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KOPSAVILKUMS 

2021. gadā bibliotēkas darbu iespaidojošie notikumi bija:  epidemioloģiskā situācija- Covid 19 ietekme, 

pašvaldību vēlēšanas un ar tām saistītā ATR.  

DARBA PRIORITĀTE 

Madonas novada bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana epidemioloģiskās drošības apstākļos. 

JAUNI PAKALPOJUMI  

Ieilgusī Covid situācija ir likusi pielāgoties apstākļiem un ierobežojumiem. Ir skaidrs, ka klientus 

uzrunāt  un sasniegt var mainot pieeju- piedāvājumu veidojot savādāk: 

• Lelles Šarlotes regulāras uzrunas, piemēram, 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/590171138908562; 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/210992797833002: 

• virtuālais piedāvājums, interaktīvais video piedāvājums- Sarunu vakars "Melnraksti. Tīrraksti" ar 

novadniekiem Uldi Ausekli, Aivaru Aiviekstu, Arturu Vaišļu, Anitu Skrjabi.  

https://biblioteka.madona.lv/lv/youtube  

• virtuālā izstāde "MadONa: Bibliotēkas adreses"; 

• videomateriāls “ Darīt neticamo Madonas, Kraukļu un Jumurdas bibliotēkās”; 

• informatīvie video-”Latvijas Valsts Prezidentu vizītes Madonā”; 

• Hibrīdpasākums- klātienē un tiešsaistē projektā "Dzimtu pētniecība - izziņas piedzīvojums II" 

noslēdzošā nodarbība "Brīvais mikrofons"; 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/photos/pcb.1979284742237027/1979284202237081/. 

Nozīmīgākā gada novitāte - jauns aktuāls pakalpojums -  lai arī Madonas novada bibliotēkā nav 

izveidots VPVKAC,  viena funkcija ir piešķirta - iedzīvotājiem, kuri nelieto vai neizmanto internetbanku, tika 

sniegta iespēja izdrukāt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. 

NOZĪMĪGI JAUNI PROJEKTI 

2021. gadā Madonas novada  bibliotēkā, ievērojot noteiktos  darbības ierobežojumus, noorganizēti 70 

pasākumi un dažādas aktivitātes,  74  gan literatūras, gan mākslas un dažādu radošo  darbu izstādes. 

Par nozīmīgākajiem projektiem uzskatāms veikums lokālā kultūras mantojuma, novadnieku 

apzināšanā, izpētē un publicitātes veidošanā. Kā vienu no vērtīgākajiem, ar paliekošu nozīmību  jāmin projekts 

- videointervijas Sarunu vakari "Melnraksti. Tīrraksti"  ar novada autoriem - Uldi  Ausekli, Anitu Skrjabi, Aivaru 

Aiviekstu un Arturu Vaišļu; https://biblioteka.madona.lv/lv/youtube, kas brīvi pieejami Madonas novada 

bibliotēkas Youtube kontā.  

Pavisam izstrādāti 8 projekti, iesaistoties VKKF projektu konkursos, Vidzemes programmā, vietējā 

pašvaldības Izglītības projektu konkursā, Iedvesmas bibliotēkas projektā. skat. sadaļā Projektu darbs.  

Novitāte - uz digitalizāciju vērsti projekti. ”Bibliotēkas adreses”, “Latvijas valsts prezidentu vizītes 

Madonā”.u.c.  

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS REFORMAS IETEKME UZ BIBLIOTĒKU DARBU PĀRSKATA 

PERIODĀ  

ATR rezultātā  vienotā Madonas novadā   apvienojās 4 novadi- Madonas, Cesvaines, Ērgļu un 

Lubānas novadi- katrs atšķirīgs,  dažāds, ar savādāku pieeju, attieksmi, rīcībām. Ar atšķirīgu atlīdzību  līmeni, 

un finansējumu krājumam, dažādiem bibliotēku uzturēšanas un attīstības budžetiem.  

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/590171138908562
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/210992797833002
https://biblioteka.madona.lv/lv/youtube
https://www.facebook.com/MadonasBIB/photos/pcb.1979284742237027/1979284202237081/
https://biblioteka.madona.lv/lv/youtube
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2021. gadā finansiālā izlīdzināšana netika veikta.  

Varakļānu novads, neskatoties uz politiskām diskusijām, ir saglabājis  pašnoteikšanos. Līgums par 

RGB funkciju apmaksu ir spēkā  un aktuāls. 

Pagaidām apdraudējums kopkatalogam nav redzams. 

PROBLĒMAS, TO RISINĀJUMI 

Par apgrūtinošu un nomācošu problēmu kļuvusi covid-19 pandēmija, epidemioloģiskās drošības 

noteikumi un ierobežojumi, to  noturīgais ilglaicīgums.  Tas, daudziem regulāriem bibliotēkas apmeklētājiem 

veicinās  lasīšanas paradumu maiņu. Mainoties un uzlabojoties situācijai, cilvēki var zaudēt paradumu lasīt un 

izmantot bibliotēkas pakalpojumus. Būs jāiegulda pienācīgs darbs, lai aktualizētu bibliotēkas pakalpojumu 

nozīmīgumu.  

CITI AKTUĀLI JAUTĀJUMI 

Pēc pašvaldību vēlēšanām un ATR nolūkā saglabāt pakalpojumu vietas un paaugstināt atlīdzību 

strādājošajiem, tika aktualizēts jautājums par  Madonas novada publisko bibliotēku tīkla reorganizāciju, darba 

optimizāciju.   Izvērtējot situāciju  saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 355 “Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla 

darbības noteikumi”,   Bibliotēku padomei  tika iesniegts Madonas novada pašvaldības iesniegums Nr. 

2.8.12/21/1554 Par plānotajām izmaiņām Madonas novada pašvaldības bibliotēku tīklā,  kurā sniegta 

informācija par plānotām  izmaiņām, kuras  skars visu jaunizveidotā  Madonas novada bibliotēku darbu,  un 

tās paredz: 

1. Bibliotēku nosaukumu maiņu, ieviešot konsekvenci bibliotēku tīklā; 

2. Reorganizējot bibliotēkas pagastos ar 2 vai vairāk bibliotēkām; 

3. Pārskatot slodžu, amata vienību skaitu visās bibliotēkās. 

Reorganizācija plānota 7 pagastos, reorganizējot otrās, trešās bibliotēkas, tās saglabājot kā 

pakalpojumu sniegšanas vietas un nosakot 1 (vienu) bibliotēkas vadītāju pagastā. 

07.12.2021. Madonas novada pašvaldības iesniegums tika izskatīts Bibliotēku padome sēdē, un ir 

saņemts Bibliotēku padomes atzinums 13.12.2021. Nr. 8.3-1/10 Uz  Nr. 2.8.12/21/1554, kurā Biblioteku padome 

neiebilst  pret plānotajām izmaiņām, tomēr aicina pārvērtēt  slodzes, aicinot  Madonas novada pašvaldību VPVKAC 

pakalpojumu pieejamībai izmantot pagastu bibliotēkas. Ņemot vērā valstī notiekošos procesus, tendenci  nozares 

jautājumus skatīt vienoti LBP aicināja arī izvērtēt iespēju tuvākajā laikā izveidot vienotu centralizētu bibliotēku 

tīklu Madonas novadā. 

 Dialogā ar bibliotēku speciālistiem un pagastu pārvalžu vadītājiem, radās nesaprašanās,  un 

jautājums tika atlikts uz dažiem mēnešiem. Pie tā atgriezīsies pavasarī.  
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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

ĪSS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

● bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 
Madonas novada bibliotēka – Madonas  novada pašvaldības kultūras, izglītības un  informācijas 

iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, kurai  

akreditācijas rezultātā piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss, kura  koordinē un metodiski vada: 

2021. gada pirmajā pusē- reģiona 5 pašvaldību  32 vietējās nozīmes publisko bibliotēku darbu, veicot 

metodiski konsultatīvā darba funkcijas Cesvaines novadā – 2 bibliotēkām, Ērgļu novadā 3 bibliotēkām, 

Lubānas novadā 2 bibliotēkām un Varakļānu novadā- 3 bibliotēkām. Spēkā esoši ir līgumi uz nenoteiktu laiku 

ar Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu.  

2021. gada 2. pusē- pēc  pašvaldību vēlēšanām, ATR rezultātā apvienojoties Madonas, Cesvaines, 

Ērgļu un un Lubānas novadiem vienā Madonas novadā, attiecīgi- līgumi  par RGB funkciju veikšanu ir spēku 

zaudējuši. Līgumsaistības saglabājas ar Varakļānu novadu.  

● informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir), reģiona 
bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 
Jaunizveidotajā Madonas  novadā ir 29 vietējās nozīmes bibliotēkas, tajā skaitā 2 pilsētu bibliotēkas  

un 27 – pagastu un apvienību bibliotēkas - pārvalžu struktūrvienības. Izpildvaras hierarhijā pakļautas pārvalžu 

vadītājiem. 7 no 14 pagastu pārvaldēm (Arona, Barkava, Dzelzava, Liezēre, Ļaudona, Prauliena, Sarkaņi) ir 

otrās bibliotēkas, Aronas pagastā 3 vietējās nozīmes bibliotēkas. Bibliotēku izvietojums- kādreizējie teritoriālie  

centri, kuri laika gaitā pārvērtušies par mazapdzīvotām vietām. 

Varakļānu novadā  ir 3 bibliotēkas.  

● Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas 
struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas) 
Pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas) nav 

notikušas. 

● Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 
un uzdevumiem 
Bibliotēkas darbība organizēta  pieturoties  vidējā termiņa Madonas  novada  pašvaldības publisko 

bibliotēku darbības un  attīstības stratēģijā  2015.-2020. gadu laika periodam definētajiem darbības virzieniem.   

Šī stratēģija apstiprināta  ar Madonas novada pašvaldības domes 30.09.2015 lēmumu  Nr. 546 (prot. Nr 21;19), 

un to  pozitīvi novērtēja LNB speciālisti (2019).   

Lai arī tajā definētie  rīcības virzieni,  un uzdevumi  kopumā vērtējami kā realizēti un tālāk attīstāmi 

nākošajā plānošanas periodā, un norit darbs  pie  stratēģijas izstrādes nākošajam plānošanas periodam 2022- 

2027, nākošā laika posma darbības un attīstības stratēģijas izstrāde  ir 2022. gada uzdevums, jo; 

1. vēl nav izstrādāta  un apstiprināta nozares stratēģija valsts līmenī; 

2. vēl nav apstiprināta pašvaldības stratēģija. Madonas novada bibliotēka ir iesniegusi 

priekšlikumus saistībā ar bibliotēku attīstību  

● Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā  
Tāpat kā līdz šim, sākot no lasīšanas veicināšanas līdz brīvai informācijas piekļuvei – Madonas novada 

bibliotēkā  plānotas un realizētas rīcības atbilstoši kopienas vajadzībām. Veiktās aktivitātes  sekmē digitālo 

iekļaušanu, tajā skaitā izmantojot piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un attīstot iedzīvotāju 

digitālās prasmes, nodrošina piekļuvi pasaules kultūras mantojumam un zināšanām. 2021. gada darbs 

Madonas bibliotēkā  vērsts  uz piedāvājumu, kas palīdz sasniegt ikvienu ilgtspējīgas attīstības mērķi. 
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● Bibliotēku akreditācija 
2020.gada 23. oktobrī notika Madonas novada bibliotēkas akreditācija, kā rezultātā ir piešķirts Reģiona 

galvenās bibliotēkas statuss, Akreditācijas apliecība Nr 9B 2020. gada 20. novembrī. Visas 32 reģiona vietējās 
nozīmes bibliotēkas akreditētas 2019. gadā. 

Akreditācijas ieteikumu izpilde: 
1. Turpināt darbu pie reģionālā kopkataloga veidošanas un uzturēšanas; ietvert tajā  novadu izglītības 

iestāžu bibliotēku krājumus;  
 Uz 2021. gada 31. decembri ar BIS Alise strādāja 20 no  21 reģiona izglītības iestāžu 
bibliotēkām. Sākot ar 2022. g 1. janvāri  darbs uzsākts Ērgļu vidusskolas bibliotēkā.  Meirānu 
Kalpaka pamatskola, kuras bibliotēka  strādāja ar BIS Alise ir slēgta.  Rekataloģizācija nav 
pabeigta Lazdonas pamatskolas bibliotēkā.  Tiek sniegta nepieciešamā metodiski 
konsultatīvā palīdzība. 

2. Pirmajā stāvā ir ieteicams izveidot vienoto lasītāju apkalpošanas vietu;  
Saistībā ar covid situāciju, darbs  tiek veikts vienā klientu apkalpošanas vietā- abonementā. 
Pārkārtojumi tiks veikti tuvākajā nākotnē vajadzību prioritārā secībā. 

3.  Nepieciešams ierīkot pacēlāju.   
2020. gada nogalē notāmēts un sagatavots pieteikums investīciju budžeta daļai. 2021. gadā 
finansējums nav piešķirts. 2022. gada sākumā pieteikums iesniegts atkārtoti.   
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Madonas novada bibliotēkas funkciju veikšanas finansējumu pamatā veido Madonas novada 

pašvaldības piešķīrumi un cits finansējums: reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas daļēji finansētas no 

Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu  novadu pašvaldībām. 

2021. gadā situācija mainījās. Līdz ar ATR, vienā novadā apvienojoties Madonas, Cesvaines, Ērgļu 

un Lubānas novadiem, sākot no 01.07.2021 līdz ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadu atsevišķas 

pastāvēšanas beigām, automātiski  spēku zaudēja līgumi  par RGB funkciju finansēšanu. Ar Varakļānu  novadu 

līgums ir joprojām aktuāls.  

98% finansējumu nodrošina Madonas novada pašvaldība; cits  piesaistītais finansējums- 2% , tajā 

skaitā 61% citi piešķīrumi reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, 39% maksas pakalpojumu ieņēmi. 

IEŅĒMUMI 2018 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 179134 169884 175087 174844 

Pašvaldības finansējums 170244 161461 168167 170994 

Citi ieņēmumi: 8890 8423 6920 3850 

t. sk. maksas pakalpojumi 2425 2829 2126 1499 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi     

t. sk. VKKF finansējums 2020 1900 600  

t. sk. citi piešķīrumi 751  500  

Novadu līdzfinansējums RGB funkciju 

veikšanai 

3694 3694 3694 2351 

Ir samazinājusies arī maksas pakalpojumu ieņēmumu summa, jo saistībā ar covid-19 bija noteikti 

ierobežojumi, un arī kafejnīca, kura nomāja telpas bibliotēkā un bija stabila finansējuma daļas nodrošinātāja,  

pārtrauca nomas attiecības. 

 

Madonas novada pašvaldība budžeta finansējumu piešķir: 

1. Ar atsevišķu lēmumu apstiprinot  iestāžu amatu vienību sarakstus; 

2. Ar atsevišķu lēmumu piešķir iestādes funkcionēšanas budžetu; 

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

- remontdarbiem, pamatlīdzekļu un inventāra iegādei. 

Finansējums krājuma iegādei  2021. gadā bija 15180, kas ir 2,09  eiro uz iedzīvotāju. (7280, 01.07.21, 

PMLP dati). 

 

Gada sākumā tiek piešķirts finansējums iestādes uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai, kurš 

nenodrošina investējumu attīstībai. Tikai vēlāk tiek piešķirts finansējums atsevišķām investīcijām. 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 169884 175087 174844 

Darbinieku atalgojums (bruto) 95285 96467 107070 

Krājuma komplektēšana 17271 16246 15180 

Sakarā ar pāreju uz jaunu dokumentu vadības sistēmu Visvaris ZZ Dats no 2022. gada 1. janvāra,  

darbinieku algas, neraugoties uz to, ka algas datums ir nākošā mēneša 7. datums,  tika izmaksātas gada 

nogalē.  Tas veido šķietamu priekšstatu, ka bibliotēkas speciālistiem ir paaugstināta atlīdzība. Atalgojums nav 

palielināts. 

IZDEVUMI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bruto darba samaksa 90782 93003 93783 95748 95285 96486 107070 

VSAOI 25103 24539 25610 26756 24960 27507 29520 

Krājuma komplekt. 13912 14675 15803 16239 17271 16245 15180 

Informāc. tehnol. 0 138 113 86 138 138 130 

Pārējie 28446 31304 35679 38473 31330 33472 22944 

Kapitālie izdevumi 975 2896 6600 1832 900 1257 0 

KOPĀ 159218 166555 177588 179134 169884 175087 174844 

2021. gadā saistībā ar valstī mainīto nodokļu politiku - pārdali un pašvaldības finansējuma 

samazināšanos, samazinājies arī finansējums bibliotēkas darbības nodrošināšanai. 

Septiņu gadu periodā pirmo reizi finansējumu vienreizējiem (investīciju) finansiāliem pasākumiem-  

remontdarbiem, pamatlīdzekļu un inventāra iegādei nepiešķīra. Ir apstājušies uzsāktie darbi - lasītavas mīkstā 

grīdas seguma flīžu maiņas pabeigšana, led lampu maiņa (palicis pagrabstāvs).  

 

2021. gadā bibliotēkas rīcībā bija finansējums funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības piešķirtais 

finansējums un papildus piesaistītie līdzekļi nodrošināja bibliotēkas funkciju veikšanu un iestādes kārtējo 

uzturēšanu.   

2021. gada nogalē gatavojot budžeta pieprasījumu 2022. gadam, tika noteikts 5% samazinājums visos 

budžeta kodos,  ļaujot iestāžu vadītājiem pašiem lemt, kuram budžeta kodam cik noņemt, kopējo budžeta 

pieprasījuma summu attiecībā uz iepriekšējo gadu samazinot par 5%. 
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3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

● Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 
2021. gada nogalē apritēja  18 gadi, kopš bibliotēka atrodas telpās Skolas ielā 12. 

Funkcionālais izvietojums pielāgots ēkas plānojumam, lai klientiem būtu ērti pieejami pakalpojumi. 

Bibliotēka ir izvietota 4 stāvos. Apmeklētāju zona ir lasītāju apkalpošanas telpas- abonements, lasītavas, bērnu 

literatūras nodaļa 1.-3. stāvam. 

Pēc būtības nodrošinātas 127 lasītāju vietas (konferenču telpu ieskaitot), epidemioloģiskās situācijas 

iespaidā atbilstoši noteikumiem mainīta iespējamība tās izmantot, par pamatu ņemot uzturēšanās nosacījumus 

un  noteikto kvadratūru uz apmeklētāju. 

Bibliotēkas pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejami 1. stāvā. 

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

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

2021. gadā finansējums šādiem nolūkiem netika piešķirts. 

● Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 
2021. gadā šādas aktivitātes nav veiktas. 

● Jaunu ēku būvniecība 
Madonas novada bibliotēkas ēka rekonstruēta 2003. gadā. Jaunu ēku būvniecība nav plānota. 

● Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, 
nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 
2021. gadā būtiskas izmaiņas aprīkojuma uzlabošanā netika veiktas. Tika nomainīts saplīsušais  

printeris Resursu un datu pārvaldības nodaļā. Iepirkts statīvs un mikrofoni tiešraides nodrošināšanai.  

Pašvaldības IT nodaļa  noorganizēja multifunkcionālās iekārtas HPLaser Jet Enterprise 700 MFP 

M775 nomaiņu uz Color Laser Yet Flow  MFP M880. 

Novitāte, kas  noderīga Madonas iedzīvotājiem.  

2021. gada 13. jūlijs. Pie Madonas novada bibliotēkas Skolas ielā 12 uzstādīta publiskā velosipēdu 

remonta stacija. 

 

Madonas novads 2021. gada 13. jūlijs, 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4303990292995318&set=pcb.4304007339660280 

“Šonedēļ līdzās pie Madonas novada bibliotēkas Skolas ielā 12 esošajai velonovietnei uzstādīta 

publiskā velosipēdu remonta stacija”. 

● Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas iespējām un 

telpu stāvoklis vērtējams kā labs.  

https://www.facebook.com/MadonasBIB/posts/1905255859639916?__cft__%5B0%5D=AZWqqQp0UycGFw-AdPs3c5eL2P5TVMNwY9fwP9e2DuuO31j5awGvxwR2lxb88sxk_2pxoXWUwgPezxp3z3l2k6xseZXnow4uTAmJS__JV_3xbYJ_99N1MC_h0RXvGWa0fCOqe0eNhLs9QJZGF3N8BqeMMdn2-Jl5FQ8eeWyoUm8s4A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4303990292995318&set=pcb.4304007339660280
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Perspektīvā nepieciešams veikt uzlabojumus bibliotēkas pagrabstāvā, kur epizodiski ir nepieciešami 

ieguldījumi krātuvju uzturēšanai. Pagrabstāvā nav pabeigta LED lampu nomaiņa. Tagad ir atbrīvojušās arī 

kafejnīcas nomas telpas, kuras paredzams turpmāk izmantot bibliotēkas vajadzībām. Pielietojuma ideja- 

digitālo aktivitāšu centrs - notāmēta un projekta pieteikuma formā tika iesniegta ”Iedvesmas bibliotēkai”. 

Konkursā ideja atbalstu neguva, bet kā pieteikums 2022. gada sākumā tika iesniegta pašvaldībā. 
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4. PERSONĀLS 

● Personāla raksturojums  
Saskaņā ar 30.12.2020 Madonas novada pašvaldībā apstiprināto domes lēmumu Nr. 564 ( protokols  

Nr. 28, 16.p.) amata vienību sarakstu Madonas bibliotēkā 2021. gadā  strādāja 14 darbinieki  ar 12,2  slodzēm, 

tajā skaitā 11 nozares speciālisti, direktori ieskaitot un  tehniskais personāls:  saimniecības daļas vad.- 0,2 

slodzes, 2 apkopējas- 0,5 slodzes katrai.  

Pārskata gada laikā situācija ir mainījusies Resursu un datu pārvaldības nodaļā: 

Saistībā ar  bērna dzimšanu un bērna kopšanu atvaļinājumā devās Resursu un datu pārvaldības 

nodaļas galvenā bibliotekāre J. Saulīte. 

Izsludinot vakanci uz laiku, pieteicās 7 pretendenti, starp tiem- neviens ar nozares izglītību. Tika 

pieņemta Kultūras akadēmijas absolvente ar Humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās.  

2021. gada rudenī pensijā devās ilggadīga darbiniece- Resursu un datu pārvaldības nodaļas galvenā 

bibliotekāre Lilita Veckalniņa, kuras darba pienākumos ietilpa novadpētniecības darbs. 

Līdz gada beigām šī  amata vieta tika saglabāta kā vakance. Saskaņā ar nodaļas vadītājas K. Veitas 

rosinājumu pienākumus pārdalīt, attiecīgi palielinot atlīdzību (galv. speciālista atalgojums- 648,00 eiro), ar 

2022. gada 1. janvāri šī amata vieta no Madonas novada bibliotēkas štatu saraksta ir izslēgta. 

Arī saimnieciskā personāla organizēšanā ir izmaiņas - sakarā ar 1 apkopēja darba attiecību 

pārtraukšanu, otrai apkopējai tika piedāvāta  pilna slodze, tādējādi bibliotēkas personāls samazinājās vēl par 

1 cilvēku un gada beigās bija 13 darbinieki, no kuriem 11 nozares speciālisti. 

● Darbinieku izglītība 

Bibliotekāro darbinieku kopskaits 11 

t.sk. sievietes 11 

t.sk. vīrieši  

no tiem ar bibliotekāro izglītību 10 

t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 3 

t.sk. ar bakalaura grādu 2 

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

izglītību 
1 

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

t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni 3 

no tiem ar izglītību citās jomās 1 

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

t.sk. ar bakalaura grādu 1 

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

izglītību 
 

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

Diviem darbiniekiem - direktorei un Pakalpojumu nodaļas vadītājai ir otra izglītība: direktorei - maģistra 

grāds Vadības zinībās, RA Ekonomikas fakultāte, Pakalpojumu nod. vad. - otra izglītība - bakalaurs- 

pirmsskolas pedagogs, Daugavpils Universitāte. 

● Apbalvojumi un pateicības 

2021. gadā saņemts: 

● Madonas Bērnu un jauniešu centra Pateicība Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļai 

par radošu sadarbību izstādes “Mans darbošanās prieks” tapšanā; 



12 
 

● eTwinning Pateicība Madonas novada bibliotēkas pakalpojumu nodaļas vadītājai Dacītei Tomiņai par 

sadarbību eTwinning nacionālajā projektā “Mani pirmie zābaciņi” izstādes organizēšanā; 

● Latvijas Bibliotēku festivāla DARĪT NETICAMO ideju tirgus Pateicības raksts par dalību ideju tirgū ar 

video “Darīt neticamo- Madonas novads”; 

● Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pateicība Madonas novada 

bibliotēkai par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras  nedēļas 2021 norisēs; 

● Latvijas Stāstnieku asociācijas pateicība Līgai Fiļipovai par mērķtiecīgu ģimeņu iesaisti stāstniecības 

tradīciju apguvē. 

● Finansējums personāla attīstībai  

2021. gads raksturīgs ar to, ka sarucis komandējumu skaits- šim mērķim izlietoti  104,08 euro. 

Izdevumos mācību pakalpojumiem izlietoti 204,9 euro.  Tajā pašā laikā attālinātās mācību iespējas paver 

plašāku tēmu daudzveidības pieejamību un arī veido ekonomiju iestādes budžetā.  

● Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Lai attīstītu un uzturētu profesionālo kvalifikāciju, apgūtu jaunas  zināšanas, būtu informēti  par nozares 

novitātēm un citu bibliotēku labāko pieredzi,  visi  bibliotēkas speciālisti  piedalās dažādos  profesionālās 

pilnveides pasākumos. 2021. gadā  attīstījās profesionālās pilnveides forma- komunicēšana tiešsaistē- 

vebināri, konferences u.c. Zoom. Team u.c.  platformās. 

Nr.  
p.k. 

Laiks Vieta Organizētājs Pasākuma nosaukums St. 
sk. 

 

Klātienē 
vai 

attālināti 

Dalībnieki 

1 06.01. MC 
Teams 

LNB Informatīvs seminārs reģionu galveno 
bibliotēku metodiķiem 

2 Attālināti D. Puķīte 
I.Saulīte 
 

2 21.01. Zoom LNB, LBB Konference “Literatūras zināšanas 
mūsdienīgam bibliotekāram” 

5 Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
L. Fiļipova 
S. Radiņa 
V.Ločmele 
L.Lubkina 
K.Veita 

3 21.01. tiešraide LNB “Zenit stāstu” noslēgums tiešraidē 2 Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
l.Fiļipova 
S. Radiņa 
K.Veita 

4 22.01. Zoom LNB KAC Ievada Domnīca 2 Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
L. Fiļipova 
V.Ločmele 

5 22.01. tiešraide LNB IAM kalendāra atvēršana 1,5 Attālināti D. Puķīte 

6 03.02. Zoom Madonas 
pašvaldība 

Datu aizsardzība pašvaldībās un 
pašvaldību iestādēs 

1,5  Attālināti D. Puķīte 
S. Radiņa 
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7 05.02. Webex Gulbenes 
bibliotēka 

Seminārs “Bibliotēku pakalpojumu 
attīstīšana maznodrošinātajām un 
mazaizsargātajām sabiedrības grupām” 

5 Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
VLočmele 

8 19.02. Zoom LNB KAC Domnīca. Skolēni 2 Attālināti D. Puķīte 
L.Fiļipova 

9 22.02. Zoom LNB LBB. 
EBLIDA 

Vebinārs Latvijas bibliotēkām par ESIF 
finansēšanas iespējām 2021.–2027. gadā 

4,5 Attālināti I. Saulīte 

10 24.02. tiešraide LNB Virtuālā trešdiena bibliotekāriem. 
Bibliotekāru interešu aizstāvība 

1,5 Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
S. Radiņa 
K.Veita 

11. 26.02 Zoom Vidzemes 
plānošanas 
reģions 

tiešsaistes pasākums “Sabiedrības 
līdzdalība vietu izaugsmei”, 

4 Attālināti I.Saulīte 

12 26.02. Webex  Gulbenes 
bibliotēka 

Seminārs. Dizaina domāšanas attīstīšana 
bibliotekāriem 

3 Attālināti D. Puķīte 
L. Fiļipova 
S. Radiņa 
V.Ločmele 

13 05.03. Webex Gulbenes 
bibliotēka 

Seminārs. Radošums 21.gadsimta 
bibliotēkaā 

2 Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
S. Radiņa 

14 05.03. Zoom LNB, D. 
Melbārde 

Ceļazīmes mediju lietošanā 2 Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
K.Veita 

15 10.03. Zoom LNB Projekta “Zenit stāsti” seminārs  3 
  

Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
S. Radiņa 
L. Fiļipova 

16 11.03. Zoom Atslegas.lv Vebinārs par atslegas.lv 1,5 Attālināti D. Puķīte 
S. Radiņa 
V.Ločmele 
K.Veita 

17 17.03. Zoom Bauskas 
bibliotēka 

Akmentiņš meklē Ezeriņu (L. Piešiņa, A. 
Akmentiņš) 

1,5 Attālināti D. Puķīte 
 

18 18.03. Zoom LKK Tiešsaistes atvērtās lekcijas  publisko 
bibliotēku darbiniekiem 

4 
  

Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
S. Radiņa 
I. Saulīte 

`19 18.03 Zoom Triviums DEMO pasākums  
Virtuālās pusdienas vadītāju 
(ie)stiprināšanai ar Jolantu Cihanoviču 

1 I. Saulīte 18.03 

20 23.03. Webex 
  

Gulbenes 
bibliotēka 

Seminārs “Kā tuvoties lasītājiem attālinātā 
laikmetā: tiešsaistes piemēri, padomi, rīki” 

2  Attālināti  D.Puķīte 
K.Veita 

21 19.03. Zoom LNB KAC Domnīca. Bibliotekāri 2,5  Attālināti  D.Puķīte 
D.Tomiņa 
L. Fiļipova 
V.Ločmele 
K.Veita 



14 
 

22 23.03. Facebook LNB Digitālo resursu saturs, iespējas, 
pamācības 

1  Attālināti  D.Puķīte 
S. Radiņa 

23 24.-25 
.03. 

Microsoft 
Teams 

LNB Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas 7,5  Attālināti  D.Puķīte 
L. Fiļipova 
L.Lubkina 
I. Saulīte 
K.Veita 

24 25.03. Facebook LNB Sabiedrības iesaiste kultūrvēstures 
materiālu digitalizācijā 

1  Attālināti  D.Puķīte 
D.Tomiņa 

25 31.03. Tiešraide LNB Virtuālā trešdiena bibliotekāriem 
“Bibliotēku arhitektūra, ēkas un telpu 
iekārtojums; nozares grāmatu 
apskats”             

1,5 Attālināti S. Radiņa 

26 08.04. Zoom LNB KAC Domnīca. RGB metodiķu darba 
sanāksme 

2  Attālināti   
 D.Puķīte 

27 08.04. Tiešraide LNB sad. ar 
LU 

“Diskusija par 2020.gada 
oriģinālliteratūras devumu” 

2 Attālināti S. Radiņa 
K.Veita 

28 13.04. tiešraide EPALE Vebinārs ”Netiķete - interneta etiķete” 1,5  Attālināti  D.Puķīte 
D.Tomiņa 
S. Radiņa 

29 14.04. 
  
15.04. 

Zoom LBB Latvijas Bibliotēku festivāls 2021: 
konference, 
ideju tirgus 

5 
  
 4 

 Attālināti  D.Puķīte 
D.Tomiņa 
L. Fiļipova 
S. Radiņa 
L.Lubkina 
V.Ločmele 
I. Saulīte 
K.Veita 

30 20.04 Zoom Europe Direct, 
EK 

Informatīvs pasākums Europe Direct  
centru darbības uzsākšanai 

6 Attālināti I.Saulīte 
D.Tomiņa 

31 22.04. MC 
Teams 

LNB Latvijas pagastu bibliotekāru kongresa 
darba grupas saruna 

1,5  Attālināti  D.Puķīte 

32 23.04. Zoom LNB KAC Domnīca. Pieaugušie 2,5  Attālināti  D.Puķīte 
D.Tomiņa 
L.Lubkina 
V.Ločmele 

33 23.04. Zoom UNESCO 
Latvijas 
Nacionālā 
komisija 

seminārs 5 attālināti L. Fiļipova 
 

34 23.04. Facebook Eiropas 
Kustība Latvijā 

ES informācijas sniedzēju forums 6 Attālināti S. Radiņa 
D.Tomiņa 
I. Saulīte 

35 28.04. Tiešsaiste LNB Virtuālā trešdiena. Dizaina domāšana 1  Attālināti  D.Puķīte 
S. Radiņa 

36 29.04. Zoom LNB Skolu bibliotekāru seminārs 3,5  Attālināti  D.Puķīte 
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37 29.04. Zoom EPALE Komunikācijas instrumenti darbā ar 
pieaugušo auditoriju  (Kristīne Tjarve) 

1.5  Attālināti  D.Puķīte 

38 30.04. Zoom LNB IBBY Pavasara konference “Stāv lappuse kā 
kaujas zirgs uz dzejas pakaļkājām” 

4  Attālināti  D.Puķīte 
L. Fiļipova 
S. Radiņa 

39 30.04 Webex Gulbenes 
bibliotēka 

"Mācības par eParaksta lietošanu." 1,5 Attālināti L.Lubkina 

40 08.03. 
24.03. 
02.04. 
 

Zoom Ziemeļblāzma
s Akadēmija 

Latvijas kultūras iestāžu darbinieku 
profesionālās izaugsmes programma 

30 attālināti L. Fiļipova 
D.Tomiņa 

41 12.05. 
31.05 

Zoom Ziemeļblāzma
s akadēmija 

Latvijas kultūras iestāžu darbinieku 
profesionālās izaugsmes programma 

18 attālināti L. Fiļipova 
D.Tomiņa 

42 06.05. Zoom Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Radošums un inovācijas bibliotekārajā 
darbā 

19 Attālināti V.Ločmele 

43 13.05. Zoom LNB Konference “literatūras zināšanas 
mūsdienīgam bibliotekāram” 

5  Attālināti  D.Puķīte 
D.Tomiņa 
L. Fiļipova 
S. Radiņa 
L.Lubkina 
V.Ločmele 
K.Veita 

44 14.05. Zoom  LBB Latgales 
nodaļa, Ludza 

Konference “Pašizglītība personības 
attīstībai” 

 6  Attālināti  D.Puķīte 

45 18.05. Facebook EPALE Modernas prezentācijas metodes. 
(Kristaps Pētersons) 

1,5  Attālināti  D.Puķīte 

46 21.05. Zoom LNB KAC Domnīca. Skolēni 2 Attālināti D. Puķīte 
L. Fiļipova 

47 25.05. Zoom Pedagoģiskās 
meistarības 
skola 

Bibliotekāra kompetences programma 
“Labvēlīgas psiholoģiskās vides 
veidošana bibliotēkas darbā” 

6 Attālināti D. Puķīte 
S. Radiņa 
(18. 03.) 

48 26.05. Zoom režisora V. 
Meikšāna 
runas skola 

Digitālā komunikācija tavā ikdienā 4 attālināti L. Fiļipova 

49 27.05. Tiešsaistē LNB, LBB Latvijas pagastu bibliotekāru 6.kongress 
“Pagasta bibliotēka- vieta kopienas 
attīstībai” 

7,5 Attālināti D. Puķīte 
S. Radiņa 
I. Saulīte 
D.Tomiņa 
K.Veita 

50 20.08. Zoom LNB KAC Domnīca. Bibliotekāri 2 Attālināti D. Puķīte 

51 25.08. Zoom LNB KAC Informatīva tikšanās par profesionālās 
kompetences novērtēšanas  eksāmenu 

1 Attālināti D. Puķīte 
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52 22.09. Zoom LBIA Seminārs “Nesaprotamais jaunietis 
bibliotēkā” (Artūrs Miksons) 

2 Attālināti D. Puķīte 

53 21.10. MC 
Teams 

LNB Seminārs reģionu galveno bibliotēku 
metodiķiem 

 3 Attālināti D. Puķīte 
I. Saulīte 

54 22.10. MC 
Teams 

Cēsu Centrālā 
bibliotēka 

Vidzemes novadu Bērnu un skolu 
bibliotēku darbinieku 19.konference 
“Inovatīvi pakalpojumi bibliotēkās – 
pieredze, risinājumi, nākotnes vīzijas” 

4 Attālināti D. Puķīte 
L.Fiļipova   
R. Kozlovska 

55 29.10. Zoom LNB KAC Domnīca. Noslēgums 2 Attālināti D. Puķīte 
L.Fiļipova 

56 04.11. Zoom LNB, KM Medijpratības seminārs “Medijpratība – 
ne tikai izglītības, bet arī veselības un 
drošības jautājums” 

5 Attālināti D. Puķīte 
D.Tomiņa 
L. Fiļipova 
I. Saulīte 
K.Veita 

57 05.11. Zoom Bauskas 
Centrālā 
bibliotēka 

Tikšanās ar Janu Egli 1 Attālināti S. Radiņa 

58 06.11. Zoom Kuldīgas 
Galvenā 
bibliotēka 

Tikšanās ar Daci Meieri 1 Attālināti S. Radiņa 

59 9.11 MC 
Teams 

LNB “Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos 
nepieciešamo kompetenču attīstīšana 
Latvijas bibliotēku vadītājiem” 

24 Attālināti I. Saulīte 

60 23.11. Zoom Liepājas 
zinātniskā 
bibliotēkā 

Caunes balvas stipendiāti 2 Attālināti D. Puķīte 
L. Fiļipova 

61 24.11. Tiešsaiste LNB Virtuālā trešdiena bibliotekāriem 1 Attālināti D. Puķīte 
S. Radiņa 

62 25.11. Tiešsaiste KISC Vebinārs “3td e-Grāmatu bibliotēkas un 
Letonikas Lasītavas e-grāmatas publisko 
bibliotēku lietotājiem 

11,5 Attālināti D. Puķīte 

63 25.11 Zoom LNB Direktoru 2021.gada rudens sanāksme 5 Attālināti I. Saulīte 

64 25.11. tiešsaitē Pasaules brīvo 
latviešu 
apvienība 

7 sarunas ar tautiešiem pasaulē par 
latviešu grāmatām 

1,5 Atālināti L. Fiļipova 

65 30.11. Zoom LNB BLC Bērnu žūrijas tīmekļseminārs 2 Attālināti D. Puķīte 
L.Fiļipova 
Kozlovska 

66 09.12. Tiešsaiste 
lsm.lv 

UNESCO LNK Vi Latvijas stāstnieku konference “starp 
vērtībām un ērtībām” 

10 Attālināti D. Puķīte 
L. Fiļipova 
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67 04.10.-
22.11 

Zoom, 
Moodle 

KISC, DMG BIBLIO MOOC -  
Masīvais atvērtais tiešsaistes kurss 
“Digitālās prasmes un kompetences 
Eiropas bibliotekāriem” 

80 Attālināti L.Lubkina 

68 26.10.-
30.11. 

Zoom LNKC ARETĒ 5 soļu pozitīvo ieradumu 
programma personiskai un profesionālai 
izaugsmei, produktivitātei un 
dzīvespriekam 

 6 Attālināti D. Puķīte 
L.Lubkina 

69 14.12. Zoom LNB BLC Bērnu žūrijas tīmekļseminārs 2 Atālināti L. Fiļipova 
R.Kozlovska 

70 9.,16.12 MC 
Teams 

LNB “Bibliotēku nozares pārvaldes un 
konsultatīvo struktūru atbalsts 
metodiskajā darbā”. 

6 Attālināti I. Saulīte 

71 14.12. Zoom LNB KAC “Bibliotēku interešu aizstāvība” 6 Attālināti D.Tomiņa 

Kopā pavisam apmeklēti 71 profesionālās pilnveides pasākumi - visi attālināti. 

●  Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Būtiskas problēmas personāla jomā nepastāv. 
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

2021. gadā bibliotēkas pieejamību  noteica epidemioloģiskās drošības noteikumi. Ierastais darba laiks 

apmeklētājiem, kad Madonas novada bibliotēka atvērta 6 dienas nedēļā- no pirmdienas līdz piektdienai no 

10.00-18.00 bez pusdienu pārtraukuma, sestdien- 9.00-15.00,  kopā nedēļā- 46 stundas,  ir jau piemirsies.  

Ierobežojumi bibliotēkas pieejamībai, 2021 

21.12.20.-11.01.21. Slēgta apmeklētājiem 6 dienas (2021.g) 

12.01.-25.01. Grāmatu apmaiņa 1.,3.stāvā  

01.02.-10.02. Karantīna, covid 9 dienas 

11.02.-04.04. Grāmatu apmaiņa 1., 3.stāvā  

07.04.-02.06. Grāmatu apmaiņa 1.,3.stāvā  

No 03.06. Atvērta arī lasītava  

No 01.07. Atvērta arī jaunākās periodikas 

lasītava (bija grāmatu karantīnas 

telpa) 

 

21.10.-15.11. Slēgta apmeklētājiem ( no 4.11 

bezkontakta izsniegšana) 

12 dienas 

Kopā  27 dienas bibliotēka slēgta 

Tas arī tiešā veidā ietekmēja bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, snieguma rādītājus.  

Iedzīvotāju skaita dinamika 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Madonas 

novads 

27589 26953 26387 25920 25515 24960 24452 24019 23810 23182 23005 

Madona 
8580 8506 8264 8110 7971 7775 7646 7578 7476 7323 7280 

2021.g.   PMLP dati uz 01.07.2021 

Arī iedzīvotāju skaita dinamika ir iemesls snieguma rādītāju samazinājumam, vēl covid ietekmē cilvēki 

ir kļuvuši piesardzīgāki un izvairās no publisku vietu apmeklējuma.  

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021  

Aktīvo lietotāju skaits 2568 2491 2173 -3%; -13% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 1039 818 786 -21%; -4% 

Bibliotēkas apmeklējums 44586 40765 27314 -9%; -33% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 22712 6167 4312 -73%; -30% 

Virtuālais apmeklējums 84592 116023 374578 +37%; +222% 

Izsniegums kopā 95112 62671 46264 -34%; -26% 

t. sk. grāmatas 49352 48073 38704 -3%; -20% 

t. sk. periodiskie izdevumi 42711 6198 5445 -85%; -12% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 27134 11857 9986 -56%; -16% 
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Bibliotekārais aptvērums % no 
iedz. skaita pagastā, pilsētā, 
reģionā 

34.3 34 29,8 -1%; -12% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 27134 11857 9986 -56%; -16% 

Iedzīvotāju skaits 7476 7323 7280  -2%; -0.6% 

PMLP dati uz 01.07. 2021 

Klātienes snieguma rādītāju samazinājumam  pretstats - dubultojies virtuālo apmeklējumu skaits,  un 

tas norāda uz bibliotēkas resursu un piedāvājuma aktualitāti.  

● Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

2021.gada sākumā, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju,  bibliotēka apmeklētājiem bija slēgta 

līdz 11.janvārim. No 12.janvāra bibliotēka nodrošināja grāmatu apmaiņu un attālinātos pakalpojumus- 

konsultācijas, uzziņu sniegšanu, dokumentu izdruku. No 01.02.-10.02. bibliotēka, karantīnas dēļ, 

apmeklētājiem bija slēgta. Sākot ar 11.februāri bibliotēka atsāka grāmatu apmaiņu, ievērojot epidemioloģiskās 

drošības noteikumus. No 3.jūnija atsāka darboties uzziņu lasītava un no 1.jūlija arī jaunākās periodikas 

lasītava. Ārkārtējās situācijas dēļ no 21.oktobra bibliotēka apmeklētājiem slēgta, nodrošinot attālinātos 

pakalpojumus, bet sākot ar 4.novembri atsākās bezkontakta grāmatu izsniegšana. Kopā 2021.gadā bibliotēka 

apmeklētājiem bija slēgta 27 dienas. Lasītavas apmeklētājiem nebija pieejamas 5 mēnešus. Ilgie ierobežojumi 

un nosacījumi  rezultējās  ar snieguma  rādītāju samazinājumu.  

Attālinātajos vai ierobežotajos  darba apstākļos bibliotēkas darbinieki strādāja pie novadpētniecības 

materiālu krājuma, ierakstu rediģēšanas bibliotēku informācijas sistēmā Alise, pie nolietoto izdevumu 

norakstīšanas vai nomaiņas pret labākas kvalitātes eksemplāriem. Tika veikta bibliotēkas krātuvju kārtošana, 

krājuma šifrēšana, lai lasītājiem un bibliotekāriem vieglāk orientēties grāmatu krājumā. Šajā laikā notika aktīvs 

izglītošanās process, dažādas tiešsaistes lekcijas un nodarbības. 

Vasarā un rudenī, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus, bibliotēkā darbojās lasītavas, tika atklātas 

izstādes, notika tikšanās, tika realizētas projektu nodarbības. 

Jauninājums - Madonas novada bibliotēkā, veicot Pakalpojumu centru funkcija, iedzīvotājiem, kuri 

nelieto vai neizmanto internetbanku, tika piedāvāta iespēja izdrukāt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. 

Bibliotēkas izkārtojums 2021.gadā līdz jūlijam tika saglabāts ar iepriekšējā (2020.g) gada izmaiņām- 

lai nodrošinātu grāmatu karantīnu un ievērotu epidemioloģiskās prasības, jaunākās periodikas lasītava atradās 

2.stāva uzziņu lasītavā. 1.stāvā atradās grāmatu karantīnas vieta. Pārējais darbs organizēts atbilstoši klientu 

pieprasījumam. Bibliotēka piedāvāja pakalpojumus abonementā, 2 lasītavās un bērnu literatūras nodaļā. 

1.stāvā pieejams- abonements; 2.stāvā- Eiropas Savienības informācijas lasītava, uzziņu lasītava, 

novadpētniecības krājums, konferenču zāle; 3.stāvs- bērnu literatūras nodaļa.   

● E-grāmatu bibliotēka  

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 
skaits kopā  

152 367 435 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 
skaits pārskata periodā 

  68 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā   3141 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata 
periodā 

571 2070 1071 

Dati KISC. 

3td.lv E-grāmatu bibliotēkas piedāvātās iespējas regulāri tiek reklamētas bibliotēkas sociālajos tīklos, 

kā arī tiek veidoti informatīvi materiāli/anotācijas par e-bibliotēkas jaunākajām pievienotajām grāmatām. 

Informācija tiek izvietota abonementā un bibliotēkas foajē afišu stendā. Katram jaunajam bibliotēkas lasītājam 
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īsumā tiek pastāstīts par bibliotēkas piedāvātajām iespējām - krājuma izmantošanu, abonētajām datubāzēm, 

kopkataloga un autorizācijas iespējām, un līdz ar to, arī par iespēju reģistrēties 3td.lv e- grāmatu bibliotēkā. 

Lasītāji ir dažādi - ir, kas par šo iespēju jau zina un paši jautā, kā piekļūt e-bibliotēkas saturam. Savukārt lasītāji, 

kas par šo iespēju dzird pirmo reizi, galvenokārt, ir patīkami pārsteigti un labprāt vēlas izmantot e-bibliotēkas 

pakalpojumus. 

 

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

aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

2021.gadā aptauja par Madonas novada bibliotēkas darbu netika veikta. Sarunu ceļā tika izzināti 

apmeklētāju viedokļi par bibliotēkas darba kvalitāti un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Bibliotēkas 

apmeklētāji uzteica bibliotēkas darbinieku spēju palīdzēt un atrisināt ar citām valsts institūcijām (VID, VSAA, 

NVA u.c.) saistītos jautājumus. Neizpratni radīja dažādie ierobežojumi, kuri bija jāievieš valstī noteiktās 

ārkārtējās situācijas dēļ, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

Lai piesaistītu jaunus lasītājus,  bibliotēkas darbinieki papildināja savas zināšanas semināros, sekoja 

līdzi un izmantoja citu bibliotēku inovatīvo pieredzi. Tika uzrunāti jaunā pakalpojuma- digitālā sertifikāta 

izgūšanas klienti, ieinteresējot un informējot par bibliotēkas plašo piedāvājumu. 

● Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus 
iedzīvotāji var saņemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu darbības 
vērtējums, secinājumi) 
Madonas novada bibliotēkas struktūrā nav ārējās apkalpošanas punktu. 

● Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus 
iedzīvotāji var saņemt pakalpojumu sniegšanas vietā, pakalpojumu sniegšanas vietas 
darbības vērtējums, secinājumi) 

Madonas novada bibliotēkas struktūrā nav  citas pakalpojumu sniegšanas vietas.   

● Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 
raksturojums 
Madonas novada bibliotēkas 1.stāvs aprīkots, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību personām ar 

īpašām vajadzībām, gan ar kustību traucējumiem, gan redzes problēmām. Pie bibliotēkas ieejas ierīkota 

uzbrauktuve, telpas bez sliekšņiem, atbilstoši aprīkotas labierīcības. Apmeklētājiem ar redzes problēmām 

brilles ar statīvu no projekta “Brilles ar augstu pievienoto vērtību”, videolupa un telelupa. Lasītājiem tika 

piedāvāta grāmatu piegāde uz mājām. Šo pakalpojumu 2021.gadā  izmantoja 5 iedzīvotāji. 

Sadarbībā  ar  Latvijas  Neredzīgo  bibliotēku,  Madonas bibliotēka cilvēkiem,  kuri  atgūstas  pēc  acu  

operācijas, vai vājredzīgajiem,  piedāvāja iespēja  saņemt  audiogrāmatas. Šo pakalpojumu  izmantoja viens 

lasītājs, pasūtīja un saņēma 36 CD_ mp3 formātā . 
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Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 

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

skaitliskie dati nav tik būtiski. 

“Lasītāju klubiņš” turpināja  darboties digitālā vidē WhatsApp. Klubiņā ir 19 dalībnieki. Ir aktīvākā daļa 

(11) un pasīvākā (8). Klubiņā notika domu apmaiņa par izlasītām grāmatām, diskusijas, ieteikumi, bibliotēkas 

informācija, konkursi. 2021.gadā notikuši divi tematiskie konkursi- Lieldienās un Ziemassvētkos. Diskutējām 

par dažādām tēmām- bērnu grāmatas, kuras būtu jāizlasa pieaugušajiem; par  lasīšanas paradumiem 

pandēmijas laikā;  kas motivē lasīt “smagās tēmas”; kuras grāmatas iedvesmo, nomierina vai uzmundrina. 

Pavisam bijuši 168 ieraksti. Protams, ka labākas ir klātienes tikšanās, taču arī  šāda klubiņa darbības forma ir 

šim laikam ļoti atbilstoša un nepieciešama. 

 

● Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 

2021. gadā Madonas novada bibliotēkā sniegtas 7374 uzziņas.  

Laikā, kad cilvēkiem tik daudzās jomās ir ierobežota piekļuve pakalpojumiem, tie uzticas savai 

bibliotēkai, tās darbiniekiem. Tad tiek jautāts par visdažādākajām tēmām un jācenšas sniegt uzziņas, izpildīt 

pieprasījumus gan telefoniski, gan elektroniski. Te daži piemēri: bibliotēkas pakalpojumu pieejamība; kā 

nomaksāt rēķinus; kā pieteikties vakcinācijai, kur to var veikt mūsu novadā; kā korekti  izteikt līdzjūtību 

telefoniski; kā sazināties ar iestādēm – bankām, VID, VSAA; COVIID 19 sertifikātu iegūšana, lietošanas 

termiņi; augļu koku kaitēkļi; lauksaimniecības tehnika; īpašuma tiesības; amnestija; darbaspēka nodoklis 

Latvijā un Baltijas valstīs; deja teātrī; teātra vēstures pirmsākumi; Zoom platformas pieejamība; individuālie 

sponsori kultūrai; organizāciju psiholoģija, vadība; pat paraugi Lieldienu zaķu izšūšanai krustdūrienā u. c.  

Joprojām ir liela daļa cilvēku, kam nav interneta pieslēguma, moderno telefonu, kas pieraduši komunicēt 

klātienē un neprot, nespēj (arī nevēlas) saņemt pakalpojumus attālināti. Ir arī tādi seniori, kas grib dalīties ar 

šī laika neizpratni, savām sirdssāpēm, rūpēm un tad telefonsarunā bibliotekāram jākļūst gan par psihologu, 

gan labu paziņu un draugu.  

Lai informētu, piedāvātu iespējas, iedrošinātu, centāmies veidot izstādes bibliotēkas logos arī tad, kad 

klātienes iespējas bija ierobežotas. Te var minēt izstādes: "Burtojam tīmeklī” – meklējam idejas Uzziņu 

lasītavas krājuma grāmatās: sociālie mediji, sabiedriskās attiecības, e-pakalpojumi, e-komercija"(25 slaidi); 

“Palikt pāri sev./ Saudzēt to,/  iekavās ielikto,/ saudzējamo sevi.” (S.Radiņa) – Uzziņu lasītavas 

piedāvājuma jaunākās grāmatas psiholoģijā(13 slaidi); “es palieku pie tēvzemes savas –/ pie labskanīgām 

gaismām un krāsām” (U. Auseklis) - Madonas novada bibliotēka iesaka interneta resursus par Latviju (15 

slaidi, ievietota arī mājas lapā un Facebook kontā). 
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Izstādes displejā aicināja neaizmirst tradīcijas un svinēt svētkus ģimenē: “Atgādinām Lieldienu 

ticējumus” (17 slaidi); „Madona aicina!” – regulāri jūlijā - septembrī ievietotas  Madonas novada vasaras 

kultūras pasākumu afišas. 

Lai pievērstu uzmanību lasītavas krājuma piedāvājumam, iespējai to izmantot, pasūtot un izņemot 

1.stāvā, kad lasītavas slēgtas, tika veidotas digitālās izstādes: “Preses piedāvājums Madonas novada 

bibliotēkā 2021” - mājas lapā, Facebook kontā, arī displejā MNB foajē (19 slaidi);  izstāde “Uzziņu lasītava 

piedāvā iespēju spēlēt spēles mājās!”- mājas lapā, Facebook kontā, displejā (20 slaidi). 
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Izveidota digitālā izstāde  displejā: “Skan putnu radio” (128 slaidi par MNB krājumā pieejamajām 

grāmatām, kuru nosaukumos izmantots vārds “putni”), ierakstos skanēja putnu dziesmas MNB foajē. Šī īpašā 

noskaņa pavasarī radīja pozitīvas emocijas nomāktajā laikā gan kolēģos, gan apmeklētājos.     

2021.gada Europe Direct Gulbenē informācijas centrs Madonā organizēja 30 aktivitātes. Eksponētas 

9 izstādes, ļaujot reģiona iedzīvotājiem un ikvienam interesentam iepazīt Eiropas Komisijas, Eiropas 

Parlamenta un citu ES institūciju komunikācijas prioritātes. Eiropas Savienības informācijas punkta 

sagatavotajās izstādēs tika sniegta informācija par 2021. gada prezidējošām valstīm Eiropas Padomē (01.21.-

06.21.Portugāles prezidentūra, 07.21.-12.21. Slovēnijas prezidentūra); par izglītības un mūžizglītības 

pieejamību Eiropā; par darba un sociālās politikas īstenošanu;  par zaļā dzīvesveida popularizēšanu; par 

Eiropas kultūras dažādību; par īstenotajiem Eiropas projektiem Madonas novadā dzīves kvalitātes uzlabošanā.  

Informācijas punkta apmeklētājiem sniegtas 69 uzziņas, tas ir par 9% mazāk kā iepriekšējā gadā. 6 mēnešus 

ilgie ierobežojumi lasītavu apmeklējumiem rezumējās uz visiem rādītājiem. Visvairāk apmeklētāji 

interesējušies par vispārējiem ES jautājumiem, t.i., par ceļošanas iespējām, tūrisma objektiem dažādās ES 

valstīs, dalībvalstu valodām, vēsturi un kultūru, kopā sniegtas 55 vispārīgās uzziņas; krietni mazāk apmeklētāji 

interesējušies par dažādām ES politikas jomām - 2 uzziņas; Latvijas un Eiropas Savienības salīdzinošie 

jautājumi bijuši aktuāli 9 cilvēkiem; neliela interese bijusi arī par ES dokumentiem – 3 uzziņas. 

ED Gulbenē informācijas centrs organizēja gan klātienes pasākumus, tiešsaistes pasākumus Zoom 

platformā (11), gan dažādas aktivitātes sociālajos medijos (10). 

Klātienes pasākumi tika organizēti brīžos, kad tos ļāva epidemioloģiskā situācija. 

ED Gulbenē Madonas informācijas punkts aktivitātes organizēja gan pieaugušo auditorijai, gan 

bērniem un jauniešiem. 26.janvārī  tiešsaistes platformā Zoom Barkavas pamatskolas 5.-6.klašu skolēniem 

notika motivācijas stunda “Domājam zaļi”. Skolēni interaktīvā nodarbībā izspēlēja atkritumu šķirošanas spēli 

un guva priekšstatu par “zaļās domāšanas” ieguvumiem. Savukārt jauniešiem 22.aprīlī tiešsaistes platformā 

Zoom notika meistarklase ”Veiksmīgs uzņēmums- ar ko sākt?”, kurā Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem 

tika piedāvāta skolēnu mācību uzņēmuma “REVER” vadītājas darbošanās pieredze sava uzņēmuma 

veidošanā un attīstībā. 

 

Bibliotēkas apmeklētājiem un sociālo tīklu facebook lietotājiem no februāra tika piedāvāta iespēja 

aplūkot bagātīgo Francijas institūta Latvijā izstādi “France eMotion”, kurā satiekas fotogrāfija un digitālā 

animācija un aizved skatītājus pārsteidzošā ceļojumā pa Francijas kultūras mantojuma bagātībām. Pasākuma 

ietvaros notika viktorīna “Francija mūsdienu Eiropā”. Viktorīnas jautājumi skāra gan Francijas politiku, gan tās 

vēsturi un kultūru. Piedalījās 16 dalībnieki. Sociālajā tīklā facebook bija skatāma Francijas institūta Latvijā 

Kultūras un audiovizuālās nodaļas Komunikācijas un partnerības dienesta pārstāves Ditas Podskočijas video 

uzruna https://ieej.lv/WHtUy 

https://ieej.lv/WHtUy
https://ieej.lv/WHtUy
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No 22.-26.martam notika “Digitālā nedēļa 2021 Madonā”. Sociālajos tīklos tika piedāvātas dažādas 

aktivitātes: vebinārs “Digitālā satura veidošana” https://ieej.lv/I9A2S , kurā par darbošanos  sociālajos tīklos 

vēstīja digitālā satura veidotāja Alise Tomiņa Kaščejeva;  informatīvi video “Iemācies. Izzini. Izmanto”, par 

datubāzu izmantošanas iespējām ; informatīvs materiāls “Klaviatūras gudra pārvaldīšana” 

https://ieej.lv/DohEP, viktorīnas bērniem un pusaudžiem “Kas meklē, tas atrod” https://ieej.lv/Z0YaK  un “Atrodi 

vai atpazīsti” https://ieej.lv/sOKxN 

8.maijā Madonas novada bibliotēkā notika “Eiropas diena- atvērto durvju diena”, kurā bibliotēkas 

apmeklētāji tika aicināti piedalīties vārdu spēlē “Eiropas pilsētas”. Bibliotēkas foajē monitorā un sociālajos tīklos  

tika ievietots un rādīts sagatavotais video “Ar ko man saistās Eiropa!” https://ieej.lv/8X9TY Video tapšanā 

iesaistījās iedzīvotāji, kuri tika aicināti iesūtīt vārdus, kuri saistās ar vārdu EIROPA. 

  

12.maijā tiešsaistes platformā “Zoom” notika Eiropas dienai veltītā informatīvā diena. Eiropas 

Parlamenta biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele runāja par ES demokrātijas veicināšanu, aizsargāšanu un 

iedzīvotāju piederības sajūtas veicināšanu. 

19.augustā bibliotēkas zaļajā zonā no plkst.10.00-13.00 darbojās informatīvā telts. Iedzīvotāji tika 

aicināti apmeklēt telti, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus. Interesentiem tika piedāvāti bukleti par 

https://ieej.lv/I9A2S
https://ieej.lv/I9A2S
https://ieej.lv/DohEP
https://ieej.lv/DohEP
https://ieej.lv/DohEP
https://ieej.lv/Z0YaK
https://ieej.lv/sOKxN
https://ieej.lv/sOKxN
https://ieej.lv/8X9TY
https://ieej.lv/8X9TY
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ES, tika sniegta informācija par Eiropas konferenci par Eiropas nākotni. Lai sniegtu plašāku informāciju par ES 

iedzīvotājiem tika piedāvātas izzinošas aktivitātes- viktorīnas dažāda vecuma auditorijai. Akcentējot Eiropas 

Zaļā kursa virzienu, iedzīvotāji tika aicināti piedalīties izstādes “Šīs vasaras dārza brīnums” veidošanā, 

apmeklētājiem tika piedāvāta spēle “Atkritumu šķirošana” un radošās darbnīcas, kurās sniegti padomi par 

otrreizēju materiālu pielietojumu. 

29.septembrī Madonas novada bibliotēku darbinieki devas izzinošā ekspedīcijā “ES projektu labās 

prakses izzināšana”. Tas bija izbraukums pa vietām, kuru attīstība veicināta, saņemot ES finansējumu. 

Ekspedīcijas virziens bija Vidzeme, konkrēti Ogre, Ogres novads. Apskates objekti- Ogres Centrālā bibliotēka, 

Ogres pilsētas centrs un “MR Plūme sidra darītava” Ogres novada Jumpravas pagastā. Ekspedīcijas dalībnieki 

guva plašas zināšanas par Eiropas finansētajiem projektiem, par to apjomu un sasniegtajiem rezultātiem 

dzīves kvalitātes uzlabošanā. Dalībnieki iepazinās ar uzņēmēja “veiksmes stāstu”, kas pateicoties Eiropas 

apbalvojumiem var paplašināties un gūt arvien lielākus sasniegumus un finansiālo stabilitāti. 

Eiropas Valodu diena Madonā aizritēja ar tulkotāju Silviju Brici. Madonas Valsts ģimnāzijas jauniešiem 

tā bija lieliska izdevība uzzināt par filoloģijas studiju specifiku, tulkotāja darba niansēm un valodu apguves 

iespējām, savukārt pieaugušo auditorija aizraujošā sarunā iepazina  tulkotājas  darba specifiku, valodas, no 

kurām tiek tulkots un daudzās grāmatas, kuras tulkojusi Silvija Brice. 
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Lekcijā “Atklāj Eiropu no jauna” lektore Zane Grīnvalde, Latvijas Muzeju biedrības valdes 

priekšsēdētāja  akcentēja ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tika aplūkots gan nacionālais, gan 

starptautiskais Eiropas konteksts. 

Tiešsaistes lekcijā – interaktīvā nodarbībā “Par zaļāku Eiropu” pagastu bibliotekāriem, kultūras namu 

vadītājiem un bērnu un jauniešu centru vadītājiem tika piedāvāta multifunkcionālā centra “13.km” vadītājas 

Daces Kalniņas darba pieredzes prezentācija par videi draudzīgu pasākumu rīkošanu. 

  

Europe Direct  Gulbenē Madonas informācijas punkts sadarbībā ar Alūksnes un Gulbenes bibliotēkām 

piedalījās 8.decembra tiešsaistes forumā uzņēmējiem. No Madonas novada tajā piedalījās 13 pārstāvji. 

2021.gadā Eiropas komisijas Europe Direct projekts turpinājās atbilstoši perioda 2018.- 2020. 

komunikācijas plāna pagarinājumam. Ar maiju sākās projekta (2021.-2025.)komunikācijas plāna realizācija. 

Jaunā projekta perioda un Eiropas pasākumu un informācijas vietas Madonā svinīga atklāšana notika 

23. septembrī, klātesot Madonas novada domes priekšsēdētājam Agrim Lungevicam. 

 

● Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

Epidemioloģisko ierobežojumu dēļ skolu klases šajā gadā kopīgos bibliotēkas apmeklējumus 

organizēja ierobežotā apjomā.  
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Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Madonas filiāli, bibliotēkā tika izvietoti informatīvie materiāli par 

Latvijas Universitātes bakalaura. maģistra un doktora studiju programmām. Caur sociālajiem tīkliem uzrunājām 

topošos studentus informāciju par LU studijām gūt bibliotēkā. 

 
Datorklases pakalpojumus izmantoja cilvēki, kuriem mājās nav interneta vai ierobežota tā piekļuve. To 

izmantoja divi cilvēki (šoferi), apgūstot 95 kodu. Izmantojot bibliotēkas infrastruktūru, aprīkojumu, notika 

lekcijas, eksāmena kārtošana bibliotēkā. 2 lietotāji apguva sociālā aprūpētāja zinības tiešsaistes semināru 

nodarbībās. 

Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem tiek 

nodrošināta. 

● Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana”  

Būtu sarežģīti iedomāties bibliotēkas piedāvājumu bez kopkataloga, BIS Alise pielietojuma. 

Apmeklētājiem tiek piedāvātas visas  informācijas sistēmas iespējas, sākot no krājuma  atspoguļojuma līdz 

autorizācijas datiem un to izmantošanas priekšrocībām.  

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 
Pilsēta/ 
Novads 

Bibliotēku 
skaits 

Cik 
bibliotēkas 
strādā ar 
BIS ALISE 
un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 
lietotāji 
(2021) 

Pasūtīts 
(Web) 
eksemplāru 
(2021) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

5 53 1+52 53 48 53 2022 1594 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2019 2020 2021 

Aktīvie lietotāji kopā 2568 2491 2173 

Autorizētie lietotāji kopā 942 927 748 

Autorizētie lietotāji pārskata periodā 194 593 130 

● Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Digitalizācijas veikums ir aplūkojams novadpētniecībā.  

● Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

216 221 172 
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Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

1359 1230 1075 

Valstī izsludinātā ārkārtēja situācija un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošana, atsaucās arī 
bibliotēkas krājumu pieejamībā, t. sk. uz SBA izmantošanu. Aizvadītajā gadā SBA izsniegums ir samazinājies. 
Ierasti, vismaz  vienu reizi mēnesī, kolēģi no pagastu bibliotēkām apmeklēja mūsu bibliotēku, piedalījās mūsu 
bibliotēkas organizētajos semināros un izmantoja SBA. 2021. gadā  semināri notika attālināti. Kolēģi, ievērojot 
drošības pasākumus, bibliotēku apmeklēja reti un līdz ar to  mazāk izmantoja SBA. Salīdzinājumā ar 
2020.gadu, samazinājies izsniegums SBA kārtā  no abonementa  par 74 vienībām, no bērnu nodaļas par 125 
vienībām, bet pieaudzis izsniegums no lasītavas par 109 vienībām. Mūsu bibliotēkas krājumu aizvadītajā gadā 
SBA kārtā izmantoja 31bibliotēka, t.sk. 3 skolu bibliotēkas. Izsniegto vienību sadalījums : Aronas pag. Aronas 
b-ka -23, Kusas b-ka-52, Viesienas-122, Barkavas pag. Barkavas b-ka-3, Stalīdzānu b-ka-76, Bērzaunes b-
ka-20, Cesvaines b-ka-10, Ošupes pag., Degumnieku b-ka-13, Dzelzavas pag., 1.b-ka-1, Ērgļu b-ka-160, 
Jumurdas b-ka-7, Kalsnavas b-ka-18, Kraukļu b-ka-1, Lazdonas b-ka-21, Liezēres pag. Mēdzūlas b-ka-245, 
Liezēres b-ka-30, Liezēres pamatskolas b-ka-39, Lubānas b-ka-64, Ļaudonas pag., Sāvienas b-ka-22, 
Ļaudonas b-ka-34, Madonas pilsētas vidusskolas b-ka-11, Madonas ģimnāzijas b-ka-7, Mārcienas b-ka-21, 
Meirānu b-ka-1, Mētrienas b-ka-2, Murmastienes b-ka-4, Praulienas b-ka -16, Sarkaņu  b-ka -12, Sarkaņu pag. 
Biksēres b-ka-12, Varakļānu tautas b-ka-2, Vestienas b-ka-26. 

SBA izmantoja arī Pļaviņu bibliotēka. Izmantojot pakomātu  , nosūtījām  Pļaviņu bibliotēkai grāmatu 
Teivens A. ‘’Latvijas dzirnavas’’. 

Aizvadītajā gadā bija SBA kārtā bija sagatavotas vairākas grāmatu kopas :Ērgļu b-kai ‘’Praktiskie 
padomi kāzu rīkošanai’’, Aronas b-kai’’ Ārstnieciskā masāža’’,  Viesienas b-kai ‘’Adījumu rakstu kolekcija’’ . 
Stalīdzānu b-kas lasītāji labprāt lasa biogrāfiskos memuārus, Kusas b-kas lasītāji interesējas par  jaunāko 
latviešu literatūru un izmantojot SBA,  ir saņēmuši N.Ikstena , ‘’Ūdens mirdzēšana’’, K. Liepiņa , ‘’Pamirs’’, H. 
Ora  ,‘ ’Panika’’ , L.Kovaļova, ‘’Šoseja’’. 

Ar lielu interesi lasītāji seko jaunumiem kopkatalogā. Mūsu bibliotēkas krājumā gada beigās vēl nebija 
saņemta D.Judinas  jaunākā grāmata ‘’Uz dzīvību un nāvi’’ , tāpēc izmantojām SBA no Praulienas bibliotēkas, 
kur šī grāmata bija pieejama. 

SBA 2021.gadā izmantoja 86 lasītāji, t.sk. 16 lasītāji saņēma nepieciešamo literatūru no LNB , viena 
lasītāja no  Latvijas Neredzīgo bibliotēkas . Ar šīm bibliotēkām un arī pilsētas vidusskolas un ģimnāzijas 
bibliotēkām ir izveidojusies laba sadarbība. Kolēģu atsaucība nodrošina pakalpojuma pieejamību ļoti īsā laikā 
posmā. LNB SBA pagājušajā gadā, strādājot pie ZPD ,izmantoja arī divi skolnieki. SBA lasītāju intereses ir 
dažādas, tāpēc pieprasītās literatūras sarakstos ir gan daiļliteratūra, gan nozaru literatūra,  reizēm arī viena 
autora grāmatas. Kāda lasītāja, apceļojot Latviju un atpūšoties Saldū  viesnīcā ‘’Demians’’, ieinteresējās par 
viesnīcas nosaukumu un viesnīcas interjerā izmantotiem rakstnieka H.Heses citātiem. Lasītāja mūsu bibliotēkā 
izlasīja visus autora darbus, bet mūsu krājumā neesošo romānu ‘’Demians’’ SBA kārta saņēma no Kalsnavas 
bibliotēkas. 

Lasītāji novērtē bibliotēku krājuma daudzveidību, priecīgi par SBA iespēju saņemt tādas grāmatas, 
kuras ir vienīgais eksemplārs visā novadā.  

2021. gadā tādas grāmatas saņēmām no Dzelzavas b-kas I.Beldava  ‘’Stāsta smadzeņu potenciāli’’ , 
no Mēdzūlas b-kas M.Leblāns ’’Dāma ar zaļajām acīm ‘’,  no Mārcienas b-kas ‘’Lingvodidaktikas skaidrojošā 
vārdnīca’’ un Mētrienas b-kas  ‘’Mūsu Malnava’’. 

● Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

SBA pakalpojumu savlaicīga izpilde atkarīga no citu bibliotēku darbinieku iespējām nokļūt Madonā 

un atvest vajadzīgo izdevumu. Laba sadarbība ir izveidojusies ar atsevišķu pārvalžu tehniskajiem 

darbiniekiem, kuri pasūtītās grāmatas atved līdz bibliotēkai. 
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6. KRĀJUMS 

● Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Madonas novada bibliotēkas krājums tiek veidots, uzturēts un pilnveidots  atbilstoši ‘’Madonas 

novada bibliotēkas krājuma attīstības politikai  2021.-2025. gadam’’ (apstiprināta 2020. gada 30. jūnijā), 

pieturoties krājuma komplektēšanas pamatuzdevumiem: 

• komplektēt iespieddarbus u.c. dokumentu krājumu atbilstoši Madonas pilsētas un novada 

administratīvās teritorijas attīstības prioritātēm; 

• nodrošināt iespēju lasītājiem iegūt nepieciešamo informāciju dažāda līmeņa izglītību apguvei; 

• augstvērtīgas, mūsdienīgas latviešu oriģinālliteratūras komplektēšana; 

• kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšana; 

• novadpētniecības krājuma papildināšana ar jaunieguvumiem, kas ir izdoti Latvijas izdevniecībās; 

• jaunākās bērnu un jauniešu literatūras komplektēšana. 

Nozaru literatūra tiek atjaunota, papildināta ar mūsdienīgāko literatūru. Regulāri tiek izvērtēts krājuma 

stāvoklis, tiek veikts regulārs darbs ar krājumu. 

Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori paliek nemainīgi: 

● Pieejamie finašu līdzekļi, 

● Lietotāju pieprasījums, 

● Izdevēju un tirdzniecības piedāvājums. 

● informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz dokumentu 

tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā) 

Krājuma komplektēšanas politika norāda uz skaidru tā veidošanas stratēģiju. Tā pamato dokumenta 

iegādes un saglabāšanas nepieciešamību, dāvinājumu pieņemšanas principus, kā arī vispārīgus 

norakstīšanas iemeslus, kas veicina krājuma regulāru un sistemātisku  attīrīšanu no saturā novecojušiem, 

nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem. Daudzveidīgs grāmatu krājums ir pamats kvalitatīvai apmeklētāju 

bibliotekārai apkalpošanai un atgriezeniskai saitei.  

Vērtējums. 

Pirmais gads, strādājot ar jauno ‘’Madonas novada bibliotēkas krājuma attīstības politiku  2021.-

2025. gadam’’ apliecinājis, krājuma politikas  pamatotību un rīcību atbilstību krājuma  veidošanas mērķim, 

uzdevumiem, kritērijiem un  principiem. 

● Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

17271 16246 15180 

t. sk. grāmatām 13708 12406 12182 

t. sk. bērnu grāmatām 3284 3035 2653 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2999 3000 2998 

Finansējums krājumam uz 1 iedz.  2.31 2.21 2,09 

Finansējums krājuma komplektēšanai 
kopā 

17271 16246 15180 
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Vērtējums.  Krājuma komplektēšanas finasiālais nodrošinājums  salīdzinot ar 2019. gadu ir par 12% 

mazāks. Uz iedzīvotāju tas ir 2,09  euro,  salīdzinoši ar 2020. gadu  uz iedzīvotāju par 12 centiem mazāks.  

Grāmatas vidējā cena 2021. gadā - 10,54 eur.  

Ar pašvaldības piešķirto finasējumu Madonas novada bibliotēka ir nodrošināta ar jaunāko latviešu 

oriģinālliteratūru, tulkoto ārzemju daiļliteratūru un jaunāko nozaru literatūru, kas izdota Latvijas izdevniecībās, 

kā arī dažādās ārzemju izdevniecībās. 

Komplektējot bibliotēkas krājumu tiek balansēti veidots krājums, kā pieaugušajiem tā arī bērniem un 

jauniešiem. Īpaši tiek pievērsta uzmanība latviešu oriģinālliteratūrai, tulkotai  ārzemju daiļliteratūrai un jaunākai 

nozaru literatūrai. Bibliotēkas lietotājiem interese un pieprasījums pēc izdotām grāmatām ir šādās nozarēs: 

pedagoģijā, psiholoģijā, īpaši bērnu audzināšanā un savstarpējā saskarsmē, izglītojošās spēles, juridiskā 

literatūra, vēsture - Latvijas vēsture, rokdarbi, praktiskās ‘’dari pats’’ grāmatas. Dizaina grāmatas, kā iekārtot 

savu mājokli. Interese par fotogrāfiju.  Ceļojumi, ne tik daudz kā ceļveži, bet ceļotāju piedzīvotais ceļojuma 

laikā.Veselīgs uzturs un latviešu autoru pavārgrāmatas. Ievērojamu cilvēku dzīvesstāsti - autobiogrāfijas. 

Interese par mājdzīvnieku (kaķu, suņu) uzturēšanu, kopšanu. Lopkopība, lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

tehnika.  Mazāka interese par glezniecību, foto albumiem, sporta veidiem,  valodniecību, svešvalodu apguves  

mācību, reliģiju. Vairāk ir interese par sevis garīgo pašizaugsmi, filozofiskās pārdomas (Jura Rubeņa un Induļa 

Paiča izdotie darbi).  Latviešu oriģinālliteratūra ir visvairāk pieprasīta. 

Par pašvaldības līdzekļiem 2021. gadā tika iegādātas 1156 vienības. Iepirkumus ierobežoja COVID 

pandēmijas laiks (janvāra, februāra, oktobra, novembra mēnesī bibliotēka bija slēgta 27 dienas) un mazāk 

piešķirtie finanšu līdzekļi. Visvairāk iepirktās grāmatas ir latviešu oriģinālliteratūrā un tulkotā daiļliteratūrā - 806, 

pēc tam seko sabiedriskās nozares - 131 (pedagoģija, psiholoģija, juridiskā, vēsture, novadpētniecība), māksla 

- 51 (glezniecība, mūzika, teātra un kino māksla), dabaszinātnes /literatūrzinātnes - 25, tehnika - 19 

(uzņēmējdarbība, lietvedība, mājturība un mājsaimniecība, ēdienu gatavošana, ēdienu uzturvērtības, mājokļa 

iekārtošana), medicīna - 16 (uzturu higiēna, fizioloģija, koku un augu izmantošana terāpijā, diētas terapija, 

neiroķirurģija, veselīgs dzīvesveids, uzturs), bērnu literatūra - 54 (pasaku varoņu grāmatas, izzinošās bilžu 

grāmatas)  Mazāk iepirktas grāmatas lauksaimniecībā - 9,  vispārīgajā - 8, ģeogrāfijā - 6, sportā - 4. 

Vēl krājums tika papildināts ar 4 spēlēm. 
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2021. gadā iegādātie 1165 eksemplāri tika iepirkti no 4 piegādātājiem: “Virja LK’’, apgāds “Zvaigzne 

ABC’’, grāmatnīca “Globuss’’( SIA ”Latvijas grāmata’’ filiāle), SIA “Latvijas grāmata’’. 

Stabilu vietu joprojām ieņem “Virja LK’’, pateicoties vislabākai grāmatu cenai, priekšrocības piegādes 

sfērā, pasūtījuma izpildē. Apgāda “Zvaigzne ABC’’ izdotajām  grāmatām  ir “draudzīgas’’ cenas biblotēkām, 

kas mudina vairāk iepirkt grāmatas tieši šajā grāmatnīcā. Vienīgais mīnuss nav piegāde bibliotēkai. Laba 

sadarbība ir ar SIA “Latvijas grāmata’’ un Madonas filiāles grāmatnīcu “Globuss’’. Cenas gan kādreiz bija 

atšķirīgas - augstākas kā citur. Pasūtījumu izpilde ir lieliska. Ilgadīgā sadarbība ar visiem piegādātājiem ir ļoti 

laba, pozitīva. 

 

● Rekataloģizācija  

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

ievadīti BIS ALISE. 
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● Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 

Pārskata periodā Madonas novada bibliotēkas pārbaude (inventarizācija) nav veikta. Tā tika veikta 

2015. gadā.  

2021. gadā inventarizācija tika veikta 1 Madonas reģiona publiskajā bibliotēkā - Lubānas pilsētas 

bibliotēka un 3 skolu bibliotēkās: Degumnieku pamatskolas un Kusas pamatskolas bibliotēkās, sakarā ar 

darbinieku maiņu un kārtējā inventarizācija Lubānas vidusskolas bibliotēkā. 

● Krājuma rādītāji: 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 3215 3075 2992 

t. sk. grāmatas 1702 1631 1519 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 321 380 417 

t. sk. bērniem 616 514 452 

Izslēgtie dokumenti 3496 3484 1815 

Krājuma kopskaits 60037 59987 61164 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.58 2.08 0,74 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.18 1.65 0,75 

 

 

 

Jaunieguvumu skaits 2021. gadā, salīdzinoši ar 2019. un 2020. gadu ir krities. Salīdzinot ar 2020. 

gadu samazinājums ir par 442 vienībām mazāks. Savukārt kopskaits ir pieaudzis par 1177 vienību, salīdzinot 

ar 2020. gadu.  

Samazinājums ir saistīts gan ar pandēmijas laiku un COVID19 ierobežojumiem, kad nevarēja iepirkt 

grāmatas, gan arī mazāks pašvaldības finansējums. Grāmatu un seriālizdevumu cenas proporcionāli pieaug 

katru gadu. Bibliotēkas daudzveidīgo krājumu veido ne tikai, kas ir iegādāts par pašvaldību līdzekļiem, bet arī 

dāvinājumi bezatlīdzības kārtā no fiziskām un juridiskām personām, projektiem, lasītāju atnestajām grāmatām 

nozaudēto vietā. No Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas kultūras jomā, bezatlīdzības kārtā 

saņēmām 6 nozīmīgus literārus izdevumus. Novadnieku: Zigmunda Bekmaņa grāmatu “Apkārt pasaulei blusas 
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mugurā’’, Artura Vaišļas grāmatu ar autora pseidonīmu Pozitīvs “Piektā’’, publicistes,  rakstnieces Andas Līces 

grāmatu “Vēl viena diena’’, M.Briedes-Makoveja, L.Briedis, K.Briedis, A.Briedis sastādīto grāmatu “Visums, 

kurā dzīvojam’’, grāmatu par Visvaldi Lāci “Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos’’ un par Madonas pilsētu “Mana 

Madona’’. 

No LNB 2 projekti: 
1. projekts - “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021’’, 28 eksemplāri par summu 219.38 eur. 
2. projekts - “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām biblliotēkām’’, 175 eksemplāri par summu 

1981.27 eur. 

 

Abi LNB projekti ir ļoti nozīmīgi bibliotēkas krājuma papildināšanai.  Projekta grāmatas papildināja 

nozaru krājumus: vispārīgajā, sabiedriskajā (psiholiģija, juridiskā, vēsture), māksla, daiļliteratūra. Daiļliteratūra 

ir visvairāk pārstāvēta no nozarēm. Te iekļautas  - gan pieaugušo, gan arī bērnu un jauniešu lasītāju grupām. 

Bērnu literatūras nodaļa no abiem projektiem saņēma 92 vienības par summu 761.39 eur. 

  Ļoti nozīnīgs un nepieciešams ir “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, tomēr  

problēmas sagādja taqs, ka  saņemot gada beigās grāmatas, daudz kas jau ir nopirkts, īpaši  daiļliteratūra. 

Nozaru literatūra  nedubultojās.  

Strādājot pie projekta pavadzīmes, lielākais laika patēriņš bija jāvelta cenu aprēķināšana aiz katra 

komata - 6 cipari! Ieteikums būtu, uzlabot un reducēt uz skaidri noteiktu 1 eksemplāra cenu. 

Bibliotēkas krājums tika papildināts ar dāvinājumirem  no dažādām biedrībām: LNB Atbalsta biedrība 

- Edžus Vējiņa grāmata “Nepārbraukušie. Viļa un Valentīnas Vītola dzīvesstāsts’’- 2 eksemplāri par summu 

14.86 eur. Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība - “Cesvaines grāmata’’ (2., 4. grāmata), “Cesvainieši’’, 

Augusts Saulietis “Baltos ceļos’’ - 4 eksemplāri par summu 34,06 eur. Francijas institūts Latvijā - 9 grāmatas 

par summu 43.80 eur. Labklājības ministrijas dāvinājums 2 grāmatas’’Sociālais darbs ar gadījumu: prakse un 

teorija’’ - 1. sējums; “Sociālais darbs ar gadījumu: teorija praksē’’ - 2. sējums par kopējo summu 24.00 eur un 

vēl daudzi citi jaunieguvumu izdevumi, ko saņemām bezatlīdzībā caur LNB AD Bibliotēku attīstības centru. 

Sadarbība ar LNB AD Bibliotēkas attīstības centru ir ļoti laba un nozīmīga -  krājuma papildināšanai ar 

monogrāfiskiem izdevumiem un periodiku. Vēl kā papildus ieguvums ir izdevumu atlase no LNB Brīvpieejas 

apmaiņas krājuma. Bibliotēkas krājumu  papildinājām par  27 vienībām vairākās nozarēs: sabiedriskā (juridiskā 

literatūra, latviešu folklora, novadpētniecība, Latvijas vēsture), dabas zinībās, ģeogrāfijā, mūzikā, valodniecībā, 

latviešu daiļliteratūrā. 

Papildus nepirktie eksemplāri kā dāvinājumi bezatlīdzības kārtā ir 149. Nozaudēto vietā iegūtas 19 

grāmatas un no projektiem 203. 
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.  

 

2021. gada krājuma kopskaits samazinājies par 441 vienību (neieskaitot seriālizdevumus). Norakstīti 

tika nolietoti (110 vienības) un pēc satura novecojuši iespieddarbi (48 vienības), kā arī izdevumi, kuri bija 

nozaudēti (11 vienības) un  neatgūstami  no lasītājiem (20 vienības).  

Skatoties pēc veidiem vairāk  tika norakstīti seriālizdevumi. Skaita ziņā 1374 vienības. 

Salīdzinoši ar 2020. gadu, kad kopējais norakstīto vienību skaits bija 3484 (ieskaitot seriālizdevumus) 

ir mazāks par 1669. Tas izskaidro kāpēc krājuma kopskaits 2021. gadā ir pieaudzis  līdz 61164 vienībām. 

● Datubāzes: 

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

internetā Letonika ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām), Lursoft laikrakstu bibliotēka, Nozare.lv, LETA arhīvs, 

Encyclopædia Britannica Library Edition ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām. 
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✔ pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības 
sadaļā) 

-2021. gada pirmajā pusē-  Madonas reģiona piecu novadu: Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 

Varakļānu bibliotēku, gada otrajā pusē - Madonas un Varakļānu novadu  elektroniskais kopkatalogs, kurā 

iekļauta informācija par 33 reģiona pašvaldību publisko un 20 skolu bibliotēku krājumiem - uz 2021. gada 31. 

decembri; 

Ierakstu skaits datubāzē: 78391 

Monogrāfisko izdevumu eksemplāri:53911 

E-kopkataloga bibliogrāfisko ierakstu skaits gada laikā ir audzis par 1519 vienībām, eksemplāru skaits 

samazinājies par 112 vienībām. 

-Galvenā autoritatīvā datu bāze BIS ALISE 

Kopīgais skaits 26761 ieraksti, izveidoti 662 ieraksti. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika 345 1176  

skatījumi   255 

piekļuves sesiju skaits   194 

lejuplāžu skaits    

News 515 538 123 

Britannica 44200 6020 877 

Piezīme. KISC dati. 

Pandēmijas laiks, kad lasītavas lietotājiem bija slēgtas gandrīz pusgadu, skolu klases nevarēja 

apmeklēt bibliotēku, nopietni ietekmēja  datu bāzu izmantošanas rādītājus. Studenti izmantoja savu augstskolu 

dotās pieejas datu bāzēm, bet skolēni savas mācību iestādes dotās piekļuves, jo katrai mācību iestādei 

vajadzēja nodrošināt pieeju dažādiem attālinātiem  mācību avotiem. 

● Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 

Lai popularizētu bibliotēkas piedāvātās datubāzes tika izmantoti jau izveidotie vizuālie materiāli 

“Izmanto bibliotēkas abonētās datu bāzes”, “Pieslēdzies letonika.lv”, “Pieslēdzies elektroniskajam 

kopkatalogam” Madonas reģiona bibliotēku elektroniskā kopkataloga lietošanas pamācība, kur lietotājiem 

saprotamā veidā paskaidrota piekļuve dažādām datu bāzēm. Gan Madonas novada bibliotēkas mājas lapā, 

gan sociālajā vietnē Facebook vairākas reizes tika publicēta informācija ar aicinājumu izmantot Letonika.lv un 

Britannica datu bāzes. 

Katru mēnesi sociālajā vietnē Facebook tika publicēta informācija par jaunākajām grāmatām. 

Grāmatas tika sagrupētas atbilstoši nozarēm, valodām un mērķauditorijai. Informācija izvietota bibliotēkas 

mājas lapā un facebook. 

Ar izstāžu un aktivitāšu palīdzību tika popularizēti autori un viņu grāmatas, pievērsta uzmanība 

aktualitātēm, kas saistās ar rakstnieku jubilejām, veidojot  interaktīvus konkursus, kā arī piem.: aktivitāte 

“Gaismojam dienu!” -  apmeklētājiem gan abonementā, gan lasītavā dāvinājām jubilāra K.Skujenieka dzejoli, 

iesietu baltā lakatiņā; 
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Iekārtotas izstādes, gaidot viesos dzejnieci Dainu Sirmo un tulkotāju Silviju Brici, popularizējot viņu 

literāro veikumu, veicinot grāmatu izsniegumu. 

Iespēja popularizēt krājumu, ir tikšanās ar grāmatu autoriem. Šogad Dzejas dienās bibliotēkā 

tikāmies ar dzejnieci Dainu Sirmo. Daudziem tā bija pirmā iepazīšanās ar viņas rakstītto. Autore, savukārt, 

atzinīgi novērtēja mūsu bibliotēku un pilsētu, dodoties pār I. Indrānes Lazdu laipu nelielā ekskursijā pa Madonu. 

 

“Kā labs vīns māksla ienāk mūsu apziņas telpā, un tās gara pili šonedēļ pārsteidza vēl kāds notikums 

pašu mājās. Trešdienas vakarā Madonas bibliotēkā, tiekoties ar dzejnieci Dainu Sirmo, valodas un dzejas 

spēks burtiski gāza no kājām. Tik svaigi, tumīgi ienirt valodas dzīlēs, lai no dziļdziļām raktuvēm iznestu 

mīlestības nebeidzamo vēsti, var tikai Dieva caurstrāvots talants. Tīrradnis, ko bijām gaidījuši ilgi. Autores 

talants iemirdzējās brieduma gados pēc Literārās Akadēmijas Dzejas meistardarbnīcas apmeklējuma. Lasiet 

un apreibinieties! - gribas aicināt visīstākā Dzejas dienu laika iemītniekus. Skatiet mākslas darbus, baudiet 

izstādes, mūzikas pieskārienus, lai ražas laiks ne vien caurstrāvo miesu, bet pabaro izslāpušo garu.” - Tā par 

pasākumu raksta laikraksta Stars žurnāliste I.Elsiņa. (“Mums visiem nepieciešama barība garam”. –  Stars. – 

2021. – Nr. 105. – 17. sept., 2. lpp.)  

Kinorežisora Jāņa Streiča talanta cienītājiem Madonas bibliotēka piedāvāja aktivitāti- atsaukt atmiņā 

populārākos citātus no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā! 

● Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

Strādājot attālināti, vairāk laika varēja atlicināt parādnieku apzināšanai, telefoniskiem atgādinājumiem. 

Piem.: tika nosūtīta īsziņa, kas aicināja, ne nosodīja vai piedraudēja ar soda naudām: “Labrīt! Madonas novada 

bibliotēkas grāmatas vēlas atgriezties atpakaļ bibliotēkā un doties atkal pie citiem lasītājiem. Varbūt 

paskatīsieties savā grāmatplauktā?” Lietotāji sūtīja atpakaļ sirsnīgas emocijzīmītes, atzvanīja, ka grāmata 

tiešām ir viņa plauktā un tuvākajā laikā tiks nogādāta bibliotēkā. Grāmatas un žurnāli  intensīvi ceļoja atpakaļ, 

pat ar sirsnīgiem  un saldiem pārsteigumiem. 
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● Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie secinājumi 

pārskata periodā 

Abonementa krājumā ir atsevišķu autoru grāmatas, kuras ir ļoti pieprasītas, līdz ar to nolietotas, bet 

nopirkt jaunus eksemplārus vairs nav iespējams. Šāda situācija, galvenokārt, ir ar divtūkstošo  gadu pirmās 

desmitgades “Kontinents” izdevumiem un citu izdevniecību dižpārdokļiem. Lai atjaunotu krājumu, tika rīkota akcija 

“Uzdāvini bibliotēkai Noras Robertsas grāmatas!”, aicinot lasītājus sniegt “otro dzīvi” grāmatām, kas personīgajos 

pauktos stāv nelietotas. Lai arī atsaucība nebija liela, tomēr bija eksemplāri, ko varējām aizvietot ar jaunākām un 

nenolietotām grāmatām. Šī prakse noteikti ir jāturpina un jāpopularizē. 
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

● Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi 2021.gadā ietekmēja galvenos  bērnu literatūras 

nodaļas darba rādītājus- tie samazinājušies. Lietotāju skaits  samazinājies par 22%, ( 2021.-808). 

Darbs ar bērniem ir īpašs un cieši saistīts ar aktivitātēm, kas ieinteresē, piesaista un pieradina pie  

regulāriem bibliotēkas apmeklējumiem un lasīšanas. Attālināto mācību laikā izpalika klašu kolektīvie 

apmeklējumi, tematiskās nodarbības, kas ietekmēja   lietotāju skaitu, izsniegumu un krājuma apgrozījumu. 

Izpalika tik pierasta lieta, kā skolēnu pulcēšanās bibliotēkā, lai pildītu uzdoto, tiktos ar draugiem un spēlētu 

galda spēles.  Vislielākais lietotāju skaita kritums  5.-9. klašu grupā. 

Lai pirmskolas un jaunākā skolas vecuma  bērns gribētu kļūt par bibliotēkas  lasītāju, viņam vispirms 

nepieciešams klātienē iepazīt bērnu literatūras nodaļu, lai ikviens varētu izjust to īpašo un neatkārtojamo 

sajūtu, kad pirmoreiz ieraugi tik daudz krāšņu un daudzveidīgu bērnu grāmatu! Tieši kopīgie bērnudārza 

grupiņu un klašu apmeklējumi mudina bērnus atvest uz bibliotēku vecākus un kļūt par aktīviem lasītājiem.  Un 

kur vēl apziņa, ka esmu liels, pats izvēlos grāmatas un man  pašam ir sava bibliotēkas lietotāja karte! 

Izvērtējot dažādu ierobežojumu ietekmi uz  lasītāju paradumiem 2021.gadā, secinām, ka lasošie bērni 

lasījuši vairāk, bet tie, kuri apmeklē bibliotēku mācību procesa vajadzības dēļ, krietni mazāk. Vislasošākie bijuši 

1.-4. klašu skolēni- čaklākais izlasījis 214 grāmatas, bet pieaugušo vidū pirmo vietu ieņem 3 bērnu tētis, kurš 

gada laikā ar saviem bērniem izlasījis 175 grāmatas!  

 

2021.gadā bērnu literatūras nodaļu vairāk apmeklēja ne tikai pirmskolas bērnu, bet arī 5.-9.klašu  

skolēnu vecāki, lai izvēlētos grāmatas saviem bērniem. Pamatojums- pasargāt bērnus. 2021.gadā klienti 

bibliotēku apmeklēja retāk, bet vienā reizē ņēma vairāk grāmatu. 34%  bērnu literatūras nodaļas lietotājiem 

piešķirti autorizācijas dati. 

Lasītākie periodiskie izdevumi jau daudzus gadus nemainīgi- Ieva, Ilustrētā Junioriem  un Avenīte. 

Pieprasītākās grāmatas- no “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas-2021.” kolekcijas. 

● Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu  

BLN vadītāja sagatavojusi  un novadījusi prezentācijas Madonas reģiona pašvaldību un skolu 

bibliotekāru semināros- “Jaunumi bērnu literatūras nodaļā”-10.03.2021., 

“Katra kustība ieiet kopdarbā”- 12.05.2021. 

Sagatavota prezentācija UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” 

konferencei-  “Bibliotēka vietējās kopienas vajadzību un iespēju kontekstā”-09.12.2021. 
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Sagatavota prezentācija LNB BLC organizētajam tīmekļsemināram “Kā iesaistīties bērnu žūrijā 5+?-

30.11.2021. 

Sniegtas konsultācijas pagastu un skolu bibliotekāriem par bērnu un jauniešu literatūru, par “Skaļās 

lasīšanas” sacensību metodiku, par iesaistīšanos  “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā-2021”.  

● Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

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

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

Aizvadītajā gadā pieaudzis pieprasījums pēc grāmatām, kas palīdz apgūt lasītprasmi latviešu valodā 

un literatūras, kas palīdz apgūt svešvalodas- krievu un angļu valodu. 

Bērnu literatūras nodaļas krājums 2021.gadā papildināts ar 577 (452 grāmatas) vienībām, īpašu 

uzmanību pievēršot latviešu bērnu un jauniešu orģinālliteratūrai. 

2021.gadā uzsākta bērnu literatūras nodaļas plauktu indeksu un autorzīmju apdruka uz grāmatu 

vākiem, lai veidotu ērti pārskatāmu un viegli izmantojamu krājumu. Šis darbs  nav sarežģīts, bet laikietilpīgs 

un precīzs. Vienlaicīgi, iespēju robežās,  tiek nomainīti un laboti nolietotie  iespieddarbu eksemplāri, atlasītas 

mazpieprasītās grāmatas un novietotas krātuvē. 

2021.gadā krājuma apgrozījums- 1,03 

Novērtējot pieejamos interneta resursus, arvien populāri ir CD ar animācijas filmām un  

klausāmgrāmatas. 

Pēc klientu pieprasījuma, krājums tiek papildināts ar populāru jauniešu literatūru svešvalodās. 

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

grupām 

2021.gadā 74 bērnu literatūras nodaļas lietotājiem izsniegti autorizācijas dati. 31 bērnu literatūras 

nodaļas klients aktīvi izmanto attālināto grāmatu pasūtīšanu- attālināti tika pasūtītas 318 grāmatas. 

2021.gadā par 49% palielinājies sniegto uzziņu skaits- 528 uzziņas, no tām 128 attālināti.  Attālināto 

mācību laikā skolēni zvanīja un lūdza palīdzību dažādos mācību priekšmetos – kāds nesaprata matemātiku, 

citam nebija nepieciešamās grāmatas un tika lūgts nolasīt vajadzīgo fragmentu, palīdzējām meklēt dzejoļus 

par konkrētu tēmu u.c., ieteicām izmantot letonika.lv un 3td e-grāmatu bibliotēku. Klientu novērtē mūsu 

profesionalitāti- zvana un lūdz sameklēt tieši viņa bērnam piemērotas grāmatas. 

Lai izpildītu klientu pieprasījumus, izmantojam SBA. 2021. gadā bērnu literatūras nodaļa saņēmusi 19 

vienības no 6 pagastu bibliotēkām. Visaktīvākā sadarbība  ar Cesvaines un Lubānas pilsētas bibliotēkām. 

Pagājušajā gadā  no bērnu literatūras fonda SBA izsniegtas  83 grāmatas 13 bibliotēkām. Visvairāk Liezēres 

pamatskolas bibliotēkai-31 eksemplārs. 

2021.gadā notikusi tikai 1 medijpratības stunda. Aptaujājot jaunāko klašu skolotājas un bērnudārza 

audzinātājas, secinājām, ka attālinātās aktivitātes  jaunākā vecuma skolēniem nav ieteicamas, jo tāpat dienas 

lielāko daļu bērni pavada pie datora mācoties un pamazām kļūst atkarīgi no viedierīcēm. Skolēniem parādās 

komunikācijas un rakstītprasmes problēmas. 
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Visa gada garumā veidojām tematiskās grāmatu, spēļu un rotaļlietu kopas mūsu sadarbības 

partneriem PII par visdažādākajām tēmām, kas papildināja mācību procesu. 

● Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

2021.gadā izveidotas 16 literatūras izstādes un Madonas novada skolēnu radošo darbu izstāde 

“Svētku laiks” sadarbībā ar Madonas bērnu un jauniešu centru. 

Notikušas 8 klātienes aktivitātes, no tām 2 zaļajā zonā pie bibliotēkas. 

Tematiskas nodarbības jaunākā vecuma skolēniem: 

○ “Personība. Valdim Rūmniekam- 70”, 

○ “Personība. Uldim Auseklim-80”, 

○ “Zaļa eglīte istabā ienākusi”, 

○ “Sapņi un ilgošanās Ziemeļos”. 

10 gadu laikā lelle Šarlote  ir kļuvusi bērnu literatūras nodaļas publicitātes seju un  ietekmīgu 

influenceri. Par veiksmīgiem grāmatu popularizēšanas pasākumiem uzskatām 2021. gada pavasarī uzsāktos  

jauno grāmatu apskatus visām vecuma grupām facebook.com: 

Pirmskolas vecuma bērniem -259 skatījumi 

https://www.facebook.com/485326124966237/videos/183929106407565 

1.-4.klašu skolēniem- 221skatījumi 

https://www.facebook.com/485326124966237/videos/241101880996794 

5.-9.klašu skolēniem- 70 skatījumi- 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/136198985031449 

Dažu stundu laikā pēc video publicēšanas tika rezervētas visas jaunās grāmatas pirmskolas un 

jaunākā skolas vecuma grupā. Vismazāko interesi izrādīja  pusaudži. 

Šarlotes aicinājumu iesaistīties bibliotēku nedēļas aktivitātēs 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/781878649126660 noskatījās 110 interesenti. 

Par veiksmi uzskatām otrās attālinātās “Skaļās lasīšanas” sacensības. Pirmo reizi Madonas novada 

“Skaļās lasīšanas” sacensībās piedalījās  meitene no ASV, Kalifornijas- Anabella Orozko un pārliecinoši tika 

izvirzīta dalībai  Madonas reģiona finālā. Rezultāti tika publiskoti bibliotēku nedēļā- 23.aprīlī, video noskatījās 

962 interesenti.https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/777936963109324   . 

Vēl lielāku interesi izraisīja Madonas reģiona uzvarētāju paziņošana, kas notika 04.06. 

https://www.facebook.com/485326124966237/videos/316601706756465  -1100 skatījumi. 

https://www.facebook.com/485326124966237/videos/183929106407565
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/241101880996794
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/136198985031449
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/781878649126660
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/781878649126660
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/781878649126660
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/777936963109324
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/316601706756465
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/316601706756465
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/316601706756465
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Godam nopelnītā balva sasniegusi Anabellu Orozko- ASV, Kalifornijā. 

2021.gada 30.oktobrī mūsu novadniekam, dzejniekam Uldim Auseklim 80. dzimšanas diena. Ievērojot 

valstī noteiktos ierobežojumus, klātienes pasākumi  nenotika, bet ikvienu viņa dzejas cienītāju aicinājām 

piedalīties neklātienes konkursā “ Atpazīsti Ulda Ausekļa grāmatas” 

https://biblioteka.madona.lv/lv/bernu_aktualitates?fu=read&id=4945 

 

Konkursa dalībnieki atzinīgi novērtēja aktivitāti, rakstot, ka  konkurss rosināja iepazīt mūsu 

novadnieka Ulda Ausekļa daiļradi, ka atbilžu meklēšana bija visas ģimenes kopdarbs un saturīgi 

pavadīts laiks internetā, jo bibliotēkas šajā laikā slēgtas. Mamma Gita no Bērzaunes atzīst, ka atbildes 

meklēja ar patiesu prieku un aizrautību, ka meita Amanda izrādījusi interesi  arī par citām U. Ausekļa 

grāmatām.  

https://biblioteka.madona.lv/lv/bernu_aktualitates?fu=read&id=4945
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Visi konkursa dalībnieki atpazina Ulda Ausekļa grāmatu “Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu”. 

Vismānīgākā bijusi fotogrāfija ar kafijas krūzi. Grāmatu “Kūp kafija krūzē” atpazina tikai 4 dalībnieki. 

Kā ierasts šajā laikā, rezultāti tika publiskoti  

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/590171138908562 

Arī dzimšanas dienas sveiciens Uldim Auseklim tika sūtīs ar tīmekļa starpniecību- 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/210992797833002 

Gandarījums, ka sagatavotā un novadītā saruna ar rakstnieku, novadnieku Arturu Vaišļu, 

Madonas novada bibliotēkas projektā” Sarunu vakari. Melnraksti. Tīrraksti.” izpelnījusies plašu 

publicitāti- 1047 skatījumi. https://www.youtube.com/watch?v=TBmOrzbyb3M 

Par vislielāko veiksmi un sava darba augstāko novērtējumu uzskatām bijušo klientu 

apciemojumus.  Lai cik tas neliktos dīvaini, bet pavadot atvaļinājumu dzimtajā Madonā, bērnu 

literatūras nodaļu , apciemo puiši, kuri bija ne tie kārtīgākie un disciplinētākie lasītāji. Viņi labprāt stāsta 

par sevi, atceras nedarbus un interesējas par jaunumiem bibliotēkā. 

● Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros 

(minēt konkrētus piemērus) 

*Madonas un novada PII, piedāvājot “Lelles Šarlotes skolas” nodarbības un komplektējot tematiskas 

grāmatu kopas, atbilstoši mācību plānam. 

Pēc PII pieprasījuma un saskaņā ar mācību plānu, zaļajā zonā pie bibliotēkas  oktobrī notika 

nodarbības lelles Šarlotes skolā “Izzinām un augam kopā”-“Latvijas daba rudenī”, “Diena un nakts”. 

  

 

 

Ilggadīga, abpusēji bagātinoša sadarbība izveidojusies ar Madonas BJC. Par tradīciju kļuvušas gada 

nogales izstādes Madonas novada bibliotēkā.  Ikvienu bibliotēkas apmeklētāju iepriecināja Madonas novada 

skolēnu darbu izstāde, kas tika papildināta ar atbilstoša satura grāmatām, kuras apmeklētāji izvēlējās 

lasīšanai. Tas vēlreiz apliecina sen zināmo, ka grāmata jāparāda tā, lai to pamana. 

 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/590171138908562
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/210992797833002
.%20https:/www.youtube.com/watch?v=TBmOrzbyb3M
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*Madonas BJC - novada skolēnu radošo darbu izstāde “Svētku laiks”, kas papildināta ar tematiski 

atbilstošām grāmatām . 

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

vērtējums 

○ Ziemeļu  ministru padome- ziemeļvalstu literatūras nedēļa; 

○ UNESCO Latvijas nacionālā komisijas tīkls “Stāstu bibliotēkas”; 

○ LNB BLC- “Bērnu un jauniešu žūrija”, “Skaļās lasīšanas” konkurss”. 

○ Liezēres pamatskola- bibliotekāre Inese Repele- regulāras tematisko, jaunāko grāmatu kopas 

○ Kusas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilona Sāre. 

● Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Darbā ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021.” grāmatām īpaši noderīgi ir LNB BLC izstrādātie 

metodiskie materiāli, atzinīgi vērtējam pieredzes apmaiņu visos 3 tīmekļsemināros. 

Idejas darbam -LNB KAC organizētajās Domnīcās un Cēsu Centrālās bibliotēkas  gadskārtējā, 19. 

konferencē “Inovatīvi pakalpojumi bibliotēkās- pieredze, risinājumi, nākotnes vīzija”.  

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

2021. gadā, tieši tāpat kā 2020. pietrūka ierastās apmeklētāju rosības bibliotēkā,  klātienes aktivitāšu, 

kas mudina  bērnus kļūt par lasītājiem. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBA 

● Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Tāpat kā 2020. gadā novadpētniecība ir viens no nozīmīgākajiem darbības virzieniem Madonas 

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

saglabājot novadpētniecības krājumu. 

Novadpētniecības darbs aptver gan novadpētniecības krājuma veidošanu un novadpētniecības datu 

bāzes veidošanu, uzturēšanu, gan bibliotēkas lietotāju un interesentu informēšanu par novadpētniecības 

dokumentiem, novadnieku biogrāfiju apkopošanu un literārā mantojuma saglabāšanu, gan novada 

popularizēšanu un novadam raksturīgo nozaru izpētes veicināšanu, sadarbību, un materiālu publiskās 

pieejamības nodrošināšanu. 

Madonas bibliotēkas novadpētniecības piedāvājumu  veido: novadpētniecības elektroniskā datu 

bāze, krājums- novadnieku grāmatas, CD un DVD, foto materiāli – kompaktdiskos, tematiskās mapes,  kur tiek  

apkopota informāciju par bijušo Madonas rajonu, aptverot Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 

novadus. 

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā saskaņā ar amata aprakstiem  darbu ar Novadpētniecības datubāzi  un 

2020. gadā izveidoto Novadnieku datu bāzi veica Resursu un datu pārvaldības nodaļas galvenā bibliotekāre 

Lilita Veckalniņa, par tradicionālo novadpētniecības resursu pieejamību un popularizēšanu rūpējās  

Pakalpojumu nodaļas galvenā bibliotekāre Uzziņu lasītavā  Sarmīte Radiņa. 

2021. gada pēdējā ceturksnī  situācija mainījās, jo Lilita Veckalniņa devās pensijā. Saskaņā ar kolēģu 

rosinājumu, tika virzīts jautājums  par pienākumu sadali un atalgojuma palielināšanu. Līdz gada nogalei 

vakance saglabājās, bet ar 01.01.2022. Lilitas Veckalniņas darba pienākumi ir pārdalīti, vakance izslēgta no 

amata vienību saraksta.  

Lokālās kultūrvides apzināšana un popularizēšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana ir 

novadpētniecības darba prioritātes. Ja mēs paši izgodājam savus novadniekus, tad varam cerēt, ka tos atpazīs 

un izgodās arī citur. Tikšanās ar novadniekiem jubilāriem (A.Līci, Z.Bekmani) plašākam interesentu lokam tika 

piedāvātas Zoom platformā. Dzejas dienu aktivitātes, savukārt, tika veltītas Uldim Auseklim. 

2021.gads - Madonas 95. jubilejas gads.  Bibliotēka organizēja aktivitātes iesaistot  lasītājus, 

interesentus, ģimenes, sadarbības partnerus, veicinot mūsu pilsētas un bibliotēkas atpazīstamību. 

Šajā gadā, kad lasītāju apmeklējumi bija ierobežoti,  akcenti tika likti uz novadpētniecības materiālu 

kārtošanu, izmantošanu izstāžu iekārtošanai un piedāvāšanai apskatei gan bibliotēkas logos, gan displejā 

bibliotēkas foajē, gan sociālajos medijos, video ieraksttu veidošanā, sarunu vakaru organizēšanā.  Papildināta 

mājas lapā pieejamā novadnieku datu bāze. 

Ir saglabāts nepārtrauktības princips: materiāli vākti un apkopoti gan par Madonas, Ērgļu, Cesvaines, 

Lubānas un Varakļānu novadiem - notikumiem, vietām un cilvēkiem, tādēļ novadu reforma neietekmēja lokālās 

kultūrvides krājuma veidošanu. 

Gads 2016 2017 2018 2019 2020  2021 

Ierakstu skaits 

novadpētniecības 

datubāzē 

28920 30364 31658 32958 33566 34 793 

Izveidoti ieraksti 1166 1444 1294 1300 1099 1302 

http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
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Eksportēti uz  

Nacionālās 

bibliogrāfijas analītikas 

datu bāzi 

1097 1219 1123 1074 1091 1300 

Novadnieku datubāze         103 84 

● Novadpētniecības krājums: 

Madonas un Varakļānu  novadu bibliotēku novadpētniecības datubāzē (sākta veidot no 2002.gada) 

pieejami 34 793 ieraksti-  https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx . 

2021. gadā ir izveidoti jauni 1300 ieraksti, kuri eksportēti arī uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas analītikas 

datubāzi. Turpināts veidot analītiskos aprakstus no grāmatām, kas papildina  e-kataloga novadpētniecības 

datubāzi. 

Mājas lapā izveidota Novadnieku  datubāze personālijām, kas arvien tiek papildināta ar jauniem 

ierakstiem, 2021. gadā izveidoti 84  jauni ieraksti -  https://biblioteka.madona.lv/lv/novadpetnieciba. 

Mājas lapas novadpētniecības sadaļā pieejami arī katru gadu veidotie novadnieku kalendāri - 

https://biblioteka.madona.lv/lv/novadnieku-kalendari?fu=e&id=1611045440 . 

Digitalizēto vienību skaits - 1 kolekcija (“Madonas novada bibliotēkas Goda raksti” no 1965.-1986. 

gadam).   

Krājumā pieejamas 361  novadpētniecības mape un 75 kompaktdiski ar digitālām fotogrāfijām, kas 

izmantojami lasītavā uz vietas. Jau esošās mapes papildinātas ar jaunām sadaļām, piem.: digitālo izstāžu 

materiāli izdrukāti un pievienoti mapēs par Z.Bekmani, A.Līci u.c.  

Uzmanības vērti ir sagatavotie informatīvie  digitālie materiāli par Madonas bibliotēkas ēkām Madonā;  

par Madonas pilsētas vēsturi, par Valsts prezidentu vizītēm Madonā u.c. 

Lokālās kultūrvides krājums papildinājies gan ar novada autoru grāmatām, gan grāmatām par novadu. 

Te var minēt Z.Bekmaņa grāmatu “Apkārt pasaulei blusas mugurā’; A. Aivieksta grāmatas “Piemīdītais miegs” 

un  “Zem  tās saules, zem tā kalna”, A.Līces grāmatu “Vēl viena diena’’, A.Saulieša “Baltos ceļos’’, Pozitīvs 

(A.Vaišļa) “Piektā”, M.Briedes-Makovejas, L.Brieža, K.Brieža, A.Brieža sastādīto grāmatu “Visums, kurā 

dzīvojam’’, grāmatu “Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos”, A.Akmentiņa “Meklējot Ezeriņu”, K.Kazāka “Sākums 

mūs atrod pats”(Degumnieki, Aiviekste, Ļaudona, Barkava, Murmastiene, Stirniene); G.Ozoliņa “Liezēres 

vērtums”, “Mana Madona’’. 

 

 

 

 

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadpetnieciba
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadnieku-kalendari?fu=e&id=1611045440
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● Krājuma organizācija un glabāšana 

Novadpētniecības krājums atrodas  gan lasītavās, gan abonementā, gan bērnu literatūras nodaļā, ērti, 

brīvi pieejams ikvienam interesentam visās bibliotēkas nodaļās,  zaļo uzlīmju marķējums  tās izceļ kopīgajā 

krājumā.  

Novadpētniecības mapes iespējams izsniegt lasītavā elektroniski, jo tās ir  aprakstītas un 

kataloģizētas.  

Bibliotēkā tiek saglabāts reģiona laikraksts Stars un novada domes izdevums Madonas Novada 

Vēstnesis, Madonas Ziņas, kā arī atsevišķu pagastu pašvaldību izdotie informatīvie izdevumi. Reģionālā 

laikraksta Stars iesietie komplekti atrodas krātuvēs, izsniedzam pēc pieprasījuma darbam lasītavā. Iespējams 

materiālus kopēt, skenēt, nosūtīt uz e-pastu, fotografēt. Strādājot attālināti, šajā gadā bija iespēja izgriezt Stara, 

Madonas Novada Vēstneša rakstus novadpētniecības krājumam no 2020.gada novembra - 2021.gada 

novembrim, tie sistematizēti un izvietoti novadpētniecības mapēs. Tā kā mapes papildinās, veidojas jaunas 

sadaļas, tām  uzsākta jauna satura lapu veidošana.          

  Apkopotas un iesietas (spirāles iesējums) 2021. gada rakstu kopijas par Madonas novada bibliotēku. 

● Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Kopš 2016.gada Madonas novada bibliotēkā tiek veidotas digitālās izstādes.  Līdz 2021. gadam tās bija 12. 

2021.gadā krājums ir papildinājies gan ar digitālajām izstādēm, gan video ierakstiem.  

Izmantojot Madonas novada bibliotēkas krājumā pieejamās bibliotēkas arhīva un O.Skujas fotogrāfijas, tika 

izveidotas digitālās izstādes, kas bija veltītas šī gada jubilāriem Z.Bekmanim un A.Līcei: 

- “Es vienmēr esmu ceļā” (Fotostāsts - A.Līces citāti no grāmatas “Ceļadomas” un O.Skujas portretu galerija 

no autores mājām “Ceļadomas”);  

- “Caur tevi gaisma spēlē”- Anda Līce un Madonas novada bibliotēka – A. Līces 80 gadu jubilejai veltīta 

izstāde; 

- “Cīrulis zilgmē/ Foreles strautā/ Vai kāds vēl brīvāks”- Z. Bekmanis un Madonas novada bibliotēka - veltīta Z. 

Bekmaņa 55 gadu jubilejai; 
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Izveidota izstāde, kas bija apskatāma bibliotēkas logos: “Bibliotēka Madonā”, saglabājama arī kā 

digitāla izstāde par bibliotēkas vēsturi. 

Digitālo kolekciju papildina  4 sarunu vakaru “Melnraksti. Tīrraksti” video ieraksti (sarunas ar 

A.Aiviekstu, A.Skrjabi, A.Vaišļu, U.Ausekli). 

Veiksmīgi rezultējās arī iecere videoierakstu “Bibliotēkas adreses” veidošanai par vietām, ēkām, kur 

savulaik atradusies Madonas bibliotēka.  

Tika izveidota arī video ierakstu sērija par Latvijas Valsts prezidentu vizītēm Madonā. 

Saņemts dāvinājums- novadnieces S. Kokas fotostāstu izstāde ”Pielasīt sirdi”, kas nu jau veic 

ceļojošās izstādes funkcijas. 

● krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Krājums regulāri tiek papildināts gan ierakstu veidā katalogā, gan tradicionālajā veidā - kopējot ar 

mūsu reģionu saistītos materiālus no Latvijas preses izdevumiem,  reģionālā laikraksta Stars un Madonas 

Novada Vēstnesis, kārtojot tos mapēs.  

Turpmāk veicamie  darbi-  digitālo izstāžu un video ierakstu materiālu atspoguļojums  

novadpētniecības datubāzē, ar jauniem ierakstiem jāturpina papildināt Novadnieku datubāze.  

● izmantojums  

Novadpētniecības materiālu krājums tika izmantots: 

- izstāžu iekārtošanai (Piem.: izstādes Uzziņu lasītavā par tūrisma iespējām novadā; par novadniekiem 

-  S. Brici; par šī gada jubilāriem U.Ausekli, K.Klānu;  lasītāja L.Rudzone izmantoja materiālus gan par 

tēvu A. Aiviekstu, gan Velna Skroderkmeni, veidojot izstādi konferenču zālei; par Madonas bibliotēkas 

adresēm pilsētā - izstādes veidošanai bibliotēkas logos); 

 

- konkursu jautājumu sastādīšanai (par jubilāriem ovadniekiem, par pilsētas ielām, kas nosauktas 

autoru vārdos); 

- video sižetu  veidošanai ( īpaši uzsverot pilsētas jubileju, sarunu vakaru “Melnraksti. Tīrraksti” ierakstu 

veidošanai);  

- jaunu grāmatu veidošanai (kad tapa grāmata “Mana Madona”, tās veidotāji meklēja rakstus un faktus 

par pilsētas gravām, strūklakām u.c.); 

- gatavojoties Dzejas dienu pasākumam, kas bija veltīts U. Auseklim (informācijas atlasei, dzejas 

atlasei, grāmatu piedāvājumam;  
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- uzziņām (piem.: par  D. Ata muzeju, par pieminekļiem un brāļu kapiem, sakarā ar pārapbedījumiem; 

par draudzēm, par uzņēmējiem (L.Lieplapa un “Plūkt”) u.c.) 

Mazāk materiālus izmantoja skolēni, jo gan lasītavas ilgu laiku bija slēgtas piekļuvei, gan mācībām 

noritot attālināti, skolotāju dotie uzdevumi atšķīrās no ierastās prakses, kad tika meklēti materiāli par novadu 

un novadniekiem skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem. 

● Novadpētniecības darba popularizēšana       

Aptuveni pusgadu lasītava nebija pieejama apmeklētājiem,  nācās izmantot virtuālo tikšanos iespēju.  

Tā bija līdz šim neizmantota pieredze bibliotēkā - literārā tikšanās ar Andu Līci un Zigmundu Bekmani – 

Zoom platformā. Jautājumu sagatavošana, digitālo izstāžu materiālu izmantošana, tad skatītāju, klausītāju 

atsaucība un paldies. 

Atzīmēšanas vērta  bibliotekāru seminārā, vēl viena novadnieka iepazīšana  Zoom - A. Akmentiņa 

grāmatas “Meklējot Ezeriņu” konsultantes D.Zvirgzdiņas stāsts par novadnieku J.Ezeriņu, par sadarbību ar 

autoru, par grāmatas tapšanu.  

Jāmin arī viktorīna virtuālajā vidē:  “Atpazīsti novadnieku”.   

Kā nozīmīgs ieguldījums  lokālās kultūrvēstures atklāsmē un saglabāšanā  minams  projekts "Sarunu 

vakari "Melnraksti. Tīrraksti" - video intervijas ar novada autoriem A. Aiviekstu; A.Vaišļu, A. Skrjabi un 

U.Ausekli. Projektu atbalstīja Madonas novada pašvaldība vietējā Izglītības projektu konkursā.  

Ja trīs no sarunu vakariem tika filmēti bibliotēkā, tad veselības problēmu dēļ sarunu ar U.Ausekli nācās 

veidot attālināti, iepriekš iesūtot jautājumus un saņemot atbildes telefoniski. 

Arī Dzejas dienu norisē iekļautas U. Auseklim veltītas aktivitātes.  

Dzejas dienas Madonā“ - pa ceļiem rudens lapu rudiem…” (U. Auseklis) Dienas garumā 

izgodājām šī gada jubilāra Ulda Ausekļa dzeju. -  pa ceļiem kalnup pa ceļiem lejup – Madonas pilsētas vsk. 

3. klases bērni lika  savus dzejoļus no U.Ausekļa dzejoļu vārdiem un puzles no autora bērnu grāmatu vāku 

kopijām; - pa ceļiem grambainiem pa ceļiem gludiem - U.Ausekļa dzejas lasījumi notika pilsētas 3. maršruta 

autobusā Madonas bibliotēka – Lazdona – Madonas novada bibliotēka; - pa ceļiem kur vien klusums staigā - 

U. Ausekļa dzejoļus izvēlējās Madonas pilsētas vsk. 12. klases skolēni un veidoja dzejas performances; - pa 

ceļiem kas cauri pilsētām laužas - U.Ausekļa dzejoļus lasa jaunievēlētie deputāti Madonas novada pašvaldības 

Kultūras komitejas Zoom sanāksmē; - pa ceļiem tepat vai citā malā - tikāmies ar dzejnieci Dainu Sirmo. Visām 

aktivitātēm tika izmantotas autora viena dzejoļa rindas. Tika iesaistītas dažādas auditorijas, dažādotas norises 

vietas.    

Ar lielu aizrautību jau iepriekšējā dienā kolēģi bibliotēkā izmēģināja, kā salikt savus dzejoļus no 

sagrieztu autora dzejoļu vārdiem un izteica domu, ka arī ģimenēs un mājas viesībās tā būtu interesanta 

aktivitāte. Visi uzrunātie aktivitāšu dalībnieki ar prieku un interesi iesaistījās. Sākumskolas bērni piedalījās 

rosinātajās aktivitātēs un jau atnāca uz bibliotēku ar sagatavotiem U.Ausekļa dzejolīšiem, ar prieku lika 

grāmatu vāku puzles un paši savus dzejoļus no U.Ausekļa dzejoļu vārdiem. Skolotāja paņēma līdzi sagatvotos 
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materiālus, lai izmantotu brīvā laika nodarbībām uz vietas skolā. Vidusskolēniem tā bija jauna, interesanta 

pieredze - veidot dzejas performances, iepazīt autoru ne tikai kā zināmu bērnu dzejnieku, bet pārlasot 

U.Ausekļa dzeju pieaugušajiem. Paldies jāteic gan autoostas administrācijai, gan šoferim, kas piekrita idejai 

par Dzejas autobusa maršruta iespējamību. Pasažieri, kuriem lūdzām izlasīt dzejoli no kādas U.Ausekļa 

grāmatas, bija vispirms jau pārsteigti, tad ļāvās un izbaudīja mirkli, kad var lasīt sev un citiem, vairāki atzina, 

ka nav to darījuši jau ļoti sen. Respektējām arī tos, kuri, tādu vai citādu iemeslu dēļ, to nevēlējās.  Domes 

deputāti iepriekš saņēma vēstulītes e-pastā ar info par autoru, ar dzejoļiem, nācās tikai izvēlēties, atcerēties 

skolas laikus un nolasīt dzejoli pirms darba jautājumu izskatīšanas kārtējā sēdē. Visi iesaistītie dalībnieki 

saņēma bibliotēkas pateicības.  

“Skolēni labprāt piedalījās, bieži tādi darbi negadās, pašiem patika. Ierakstos redzēs, kas izdevās, kas 

ne tik labi. Video ļoti labi noderēs arī Žetonu vakara video veidošanai,  paldies par iespēju ielūkoties U.Ausekļa 

pieaugušo dzejoļos. Puisim no Mētrienas (autora dzimtā vieta) bija īpašs saviļnojums.” Ritma Zujeva – 

Madonas pilsētas vidusskolas skolotāja. 

Autoram - patīkams pārsteigums par viņam veltīto dienu, prieks par foto un ierakstiem. Mums izdevās! 

Jāmin arī Jubilejas nedēļa U. Auseklim (80!) oktobra nogalē bibliotēkas Facebook profilā (info par 

U.Ausekli, info par U.Auseklim veltīto izstādi, konkurss bērniem, info ar aicinājumu lasīt un klausīties U.Ausekļa 

dzeju, lelles Šarlotes apsveikums); 

Vienaldzīgu nevienu neatstāja tikšanās ar novadnieci, tulkotāju S. Brici; pirms tikšanās bija arī 

iekārtota izstāde Uzziņu lasītavā, popularizējot autori, viņas veikumu un izmantojot novadpētniecības materiālu 

krājumu. 
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Pēc pasākuma patīkami saņemt vērtējumu, kas veicina bibliotēkas atpazīstamību.  

Silvija Brice Facebook 25. 09.2021.: “- bija neaprakstāmi skaists un košs rudens ceļš caur Taurupi un 

Ērgļiem uz Madonu. Tādas ainavas! Tās atcerēšos visu tumšo novembri un auksto ziemu, un mūžīgi. Un 

skaistajā, sakoptajā, mīlīgajā un pašpaļāvīgajā Madonā bija tikšanās ar Madonas Valsts ģimnāzijas 9. klases 

skolēniem - tik ieinteresētiem, laipniem, brašiem. Viņiem bija degsme un jautājumi, viņi bija skaisti un gudri. 

Paldies viņu skolotājām un bibliotekārei Anitai Tropai! Un pēc tam bija tikpat lieliska tikšanās ar lasītājiem 

Madonas bibliotēkā (tur prieks un pārsteigums bija arī mākslinieces Sandras Kokas valdzinošo darbu izstāde). 

Mans monologs nebūtu bijis aizraujošs klausītājiem tik, cik aizraujoša bija dzejnieces Sarmīte Radiņa veidotā 

saruna - ar izcilu dramaturģiju! To visu bagātināja Imeldas Saulītes gādība un viesmīlība, kā arī, protams, 

klausītāju interese un dalība sarunā. Paldies, Madona! Tavas puķes man zied visapkārt. Tu man esi asinīs!” 

   Santa Jaujeniece: “Tā patiešām bija vienkārši skaista un maģiska tikšanās - jums abām ar Sarmīti 

Radiņu izdevās mūs paraut sev līdzi - savā dzīves stāstā, pārdomās par valodu un tulkotāju piedzīvojumos. 

Paldies, jums visiem par to!” 

Izstādes:  

- MNB logos: “Viss nekad nav viss…”- novadniekam, dzejniekam, fotožurnālistam O.Skujam veltīta 

piemiņas  izstāde; 

- digitālā izstāde displejā, Facebook kontā, Zoom tikšanās laikā: “Es vienmēr esmu ceļā” - par 

A.Līces gr. “Ceļadomas” (32 slaidi); 

- digitālā izstāde displejā, Zoom tikšanās laikā: “Caur tevi gaisma spēlē” -  A.Līce (80!) un MNB (77 

slaidi);  

- digitālā izstāde displejā, Zoom tikšanās laikā: “Cīrulis zilgmē/ Foreles strautā/ Vai kāds vēl 

brīvāks”- Z. Bekmanis (55!) un Madonas novada bibliotēka (48 slaidi); 

- izstāde displejā: „Madona aicina!” – regulāri jūlijā - septembrī ievietotas  Madonas novada vasaras 

kultūras pasākumu afišas. 

Izstādes Uzziņu lasītavā:  

- “Brīvdienas izbalina darbdienu palagus”(S. Radiņa) - tūrisms, ceļojumi Latvijā, t.sk. Madonas 

novadā, izmantotas grāmatas un  novadpētniecības krājuma materiāli;  

- izstāde Uzziņu lasītavā:  “Mātes valodā par dzīves jēgu”- novadniecei Kelīnai Klānai -90! 

(augustā) un abonementā:   Atvadoties no novadnieces K. Klānas (decembrī);  

- “Meklējam savas nokrāsas” – jaunāko dzejas grāmatu izstāde no MNB krājuma, t. sk. novadnieka 

A. Aivieksta grāmatas; 

- “un viss ko daru viss ko varu/ nāk no baltiem mākoņiem”- Uldim Auseklim – 30. oktobrī 80!; 

“Labdien, paldies par rudeni, paldies par izstādi – gaismu starojošs stūrītis, ar lietussargiem, atvērtiem 

uz debesīm, lieliski! “ - tā par izstādi U.Auseklis. 
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- “Dzimtas vēstures pētniecība” - materiāli par dzimtas koku veidošanu, par piemēriem; grāmatas par 
dzimtām, to pētniecību; mūsu novadā izdotās grāmatas par pagastiem, mājām, to vārdiem un cilvēkiem 
(Cesvaine, Liezēre, Sarkaņi, Lubāna, Vestiena, Sāviena u.c.); 

- “Vai pietrūkst vēstuļu sniega?” - laika gaitā Madonas bibliotēkai saņemto Ziemassvētku un 

Jaungada  apsveikumu izstāde - sava veida bibliotēkas vēsture, sadarbības vēsture, poligrāfijas un radošuma 

vēsture.. 

Izstādes konferenču zālē: 

- "Velna Skroderis, Kujupes krasti un baltais galdauts" - krāsaini fotostāsti par dzejnieka 

A.Aivieksta dzīvi un divām jaunākajām grāmatām, par kulināro mantojumu un vēsturiskiem notikumiem 

Kujupes krastos; 

- novadnieces, grāmatu blogeres un fotogrāfes Sandras Kokas fotostāstu izstāde “Pielasīt sirdi”. 

Viņas veikumu pamanījām Facebook kontā un uzrunājām apkopot izstādi mūsu bibliotēkai. Tas veiksmīgi 

rezultējās, jo S.Koka izveidoja fotogrāfiju izstādi par godu grāmatām, lai iedvesmotu cilvēkus lasīt. Izstāde tika 

uzdāvināta bibliotēkai un tagad ir kļuvusi par ceļojošo izstādi. 

  “- izstāde varēs būt Madonas reģiona bibliotēkās, lai pievērstu uzmanību grāmatām, kuras lasītāji 

palaiduši garām. Lai arī liekas, ka bibliotēkā strādājošie to vien dara kā lasa, tas ir tikai stereotips. Visu izlasīt 

vienkārši nav iespējams, tāpēc šāda izstāde ar īsām atsauksmēm palīdzētu atrast lasāmvielu kādam, kurš īsti 

nezina, ko vēlas izlasīt. It sevišķi vecākajai paaudzei, kas neseko jaunumiem internetā, kam nav pieejami 

resursi, kuros var lasīt atsauksmes par grāmatām,” - uzskata Sandra. (A. Nusbauma-Kovaļevska “Pielasīt sirdi” 

caur grāmatām”.-Stars. - 2022. - Nr.12. - 28. janv., 13.lpp.) 

Madonai - 95 aktivitātes (vairāk par katru aktivitāti var lasīt pārskata sadaļā Veiksmīgākie bibliotēku 
popularizējošie pasākumi):  

- aktivitāte MNB mājas lapā: “Vārdu vārti – vērti Madonai!” - aicinājām ierakstīt bibliotēkas mājas 

lapā savu vēlējumu Madonai svētkos, atvērt vārtus savās domās labiem vārdiem, jo tieši Tavi vārdi ir tā vērti, 

lai tos saņemtu mūsu Madona 95. dzimšanas dienā; 

- literārā orientēšanas spēle:  “Rakstnieku ielas Madonā” (Alunāna, Veidenbauma, Poruka, Raiņa, 

Blaumaņa, Ausekļa) – uzdevumu veidošana;  

- interaktīvās digitālās izstādes "MadONa: bibliotēkas adreses” tapšana – rakstu fragmentu 

atlase, izvēle, bibliotēkas lasītāju iesaiste ierakstu video rullīšu filmēšanas norisē (autors, novadnieks 

Z.Bekmanis, māksliniece R.Zepa, bijusī bibliotēkas direktore R.Krievāne, tūrisma darba organizatore S.Soma; 

vecākais speciālists kultūras jomā A.Noviks, Barkavas kultūras nama direktore Līva Romanovska un 

2021.gada “Skaļās lasīšanas” reģiona finālists Daniēls Solovjevs);   
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- izstāde bibliotēkas zaļajā zonā “Madonas vārds Tavās mājās” - 26 planšetes ar iedzīvotāju 

elektroniski iesūtīto suvenīru vairāk kā 70 fotogrāfijām; 

- izstāde bibliotēkas logos: “Bibliotēka Madonā” - ēkas, vietas pilsētā, kur gadu gaitā atradusies 

Madonas bibliotēka (27 slaidi). 

● Sadarbība novadpētniecības jomā 

Pozitīvi vērtējama sadarbība rezultējas ar kādu jaunu pasākumu, projektu, izstādi, veicina piederības 

sajūtu sava lokālā kultūras mantojuma izzināšanai, attīsta radošumu, ļauj novērtēt, ka bibliotēka ir uzticams 

partneris, te tiec gaidīts un pats vari aktīvi iesaistīties. 

Īpašu paldies par sadarbību 2021. gadā varam teikt  sarunu vakaru “Melnraksti. Tīrraksti” viesiem – 

novadniekiem: Aivaram Aiviekstam, Anitai Skrjabei, Arturam Vaišļam un Uldim Auseklim; mūsu attālināto 

sarunu dalībniekiem: Andai Līcei, Zigmundam Bekmanim, Dacei Zvirgzdiņai; paldies  Silvijai Bricei – par 

tikšanos Valodu dienā; Dainai Sirmajai  - par tikšanos Dzejas dienās; Madonas pilsētas vidusskolas un 

Madonas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem un pedagogiem; paldies visiem tiem, kuri atbalstīja mūsu organizētās 

Madonas pilsētas 95. gadadienai veltītās aktivitātes – gan Madonas novada pašvaldībai, gan ikvienam 

interesentam, kas ņēma dalību bibliotēkas darbinieku organizētajos konkursos un  sižetu veidošanā; paldies 

izstāžu veidotājām: novadnieka A. Aivieksta meitai Lailai Rudzonei par materiālos atspoguļoto Velna 

Skroderakmens un dzimtas stāstu;  blogerei Sandrai Kokai par vizulālo un literāro grāmatu piedāvājumu.   

Paldies jāteic arī senioru biedrībai “Pie kamīna” un kopienas centram “Baltā ūdensroze”, kas gan 

popularizē mūsu aktivitātes savā vidē, gan ir aktīvi aktivitāšu dalībnieki.   

2021. gadā turpinājās sadarbībā ar novada autoriem un reģionālo laikrakstu “Stars” - ik mēnesi 

izveidotas literārās lappuses Pieskāriens, kā arī atceres lappuse O. Skujam un Ulda Ausekļa jubilejas lappuse. 

Veikta attālināta (telefoniska, elektroniska saziņa) viedokļu apkopošana un  raksta sagatavošana “Literārajai 

lappusei “Pieskāriens” – 40”.  

Jāuzteic sadarbība ar  reģiona laikrakstu Stars un Madonas Novada Vēstnesis, kuros tika ievietotas 

regulāras publikācijas par MNB plānotajām aktivitātēm, tā sasniedzot pēc iespējas lielāku auditoriju, jo 

Madonas Novada Vēstnesis nonāk katrā pastkastītē.  

Neaizstājams palīgs novadpētniecības materiālu apzināšanā ir arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

katalogi un datubāzes, tās veidotā Digitālā bibliotēka - http://www.periodika.lv un http://www.zudusilatvija.lv. 

Tāpat darbā izmantojam Lursoft datu bāzi ”Laikrakstu bibliotēka” https://news.lv/, https://www.nozare.lv/   un 

https://letonika.lv/ . 

● Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Kā jauninājumus novadpētniecības darbā varam minēt video ierakstu veidošanu gan projekta 

“Melnraksti. Tīrraksti” ietvaros, gan saistībā ar Madonas 95 gadu jubileju. Sīkāk tie aprakstīti pārskata sadaļā 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi).  

● Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Sākot ar 01.01.2022. Madonas novada bibliotēkas amata vienību sarakstā ir par vienu speciālistu 

mazāk. Novadpētniecības galvenās bibliotekāres amata pienākumi ir pārdalīti kolēģierm un 2022. gada nogalē 

varēs vērtēt cik tiks paveikts šinī jomā.  

● Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Esam sapratuši, cik nozīmīga ir katra klātienes  tikšanās, cik daudz vērtas ir sarunas un to ieraksti.  Ir 

apgūtas jaunas iemaņas, tehnoloģijas, veidoti videoieraksti, interaktīvi konkursi, esam pielāgojušies un 

mēģinājuši lasītājiem sagādāt patīkamus, izzinošus un arī neparastus brīžus. Esam uzrunājuši gan klātienē, 

gan virtuāli, izstādēs logos un displejā bibliotēkas foajē, gan Zoom platformā, gan  bibliotēkas mājas lapā, 

http://www.periodika.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
https://news.lv/
https://www.nozare.lv/
https://letonika.lv/
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sociālajos medijos, reģionālajā laikrakstā Stars un Madonas Novada Vēstnesī, gan video stāstos, gan Dzejas 

autobusā,  tādējādi raisot ieinteresētību, iesaistīšanos un vēlmi sadarboties.  

Esam izgodājuši gan Madonas pilsētu jubilejas gadā, gan mūsu autorus novadniekus un viņu veikumu.  

Turpinām nepārtrauktības principu lokālā kultūrvides krājuma veidošanā un saglabāšanā, tā 

popularizēšanā. 
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9. PROJEKTI 

Nolūkā dažādot un paplašināt  bibliotēkas piedāvājumu finansējuma piesaistei izstrādāti 8  projektu 

pieteikumi, attīstīta un turpināta sadarbība starp trim reģioniem Gulbeni, Madonu un Alūksni, vienojoties par 

kopdarbību EK  EDurope Direct  projektā.  

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs Finansēju
ma 
apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 
īstenošanas laika periods, 
rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

Sarunas par literatūru un dzīvi:  
autori ar pievienoto vērtību 
Madonas novada bibliotēkā; 

VKKF - Literārās tikšanās Nav 
atbalstīts 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2021’’ 

LNB 219.38 Projekta grāmatas paredzētas 
“Bērnu un jauniešu žūrija 2021” 
norisei 

Atbalstīts 

Novadu kultūras mantojuma 
parāde: Kulinārais kalendārs. 
Godi. Cilvēkstāsti. 

Latvijas 
valsts mežu 
atbalstītās 
Vidzemes 
kultūras 
programmas 
2021”   
projektu 
konkursam 

- Kultūrvēsturiskais mantojums, 
novadpētniecība 

Nav 
atbalstīts 

Sarunas par  vērtībām un  
literatūru Madonas novada 
bibliotēkā; 

VKKF - Literārās tikšanās Nav 
atbalstīts 

Sarunu vakari “Melnraksti. 
Tīrraksti” 

Madonas 
novada 
pašvaldība 

364 Sarunu vakari “Melnraksti. 
Tīrraksti” - iespēja izzināt, jautāt, 
uzzināt, gūt pieredzi un 
saglabāt.Iesaistoties Madonas 
Valsts ģimnāzijas skolas 
bibliotēkai un vecāko klašu 
audzēkņiem notika intervijas ar 
mūsu novadniekiem- 
dzejniekiem un rakstniekiem. 
Tika veidots audiovizuālais 
materiāls par mūsu 
novadniekiem. Projekta 
īstenošanas laiks augusts- 
novembris. 

Atbalstīts 
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Dzimtu pētniecība- izziņas 
piedzīvojums II 

Madonas 
novada 
pašvaldība 

475 
No 1.jūlija līdz 15.novembrim  
noorganizēts 12 stundu 
apmācību cikls, nodrošinot 
tikšanos ar diviem dzimtu 
pētniekiem, praktiķiem- 
rakstnieci, publicisti Birutu Eglīti 
un vortāla “Ciltskoki.lv” 
izveidotāju un vadītāju Egilu 
Tursu. Noslēdzošā nodarbība- 
hibrīdpasākums - brīvais 
mikrofons, projekta dalībnieku 
pieredzes apmaiņa. 

Atbalstīts 

Projekts iesaistei UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas 
tīklā  “Stāstu bibliotēkas” 

UNESCO 
LNK 

Apmācības
,  semināri 

Publicitātes projekts, iesaiste 
tīklā  “Stāstu bibliotēkas” 

Atbalstīts 

  Digitālo iespēju centra 
izveide Madonas novada 
bibliotēkā  

 LNB Atbalsta 
biedrības 
projektam 
“IEDVESMAS 
BIBLIOTĒKA” 

- Digitālo iespēju centra izveide 
Madonas novada bibliotēkā 

Nav 
atbalstīts 

Kā vērtīgs ieguvums jāmin: 
 

“Grāmatu iepirkuma 
programma publiskajām 
bibliotēkām’’ 

LNB 1981.27 Projekta grāmatas papildināja 
nozaru krājumus: vispārīgajā, 
sabiedriskajā (psiholiģija, 
juridiskā, vēsture), māksla, 
daiļliteratūra. Daiļliteratūra ir 
visvairāk pārstāvēta no 
nozarēm. Te iekļautas  - gan 
pieaugušo, gan arī bērnu un 
jauniešu lasītāju grupām.  
175 grāmatas 
 

Atbalstīts 

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

iespējas ir plašākas un daudzveidīgākas. 

Kopš 2005. gada ir izveidojusies laba sadarbība starp trim reģioniem Gulbeni, Madonu un Alūksni, 

vienojoties par kopdarbību EK EDIC projektā. Attīstot sadarbību starp Gulbenes, Madonas un Alūksnes 

bibliotēkām realizēts projekts Uzturētājstruktūru atlase tīkla Europe Direct informācijas centriem. 2020. gadā, 

beidzās periods  2018.- 2020. gadam. 2021. gadā realizēts 2020. gada programmas pagarinājums līdz aprīlim, 

sākot no maija- jaunā perioda 2021.- 2025.g. komunikācijas plāna daļa.  
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Projekta nosaukums Finansētājs Projekta apraksts (t. sk. īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss kopsavilkums) 

Pamatpartnerības Nolīgums ED-

LV-2020/Gulbene starp Eiropas 

Savienību, ko pārstāv Eiropas 

Komisija, un Gulbenes novada 

bibliotēka, un Konkrētās 

dotācijas nolīgumu Nr. ED-LV-

2020/Gulbene/2021 

EK, Vadošais 

partneris Gulbenes 

bibliotēka 

Kopprojekts ar Gulbenes novada un Alūksnes pilsētas 

bibliotēku. Europe Direct” ir Eiropas Komisijas izveidots 

informācijas tīkls, kas sniedz atbildes par jebkuru ES 

darbības un politikas jomu, praktisku informāciju un 

padomus, kontaktinformāciju par iespējamām sadarbības 

organizācijām. Eiropas Komisija šādi pastiprina 

komunikācijas aktivitātes, lai sniegtu atbildes uz 

iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem par ES, lai veicinātu 

diskusijas par ES un lai organizētu pasākumus vietējā 

līmenī. 

● Projektu apraksts (pašvaldības Izglītības programmas projekti) 

Projektā “Sarunu vakari “Melnraksti. Tīrraksti”” tika intervēti četri mūsu novadnieki, dzejnieki un 

rakstnieki - Uldis Auseklis, Aivars Aivieksts, Artūrs Vaišļa, Anita Skrjabe.  

Iesaistoties Madonas Valsts ģimnāzijas skolas bibliotēkai un vecāko klašu audzēkņiem tika izzināta 

minēto autoru daiļrade un sagatavoti jautājumi. Jauniešiem, kurus interesē medijpratība, tā bija žurnālistikas 

pieredze. Projekta darbība noritēja no augusta līdz novembrim. Katru mēnesi tika intervēts viens novadnieks 

un par viņu sagatavots videosižets (aptuveni 25 minūtes garš) un publicēts Madonas bibliotēkas mājas lapā, 

sociālajos tīklos Facebook un Madonas bibliotēkas youtube kanālā. Sarunu vakarus vadīja moderatori - 

bibliotēkas darbinieki (Sarmīte Radiņa, Līga Fiļipova, Dacīte Tomiņa), iesaistoties ģimnāzijas  jauniešiem. 

Sarunu vakarus filmēja un montēja bibliotēkas darbiniece Laura Lubkina. 
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Video sižeti turpmāk būs izmantojami mācību procesā, skolu programmu papildināšanai, apzinot un 

saglabājot Madonas novada kultūras mantojumu nākošajām paaudzēm, tie veidos bibliotēkas digitālo 

kolekciju. 

Īstenojot šo projektu, notika paaudžu sadarbība, mijiedarbība. Šis ir digitālais laikmets un tehnoloģiju 

attīstība ļauj un arī pieprasa saglabāt kultūras mantojuma liecības arī digitālā veidā.  Sagatavotie video sižeti 

interesentiem ļāva satikties neklātienē ar grāmatu autoriem  un dzirdēt viņu domas un pārdomas. 

Sarunu vakars ar Aivaru Aiviekstu https://www.youtube.com/watch?v=fTvMaxpWzbk 

Sarunu vakars ar Anitu Skrjabi https://www.youtube.com/watch?v=yCnILQutXPc 

Sarunu vakars ar Aivaru Vaišļu https://www.youtube.com/watch?v=TBmOrzbyb3M 

Sarunu vakars ar Uldi Ausekli https://www.youtube.com/watch?v=y4R64LMaIV0 

Projektā “Dzimtu pētniecība - izziņas piedzīvojums II” tika realizēts 12 stundu apmācību cikls, 

nodrošinot tikšanos ar diviem dzimtu pētniekiem- praktiķiem- rakstnieci, publicisti, plašās Spridzānu dzimtas, 

kuras atzari ir arī mūsu reģionā, Birutu Eglīti un vortāla “Ciltskoki.lv” izveidotāju un vadītāju, interneta vides 

pazinēju, novadnieku Egilu Tursu.  Projekta programmā piedalījās 38 interesenti, apgūstot tēmas, kur internetā 

iespējams atrast informāciju par dzimtām, kā meklēt un kā labāk atrast informāciju tālākai pētniecībai, kā 

pareizi lietot digitalizētās baznīcas grāmatas, spēt orientēties informācijā par dzimtu pētniecībā izmantojamām 

programmām. Noslēdzošā nodarbība- brīvais mikrofons, kur projektā iesaistītie dalībnieki dalījās savos 

pētījumos, meklējumos un atradumos. Pirmā un otrā nodarbība notika klātienē, bet trešā nodarbība notika 

hibrīdpasākuma formā-  gan klātienē, gan tiešsaistes platformā Zoom. Projekta ietvaros interesenti iepazinās 

ar izstādi “Dzimtu pētniecība.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTvMaxpWzbk
https://www.youtube.com/watch?v=yCnILQutXPc
https://www.youtube.com/watch?v=TBmOrzbyb3M
https://www.youtube.com/watch?v=y4R64LMaIV0


58 
 

● Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Projektu darbs,  projektu izstrāde patērē daudz laika, un ir apbēdinoši, ja netiek saņemts atbalsts. 

Tajā pašā laikā tā ir laba iespēja dažādot bibliotēkas piedāvājumu, pievērst iedzīvotāju uzmanību bibliotēkas 

aktivitātēm.  

2021. gadā projektu realizācija deva jaunu pieredzi bibliotēkas darbiniekiem, strādājot dažādos 

formātos - ierastajā klātienes režīmā un jaunajos tiešsaistes un video ierakstu veidos. 
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10. PUBLICITĀTE 

● Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Madonas novada bibliotēkai ir sava tīmekļa vietne, kura regulāri tiek papildināta ar jaunāko un 

aktuālāko informāciju, izveidoti konti arī populārākajos sociālajos tīklos. 

Lai veidotu pozitīvu bibliotēkas tēlu, nepārtraukti notikusi aktuālās informācijas ievietošana bibliotēkas 

mājas lapā (https://biblioteka.madona.lv/lv/), sociālajos tīklos: 

• Facebook, https://www.facebook.com/MadonasBIB ,  

• Twitter, https://twitter.com/MadonasBIBL ,  

• Instagram https://www.instagram.com/madonasbibl/ ,  

• Draugiem.lv https://www.draugiem.lv/madonasbib/ un 

• YouTube kanāls  https://www.youtube.com/channel/UCcZHwy0QOxNz_V4xK1jAOTA. 

Sniegts svarīgākās informācijas apkopojums Madonas novada pašvaldības informatīvajam 

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

svarīgākā informācija nopublicēta arī Madonas reģionālajā laikrakstā “Stars”. 

Madonas novada bibliotēkas mājas lapā un Facebook aktualizēti video sižeti- pamācības Madonas 

reģiona bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošanā, kas turpināja būt aktuāli pandēmijas ierobežojumu 

dēļ arī 2021.gadā. 

Lasītāji atzinīgi novērtē bibliotēkas darbu, par ko liecina sarakste ar lasītāju: ”Liels jo liels paldies, 

esmu ļoti pateicīga un priecīga par Madonas bibliotēkas atsaucīgajām bibliotekārēm.Vēl reizi liels paldies par 

izpalīdzēšanu! Lai jauka diena un mīļi gaidāmie Ziemassvētki! Ar cieņu, Signe”. 

Šajā neparastajā laikā esam zaudējuši arī daudzus pastāvīgus lasītājus, tiem aizejot mūžībā. Tas, cik 

daudz bibliotēka un grāmatas nozīmē lasītājiem liecina arī skumīgs notikums, kad kādam cītīgam lasītājam, 

mūžībā aizejot, viņam līdzi ģimene ielika bibliotēkas lasītāja karti un atvadu brīdī vairākkārt tika minēta mūsu 

bibliotēka, jo lasīšana viņa mūžā bija daļa no dzīves un arī ikdienas, kad nespēks lika palikt tikai mājās. 

● Bibliotēkas informācija tīmeklī 

✔ bibliotēkas tīmekļvietne (mājaslapa); emuāri (blogi); sociālie mediji; citas tīmekļvietnes) 

2021.gadā Madonas novada bibliotēkas mājas lapa jau darbojās jaunajā dizainā, izmantojot novada 

jauno vizuālo identitāti, kurš tika pielīdzināts Madonas novada mājas lapas veidolam. Svarīgākā informācija, 

kas attiecas uz bibliotēkas aktualitātēm, bērnu literatūras nodaļu, reģiona bibliotēkām, ES aktualitātēm ir labi 

pārskatāma. Mājas lapas kalendārs norāda uz attiecīgā datumā notiekošām aktivitātēm bibliotēkā, bet video 

sižeti ļauj bibliotēkas lietotājiem gūt svarīgu informāciju par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu  Akcentējot 

Madonas pilsētas 95. dzimšanas dienu, sadaļas “Jautā bibliotēkai” vietā tika izveidota sadaļa “Madonai - 95”, 

ar iespēju ierakstīt novēlējumu pilsētai svētkos. Šo iespēju izmantoja seši interesenti, ierakstot savu 

novēlējumu Madonas pilsētai. 

Madonas bibliotēkas mājas lapā tika izveidota un pieejama  interaktīvā izstāde "MadONa: Bibliotēkas 

adreses". Spiežot uz adresēm, iespējams  dodies neklātienes ceļojumā pa bibliotēkas atrašanās vietām 

Madonā laika posmā no 1923.gada līdz mūsdienām. Saite uz izstādi: https://biblioteka.madona.lv/lv/vesture 

Bibliotēkas tīmekļvietnē skatāms video “Prezidenti Madonā ”- par prezidentu viesošanos Madonā, 

izmantojot periodika.lv avotus - https://www.youtube.com/watch?v=eZRPfIBei8Q. Pāršķirstot pilsētas vēstures 

lappuses preses izdevumos, secinājām, ka visi Latvijas valsts prezidenti  viesojušies Madonai svarīgos 

notikumos. Sveicot pilsētas iedzīvotājus Latvijas dzimšanas dienā,  kopā ar pilsētas jauniešiem  sagatavojām 

video, kur jaunieši lasīja fragmentus no periodikas par valsts prezidentu vīzītēm Madonā. Video tapšanā lielu 

ieguldījumu veica Valentīna Ločmele, Laura Lubkina un Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas Valsts 

ģimnāzijas skolēni un skolotāji. 

https://biblioteka.madona.lv/lv/
https://www.facebook.com/MadonasBIB
https://www.facebook.com/MadonasBIB
https://twitter.com/MadonasBIBL
https://twitter.com/MadonasBIBL
https://www.instagram.com/madonasbibl/
https://www.instagram.com/madonasbibl/
https://www.draugiem.lv/madonasbib/
https://www.youtube.com/channel/UCcZHwy0QOxNz_V4xK1jAOTA
https://biblioteka.madona.lv/lv/vesture?fbclid=IwAR3jNJWUIUvEckoth35pnVbcdc4JJiILXx-LsodNDXZyBcpPJA7CMpCFwxw
https://biblioteka.madona.lv/lv/vesture?fbclid=IwAR3jNJWUIUvEckoth35pnVbcdc4JJiILXx-LsodNDXZyBcpPJA7CMpCFwxw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DeZRPfIBei8Q%26fbclid%3DIwAR0mb3W-IuvpX8OBIJqgzBus8lskJT_IrJcLLXjipJINpTVW13H6yqibbfc&h=AT0-uL7E76I0kwpozFbbFZ28Acp09vhOfJtdLHVeeEdur96wuxO-tMoWOA6NIkTXdgPcLMc8w5ayp1HmQ07ZJtsujPKO2qEr2v9RUcETb0LE8wDCrTDs73fHSJtmnYQa6hJ3&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2GdgYb0POAdTu1gGbkVxSpQPKzt8zma-BmXdGv2eInHH_7S6dLyFhA7oYTCVnuMCZ_JO5qZtdEF9eRxug2CRfQESdrAItSjKHj8sO5YytHBBBxQYQWlWJVYNkW-eWT0gvhm3vmHOv9QuU0AHS0-viJp86n2yhUpUcqhWn-EewE6bWtb4bp6IwMjlnwJDz1njFfAhcM
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Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnes https://biblioteka.madona.lv/lv/ aktivitāšu sadaļā publicēti 

68 ieraksti, atspoguļojot aktuālākos notikumus bibliotēkā un sadarbības partneru piedāvātās aktivitātes. Bērnu 

un jauniešu sadaļā publicēti 9 ieraksti. 74 publikācijas ievietotas tīmekļa vietnes Reģiona bibliotēku sadaļā, 

nodrošinot reģiona bibliotēku aktivitāšu atspoguļojumu Madonas novada bibliotēkas mājas lapā un veicinot 

reģiona bibliotēku publicitāti. Savukārt Eiropas Savienības sadaļā publicēts 101 ieraksts, kas vēsta par Eiropas 

aktualitātēm. 

Blogus Madonas novada bibliotēkas darbinieki 2021.gadā nav veidojuši.  

Tabula “Sociālo tīklu statistika” 

  Ierakstu 

skaits 

     Sekotāju 

skaits 

  Skatījumi 

Gads 2020 2021 2020  2021 2020 2021 

Facebook 246  243 767  819 6164 8687  

Twitter 94  47 403  400 2671  14098 

Draugiem.lv 78 39 196  192 2626 599 

Instagram 50  34 150   179 729  867 

Madonas novada bibliotēkas sociālajos tīklos turpinājās informācijas, foto un video materiālu regulāra 

ievietošana. Informējām sociālo tīklu lietotājus ar sagatavoto informāciju par paredzētajiem pasākumiem 

mēneša ietvaros. 

   

Facebook lapā https://www.facebook.com/MadonasBIB ievietoti 243 ieraksti, lai informētu 819 lapas 

sekotājus. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ierakstu skaits ir nedaudz mazāks, taču sekotāju vairāk. Salīdzinot 

ar citiem sociālajiem tīkliem, Facebook ir visplašāk lietotā sociālā platforma. 

Informācijas  aktualizēšanai tika izmantoti dažādi tēmturi: #dzejasdienas2021, #dzimtupetnieciba, 

#jaunieguvumi, #domugraudi, #egrāmatutrešdiena. 

https://biblioteka.madona.lv/lv/
https://www.facebook.com/MadonasBIB
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Izmantojot tēmturus, bibliotēkas informācija nokļuva līdz plašākam interesentu lokam. Kā piemēram,  

projekta “Dzimtu pētniecība - izziņas piedzīvojums II” aktivitātēs piedalījās arī dalībnieki no attālākiem 

novadiem (Ogre, Rīga, Cēsis). 

Facebook platformā interesentiem tika piedāvātas dažādas aktivitātes: Tā kā janvāra sākumā 

lasītājiem nebija iespēju skatīt mūsu veidotās grāmatu izstādes janvārī dzimušajiem jubilāriem –kultūras un 

mākslā ievērojamiem cilvēkiem, tad piedāvājām virtuāli iepazīt jubilārus  zināšanu spēlē  “Uzmini jubilāru”. 

Sociālo tīklu piedāvājumā- viktorīnas “ Francija mūsdienu Eiropā”, “Izzinām Ziemeļvalstis”, nedēļas citāti 

“Domu graudi”, kuri sociālajā vidē tika publicēti pavasara pandēmijas laikā. Publicējām digitālās izstādes par 

novadniekiem un dažādām nozarēm (psiholoģija, tehnoloģijas, literatūra), bibliotēkā abonētās preses un 

pieejamo spēļu piedāvājumu. Reizi mēnesī tika publicēta informācija par jaunajām grāmatām  bibliotēkā. 

Digitālās nedēļas ietvaros, visas aktivitātes bija pieejamas facebook- vebinārs “Digitālā satura veidošana”, 

informatīvie video “Iemācies. Izzini. Izmanto”, informatīvs materiāls “Klaviatūras gudra pārvaldīšana”, 

viktorīnas bērniem un pusaudžiem “Kas meklē, tas atrod”, “Atrodi vai atpazīsti”. Facebook sekotāju uzmanību 

piesaistīja viktorīnas “Atpazīsti novadnieku” (jāatpazīst persona, kas paslēpusies aiz pārveidotas bildes), un 

pavasara aktivitāte “Iemūžini dzejoli fotogrāfijā”. 

 

                                                                                       

  

 

Starptautiskajai velosipēdu dienai  piedāvājām velo pārgājienu ‘’Madonas vārds ielu nosaukumos’’.  

Pārgājiena dalībnieki iesūtīja fotogrāfiju, kur bija redzams ielas nosaukums, kuras pirmais burts veido  vārdu 

Madona. 
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Arī dažas bibliotēku nedēļas aktivitātes norisinājās facebook-  grāmatu apskati “Vērtīga uzziņu 

literatūra”, “Sirdij, prātam un jūtām”, viktorīna “Kam pieder šis teiciens” un video “Mūsu vaļasprieki grāmatu 

nosaukumos.” https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/577111793262027  

Madonas novada bibliotēkā realizētā  projekta "Sarunu vakari "Melnraksti. Tīrraksti."" video sižeti ar 

mūsu novadniekiem pieejami gan bibliotēkas mājas lapā, gan sociālajos tīklos. Tāpat sociālajos tīklos 

aicinājām uz akciju “Uzdāvini bibliotēkai Noras Robertsas grāmatas”, lai atjauninātu pieprasīto un nolietoto 

literatūru. Ģimenes ar bērniem tika aicinātas piedalīties Ulda Ausekļa grāmatu konkursā. Bet Māras Svīres 

daiļrades cienītājus aicinājām uz  rakstnieces darbu “Nopietni pa jokam” atpazīšanu. Kinorežisora Jāņa Streiča 

talanta cienītājiem Madonas bibliotēka piedāvāja aktivitāti, atsaukt atmiņā populārākos citātus no filmas 

"Limuzīns Jāņu nakts krāsā”! 

Novadnieka Ulda Ausekļa jubilejas nedēļā, izgodājot jubilāru, katru dienu facebook publicējām kādu 

aktivitāti, saistītu ar autoru- apsveikumu svētkos video formātā, konkursu bērniem un vecākiem, ieskatu izstādē 

un dzejas lasījumu. 

Rubrika “Iesaka lasītājs” iepazīstināja facebook lapas sekotājus ar grāmatām, kuras saistošas likušās 

Lasītāju klubiņam, un tās iesaka izlasīt arī citiem. Katru mēnesi tika veidots ieraksts ar lasītāju ieteiktajām 

grāmatām. 

Turpinājām izmantot portālu Draugiem.lv lapas (https://www.draugiem.lv/madonasbib/), jo arī šajā 

vietnē ir 192 sekotāji, kuri informāciju par bibliotēkas aktualitātēm gūst tieši šeit. Draugiem.lv aktivitāte ar katru 

gadu mazinās, taču tik un tā tiek sasniegta kāda daļa no esošajiem un potenciālajiem apmeklētājiem. 

Bibliotēkas Twitter kontā https://twitter.com/MadonasBIBL  47 ieraksti piesaistījuši 401 sekotājus. 

Twitter vērojama tendence – jo mēnesī mazāk ierakstu, jo lielāks skatījums. 

2021.gadā turpinājām Madonas novada bibliotēkas Instagram kontu, ļaujot informāciju par bibliotēku 

izplatīt arī šajā kanālā https://www.instagram.com/madonasbibl/. Instagram vislielākais skatījums video 

ierakstiem, tas liecina par nepieciešamību esošos un potenciālos bibliotēkas apmeklētājus vairāk uzrunāt tieši 

audiovizuālajā formātā.  

● Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Aprīlī Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā bija apskatāma eTwinning projekta “Mani 

pirmie zābaciņi” ceļojošā izstāde. Sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības 

pedagogiem bibliotēkas apmeklētāji varēja skatīt ļoti bagātīgu un daudzveidīgu rokdarbu izstādi. Adīti un 

tamborēti zābaciņi, sedziņas, adīti mauči, austas prievītes, izšūtas lellītes, izgatavoti sapņu ķērāji un telpu 

dekori. Informācija par izstādi tika atspoguļota laikrakstā “Stars”. 

Madonas pilsētas 95.dzimšanas dienai Madonas novada bibliotēka bija sagatavojusi vairākas 

aktivitātes, pielāgotas tā brīža epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, kad nedrīkstēja pulcināt kopā cilvēkus. 

Izstāde “Madonas vārds Tavā mājā” priecēja un garāmgājēju uzmanību piesaistīja visas vasaras 

garumā. Gaidot Madonas 95.dzimšanas dienu, aicinājām lasītājus izveidot kopīgu vizuālo sveicienu Madonai. 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/577111793262027
https://twitter.com/MadonasBIBL
https://www.instagram.com/madonasbibl/
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Piedāvājām iesaistīties aktivitātē ‘’Madonas vārds tavā mājā’’ iesūtot fotogrāfijas ar suvenīriem , priekšmetiem 

vai piemiņas lietām, uz kurām ir attēlota  Madonas simbolika vai vārds Madona. Šo izstādi varēja skatīt visu 

vasaru bibliotēkas zaļajā zonā.  Iedzīvotāju atsaucība bija liela, tika iesūtītas vairāk kā 70 fotogrāfijas. No 

iesūtītajiem foto tika sagatavoti stendi, kurus izvietoja  bibliotēkas zaļajā zonā. 

Bibliotēkas logos bija skatāma izstāde “Bibliotēka Madonā”, kas atspoguļoja bibliotēkas atrašanās 

vietas Madonā, laika posmā no 1923.gada līdz mūsdienām. 

Bibliotēkas mājas lapā un 1.stāva monitorā varēja apskatīt interaktīvo izstādi “MadONa: Bibliotēkas 

adreses”. Spiežot uz adresēm, bija iespēja doties neklātienes ceļojumā pa bibliotēkas atrašanās vietām. 

Izstādes sagatavošanā lielu ieguldījumu materiālu atlasē veica Valentīna Ločmele, bet izstādes vizuālā 

noformējuma, Madonas kartes, video sižetu filmēšanā un montāžā Laura Lubkina. 

Atsaucību guva literārā orientēšanās spēle “Rakstnieku ielas Madonā” (25 dalībnieki). Spēlē varēja 

piedalīties individuālie dalībnieki vai ģimenes. Spēles dalībniekiem bija jāapmeklē rakstnieku ielas Madonā 

(Alunāna, Ausekļa, Blaumaņa, Raiņa, Veidenbauma) un jāizpilda katrā vietā dotais uzdevums. Atbildes un 

fotogrāfijas dalībniekiem bija jāatsūta uz bibliotēkas e pastu. 

  

Aicinājām ierakstīt savu vēlējumu Madonai svētkos bibliotēkas mājas lapā, īpaši izveidotā sadaļā 

“Madonai-95 - Vārdu vārti - vērti Madonai!”. 

Kā vienmēr, arī šogad Dzejas dienas Madonā bija izdevušās ar savu interesanto, laikam atbilstošo 

pieeju, kuru īstenoja Sarmīte Radiņa. Izgodājot šī gada jubilāru Uldi Ausekli  un aktivitāšu nosaukumos 
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izmantojot viņa dzejas rindas, tika aptverts plašs iesaistīto cilvēku loks- sākot no sākumskolas bērniem, tad 

vidusskolēniem, Dzejas autobusa pasažieriem, bibliotēkas apmeklētājiem un jaunievēlētajiem domes 

deputātiem. Aktivitāšu norises vietas arī dažādas: bibliotēka, skola, autobuss, skolas parks un sociālie mediji. 

Savukārt, uz tikšanos bibliotēkā ar Dainu Sirmo tika aicināti dzejas cienītāji. 

Izstādē “Pielasīt sirdi” bijusī madoniete, fotogrāfe, grāmatu blogere Sandra Koka aicināja uz 

fotostāstu izstādi, kas apvienoja fotogrāfiju un literatūru. Autores kaislība un dzīvesveids ir lasīšana, rakstīšana 

un fotografēšana, un, radot grāmatu blogu atsauksmes, tas viss tiek apvienots vienā veselumā, atspoguļojot 

savas izjūtas un dzīves redzējumu. Izstādi atzinīgi novērtēja apmeklētāji. Gada nogalē izstāde sāka ceļojumu 

pa citām Madonas novada pagastu bibliotēkām (Barkava, Mārciena). 

 

● Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Lai sagatavotu kvalitatīvas publikācijas, nepieciešams tam veltīt ilgāku laika posmu. Svarīgi ir, lai 

sagatavotā informācija būtu aktuāla,  pārskatāma un viegli uztverama. 

Bibliotēkas tēlu veido viss, arī tas, kā izskatās bibliotēkas telpas, kas sagaida katru apmeklētāju 

ienākot bibliotēkā. Mainoties gadalaikiem un turpinot iepriekšējā gadā uzsākto, veidojām telpu dekoratīvos 

noformējumus. 
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11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

●  Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2021.gadā Madonas novada bibliotēkai ir izveidojusies regulāra 

sadarbība ar Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistiem, apkopojot aktuālāko 

informāciju par bibliotēkas piedāvājumu, organizētajām aktivitātēm un nosūtot to publicēšanai novada 

informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis”. 

Regulāri tiek apkopota un iesūtīta informācija Madonas novada pašvaldības vecākajam speciālistam  

kultūras jomā, lai pašvaldības tīmekļa vietnes kultūras sadaļā un kultūras notikumu kalendārā būtu ietverta 

informācija par bibliotēkas katra mēneša aktivitātēm un par organizētajiem pasākumiem. 

Paplašinot un bagātinot bibliotēkas piedāvājumu ik gadu attīstīta sadarbība: 

Sadarbība ar kopienas centru “Baltā ūdensroze”- dalībnieku ekskursijas un regulāras vizītes bibliotēkā.  

iesaistīšanās  organizētajos pasākumos ( Informatīvā telts un izstāde “Šīs vasaras dārza brīnums”). 

Sadarbība ar Madonas pilsētas vidusskolu un Madonas Valsts ģimnāziju Dzejas dienas 2021 

aktivitātēs, projekta “Melnraksti. Tīrraksti” norisē, un filmēšanas procesā, veidojot video “Latvijas Valsts 

prezidentu vizītes Madonā”. u.c.  

● Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Sadarbība ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību, eTwinning projekta “Mani 

pirmie zābaciņi” ceļojošās izstādes eksponēšana Madonas bibliotēkā. 

Sadarbība ar Latvijas Universitātes Madonas filiāli  informatīvo materiālu par Latvijas Universitātes 

bakalaura. maģistra un doktora studiju programmām piedāvāšanu. 

Sadarbība ar  reģiona laikrakstu Stars un Madonas Novada Vēstnesis, kuros tika ievietotas regulāras 

publikācijas par MNB aktivitātēm. 

● Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Arī 2021. gadā, cerot uz epidemioloģiski drošu situāciju, tika plānota tikšanās -  sadarbības partneru- 

Rapla (Igaunija) un Anīkšči (Lietuva)  vizīte  Madonā. Organizējošā puse- Madona plānoja profesionālās 

pieredzes programmu. 

Diemžēl saistībā ar epidemioloģisko situāciju, komunikācija notika tiešsaistē, tikšanās tika pārtcelta uz 

2023. gadu. Komunikācijā tiešsaistē (2 tikšanās), tika apspriesti sadarbības plāni, kolēģi tika informēti  par 

aktualitātēm Madona, Raplā un Anīkščos. 

Pateicoties Francijas institūtam Latvijā, Madonas novada bibliotēkā un sociālajos tīklos 

https://facebook.com/MadonasBIB pieejama interaktīvā izstāde "France eMotion". 

● Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

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

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

tiek plānotas  Bibliotēku nedēļa, E-prasmju nedēļa,  Dzejas dienas-  cik to ļauj epidemioloģiskā situācija. 

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

Notiek aktīva komunikācija ar potenciālajiem bibliotēkas klientiem. Svarīga ir gan vizuālā reklāma, gan 

individuālas sarunas, gan reklāma sociālajos tīklos. Pēc notikušiem pasākumiem nepieciešama publicitāte, 

tādējādi veidojot gan lēmēju, gan sabiedrības atbalstu bibliotēkas darbībai. Īpaši tiek plānotas projektu 

aktivitātes, kas būtu saistošas dažādiem interesentiem. Esam atvērti dažādai, arī neplānotai sadarbībai, jo 

mūsu mainīgajā laikā jābūt ļoti elastīgiem, radošiem un vērīgiem. 

  

https://facebook.com/EDICgulbene?__cft__%5B0%5D=AZV-zPORNuDBG9JyhU2X6CaT_3IVMsHeLqKXiF62MbWedveK9ovsEK2o6czD7oZPKl8cEv9LLU9RuBiRcpDos2TH46sD0XMLT6Ke34WC2m0NhiA9idHXWBLBY5vAxlI9AY3tRJwIqPNvlQEL3WrSSGlgcFm088LGtrhjGAnTQ1pGEg&__tn__=-UK-y-R
https://facebook.com/EDICgulbene?__cft__%5B0%5D=AZV-zPORNuDBG9JyhU2X6CaT_3IVMsHeLqKXiF62MbWedveK9ovsEK2o6czD7oZPKl8cEv9LLU9RuBiRcpDos2TH46sD0XMLT6Ke34WC2m0NhiA9idHXWBLBY5vAxlI9AY3tRJwIqPNvlQEL3WrSSGlgcFm088LGtrhjGAnTQ1pGEg&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/MadonasBIB/?__cft__%5B0%5D=AZV-zPORNuDBG9JyhU2X6CaT_3IVMsHeLqKXiF62MbWedveK9ovsEK2o6czD7oZPKl8cEv9LLU9RuBiRcpDos2TH46sD0XMLT6Ke34WC2m0NhiA9idHXWBLBY5vAxlI9AY3tRJwIqPNvlQEL3WrSSGlgcFm088LGtrhjGAnTQ1pGEg&__tn__=kK-y-R
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 

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

Metodiskā un konsultatīvā darba veikšanā arī 2021. gadā kā viens no darba virzieniem  - regulāri 

sekojot līdzi valstī noteiktajai kārtībai - darbs Covid- 19 krīzes apstākļos – ieteikumi, individuālas konsultācijas 

par izmaiņām darba formās, pielāgojoties un piedāvājot bibliotēku pakalpojumus attālināti.  Laiks no gada 

sākuma līdz maija sākumam, tad aptuveni mēnesi (oktobris/ novembris), kad pakalpojumi bibliotēkās sniegti 

attālināti, tad darbs “zaļajā” režīmā – tas viss ietekmējis darbību. 

Aktuāli citi darbības virzieni: 

1) bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu  organizēšana, nodrošināšana, koordinēšana darbinieku 

kompetenču attīstīšanai;   

2) pakalpojumu kopums - konsultācijas un metodiska palīdzība dažādos bibliotekārā darba jautājumos bibliotēku 

darbības kvalitātes pilnveidošanai;    

3) darbs ar BIS Alise visās reģiona pašvaldību bibliotēkās, apmācības, konsultācijas, krājumu 

inventarizācijas, arī skolu bibliotēkās (sistēmas administratore) – kvalitatīva krājuma un tā 

izmantošanas piedāvājumam; 

4) darbs pie akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes- vēlam 50 % ieteikumu izpilde. 

5) dažādu aktivitāšu koordinēšana, datu apkopošana, analīze. 

Līdz administratīvi teritoriālajai reformai jūnijā metodiskais un konsultatīvais darbs veikts ar 32 

Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novados esošajām pašvaldību publiskajām bibliotēkām. 

Pēc reformas – Madonas novadā  iekļaujas bijušo Cesvaines, Ērgļu, Lubānas novadu bibliotēkas. Turpinās 

sadarbība ar Varakļānu novada 3 bibliotēkām. 

● Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

Metodiskais un konsultatīvais darbs organizēts atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām 

prasībā, izmantojot dažādas darba formas – semināri – attālināti un klātienē, individuālas konsultācijas, 

bibliotēku apmeklējumi.  Ikdienas darbs saistīts ar konsultāciju sniegšanu par visdažādākajiem bibliotekārā 

darba jautājumiem. 

Darba veikšanā iesaistīti visi Madonas novada bibliotēkas darbinieki, jo speciālisti pašvaldību un arī 

skolu bibliotēku darbiniekus konsultē un informē par jebkuru bibliotekārā darba jautājumu. 

Madonas novada bibliotēka 2021. gadā organizējusi sekojošus 8 profesionālās pilnveides pasākumus:   

• 5 seminārus, t.sk 4 attālināti, 1 klātienē, 

• 1 lekciju, iesaistoties Europe Direct projektā, 

• 1 ekspedīcijas dienu,  iesaistoties Europe Direct projektā,  

• 1 sākumapmācības praktikumu (30 stundu programma) decembrī Jumurdas bibliotēkas 

darbiniecei. Praktikuma apmācību noslēgums plānots 2022.gadā. 

Šo 8 pasākumu kopējais dalībnieku skaits – 270. Virtuālais apmeklējums – 211. 

Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību, tika organizētas 2 darba sanāksmes (5.un 29.novembrī) 

par izmaiņām Madonas novada pašvaldības publisko bibliotēku tīklā. Šajās sanāksmēs piedalījās domes 

priekšsēdētājs, vietnieki, izpilddirektors, pagastu/ apvienību pārvaldnieki, bibliotēku darbinieki, aktīvi paužot 

savu nostāju. 
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2021.gads iezīmējas ar faktu, ka šajā laika periodā bibliotēka nevienam studentam nebija prakses 

vieta, kas allaž tā ir bijis. Taču kā brīvprātīgā darbu abonementā vasaras mēnešos veica  LU Filoloģijas 

fakultātes studente. 

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

bibliotekāru dalība profesionālās pilnveides mācībās bibliotekāriem “Radošums un inovācijas bibliotekārajā 

darbā”  Gulbenes bibliotēkā tiešsaistē martā. Projekta aizsākums 2020.gadā.   

Madonas novada bibliotēkas organizētie profesionālās pilnveides pasākumi 

N.p.k. 
Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organiz

ētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

astron. 

akad.st. 

1 10.02. Zoom MNB Seminārs: 

- Latvijas pensiju sistēma/ Swedbank; 

- aktuāla nozares informācija; 

- bibliotēku darbs 2020.gadā – darba 

prioritātes, pakalpojumi, projekti utt. – 

viedokļu apmaiņa, pieredzes stāsti 

42 3,5 (5) 

2. 12. marts Zoom MNB Seminārs 

- nozares aktualitātes nākotnes 

kontekstā; 

- aptaujas par apmācību vajadzībām 

rezultāti; 

- ES aktualitātes; 

- KM atbalstītās mācības bibliotēku un 

muzeju datbinieku digitālo prasmju 

pilnveidei: vērtējums, saturs, 

ieguvumi; 

-jaunumi novadpētniecības literatūrā; 

- rakstniekam, novadniekam Jānim 

Ezeriņam – 130; 

- kompetenču pieeja mācību saturā; 

Bibliotēku atbalsts skolēniem 

kompetenču pieejas īstenošanā: 

idejas, pieredze; 

-jaunumi bērnu un jauniešu literatūrā 

55, t.sk. 8 

skolu 

bibliotekāri 

3,5 (5) 

3. 12. maijs Zoom MNB 

sadarbī

bā ar 

EDIC 

Gulbenē 

Madona

s filiāli 

Seminārs 

- ES demokrātijas veicināšana, 

aizsargāšana un iedzīvotāju 

piederības sajūtas nostiprināšana / 

M.Rībela, EP Latvijā biroja vadītāja; 

- ES aktualitātes; 

- “Katra kustība iet kopdarbā” - 

UNESCO LNK un Ziemeļvalstu 

Ministru padomes birojam Latvijā – 

30; 

- Alises jaunumi; 

- jaunumi novadpētniecības literatūrā; 

- aktuāla nozares informācija, 

43 3,5 (5) 
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- “Literārā akadēmija/ I.Puzāne, 

Kalsnavas bibliotēkas vadītāja 

4 29.sept. Ogre, 

Ogres 

novads 

MNB 

sadarbī

bā ar 

EDIC 

Gulbenē 

Madona

s filiāli 

Ekspedīcija 

“ES labās prakses izzināšana”- 2021: 

Ogres Centrālā bibliotēka, 

pastaiga pa Ogri –“Ar ES finansiālo 

atbalstu būvētie objekti”, 

Misters Plūme- ekskursija- lekcija 

“Dārzs pašu stādīts un kopts. No 

zaļās domāšanas līdz Eiropas 

apbalvojumiem” 

29, t.sk. 2 

skolu 

bibliotekāri 

9 (7) 

5. 13. okt. MNB MNB 

sadarbī

bā ar 

EDIC 

Gulbenē 

Madona

s filiāli  

I/K Virja 

grāmatu 

galds 

Seminārs 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi: 

starptautiskais un nacionālais 

konteksts: 

- Atklāj Eiropu no jauna/ Z.Grīnvalde, 

Latvijas Muzeju biedrības valdes 

priekšsēdētāja, 

- IAM un bibliotēkas; 

- ES aktualitātes; 

- personiskā laika plānošana; 

- aktuāla nozares informācija 

29 3,5 (5) 

6. 24.nov. Zoom MNB 

sadarbī

bā ar 

EDIC 

Gulbenē 

Madona

s filiāli 

Lekcija- interaktīva nodarbība “Par 

zaļāku Eiropu”/ D.Kalniņa, projektu 

vadītāja, Multifunkcionālā centra “13. 

km” vadītāja 

26, t.sk. 1 

skolu bibl. 

1 (1) 
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7 15. dec. Zoom MNB Seminārs: 

- aktuāla nozares informācija; 

- projekts “Grāmatu iepirkuma 

programma publiskajām bibliotēkām”; 

- aktualitātes darbā ar bērniem. Stāstu 

bibliotēkas; 

- Vidzemes malienes kultūrvēsturiskā 

ainava Bērzaunes- Cesvaines- 

Lubāna trijstūra piemērā; 

- BIBLIO MOOC: masīvais atvērtais 

tiešsaistes kurs “Digitālās prasmes un 

kompetences Eiropas bibliotekāriem” 

Muzikāls sveiciens: S.Sproģis no 

grupas “Bruģis” 

45 3,5 (5) 

    

KOPĀ 269 

dalībnieki 

33 akad. 

stundas 

Katra semināra darba kārtībā ir ietverta  informācija par aktualitātēm, novitātēm Latvijas un pasaules 

bibliotekārajā sabiedrībā. Ikmēneša semināri organizēti mēneša otrajā trešdienā. Organizējot vebinārus, 

iztrūka kolēģu tradicionālie pieredzes stāsti no apmeklētajiem profesionālās pilnveides pasākumiem. Prieks 

par 2 klātienē noorganizētiem pasākumiem – septembrī un oktobrī – “zaļajā” drošības līmenī. 

Aptaujas rezultātā apzinātas mācību vajadzības, rosināts piedalīties citu institūciju organizētos 

tiešsaistes pasākumos par atbilstošo tēmu.   Praktisko “mazo trešdienu” nodarbības netika organizētas 

klātienē. Vairāk sniegtas individuālas konsultācijas.    

Izveidota Grāmatu maiņas platforma - Google diskā kopīgots dokuments, kuram piekļuve un iespēja 

mainīties ar grāmatām visām reģiona vietējās nozīmes bibliotēkām. Iespēja piedāvāt vai jautāt pēc 

nepieciešamajām latviešu daiļliteratūras, ārzemju daiļliteratūras, bērnu un nozaru grāmatām.  Aktīvi 

iesaistījušās aptuveni 10 bibliotēkas. 

Seminārā oktobrī klātienē piedalījās I/K Virja. Neatkarīgi no tā, ka grāmatu piegādi nodrošina 

bibliotēkās uz vietas, šī bija priecīga satikšanās un grāmatu izvēle no piedāvātā klāsta klātienē. Kā gada nogalē 

atzina Krišjānis no Virjas – Madona bija vienīgā vieta gadā, kur viņi piedalījās klātienē semināra ietvaros.  

Atgriezeniskā saite no semināros/ vebināros dzirdētā, redzētā tiek pielietota ikdienas darbā, jo ikviens 

gūst to, kas viņam vairāk nepieciešams, jaunas idejas, ierosmes, īpaši, ja strādā viena darbinieka bibliotēkā, 

kā tas ir vairumā. Diemžēl Covid -19 laiks ir būtiski ietekmējis šīs iespējas, un, kā atzīst bibliotekāri, ļoti pietrūkst 

tikšanos klātienē. 

Bibliotekāri gada nogalē saņem Madonas novada bibliotēkas izsniegtus apliecinājumus par tās 

organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu gada laikā. Izsniegti 42 apliecinājumi. 

● Bibliotēku apmeklējumi. 

2021.gadā apmeklētas visas Madonas reģiona bibliotēkas. Apmeklējumu mērķi -  novērtēt bibliotēkas 

darbību; sniegt metodisku palīdzību, izvērtēt akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes gaitu, tikties ar pagastu 

pārvalžu/ apvienību vadītājiem, Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju.  Kopumā  bibliotēkas 

apmeklētas 37 reizes. Sagatavoti un nosūtīti bibliotēkām un pašvaldībām/ pagastu pārvaldēm vizitācijas 

vērtējumu ziņojumi darba kvalitātes uzlabošanai. Kraukļu bibliotēka apmeklēta video filmēšanai LBB Ideju 

tirgum, Degumnieku bibliotēka  - piedaloties rakstnieces, novadnieces Kelīnas Klānas 90. jubilejā.  

● Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

Lai nodrošinātu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides paaugstināšanu, turpinās laba 

sadarbība ar skolu bibliotekāriem.  Reģiona skolu bibliotēkām tiek piedāvāts viss metodisko pakalpojumu klāsts 



70 
 

sadarbībā ar skolu bibliotēku metodiskā darba koordinatori Regīnu Cirveli,  Madonas pilsētas vidusskolas 

bibliotēkas bibliotekāri. 

Skolu bibliotekāri aicināti piedalīties Madonas novada bibliotēkas rīkotajos semināros, kad iekļautas 

atbilstošas tēmas, 2021.gadā 11 pārstāvji piedalījušies 3 semināros. Seminārā 10.martā publisko un skolu 

bibliotekāriem R. Cirvele stāsta par kompetenču pieeju mācību saturā, tādējādi tiek aktualizēta  Skola 2030 

programma. 

10.februārī tiešsaistes sanāksmē skolu bibliotekāriem (24 dalībnieki), ko organizēja metodiskās 

apvienības vadītāja, piedalās MNB direktore I. Saulīte un metodiķe D.Puķīte, lai runātu par  Madonas novada 

bibliotēkas piedāvājumu skolu bibliotēkām, par BIS Alise aktualitātēm, statistikas datu ievadi LDKP, sadarbību 

ar pagastu bibliotēkām  un citiem aktuāliem jautājumiem, kas  būtībā bija visa sanāksmes darba programma. 

Ievērojams darbs veikts gada sākumā - janvārī, februārī, pārbaudot, konsultējot un palīdzot skolu 

bibliotekāriem aizpildīt statistikas datus Latvijas digitālajā kultūras portālā, kur atbildība par 23 skolu bibliotēku 

datu ievades kvalitāti..  

Regulāri tiek pārsūtīta aktuālā informācija. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas par darbu ar BIS Alise 

neskaidros jautājumos, regulāra uzraudzība par elektroniskajā kopkatalogā veikto ierakstu kvalitāti (RDPN, 

sistēmas administratore). 

Izmantojot BIS Alise Inventarizācijas moduli, 2 skolu bibliotēkās –Degumnieku pamatskolas 

(darbinieku maiņa) un Lubānas vidusskolas bibliotēkās  (plānotā) tika veikta krājuma inventarizācija. Lubānā 

tika sniegta praktiska palīdzība klātienē inventarizācijas uzsākšanā. Meirānu pamatskola 2021.gadā tika 

likvidēta, līdz ar to sniegta metodiska palīdzība krājuma norakstīšanai, nodošanai citām bibliotēkām.  

● Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

Metodiski konsultatīvā darba veikšanā nemainīgi nozīmīga loma ilggadīgiem sadarbības partneriem 

dažādos profesionālās darbības jautājumos. 

Ikdienas darbā visciešākie kontakti ar tuvākajiem partneriem: Madonas reģiona 5 novadu pašvaldību 

publiskās un skolu bibliotēkas; reģiona novadu pašvaldības, pagastu pārvaldes, izglītības, kultūras iestādes, 

NVO. Pašvaldība nodrošina Zoom tiešsaistes pasākumus. Sadarbība vietējā līmenī notiek dažādu pasākumu, 

lasīšanas veicināšanas aktivitāšu organizēšanā, bibliotēku interešu pārstāvniecībā. 

Piedaloties citu institūciju organizētajos pasākumos, ir iespēja gūt sava darba pilnveidošanai idejas, 

ierosmes tālākai darbinieku profesionālo kompetenču attīstīšanai. 

Ilgtermiņā bibliotēkai laba sadarbība ar: 

● LNB BAC, KAC – dalība organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos, konsultācijas, projekti, 

dāvinājumi. 

● LNB BLC – projekti „Bērnu žūrija”, “Skaļā lasīšana”, darbs ar bērniem un jauniešiem; 

● KISC – projekti, interneta ātruma uzlabojumi, vebināri, datortehnika, konkursi u.c.; 

● LR KM Bibliotēku nodaļa, Latvijas Bibliotēku padome - vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija; 

● SIA TietoEVRY – ikdienas darbs ar BIS Alise, konsultācijas; 

● LBB – konferences, Bibliotēku festivāls, 

● VKKF – finansiālais projektu atbalsts 

● UNESCO Latvijas Nacionālā komisija – Stāstu bibliotēku tīkls; 

● Ziemeļu Ministru padomes birojs – Ziemeļvalstu literatūras nedēļa; 

● Reģionu galvenās bibliotēkas – visdažādākie darba jautājumi, pieredzes apmaiņa, tiešsaistes 

pasākumi  

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

vajadzības 
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Kvalitatīva metodiskā un konsultatīvā darba veikšana nav iespējama bez  jaunu iemaņu un zināšanu 

apgūšanas, regulāras profesionālās pilnveides, pieredzes apmaiņas, kas notiek gan ikdienā, gan apmeklējot 

dažādus izglītojošus pasākumus, gan lasot materiālus interneta resursos.  Covid 19 krīzes apstākļos, kad 

dzīve tiešsaistē ir  ikdiena, liela pateicība LNB kolēģiem par atbalsta sniegšanu gan informācijas resursu, 

pasākumu organizēšanu, gan vērtīgu grāmatu projekta realizēšanu. 
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