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KOPSAVILKUMS 
 

2022. gadā bibliotēkas pieejamību un darbību  noteica pakāpeniski atceltie epidemioloģiskās 

drošības noteikumi, kā rezultātā atjaunojās bibliotēkas lietotāju skaits, pieauga  apmeklējumu un 

izsniegumu skaits. Tajā pašā laikā bibliotēka strādāja finanšu taupības režīmā ar būtiski samazinātu 

budžetu. 

 
DARBA PRIORITĀTE 

Pakalpojumu nodrošinājums sarežģītā finansiālā situācijā.  

 
JAUNI PAKALPOJUMI 

Madonas novada bibliotēkas veidoto resursu novitāte - Digitāli radīta satura piedāvājums- kā 

sveiciens pilsētai svētkos, izveidots video ieskats “Madona epizodēs” – 5 epizodes par pilsētas izaugsmi 

Bibliotēku nedēļas ietvaros tika radīti 4 video stāsti “Bibliotēka epizodēs” : Mēs mīlam savu profesiju! Par 

bibliotēkām raksta. Mēs par to stāstām! Epizodēs Madonas novada bibliotēkas darbinieki lasa fragmentus 

no grāmatām, kur pieminētas bibliotēkas. Skat. 17.lpp. 

 
                   NOZĪMĪGI PROJEKTI 

2022. gadā Madonas novada bibliotēkā noorganizēti 164  pasākumi un dažādas aktivitātes, 120 

gan literatūras, gan mākslas un dažādu radošo darbu izstādes. Par nozīmīgākajiem projektiem uzskatāms 

veikums lokālā kultūras mantojuma, novadnieku  apzināšanā, izpētē. 

Pavisam izstrādāti 6 projekti, iesaistoties VKKF projektu konkursos, Vidzemes programmā, 

Iedvesmas bibliotēkas projektā. skat. sadaļā Projektu darbs.  

➔  BIBLIO projekta specializācijas kursa “Digitālās transformācijas veicinātājs” ietvaros, galvenā 

bibliotekāre Laura Lubkina noslēguma projektā uzsāka darbu pie paplašinātās realitātes izstādes 

“Madonas bibliotēkai 100”. 

➔  Europe Direct projekta ietvarā Izzinošā brauciena “Pieredzes stāsti. Savējie iedvesmo!” rezultātā  

tapuši video stāsti “Savējie iedvesmo”: Vestienā – Zemnieku saimniecībā “Jāņkalni”, Ērgļos – 

aušanas darbnīcā SIA “Mailīšu fabrika”, Ērgļos – R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki”.   

● https://www.youtube.com/watch?v=WD85dHvuD7o, 

● https://www.youtube.com/watch?v=h9-IVrSO810, 

● https://www.youtube.com/watch?v=ApGB7lN6PI0&t=5s 

KRIEVIJAS IEBRULUMA UKRAINĀ RADĪTĀ ITEKME UZ BIBLIOTĒKAS DARBU 

PĀRSKATA PERIODĀ 

 

Kopš marta, kad pašvaldībā ieradās Ukrainas kara bēgļi, bibliotēka kļuva par vietu gan mācībām, 

gan darbam. Sadarbībā ar biedrību “Caritas Madona” iesaistījāmies aktivitātēs “Sasildīsim Ukrainas 

karavīrus” un “Ziedo parafīnu ierakumu svecēm Ukrainai”. 

 

LATVIEŠU GRĀMATAI 500 NORISES 

Ceļā uz "Latviešu grāmatai 500" Madonas novada bibliotēka, apzinoties savu lomu rakstītā vārda, 

grāmatas nozīmīguma popularizēšanā, sabiedrības izglītošanā, iesaistījās LNB programmā, kas veltīta 

latviešu grāmatas gadadienas atzīmēšanai.  

https://www.youtube.com/watch?v=WD85dHvuD7o
https://www.youtube.com/watch?v=WD85dHvuD7o
https://www.youtube.com/watch?v=h9-IVrSO810
https://www.youtube.com/watch?v=ApGB7lN6PI0&t=5s
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Izveidota interaktīva virtuālā izstāde par laikrakstu rašanās sākumu un attīstību līdz mūsdienām 

Madonā (senāk – Biržos) un tuvākajā apkārtnē.  

“Laikrakstu vēsture Madonā un tuvākajā apkārtnē” par laikrakstu rašanās sākumu un attīstību 

līdz mūsdienām Madonā (senāk – Biržos) un tuvākajā apkārtnē. Izstādi sagatavoja Laura Lubkina. Skat 

22.lpp. 

ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀS REFORMAS IETEKME UZ BIBLIOTĒKU DARBU 

PĀRSKATA  PERIODĀ   

ATR rezultātā apvienotajā Madonas novadā 2022.gadā  saglabājās krasas atšķirības starp 

iepriekšējiem novadiem-  atšķirīga  pieeja bibliotēku uzturēšanas jautājumos, risinājumos, attieksmē, 

rīcībās. Tāpat saglabājās atšķirīgs atlīdzību līmenis,  finansējums krājumam.  

2022. gadā finansiālā izlīdzināšana netika veikta.   

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

par  RGB funkciju apmaksu ir spēkā un aktuāls.  

 

PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI 

2022. gadā nozīmīgākās bija finansiālā rakstura problēmas.  

 

CITI AKTUĀLI JAUTĀJUMI 
2022. gadā  Madonas novada pašvaldības domes sēdēs izskatīti un pieņemti lēmumi par 3 ar 

bibliotēku darbību saistītiem jautājumiem:  

1. 2022. gada 23. augustā tika izskatīts jautājums un pieņemts lēmums Par finansiālu atbalstu 
Madonas novada bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības projektā 
“Iedvesmas bibliotēka”, kas paredzēja pašvaldības  finansiālu līdzdalību projekta atbalsta 
gadījumā. 

2. 2022. gada 27. oktobrī tika izskatīts jautājums un pieņemts lēmums Par vienotu Madonas novada 
bibliotēkas un vietējās nozīmes bibliotēku lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu, kurā iekļauti aktualizēti maksas pakalpojumu aprēķini visam novadam vienoti.  

3. 2022. gada 22.novembrī tika izskatīts jautājums un pieņemts lēmums Par izmaiņām Madonas 
novada pašvaldības bibliotēku tīklā, ar kuru tika uzsākta pašvaldības publisko bibliotēku 
reorganizācija.  

  

https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5318
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1. Vispārīgs bibliotēkas/reģiona bibliotēku 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 Bibliotēku 

reģistrā, kurai  akreditācijas rezultātā piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss. 

2022. gadā tā  reģiona galvenās  bibliotēkas funkcijas nodrošināja  29 vietējās nozīmes 

publiskajām bibliotēkām Madonas novadā un 3 bibliotēkām Varakļānu novadā, tajā skaitā 2 pilsētu 

bibliotēkām  un 27 – pagastu un apvienību/ pārvalžu  bibliotēkām. 

Līgumsaistības par RGB funkciju veikšanu ir spēkā  un saglabājas ar Varakļānu novadu 

 

➔ informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir), 

reģiona bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas 

punktiem 

 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.   

 

➔ bibliotēku sadarbības modelis reģionā: centralizācijas, decentralizācijas vai jaukta 
tipa modelis, secinājumi. 

Pēc pašvaldību vēlēšanām un ATR 2021. gadā 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 paredzēja: 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 bija  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 Bibliotēku 

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. Dialogā ar bibliotēku speciālistiem un pagastu pārvalžu 

vadītājiem, radās nesaprašanās, un  jautājums tika atlikts, lai pie tā  atgrieztos vēlāk.  
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  Tabula “Bibliotēku sadarbības modelis” 

Bibliotēku sadarbības modelis 
reģionā 

Atzīmēt atbilstošo 

Centralizēts  

Decentralizēts X 

Jaukta tipa  

 
➔ 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.  

2022. gada 22. novembrī  pieņemts Madonas novada pašvaldības domes  lēmums Nr. 765( 

(protokols Nr. 26,40.p.) Par izmaiņām Madonas novada pašvaldības bibliotēku tīklā, kurš paredzēja: 

1. Ar 01.12.2022 Mainīt iestāžu nosaukumus; 

2. Ar 01.12. 2022  Uzsākt bibliotēku tīkla reorganizāciju, reorganizējot otrās 

bibliotēkas par pakalpojumu sniegšanas vietām, likvidējot Mēdzūlas bibliotēku. 

3. līdz 31.12.2022 nodrošināt reorganizējamo/likvidējamo bibliotēku inventarizācijas 

veikšanu; 

4. līdz 27.01.2023 nodrošināt reorganizējamo/ likvidējamo bibliotēku  pārskatu 

sagatavošanu; 

5. līdz 31.01.2023  Madonas novada bibliotēkas direktorei izstrādāt un iesniegt 

skatīšanai domes sēdē dokumentus (Nolikums) saistītus ar vienota centralizēta 

bibliotēku tīkla izveidošanu. 

6. Lēmumu nosūtīt LR KM  Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļai.  

 
➔ 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.   

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

nākošajā plānošanas periodā, darbs pie stratēģijas izstrādes nākošajam plānošanas periodam 2023- 

2028, iekavējās, jo: 

1. Pašvaldībā bija aktuāls  jautājums par bibliotēku tīkla reorganizāciju saskaņā ar Bibliotēku 

padomes atzinumu; 

2. Vēl nebija pieejama Valsts līmeņa nozares stratēģija. 

 

➔ Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā (īss raksturojums, reģionam aktuālie ilgtspējīgas 

attīstības virzieni, bibliotēku aktivitāšu piemēri, secinājumi) 

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. 
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Arī 2022. gada darbs  Madonas bibliotēkā vērsts uz piedāvājumu, kas palīdz sasniegt ikvienu ilgtspējīgas 

attīstības mērķi. 

 
➔ Bibliotēku akreditācija (īss pārskata perioda raksturojums – notikusi akreditācija x 

bibliotēkām, akreditētas x bibliotēkas; novērojumi, secinājumi; akreditācijas ieteikumu izpilde 

u. tml.) 

Madonas novada bibliotēkas akreditācija notika 2020.gada 23. oktobrī, 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.  
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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 finansē  

Varakļānu novadu pašvaldība.  

 
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  

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%. Reāli ar sākotnējo 

piešķīrumu finansējuma samazinājums bija 9%. 

 2022. gads budžeta ziņā  bija saspringts  izaicinājums- atlīdzība paaugstināta netika. 

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).   

 

 
     Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2020 2021 2022 

Izdevumi kopā (EUR) 175087  174844 164280 

Darbinieku atalgojums (bruto) 96486  107070 98786 

Krājuma komplektēšana 16246 15180 10366 

 
Izvērtējot iestādes budžetu ilgākā laika periodā, redzams ka atrodamies līmenī starp 2015., 2016. 

gadu.  
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IZDEVUMI  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 

Bruto darba 

samaksa  

90782  93003  93783  95748  95285  96486  107070 98786 

VSAOI  25103  24539  25610  26756  24960  27507  29520 27399 

Krājuma 

komplekt.  

13912  14675  15803  16239  17271  16245  15180 10366 

Informāc. 

tehnol.  

0  138  113  86  138  138  130 0 

Pārējie  28446  31304  35679  38473  31330  33472  22944 27729 

Kapitālie 

izdevumi  

975  2896  6600  1832  900  1257  0 0 

KOPĀ  159218  166555  177588  179134  169884  175087  174844 164280 

 

2022. gadā bibliotēkas rīcībā bija finansējums tikai funkciju nodrošināšanai. Pašvaldības 

piešķirtais  finansējums un papildus piesaistītie līdzekļi ļāva bibliotēkas funkciju veikšanu un iestādes 

kārtējo  uzturēšanu.   
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 
2022. gada nogalē apritēja 19 gadi, kopš bibliotēka atrodas telpās Skolas ielā 12.  

Funkcionālais izvietojums nav mainījies- 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). 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.  

2022. gadā finansējums šādiem nolūkiem netika piešķirts. 

Remontdarbi veikti  tikai kanalizācijas sistēmas avārijas situācijas  novēršanai, līdzīgi traumu 

bīstama situācija veidojās pie bibliotēkas teritorijā esošā tiltiņa un stāvlaukuma, kur bija nepieciešams 

savienojums (nobrauktuve, pakāpiens). Tika izbūvēts pakāpiens.  

 
Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām.  

2022. 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) 

2022. gadā izmaiņas aprīkojuma uzlabošanā netika veiktas. 

Tomēr Ir būtiski svarīgi atzīmēt KIS centra pasūtīto SIA TET ierosināto  un būvuzņēmēja SIA 

Citrus  paveikto Elektronisko sakaru kanalizācijas pievada izbūvi optiskā pieslēguma ierīkošanai Skolas 

ielā 12, Madonā. Telia antenas pieslēgums tika nomainīts ar optisko kabeli, kas būtiski uzlaboja interneta 

ātrumu līdz 100 MB/ s  Vienotajam datu pārraides tīklam. 

Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas 

iespējām un  telpu stāvoklis vērtējams kā labs.  

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
Nolūkā uzlabot infrastruktūru  un tehnoloģijas, tādējādi radot jaunus pakalpojumus, atkārtoti tika 

gatavots projekta pieteikums “Iedvesmas bibliotēkai” par kādreizējo kafejnīcas nomas  telpu pārveidi par 

digitālo iespēju centru. Projekts atbalstu neguva, telpas palika neremontētas. Kā pieteikums 2022. gada 

sākumā tas  tika iesniegta pašvaldībā. 

Finansējums šādām attīstības lietām piešķirts netika. 

Galvenā problēma-  ir idejas, ir redzējums, kā tās realizēt, bet nav finansējuma. 

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”.  
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4. Personāls 
 

Saskaņā ar 21.12.2021 Madonas novada pašvaldībā apstiprināto domes lēmumu Nr. 502 ( 

protokols  Nr. 17, 19.p.) lēmumu “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021 

lēmumā Nr. 476 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību saraksta 

apstiprināšanu Madonas bibliotēkā 2022. gadā strādāja 13 darbinieki ar 11,2 slodzēm,  tajā skaitā 10 

nozares speciālisti, direktori ieskaitot un tehniskais personāls: saimniecības daļas vad.- 0,2  slodzes, 1 

apkopēja- 1 slodze.   

● Darbinieku izglītība  

Bibliotekāro darbinieku kopskaits  10 

t.sk. sievietes  10 

t.sk. vīrieši           0 

no tiem ar bibliotekāro izglītību  9 

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

t.sk. ar bakalaura grādu  3 

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  2 

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: - maģistra  

grāds Vadības zinībās, RA Ekonomikas fakultāte. 

 

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

Pārskata gada laikā Resursu un datu pārvaldības nodaļā strādāja samazinātā sastāvā:  
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 2021. gada rudenī pensijā devās ilggadīga darbiniece- Resursu un datu pārvaldības nodaļas 

galvenā  bibliotekāre Lilita Veckalniņa, kuras darba pienākumos ietilpa novadpētniecības darbs.  

Saskaņā ar nodaļas vadītājas K. Veitas  rosinājumu pienākumus pārdalīt, attiecīgi palielinot 

atlīdzību (no 648,00 līdz 700,00 eiro) ar  2022. gada 1. janvāri šī amata vieta no Madonas novada 

bibliotēkas amatu vienību saraksta tika izslēgta, ļaujot nedaudz palielināt atlīdzību un veikt domes noteikto 

budžeta samazinājumu.   

Arī saimnieciskā personāla sastāvā 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 12 darbinieki, no kuriem 10 nozares speciālisti.  

 

2022. gadā notika izmaiņas personāla sastāvā: 

1. Darba attiecības tika pārtrauktas ar Dacīti Tomiņu - Pakalpojumu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāju. 

No bērna kopšanas atvaļinājuma 15. jūnijā atgriezās Pakalpojumu nodaļas vadītāja Daiga Poča - Lapiņa; 

2. Novembrī darba attiecības pārtrauca  saimniecības daļas vadītājs Ilmārs Dumerāns; 

3. Novembrī sākās  ilgstoša slimošana Bērnu literatūras nodaļas vadītājai  Līgai Fiļipovai.  

4. Novembrī, pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu, nākošā pirmsdzemdību periodā (lapa B) devās Juta 

Saulīte. 

 

• Apbalvojumi un pateicības 

2022. gadā saņemts:  
Evijas Vjateres Pateicība par saistošu un noderīgu  saturisko nodrošinājumu Tematiskajās 

publisko bibliotēku diskusijās. 

Diānas Rudzītes Pateicība   Daigai Puķītei par atsaucību un ieinteresētību darbnīcā par snieguma 

rādītājiem.  

Sandras Vīgantes Pateicība  Madonas novada bibliotēkas darbiniekiem par sirsnīgo uzņemšanu 

un sadarbību Latvijas Bankas jubilejas izstādi iekārtojot.  

 

• Finansējums personāla attīstībai  
2022. gadā   komandējumiem  izlietoti 343,05 euro.  Izdevumos mācību pakalpojumiem izlietoti 

290,00 euro.  

 
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p
.k. 

Laiks Vieta Organizētājs Pasākuma  galvenās 
tēmas 

Stundu 
skaits 

Klātienē 
vai 
attālināti 

Dalībnieki 

1. 17.01 Zoom RISEBA Dari digitāli.  Mācības 
Digitālajiem līderiem 

8 Attālināti I. Saulīte 
D. Puķīte 

2.  28. 01. Tiešsaiste, 
platforma 

MS Teams 

LV Radio un 
televīzijas centrs 

 E-paraksta apmācības 1,5 Attālināti S. Radiņa 
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3. 04.01.- 
18.02. 

BUTS e-
studiju 

platforma 

Mācību centrs 
“BUTS” 

Kurss “Dokumentu 
pārvaldības (lietvedības) 

pamati” 

80 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

4. 07.02. Zoom/MS 
Teams/ 

MNB 

Erasmus+ 
KISC un DMG 

BIBLIO projekta 
specializācijas kurss 

“Digitālās transformācijas 
veicinātājs” 

405 h 
(240 h JT  

165 h DV) 

Jaukta tipa 
(JT) un darba 

vidē (DV) 
balstītas 
mācības  

L.Lubkina 

5. 22.02.  MS Teams LNB RGB metodiķu seminārs  1 Attālināti  D. Puķīte 

6. 25.02.,11
.03. 

Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Biznesa mākslas 
un tehnoloģiju 

augstskola 
“RISEBA” 

Programmas “Dari 
digitāli” mācību kurss 
digitālajiem līderiem 

16  
 

Attālināti S. Radiņa 

7. 03.03. Zoom LNB Grāmatu iepirkuma 
programmas 

izvērtēšanas seminārs 

 3 Attālināti I. Saulīte 
D. Puķīte 

8. 15.03. Zoom LU Latvijas Universitātes 
Reģionālajā konferencē 

"Ilgtspējīgu vērtību 
radīšana un sabiedrības 

labbūtība Latvijas 
reģionos". 

8 Attālināti I.Saulīte 
   V.Ločmele 

D. Puķīte 

9. 21.03.  Zoom  LBB VN LBB VN vadītāju 
sanāksme 

2 Attālināti  D. Puķīte 

10. 22.03. Zoom LNB "Drošība, medijpratība 
un emocionālā 

inteliģence krīzes 
situācijās" 

5 Attālināti I. Saulīte 
  V.Ločmele 

11. 24.03 Webex EK Virtual visit of Latvia's 
EDICs virtuālā vizīte 

Briselē 

3,5 Attālināti I. Saulīte 

12. 31.03.  Zoom   LNB Publisko bibliotēku 
tematiskās diskusijas: 

administratīvi teritoriālās 
reformas ietekme uz 

bibliotēku tīklu 

4 Attālināti  D. Puķīte 
I.Saulīte 

L. Fiļipova 
  

13. 07.04.  Zoom  LNB Publisko bibliotēku 
tematiskās diskusijas: 

darbs ar bērniem un 
jauniešiem 

4 Attālināti  D. Puķīte 
I.Saulīte 

L. Fiļipova 

14. 13.04.  Zoom  LNB  Publisko bibliotēku 
tematiskās diskusijas: 
bibliotēku pakalpojumi 
ilgtspējīgas attīstības 

mērķu kontekstā 

4,5 Attālināti D. Puķīte 
I.Saulīte 

15. 21.04. Zoom  LNB Skolu bibliotekāru 
seminārs  

3,5 Attālināti  D. Puķīte 
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16. 27.- 
28.04. 

Tiešsaistē Latvijas 
Bibliotekāru 

biedrība 

Dalība Latvijas 
Bibliotēku festivālā 2022 

   9  Attālināti S. Radiņa 
I.Saulīte 
K.Veita 

D. Puķīte 

17.  27.05. Tiešsaistē 
ZOOM 

LNB BAC Seminārs “Kopienai 
atvērta, labiekārtota un 

pieejama bibliotēka’’ 

  3,5 Attālināti K.Veita 
V.Ločmele 

D. Puķīte 

18. 10.08. Madonas 
novada 

bibliotēka 

Bibliotēku 
attīstības centrs 

Seminārs “Ar viedumu 
medijpratībā” 

3 Klātienē D.Poča-Lapiņa 
S. Radiņa 

K.Veita 
D. Puķīte 

19. 16.09. Tiešsaistē 
ZOOM 

LNB Konference ‘’Literatūras 
zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram’’ 

  3,5 Attālināti K.Veita 
V.Ločmele 

D. Puķīte 
I.Saulīte 

S. Radiņa 
E.Čamane 

20. 3.10 Kultūras 
centrs 

“Siguldas 
Devons” 

LNB Latvijas bibliotēku 
novadpētniecības 

konference "Kultūras 
mantojuma un 

novadpētniecības 
nozīme kopienu 

veidošanā digitālajā 
laikmetā".  

  5 Klātienē K.Veita 
D. Puķīte 

E.Čamane 

21. 07.10. Viesnīca 
“Rīdzene”  

Rīga 

Erasmus+ 
KISC un DMG 

BIBLIO projekta 
seminārs “Darba vidē 

balstītas mācības digitālo 
prasmju un kompetenču 

veicināšanai 
bibliotekāriem”  

4,5 klātienē  D. Puķīte 
L.Lubkina 

22. 07.10. Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Bibliotēku 
attīstības centrs 

Konference “Aktualitātes 
bibliotēku nozares un 

saskarnozaru 
terminoloģijā” 

3 Attālināti D.Poča-Lapiņa 
K.Veita 

23. 12.10. Webex Eiropas Komisija ED centru un EDC 
mācības par Eiropas 

pilsoņu iniciatīvu 

1,5 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

24. 13.10. Tiešsaiste, 
platforma 

MS Teams 

LV Radio un 
televīzijas centrs 

E-paraksta apmācība 1,5 Attālināti V.Ločmele 

 25. 19.10.; 
26.10. 

Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

ES māja Vebinārs par projektu 
rakstīšanu un ES 

finansējuma piesaisti 

4 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

26. 20.10. Zoom  LNB Seminārs reģionu 
galveno bibliotēku 

metodiķiem 

4 Attālināti  D. Puķīte 
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 27. 27.10. Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Bibliotēku 
attīstības centrs 

Tīmekļseminārs 
“Sākumpunkts 

medijpratībai – materiāli 
un metodes darbam ar 

bērniem un jauniešiem” 

2,5 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

28. 27.10. LNB  LNB Pirmās grāmatas 
latviešu valodā 500. 

gadadienas atzīmēšana 
un bibliotēku tīkls: 

izglītojošs seminārs 
reģionālajiem kuratoriem 

5 Klātienē  D. Puķīte 

29. 03.08.-
27.10.- 

 

Tiešsaiste, 
Youtube  

Riga TechGirls Mācību programma 
“Iepazīsti tehnoloģijas” 

48 Attālināti D.Poča-Lapiņa 
L.Lubkina 

30. 2.11 Tiešsaistē  
ZOOM 

LNB BAC Seminārs krājuma 
komplektēšanas 

speciālistiem 

  3 Attālināti K.Veita 

31. 8.11. Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Bibliotēku 
attīstības centrs 

Tīmekļseminārs 
"Ukraina dezinformācijas 
frontē: kā palīdzēt un ko 

varam mācīties" 

2 Attālināti D.Poča-Lapiņa 
V.Ločmele 

32. 15.11. Tiešsaiste, 
platforma 

Google Meet 

Gulbenes 
novada 

bibliotēka 

Projekta "Kultūras 
dzīves dimensijas" 
seminārs "Kultūras 

menedžments un 
kultūrpolitika" 

 

   3 Attālināti S. Radiņa 

33. 16.11. Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Biedrība 
"Radošās 

Idejas" 

Lekcija “Digitālā 
transformācija un 

inovācija” kursā “Kultūras 

iestādes un digitālā 
transformācija” 

2 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

34. 24.11.  Zoom Liepājas pilsētas 
Centrālā 

zinātniskā 
bibliotēkā  

Tīmekļseminārs “Kā 
klājas V. Caunes balvas 

laureātiem?  

2 Attālināti D. Puķīte 

35. 29.11. Tiešsaiste, 
platforma 

MS Teams 

Bibliotēku 
attīstības centrs 

Tīmekļseminārs "Metožu 
daudzveidība 

medijpratības apguvē" 
programmā 

“Medijpratības meistari” 

4 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

36. 29.11. Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Madonas 
novadpētniecī-

bas un mākslas 
muzejs  

Zinātniskie lasījumi 
“Nesenās vēstures 

pētniecība. Pieredze. 
Problēmas” 

   4 Attālināti S. Radiņa 
D. Puķīte, I.Saulīte 
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37. 30.11. Tiešsaistē 
ZOOM 

LNB Seminārs “Analītisko 
ierakstu kataloģizēšana 

un indeksēšana saskaņā 
ar RDA: jaunākās 

izmaiņas” 

  2 Attālināti K.Veita 
E.Čamane 

38. 30.11. Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Biedrība 
"Radošās 

Idejas" 

Lekcija “Digitālo 
platformu aktualitātes” 

kursā “Kultūras iestādes un 
digitālā transformācija” 

2 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

 39. 14.12. Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Vides 
aizsardzības un 

reģionālās 
attīstības 
ministrija 

Seminārs par 
tīmekļa vietņu 
piekļūstamību 

2 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

40. 14.12. Tiešsaiste, 
platforma 

ZOOM 

Biedrība 
"Radošās 

Idejas" 

Lekcija “Dažādu 
paaudžu paradumi 

digitālajā vidē” kursā 

“Kultūras iestādes un 
digitālā transformācija” 

2 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

41. 15.12. Tiešsaiste, 
platforma 

MS Teams 

Bibliotēku 
attīstības centrs 

Tīmekļseminārs 
"Emociju un pārliecību 

loma informācijas 
izvērtēšanā" programmā 
“Medijpratības meistari” 

4 Attālināti D.Poča-Lapiņa 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 
Būtiskas problēmas personāla jomā nepastāv. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

2022. gadā bibliotēkas pieejamību noteica pakāpeniska atteikšanās no epidemioloģiskās 

drošības ierobežojumiem. Atgriezās apmeklētājiem ierastais darba laiks. 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.   

No 2022.gada 1.marta Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem nebija jāuzrāda Covid-19 

vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izņemot, lai piedalītos bibliotēkas organizētos publiskos 

pasākumos (konferencēs, semināros, tikšanās ar literātiem u.tml.). Bibliotēkas apmeklējuma laikā 

joprojām bija jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības - medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru 

valkāšana, roku dezinfekcija, 2m distance. 

No 2022. gada 1. aprīļa tika atcelti nozīmīgākie ierobežojumi bibliotēku darbībai, ļaujot bibliotēkas 

darbiniekiem sniegt un bibliotēkas apmeklētājiem saņemt pakalpojumus pilnā apmērā un klātienē: 

● Bibliotēku iekštelpās ne darbiniekiem, ne apmeklētājiem vairs nav jālieto sejas maskas. 

● Bibliotēku apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

● Bibliotēku rīkotajos pasākumos sejas maskas nav jālieto un nav noteikti pasākumu apmeklētāju 

skaita ierobežojumi. 

 
• Galvenie rādītāji  

Lai analizētu bibliotēkas snieguma rādītājus, ļoti svarīgi to skatīt iedzīvotāju skaita kontekstā: 

Iedzīvotāju skaita dinamika  

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 

Madonas   

novads 

26953  26387  25920  25515  24960  24452  24019  23810  23182  23005 29959 

Madona 8506  8264  8110  7971  7775  7646  7578  7476  7323  7280 7258 

*Novada iedzīvotāju skaits-  apvienotais pēc reformas.  

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2020 2021 2022 % salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Aktīvo lietotāju skaits 
 

2491 2173 2350 -13%; +8% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 818 786 804 -4%; +2% 

Bibliotēkas apmeklējums 
 

40765 27314 38495 -33%; +41% 

t. sk. bērni līdz 18.g. 6167 4312 5187 -30%; +20% 
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Virtuālais apmeklējums 116023 374578 372074 +222%; -0,7% 

Izsniegums kopā 62671 46264 47551 -26%; +3% 

t. sk. grāmatas 48073 38704 39890 -20%; +3% 

t. sk. periodiskie izdevumi 6198 5445 6437 -12%; +18% 

t. sk. bērniem līdz 18.g. 11857 9986 11000 -16; +10% 

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

34 29,8 32,4 -12%; +9% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 20,7 20,1 16,3 -3%; -19% 

Iedzīvotāju skaits 7323 7280 7258 -0,6%; -0,3% 

 

2022.gadā vērojama pozitīva tendence - aktīvo lietotāju skaits pakāpeniski pieaudzis (+8%), 

bibliotēkas apmeklējums palielinājies par 41% - cilvēki atkal drīkstēja apmeklēt bibliotēku gan ikdienā, 

gan bibliotēkas organizētās aktivitātes. Neskatoties uz klātienes apmeklējuma pieaugumu, nemainīgi liels 

saglabājies arī virtuālais apmeklējums. Izsniegums pieaudzis vien par 3%, lielākais kāpums bijis 

periodisko izdevumu izsniegumā (+18%). 

Gada beigās novērots liels apmeklētāju pieplūdums un pieprasījums pēc abonementa 

sniegtajiem pakalpojumiem, grāmatām, kas ir kā pozitīvs un iedvesmojošs rādītājs jau nākošajam darba 

gadam. 

 

    Tabula “Izsniegto eksemplāru skaits gadā (pēc izdevumu veidiem)” 

Pēc izdevumu veidiem Izsniegto eksemplāru skaits gadā 

Fizisko vienību kopskaits 47551 

Audiovizuālie materiāli 601 

Grāmatas 39890 

Seriālizdevumi 6437 

Kartogrāfiskie dokumenti 2 

Spēles 489 

Elektroniskie dokumenti 16 

Pārējie 116 

 
Statistikas dati par izsniegto eksemplāru skaitu gadā (pēc izdevumu veidiem) ir iepriecinoši, jo 

grāmatas un periodiskie izdevumi ir un paliek bibliotēkas pamatvērtība. Nenoliedzami pozitīva tendence 

ir arī lielais pieprasījums pēc audiovizuālajiem materiāliem un spēlēm, tas nozīmē, ka strādāts pareizajā 

virzienā un bibliotēkas krājums papildināts ar cilvēkus interesējošiem izdevumiem. 
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• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  
Iepriekšējā gada pieredze liecinājusi par nepieciešamību piedāvāt apmeklētājiem attālinātos 

pakalpojumus, organizēt aktivitātes, kurās cilvēki var iesaistīties virtuāli, ārpus bibliotēkas telpām vai bez 

tiešas kontaktēšanās, taču vienlaicīgi gads iezīmējies ar bailēm par savu drošību, vēlmi dalīties 

sasniegtajā, būt vienotiem un saliedētiem. 

15.februārī organizēta klātienes tikšanās ar grāmatu blogeri, fotogrāfi Sandru Koku "Pasaulē 

pieredzētais", nodrošinot arī pasākuma Facebook tiešraidi. Facebook tiešraide bijusi jauninājums 

bibliotēkas organizētajos pasākumos, jo gada sākumā bibliotēku un tās organizētos pasākumus apmeklēt 

drīkstēja vien tie cilvēki, kuri bija vakcinēti, vai varēja uzrādīt sadarbspējīgo Covid-19 sertifikātu. 

2022. bibliotēkā ir bijis lielisku atklājumu gads tepat novadā – talantīgi vietējie mākslinieki, kuri 

savā nodabā rada brīnišķīgus darbus - austos paklājus, izšuvumus krustdūrienā, fotogleznas un 

brīnišķīgas gleznas uz audekla - visa gada garumā nodrošināts vizuāli pievilcīgs izstāžu piedāvājums 

apmeklētājiem, piesaistot bibliotēkai arī tādus apmeklētājus - izstāžu autoru draugus, kolēģus, 

domubiedrus - kuri citkārt uz bibliotēku neatnāktu. 

Tāpat gads pārsteidzis ar īpašām kolekcijām, kas eksponētas bibliotēkā: sveču kolekcija, 

piparmētru stādu kolekcija un kopīgi veidota pļavas ziedu izstāde tieši pirms Līgo svētkiem. Piparmētru 

un pļavas ziedu izstāde apvienota ar atbilstošām grāmatām un periodiskajiem izdevumiem no Madonas 

novada bibliotēkas krājuma. Arī šīs izstādes piesaistījušas plašu interesentu loku, kuri ne vien aplūkojuši 

pārsteidzošās kolekcijas, bet arī noskatījuši izdevumus līdzņemšanai. 

9.septembrī Madonas novada bibliotēka iesaistījās Tukuma literātu apvienības organizētajā 

dzejas akcijā Sirds uz perona, lai kopīgi visu zemeslodi apvītu ar spēka vārdu zelta viju – mieram Ukrainā 

un pasaulē. Pasākums vienlaicīgi notika gan klātienē Madonā, gan arī tiešsaistē Facebook lapā Sirds uz 

perona un Tukuma literātu apvienības mājas lapā, kopā saslēdzoties “peroniešiem” no visas plašās 

pasaules, lasot dzejoļus par mieru. Vienlaicīgi šis pasākums bija arī iespēja iedzīvināt jauno vides objektu 

NLO, kas 2022.gadā novietots zaļajā zonā pie bibliotēkas.  

Latvijas Bankas simtgadei veltītā ceļojošā izstāde “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka 

novados (1922-1940)” apmeklētājus pārsteidza ne vien ar unikālajām mēbelēm, bet arī izstādē 

iekļautajiem faktiem par Bankas nodaļu Madonā un par Madonas puses cilvēkiem, kuru mūži saistīti ar 

Latvijas Bankas darbību. Lai izstādes aplūkošanu padarītu vēl aizraujošāku un uzvedinātu materiālus ne 

vien aplūkot virspusīgi, bet arī iedziļināties, apmeklētājiem tika piedāvātas bibliotēkas veidotas darba 

lapas. 

14.decembrī Madonas novada bibliotēkā notika nebijis pasākuma formāts - koncertlekcija 

“Eiropas muzikālais ceļojums”, kurā stāstījumi par studijām, darbu un muzicēšanu ārpus Latvijas, mijās 

ar saksofona skanējumu. 

Gada laikā Madonas novada bibliotēka iesaistījusies vairākās iniciatīvās, lai sniegtu atbalstu 

ukraiņu tautai: kopā ar biedrību Caritas Madona un bibliotēkām novadā aicinājām iedzīvotājus ziedot 

parafīna sveču pārpalikumus, vilnas zeķes, cimdus, šalles, cepures un termoveļu. Visas iniciatīvas 

guvušas lielu sabiedrības atsaucību. 

 
• Bibliomāts (grāmatu pakomāti) – pakalpojuma raksturojums, izsnieguma analīze, vērtējums 

Madonas novada bibliotēkai nav bibliomāta. 
 
 
 

https://www.facebook.com/SirdsUzPerona/?__cft__%5B0%5D=AZUFdsQ20RwGy56kIbzLD3CctE3O4yETDcf3aPWGHl3Fcp1k_3fAAJd37c_e_mkv6O5pFKTg0wQP6I25sP25Eh93p509qOsqZmudoWPAsWxzRU9OQfCbU7hGhGIIAGLE4RD7VBkcq6rGmbyUPyiwhPC2cvfsGb2pu4hjBou9VlTMQfiAvaI8eux3ZqCLZvyVyCo&__tn__=kK-R
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• E-grāmatu bibliotēka 
 

• Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 2020 2021 2022 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 
skaits kopā  

367 435 473 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 
skaits pārskata periodā 

 68 38 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā  3141 3884 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata 
periodā 

 1071 743 

 

3td e-GRĀMATU bibliotēkas lietotāju skaits 2022.gadā samazinājies, arī izsniegums, salīdzinoši 

ar 2021.gadu ir par 31% mazāks kā iepriekšējā gadā, tas varētu būt skaidrojams ar iespēju bibliotēku 

apmeklēt klātienē un saņemt drukātos izdevumus. 

Lai popularizētu 3TD E-grāmatu bibliotēkas piedāvājumu, Madonas novada bibliotēkas darbinieki 

periodiski sagatavojuši vai pārpublicējuši e-grāmatu bibliotēkas aktualitātes, jaunumus. Piemēram:  

● Vēlies kļūt par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lasītāju? 
● Pārpublicēts bibliotēkas lasītājas apsveikums 3TD e-GRĀMATU bibliotēkas 3 gadu jubilejā, 

iesaistoties Kultūras informācijas sistēmu centra organizētajā konkursā. 
● Pārpublicēta Kultūras informācijas sistēmu centra informācija par jaunajām grāmatām, kas 

pievienotas 3TD e-GRĀMATU bibliotēkā. 
● Piedāvājums lasīt E-grāmatas iestrādāts bibliotēkas attālinātā lietotāja reģistrācijas anketā. 
● Reģistrējoties klātienē vai izsniedzot lasītājam autorizācijas datus, katrs lasītājs tiek uzrunāts vai 

vēlas kļūt par 3td.lv e-bibliotēkas lasītāju.  
● Periodiski par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas piedāvājumu informācija publicēta arī Madonas 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Madonas novada Vēstnesis”. 

 
Lasītājiem 3TD e-GRĀMATU bibliotēkas piedāvājums šķiet interesants un saistošs, taču dažiem 

jaunajiem e-grāmatu lasītājiem ir maldīgs priekšstats, ka e-GRĀMATU bibliotēkas krājumā ir iekļauti visu 

mūsu bibliotēkā esošo grāmatu elektroniskie formāti.  

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 
2022.gadā aptaujas un pētījumi par bibliotēkas darba kvalitāti netika veikti, taču izzinošā 

brauciena “Pieredzes stāsti. Savējie iedvesmo” laikā brauciena dalībnieki tika lūgti aizpildīt aktivitātes 

novērtējuma anketu. Anketā viens no jautājumiem bija “Par kādiem tematiem Jūs vēlētos apmeklēt 

pasākumus (seminārus, apmācības, kursus u.c.)? 
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Atbildēs vairākkārt izskanēja atbildes, ka cilvēki labprāt vēlētos iesaistīties izzinošos braucienos 

pa Cesvaines un Lubānas apkārtni, Madonas novada pagastiem, izstaigāt Madonu gida pavadībā, 

papildināt zināšanas saskarsmes jautājumos, apgūt jaunas uz nostiprināt esošās datorprasmes. 

Jaunos lasītājus esam centušies ieinteresēt un piesaistīt gan ar sociālo tīklu starpniecību, gan 

aktivitātēm - konkursiem, orientēšanās spēlēm, literāriem pasākumiem, Ģimeņu sestdienām bibliotēkā, 

uzrunājot bērnus, dodot uzaicinājumus atnākt uz bibliotēku kopā ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un 

māsām. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  
Madonas novada bibliotēkas struktūrā nav ārējo apkalpošanas punktu. 

 
• Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums  

Madonas novada bibliotēkas struktūrā nav citas pakalpojumu sniegšanas vietas. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  
Madonas novada bibliotēkas 1.stāvs aprīkots, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību personām 

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

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

problēmām piedāvājumā brilles ar statīvu no projekta “Brilles ar augstu pievienoto vērtību”, videolupa un 

telelupa.  

Arī 2022.gadā lasītājiem tika piedāvāta grāmatu piegāde uz mājām, šo pakalpojumu izmantoja 7 

iedzīvotāji.  

Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, Madonas novada bibliotēka vājredzīgajiem un 

cilvēkiem, kuri  atgūstas  pēc  acu  operācijas, piedāvāja iespēja saņemt  audiogrāmatas. Šo pakalpojumu  

izmantoja viens lasītājs, kopējais izsniegumu skaits: 10.  

Izveidojusies aktīva sadarbība ar kopienas centru “Baltā ūdensroze”, centra dalībnieki visu gadu 

apmeklējuši bibliotēkas organizētās aktivitātes, nākuši aplūkot izstādes, kļuvuši par mūsu lasītājiem. 

Tāpat nostiprinājusies sadarbība ar Mārcienas pansionāta darbiniekiem, nodrošinot aktīvu 

grāmatu plūsmu uz pansionātu, apgādājot pansionāta iemītniekus ar lasāmvielu.  

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 
Martā Madonas novadā tika izmitināti ap 140 Ukrainas civiliedzīvotāji. Madonas novada 

pašvaldībā tika pieņemts lēmums par bezmaksas apmeklējumu noteikšanu Ukrainas kara bēgļiem 

Madonas novada kultūras iestāžu organizētajos pasākumos. 

Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā bija iekārtota izstāde “Mēs atbalstām Ukrainu!” un 

informācija, kur iegūt mācību materiālus (Ranok), kur saņemt palīdzību. Interesenti tika reģistrēti kā 

bibliotēkas lietotāji un piedāvātas vārdnīcas un grāmatas ukraiņu, krievu, angļu valodā. 

Daļa ukraiņu uzturējās Madonas pilsētā (dienas centra ”Baltā ūdensroze” telpās - netālu no 

bibliotēkas), bibliotēkas telpās ik dienu attālināti strādāja ukraiņu sievietes, mācījās ukraiņu bērni, 

pēcpusdienās spēlēja spēles, sazinājās ar savām ģimenēm Ukrainā. 
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2022.gadā Madonas novada bibliotēkā aizsākts jauns pasākumu cikls - Ģimeņu sestdienas 

bibliotēkā. Apvienojot Bērnu literatūras nodaļas un Pakalpojumu nodaļas darbinieku idejas, gada nogalē 

apmeklētājiem piedāvāti 2 pasākumi - oktobrī - “Lellei Šarlotei 10 gadi”, kuras laikā bērni iesaistījās lelles 

“Šarlotes” dzimšanas dienas ballītes aktivitātēs, bet vecāki šajā laikā tika aicināti piedalīties krustvārdu 

spēles Scrabble turnīrā. Savukārt, novembra ģimeņu sestdiena “...Šo zemi par Latviju sauc…” bija veltīta 

Latvijai, latviešiem, leļļu teātrim, spēlēm, mīklām par Latviju un patriotisko piespraužu gatavošanai.  

 
Seniori tika aicināti iesaistīti Bibliotēku attīstības centra organizētajā seminārā “Ar viedumu 

medijpratībā”, kā arī Eiropas dienā noklausīties lekciju “Latvijas pensiju sistēma Latvijā”.  

 

E-prasmu nedēļas ietvaros tika izveidots digitāls materiāls “E-

pakalpojumi Tavai veselībai”, kurā tika apkopota informācija par 

www.eveselība.gov.lv, www.datamed.lv, un EVAK, lai 

popularizētu medicīnas pakalpojumu saņemšanas iespējas 

tiešsaistē, kā piemēram, analīžu vai citu medicīnisku izmeklējumu 

rezultātu saņemšanu, iespēju e-veselības portālā pievienot 

kontaktpersonas un pilnvarotos ar ko sazināties ārkārtas 

situācijās, vai pat izteikt gribu orgānu ziedošanai, kā arī ātri un ērti 

pieteikt EVAK karti.  

 
Madonas novada bibliotēkas apmeklētāji vienmēr ar lielu interesi iesaistās pasākumus, kas 

saistīti ar ceļošanu - ceļojumu iespaidi, tikšanās ar ceļotājiem, tāpēc organizētas 2 tikšanās ar 

aizrautīgiem ceļotājiem 

Decembrī bibliotēkā sadarbībā ar Ērgļu tūrisma centru organizēta tikšanās ar ceļotājiem, grāmatu 

autoriem Laini Pērsi un Arturu Driņinu. Savukārt, novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros 

organizēta tikšanās ar mācību centra “Buts” Madonas filiāles vadītāju Rūtu Prostakovu, kura dalījās 

iespaidos par redzēto un pieredzēto Ziemeļvalstīs - Zviedrijā, Norvēģijā. 

about:blank
http://www.datamed.lv/
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Lai bibliotēkai piesaistītu cilvēkus, kuriem tuva mūzika, dziesmas, organizētas vairākas 

aktivitātes, piesaistot mūziķus. 19.martā bibliotēkā muzicēja tautas nama "Kalnagravas" jauktais vokālais 

ansamblis "Rondo", 9.septembra dzejas dienu akciju “Sirds uz perona” papildināja Edmunda Vestmaņa 

Estrādes mūzikas studijas jauniešu ģitāras spēle un dziesmas, 9.novembrī, atklājot Andreja Eglīša dzejas 

krājumu “Ticībai un gaismai”, pasākumu kuplināja Ļaudonas pamatskolas pūtēju ansamblis, savukārt 

14.decembrī ar koncertlekciju bibliotēkā viesojās saksofonists Kārlis Auziņš. 

Aizraujošas un ļoti labi apmeklētas bijušas visas Valsts kultūrkapitāla fonda finansiāli atbalstītā 

projekta “Sarunas par vērtībām un literatūru Madonas novada bibliotēkā” tikšanās reizes. 

No aprīļa līdz jūlijam apmeklētājiem bija iespēja tikties ar iemīļotiem un novērtētiem latviešu 

autoriem: rakstnieku Jāni Joņevu, dzejnieku Martu Pujātu, Ingunu Baueri autoru, aktieri, dramaturgu un 

režisoru Andri Kalnozolu. 

Lasītāju klubiņa aktivitātes notikušas attālināti - tiešsaistes tīkla vietnē viedtālruņiem WhatsApp. 

Lasītāju klubiņa dalībnieki lūgti dalīties iespaidos par izlasītajām grāmatām, šī informācija izmantota 

sociālo tīklu rubrikā “Iesaka lasītājs”. Klubiņa biedri aicināti uz bibliotēkas organizētajiem pasākumiem. 

 
 

● Digitāli radīta satura piedāvājums, saglabāšana, uzskaite 
Izsenis Madona veidojusies kā dārzu pilsēta, tāpēc, kā sveiciens pilsētai svētkos, izveidots video 

ieskats “Madona epizodēs” – 5 epizodes par pilsētas izaugsmi no trīsdesmito gadu periodikas kopā ar 

šodienas vizuālo materiālu. Tas ir vizuāli skaists, mūsdienīgs foto/video materiāla apvienojums ar 

aizraujošiem lasījumiem no vietējiem preses izdevumiem ‘’Madonas Patiesība’’19.07.1929., ‘’Madonas 

ziņas’’’10.10.1934., 12.04.1935., 08.01.1937.,11.08.1938. Lasījumus veidojām kopā ar ‘’Lasītāju klubiņa’’ 

dalībniecēm. 

 
 

Savukārt Bibliotēku nedēļas ietvaros tika radīti 4 video stāsti “Bibliotēka epizodēs” : Mēs mīlam 

savu profesiju! Par bibliotēkām raksta. Mēs par to stāstām! Epizodēs Madonas novada bibliotēkas 
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darbinieki lasa fragmentus no grāmatām, kur pieminētas bibliotēkas, grāmatas, lasīšana - George N. 

“Dienvidgaismas”, Mairona V. “Djū”, Kalnozols A.  “Kalendārs mani sauc”, Moja Dž. “Zvaigžņu dāvātāja”. 

  
Ceļā uz "Latviešu grāmatai 500" Madonas novada bibliotēka, apzinoties savu lomu rakstītā vārda, 

grāmatas nozīmīguma popularizēšanā, sabiedrības izglītošanā, iesaistījās LNB programmā, kas veltīta 

latviešu grāmatas gadadienas atzīmēšanai. Ar mērķi – popularizēt latviešu kultūras attīstību caur rakstītā 

vārda grāmatās, laikrakstos nozīmi, izveidota interaktīva virtuālā izstāde par laikrakstu rašanās sākumu 

un attīstību līdz mūsdienām Madonā (senāk – Biržos) un tuvākajā apkārtnē. 

Pieejama: https://view.genial.ly/6358dbe266872e00186911fb/presentation-gramatai-500 

 

  
 

BIBLIO projekta specializācijas kursa “Digitālās transformācijas veicinātājs” ietvaros, bibliotēkas 

darbiniece noslēguma projektā uzsāka darbu pie paplašinātās realitātes izstādes “Madonas bibliotēkai 

100”. Tika intervētas 3 bijušās bibliotēkas darbinieces, lai dalītos pieredzes stāstos par bibliotekāra darbu 

pirms tehnoloģiju ienākšanas mūsu profesijā. Tika izveidoti 5 video stāsti : “Automatizācija”; 

“Automatizācija: pieredzes stāsti”, “Bibliobuss”, “Komplektēšana”, “Rotoprints”. Katram sižetam ir 

izveidots “marķieris”  jeb attēls, kuru noskenējot ar viedierīci var piekļūt pie konkrētā sižeta. Paplašinātās 

realitātes izstāde ir veidota tīmekļa rīkā Overly. Pie šī projekta tiks turpināts darbs arī 2023. gadā.  

 
Izstādes marķieri  

 
Videostāsti  

https://view.genial.ly/6358dbe266872e00186911fb/presentation-gramatai-500


25 

 

Plašāks bibliotēkas digitāli radīta satura piedāvājums atspoguļots pārskata Novadpētniecības 

sadaļā. 

 
• Uzziņu un informācijas darbs  

2022.gadā Madonas novada bibliotēkā sniegtas 6148 uzziņas. Apmeklētāji 285 reizes konsultēti 

par bankas pakalpojumiem, rēķiniem, VSAA pakalpojumiem, biļetēm, e-parakstu un citiem 

pakalpojumiem, sniegtas 23 individuālas telefonapmācības un 65 ikdienišķas datorapmācības. Tā kā 

2022.gada pirmajā pusē vēl bijis aktuāls jautājums par Covid-19 sertifikātiem, šis pakalpojums 

apmeklētājiem sniegts 232 reizes, gada otrajā pusē aktuālāks bijis jautājums par apkures izdevumu 

kompensācijas pieprasīšanu. 

Eiropas Savienības informācijas punktā sadarbībā ar Ārlietu ministriju, organizēta “Eiropas diena-

Atvērto durvju diena Madonas novada bibliotēkā”.  

Eiropas dienā tika piedāvāta iespēja piedalīties tiešsaistes viktorīnā “Ko Tu zini par Eiropas 

Savienību?”. Viktorīnā tika veidota divos tematiskajos blokos - vienā  tika akcentēti jautājumi par Eiropas 

simboliem, savukārt blokā “ES un kultūra” tika popularizēti jautājumi par Eiropas Savienības Literatūras 

balvu.  

 
Viktorīna pieejama: https://forms.gle/xREa4U5xdWA64FX56 
 

Europe Direct informācijas centra Gulbenē pakalpojumu sniegšanas un pasākumu norises vietā 

Madonā realizētas 14 aktivitātes, eksponētas 9 izstādes.  

Projekta ietvaros organizētas aktivitātes dažādām mērķauditorijām, dažādām interesēm, aptverot 

dažādas pasākumu formas, vispusīgu jautājumu kopumu: 

● Februārī organizēts pasākums “Pasaulē pieredzētais”. Tikšanās ar grāmatu blogeri, fotogrāfi 

Sandru Koku."  

● Aprīlī meistarklases "Izdomā. Izvēlies. Izdari" ietvaros bija iespēja paviesoties uzņēmumā "Plūkt". 

● Aprīlī un maijā bērni un jaunieši vecumā no 7-17 gadiem tika aicināti piedalīties zīmējumu 

konkursā “Vienoti Eiropā!”. 

● Maijā Madonas Valsts ģimnāzijā notika diskusija "Diskutē ar Eiropas ekspertu". Ģimnāzijas 

audzēkņiem bija iespēja tikties ar vēsturnieku Gati Krūmiņu, uzdot interesējošus jautājumus un 

saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par Ukrainas, Krievijas attiecību vēsturi, par Ukrainas 

integrācijas iespējām Eiropā. 

● Jūnijā EUROPE DIRECT informatīvās telts Madonas pilsētas svētku ietvaros tika apbalvoti 

zīmējumu konkursa ”Vienoti Eiropā!” uzvarētāji, notika izzinošas aktivitātes par un ap Eiropu, tika 

piedāvāts iesaistīties radošajā darbnīcā "No veca jauns lai top" - piešķirot vecai lietai jaunu dzīvi. 

https://forms.gle/xREa4U5xdWA64FX56
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● Jūlijā 8-14 gadus veciem bērniem Barkavā bija iespēja iesaistīties Europe Direct Madonā 

organizētā izzinošā nodarbībā “Dabas pētniecība”.   

● Augustā tika organizēts izzinošs brauciens “Pieredzes stāsti. Savējie iedvesmo!”, kas rezultējās 

3 iedvesmojošā video stāstos. 

● Septembrī Eiropas Valodu dienas “Man ir mana valoda” aktivitātēs iesaistījās novada skolēni. 

● Oktobrī skolēni tika iesaistīti izziņas aktivitātēs "Iepazīsti Eiropas valstis". 

● Novembrī apmeklētājiem tika sagatavota krustvārdu mīkla par Ziemeļvalstīm, organizēts 

pasākums “Ziemeļu identitāte”. 

● Decembrī notika koncertlekcija "Eiropas muzikālais ceļojums" - tikšanās ar mūziķi, saksofonistu 

Kārli Auziņu. 

 
 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 
Digitālās nedēļas ietvaros sagatavoti vairāki informatīvi-izglītojoši materiāli - Drošie ziņu avoti, 

Eiropas digitālā nākotne, E-pakalpojumi Tavai veselībai; organizēta individuālā praktisko padomu diena, 

piedāvājot ikvienam interesentam individuāli izzināt nezināmos digitālos jautājumus, apgūt jaunas vai 

nostiprināt esošās prasmes. 

Skolotāju logopēdu semināra ietvaros bibliotēkas darbinieces sagatavojušas izglītojošas 

nodarbības gan par bibliotēkas piedāvājumu, gan informācijas meklēšanu, gan arī par grāmatām, kas 

rosina domāt un sarunāties. 

2022.gadā grupu datorapmācības netika organizētas, taču ikdienā sniegtas 39 individuālas 

apmācības darbā ar datoru, 14 apmācības darbā ar viedtelefonu, kā arī 285 konsultācijas par dažādiem 

pakalpojumiem, piemēram, e-paraksta lietošanā, VSAA pakalpojumu saņemšanā, rēķinu apmaksā,  

biļešu iegādē, Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumu saņemšanā u.c. 

Portatīvās datorklases datori tikuši izmantoti 14. Saeimas vēlēšanu vajadzībām Madonas 

novadā. 

Tā kā gada nogalē vairāki seniori izrādījuši interesi par datorapmācībām, 2023.gadā noteikti tiks 

domāts par datorapmācību organizēšanu grupām. 

 
• Medijpratība (mērķauditorija, pasākumi, izglītojošā darbība, analīze) 

Lai uzlabotu senioru prasmes mediju satura lietošanā, kā arī stiprinātu dezinformācijas 

atpazīšanas iemaņas, Kultūras ministrija janvārī uzsāk informatīvo kampaņu “Viltus ziņas ir lipīgas”. 

Madonas novada bibliotēka iesaistījās kampaņas popularizēšanā. 
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Digitālās nedēļas ietvaros sagatavots informatīvs materiālu apkopojums "Drošie ziņu avoti", kur 

iekļauta informācija par medijpratību, informācijas avotu kritisku izvērtēšanu un pievienotas saites uz 

noderīgiem  tīmekļa resursiem.  

 
11.maijā Eiropas dienas ietvaros klātesošajiem bija iespēja noklausīties Aizsardzības ministrijas 

parlamentārās sekretāres Baibas Bļodnieces lekciju “Drošība, medijpratība un emocionālā inteliģence 

krīzes situācijās”. 

10.augustā Madonas novada bibliotēkā notika Bibliotēku attīstības centra organizētais seminārs 

“Ar viedumu medijpratībā”, kas bija orientēts uz senioru un bibliotēku darbinieku auditoriju. 

Septembrī senioriem tika lūgts aizpildīt Komunikāciju aģentūras Jazzcom un Latvijas Senioru 

kopienu apvienības veidoto anketu, lai noskaidrotu senioru zināšanas par kiberdrošību un prasmi 

izmantot e-parakstu, anketas aizpildīja 17 interesenti. 

Medijpratības aktivitātes apmeklētājiem tika piedāvāts arī UNESCO medijpratības un 

informācijpratības nedēļā no 24. līdz 31.oktobrim. 

Interese par medijpratību, kritisko domāšanu un drošību internetā ir visai liela, taču ne vienmēr 

izglītojošie pasākumi sasniedz svarīgāko auditoriju - tos, kuriem šīs zināšanas visvairāk būtu 

nepieciešamas, lai kritiski izvērtētu savas darbības un to izraisītās sekas. Mēs - bibliotēku darbinieki - 

rīkojam apmācības un konsultējam savus apmeklētājus ikdienā, norādām uz uzticamiem informācijas 

avotiem, rekomendējām kritiski izvērtēt, vai planšetē tiešām nepieciešams lejupielādēt atbilstošo lietotni, 

vai nepieciešams pārskaitīt naudu svešam cilvēkam uz Lietuvā reģistrētu bankas kontu, piemēram, lai 

aktivizētu kontu darījumiem ar kriptovalūtām. Bet mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus cilvēku vietā, ar 

visām no tā izrietošajām sekām. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 
iedzīvotājiem 

Uzziņu lasītavā viens lietotāju dators paredzēts datubāzu izmantošanai, ar īpašu norādi par 

piekļuvi  domes lēmumu pārskatam. Tā kā visi domes lēmumi jau kopš 2009.gada pieejami elektroniski, 

nav nepieciešamības veidot atsevišķu materiālu kopu. Tāpat svarīgākā pašvaldības informācija apkopota 

izdevumā “Madonas novada Vēstnesis”, kas ikvienam apmeklētājam bibliotēkā pieejams gan iespiestā 

veidā, gan Madonas novada pašvaldības tīmekļa vietnē - iespēja piekļūt izdevuma arhīvam sākot no 

2009. gada. 

Bibliotēkai izveidojusies aktīva sadarbība ar nodibinājumu “Madonas novada fonds”, 

nodibinājuma organizētās aktivitātes regulāri notiek Madonas novada bibliotēkā, lai sasniegtu atbilstošo 

mērķauditoriju. 

Madonas novada bibliotēkas telpas un tehnoloģiskai nodrošinājums ticis izmantots arī kā saziņas 

platforma, saziņas kanāls, ko vietējā Pensionāru biedrība pielietojusi valdes sēdes norisē, lai tiešsaistes 

platformā ZOOM tiktos ar Madonas novada pašvaldības pārstāvjiem. 
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Madonas novada pašvaldība organizējusi tikšanos ar M.Riekstas ielas iedzīvotājiem par ielas 

nosaukuma maiņu, par norises vietu izvēloties bibliotēku. 

Nodibinājums Madonas novada fonds tikšanās par projektu uzsaukumiem organizē Madonas 

novada bibliotēkas telpās. 

Latvijas Universitātes informācija par studijām, mūžizglītības iespējām, žurnāls “Alma Mater” 

bibliotēkas telpās pieejams ikvienam interesentam. 

2022.gadā, ņemot vērā karadarbību Ukrainā, Madonas novada bibliotēka dāvinājumā no 

Aizsardzības ministrijas saņēma izdevumu “Kā rīkoties krīzes gadījumā” un bukletu “Kļūsti par 

zemessargu!”, kas brīvi bija pieejami ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. 

 
 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  
 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 
Pilsēta/ 
Novads 

Bibliotēku 
skaits 

Cik 
bibliotēkas 
strādā ar 
BIS ALISE 
un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 
lietotāji 
(2022) 

Pasūtīts 
(Web) 
eksemplāru 
(2022) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

2 53 1+52 53 48 53 2003 1107 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

 2020 2021 2022 % salīdzinot ar iepr. 
gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 2491 2173 2350 -13%; +8% 

Autorizētie lietotāji kopā 927 748 819 -19%; +9% 

Autorizētie lietotāji pārskata 
periodā 

593 130 131 -78%; +1% 

 

Aktīvi strādāts pie pašapkalpošanās pakalpojumu piedāvājuma lietotājiem, t.i., autorizācijas datu 

piedāvāšanas, lai Elektroniskajā kopkatalogā būtu iespēja pasūtīt grāmatas, pagarināt izdevumu 

nodošanas termiņus. Daļai lietotāju par šo pakalpojumu nav intereses, taču visaktuālākie autorizācijas 

dati ir studentiem, strādājošajiem, kuri šo iespēju labprāt izmanto. 

To, ka pašapkalpošanās pakalpojumi lietotājiem ir ērti un noderīgi, liecina cirkulācijas dati BIS 

Alise, kur ik dienas lasītāji rezervē sev grāmatas, pieprasa pagarināt izsnieguma termiņus. Lietotājiem tas 

ir ļoti ērti, jo atliek vien atnākt pēc pasūtīto izdevumu kopas - tas ļauj ieekonomēt laiku. 
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• Digitalizācija  

2022.gadā radītas 11 jaunas digitālās kolekcijas:  

● Izveidota 5 video kolekcija “Madona epizodēs” – 5 epizodes par pilsētas izaugsmi no trīsdesmito 

gadu periodikas kopā ar šodienas vizuālo materiālu. 

● Izveidota izstāde “… iz madoniešu dzīves…” Aicinājām ielūkoties unikālā vēsturisko notikumu 

atspoguļojumā “Madonas svētku avīzē ... iz madoniešu dzīves”, kā tika svinēti svētki 20. gadsimta 

30. gados. 

● Izveidota interaktīva virtuālā izstāde “Laikrakstu vēsture Madonā un tuvākajā apkārtnē” par 

laikrakstu rašanās sākumu un attīstību līdz mūsdienām Madonā (senāk – Biržos) un tuvākajā 

apkārtnē.  

● Digitālā izstāde, kas veltītas Jānim Sirmbārdim. 

● 2 digitālās izstādes, kas veltītas Ilzei Indrānei. 

● Digitālā izstāde - atskats bibliotēkas organizēto Dzejas dienu vēsturē. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 
                      Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2020 2021 2022 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

221 172 197 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

1230 1075 1326 

 

Gada sākumā brīvpieeju bibliotēkas krājumam nodrošinājām tikai apmeklētājiem ar Covid-19 

sertifikātu. Līdz ar epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos valstī,  pakāpeniski tika  atcelti dažādi   

ierobežojumi, t.s. arī bibliotēkas pakalpojumu pieejamībā. Pamazām  atkal pieauga iedzīvotāju  paradums 

biežāk apmeklēt bibliotēku un pilnīgāk izmantot tās piedāvātos pakalpojumus,  t.sk. arī SBA iespējas.  

Salīdzinājumā  ar iepriekšējo gadu, SBA statistika ir lielāka abās pozīcijās. Bibliotēkā saņemto 

dokumentu skaits ir lielāks par 25 vienībām, nosūtīto dokumentu skaits ir lielāks par 251 vienībām.  

2021.gadā izsniegto dokumentu  skaits no bērnu nodaļas  bija tikai 83 vienības, šogad 204 

vienības. Aktīvi SBA no bērnu nodaļas izmantoja Barkavas bibliotēka- 25 dokumenti, Liezēres pagasta 

bibliotēka - 32, Liezēres pamatskolas bibliotēka – 38, Mārcienas pagasta bibliotēka -19 dokumentu 

vienības.  

Kopumā SBA  izmantoja 27 bibliotēkas.  Šogad arī Sausnējas bibliotēka saviem lasītājiem 

piedāvāja SBA pakalpojumu no Madonas novada bibliotēkas.  Salīdzinājumā ar 2021. gadu, aktīvāk 

lasītāju intereses nodrošināja vairākas bibliotēkas- Aronas - 60 eksemplāri, Degumnieku -23, Ērgļu -

127,Kalsnavas-45,  Lazdonas -52, Liezēres - 101, Ļaudonas -108, Mēdzūlas -206 Mārcienas-70, 

Madonas Valsts ģimnāzija-35, Sarkaņu -21, Vestienas – 78 eksemplāri.  

Pirmo reizi SBA izmantoja Bērzaunes pamatskolas bibliotēka. Veiksmīga sadarbība turpinās ar 

Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas bibliotēkām.  Pateicoties visa novada 

bibliotekāru atsaucībai, Madonas pilsētas vidusskolas bibliotēka SBA kārtā saņēma no 25 novada 

bibliotēkām  I. Ābele ’’ Paisums’’ un no 20 bibliotēkām M.Bulgakovs “Meistars un Margarita’’. Tādā veidā  

sekmīgi  nodrošinājām mācību procesam ieteicamās literatūras nepieciešamo eksemplāru skaitu.  
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Aizvadītajā gadā tika izsniegtas divas  grāmatu kopas -  Madonas Valsts ģimnāzijai -  ‘’Latvijas 

Valsts prezidenti’’, Lazdonas bibliotēkai – ‘’Veselīgi ēšanas paradumi’’.  

2022. gadā ir pieaudzis izsniegto dokumentu skaits krievu valodā Ļaudonas, Vestienas, 

Stirnienes bibliotēkās.  Vestienas bibliotēka kopskaitā SBA kārtā saņēma 78 dokumentus, no tiem krievu 

valodā – 51, Stirnienes bibliotēka kopskaitā saņēma krievu valodā 21 dokumentu. Tas arī  bija viens no 

bibliotēku  atbalsta veidiem  Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri meklēja patvērumu no kara mūsu  novadā 

un  izmantoja bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.  

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 
2022.gada pirmajā ceturksnī Madonas novada bibliotēku un bibliotēkas rīkotos pasākumus 

apmeklēt drīkstēja cilvēki, kuri uzrādīja sadarbspējīgus Covid-19 vakcinācijas, testēšanas vai 

pārslimošanas sertifikātus, liela daļa apmeklētāju baidījās un publiskas iestādes neapmeklēja vispār. 

Gada gaitā, samazinoties Covid-19 izplatībai, sabiedrība kļuva drošāka, vairāk iesaistījās sabiedriskās 

aktivitātēs, atsāka priecāties par iespēju tikties klātienē un pavadīt laiku kopā. 

Darīts viss, lai bibliotēkas sniegtie pakalpojumi būtu pieejami un saistoši visiem. Bibliotēkas 

darbinieki pārņēma Klientu apkalpošanas centra funkciju, sagatavoja un drukāja sadarbspējīgos Covid-

19 sertifikātus, palīdzēja pieteikties energoresursu atbalstam.  

Strādāts pie iespējas bibliotēkas organizētajiem pasākumiem pieslēgties tiešsaistē vai tos 

apmeklēt ārpus bibliotēkas telpām, piemēram, zaļajā zonā pie bibliotēkas vai platformā pie vides objekta 

NLO. 

Strādāts, lai bibliotēka turpinātu būt kā vieta, kam cilvēki uzticas, kur iespējams saņemt maksimāli 

plašu pakalpojumu spektru bez maksas vai par demokrātisku cenu, lai cilvēki vēlētos atgriezties. 

 
 

  



31 

 

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). 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2022. gadā ir visa vecuma grupu bibliotēkas lietotāju 

nodrošināšana ar kvalitatīviem iespieddarbiem un citiem dokumentiem. Veidojot kvalitatīvu, daudzveidīgu 

un aktuālu krājumu, sniedzot atbalstu formālo izglītību un mūžizglītībā, attīstot un pilnveidojot lasīšanas 

iemaņas bērniem un jauniešiem. Tas savukārt rada iespēju ikvienam saturīgi pavadīt brīvo laiku. Nozaru 

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

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas noteicošie faktori – pieejamie finanšu līdzekļi, lietotāju pieprasījums, 

izdevēju un tirdzniecības piedāvājums. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
2022. gads nebija labvēlīgs krājuma finansējuma ziņā. 

 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2020 2021 2022 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

16246 15180 10366 

t. sk. grāmatām 12406 12182 7642 

t. sk. bērnu grāmatām 3035 2653 2034 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 3000 2998 2496 

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

2.21 2.09 1.43 

Finansējums krājuma komplektēšanai 
kopā 

16246 15180 10366 

 

 
Vērtējums. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums pēc Administratīvi teritoriālās 

reformas ir samazinājies - 10366 EUR, t.sk. grāmatu iegādei izlietoti 7642 EUR, periodikas izdevumu 
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abonēšanai pārskata gadā kopā izlietoti 2496 EUR. Finansējums bērnu grāmatu iegādei 2034 EUR. 

Skatoties 3 gadu griezumā ir tendence samazināties.  

 Grāmatas vidējā cena ir augusi līdz 11.37 EUR.  Ar pašvaldības piešķirto finansējumu varējām 

iegādāties jaunāko oriģinālliteratūru, tulkoto ārzemju daiļliteratūru un jaunāko nozaru literatūru. Vairs 

nevarēja iegādāties pieprasītākos izdevumus 2 eksemplāros, spēles, grāmatas svešvalodās. 

Komplektējot bibliotēkas krājumu tiek sekots līdzi, lai būtu sabalansēti veidots krājums, kā pieaugušajiem 

, tā arī bērniem un jauniešiem. 

2022. gada iegādātie 692  eksemplāri tika iepirkti no 4 piegādātājiem: ‘’Virja LK’’, SIA ‘’Apgāds 

Zvaigzne ABC’’ veikals Madonā, vairumtirdzniecības bāze SIA ‘’Latvijas grāmata’’ un tās filiāle Madonā – 

grāmatnīca ‘’Globuss’’. 

 
•  Rekataloģizācija  

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

ieraksti ievadīti BIS ALISE.  

 
• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

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

tika veikta 2015. gadā. 

2022. gadā inventarizācijas Madonas novadā tika veiktas 12 bibliotēkās: Ļaudonas, Stalīdzānu, 

Ērgļu, Liezēres, Mēdzūlas pagasta bibliotēkās. Sakarā ar gaidāmo  reorganizāciju 2023. gadā otro 

pagastu bibliotēku pārveidi par  pakalpojumu sniegšanas vietām, neplānoti  tika veiktas inventarizācijas 

Aronas pagasta bibliotēkās (Aronas, Kusas, Viesienas), Dzelzavas 2. bibliotēkā, Saikavas, Sāvienas, 

Sarkaņu bibliotēkās. Praulienas pamatskolas bibliotēkā kārtējā inventarizācija.  

 
• Krājuma rādītāji 

Visvairāk iepirktās grāmatas ir latviešu oriģinālliteratūrā un tulkotā daiļliteratūra – 442, pēc tam 

seko sabiedriskās nozares – 95 (pedagoģija, psiholoģija, juridiskā, vēsture, novadpētniecība), māksla – 

41( glezniecība, mūzika, teātra un kino māksla), dabaszinātnes/medicīna – 15, tehnika – 11, bērnu 

literatūra – 41. Mazāk iepirktas grāmatas lauksaimniecībā/vispārīgā – 8, ģeogrāfija – 7, literatūrzinātne – 
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6, sports – 3. Vēl krājums tika papildināts ar 18 – audiovizuāliem materiāliem (filmas, mūzika), 5 – 

izglītojošās spēles, 1 – attēlizdevums. 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2020 2021 2022 

Jaunieguvumi kopā 3075 2992 2456 

t. sk. grāmatas 1631 1519 1072 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 380 417 292 

t. sk. bērniem 514 452 311 

Izslēgtie dokumenti 3484 1815 2657 

Krājuma kopskaits 59987 61164 60963 

Grāmatu krājuma apgrozība 2.08 0.74 0.72 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.65 0.75 0.73 

Projekti. 

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajam projektam sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālo bibliotēku ‘’Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām’’, krājums papildinājās ar 

142 grāmatu eksemplāriem par summu 1568.85 EUR. Tas bija milzīgs atspaids pie esošā finansējuma 

samazinājuma krājumam. Lielāka uzmanība šajā projektā tika pievērsta oriģinālliteratūras un tulkotās 

daiļliteratūras grāmatām (86 skaitā). Projekts deva iespēju papildināt krājumu ar otro eksemplāru 

pieprasītākajiem izdevumiem. 

Otrs nozīmīgs projekts, ko bibliotēka saņēma 2022. gadā - Lasīšanas veicināšanas programma 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2022’’- 25 grāmatu eksemplāri par summu 211.37 EUR.  

Dāvinājumi/Bezatlīdzības kārtā. 

Sadarbībā ar LNB Bibliotēkas attīstības centru esam saņēmuši vairākus dāvinājumus no 

dažādām valsts institūcijām, biedrībām, grāmatu izdevējiem, autorizdevumi, Valsts kultūrkapitāla fonda 

atbalstītie izdevumi: grāmatas, žurnāli. No LNB bezatlīdzībā saņēmām grāmatu ‘’Digitalizācija un 

sabiedrība’’. Vēl kā labs krājuma papildinājums ir LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums , kurā var atlasīt 

nepieciešamās grāmatas dažādās nozarēs, kā , piemēram, Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā, latviešu autoru 

senākie darbi, kurus var atvietot ar jau nokalpojušiem izdevumiem, māksla, literatūrzinātne, juridiskā, 

medicīna. Gada garumā tika atlasīti un papildināti ar 99 grāmatu eksemplāriem. Vēl saņēmām 19 

eksemplārus  bērnu grāmatas ukraiņu valodā no NVO ‘’Foundations for freedom’’, ko izdalīja LNB 

Bibliotēkas attīstības centrs. 
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Norakstīšana. 
Pārskata periodā no krājuma tika izslēgti nolietoti dokumenti, liekie dubleti, novecojuši pēc satura 

un neatgūstamie. 2022. gadā tika norakstīti 2657 dokumenti, no tiem grāmatas – 1010, seriālizdevumi – 

1597, audiovizuālie dokumenti – 49, elektroniskie dokumenti – 1. 

Skatoties pēc veidiem vairāk tika norakstīti seriālizdevumi nekā grāmatas vai citi veidi. 

 
 

 
 

Krājuma pārskata perioda beigās kopīgais skaits -  60963. 

 

• Datubāzes: 

✔ abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 
Madonas novada bibliotēkas lietotājiem pieejama datubāze Letonika.lv, Encyclopædia Britannica 

Library Edition, portāls News.lv, biznesa portāls nozare.lv un Nacionālās informācijas aģentūras LETA 

arhīvs.  

Ārpus bibliotēkas telpām lietotājiem nodrošināta piekļuve datubāzei Letonika.lv un Encyclopædia 

Britannica Library Edition. 

✔ pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības 
sadaļā) 
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Madonas un Varakļānu novadu Elektroniskais kopkatalogs, kurā iekļauta informācija par 33 

reģiona pašvaldību publisko un 20 skolu bibliotēku krājumiem - uz 2022.gada 31.decembri: 

Ierakstu skaits datubāzē: 79639 
Monogrāfisko izdevumu eksemplāri: 54015 

Elektroniskā kopkataloga bibliogrāfisko ierakstu skaits gada laikā ir audzis par 1248 vienībām, 

arī eksemplāru skaits pieaudzis par 104 vienībām. 

Galvenajā autoritatīvajā datu bāzē BIS ALISE kopīgais ierakstu skaits 26889, izveidoti 128 

ieraksti. 

 

✔ datubāzu izmantojuma rādītāji  
 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Datubāze 2020 2021 2022 

Letonika 1176   

skatījumi  255 136 

piekļuves sesiju skaits  194 113 

Luroft laikrakstu bibliotēka (News.lv)    

skatījumi   171 

lejuplāžu skaits 538 123 171 

Britannica    

piekļuves sesiju skaits   43 

lejuplāžu skaits 6020 877 13376 

Nozare.lv    

skatījumi   61 

 
Apkopotie statistikas dati liecina, ka Letonika.lv lietojamība 2022.gadā samazinājusies, taču 

portāls news.lv bijis vairāk pieprasīts. Tā kā portāls News.lv pieejams tikai bibliotēkas telpās, lietotāji ne 

vienmēr spēj atrast laiku, lai meklētu informāciju, plāno atgriezties citā reizē, bet, galu galā, tomēr 

aprobežojas ar grāmatām, citiem iespiestajiem resursiem vai datubāzēm, kas pieejamas arī mājās. 

Nozare.lv un LETA arhīva izmantojamība nav liela, taču tie ikreiz tiek piedāvāti kā kvalitatīvi 

resursi nozarēs. 

Ļoti pozitīvs kāpums vērojams Encyclopædia Britannica Library Edition izmantojamībā, 

2022.gadā datubāzes izmantojums, salīdzinot ar 2021.gadu pieaudzis pat 15 reizes. 

Lai panāktu lielāku datubāzu izmantojumu bibliotēkā, nepieciešama nemitīga komunikācija ar 

lasītājiem, informācijas patērētājiem, šajā jautājumā var līdzēt dažādi uzskates materiāli, komunikācija 

sociālajos tīklos un citās platformās, taču pats galvenais faktors - par katru datubāzi jāpastāsta individuāli, 

jāierāda, kā ar to darboties, ko tajā var atrast. Jāstrādā ne tikai pēc mārketinga principiem - būs 
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pieprasījums, būs piedāvājums, bet jāpielieto apgrieztais princips - jāpiedāvā ar cerību, ka iegūsim jaunus 

informācijas, t.i., datubāzu patērētājus. 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Spilgtākais grāmatu krājumu popularizējošais pasākums 2022.gadā bija Grāmatu svētki, ļaujot 

grāmatu lasītājiem tikties ar iecienītajiem grāmatu autoriem - rakstnieci Leldi Kovaļovu, dzejnieku Martu 

Pujatu un rakstnieku Jāni Joņevu, kā arī tikšanās ar grāmatu autori, ceļotāju Laini Pērsi un Arturu Driņinu 

pasākumā “Grāmatzīmes Ķīnas ceļojumu dienasgrāmatā”. 

Bibliotēkas krājums popularizēts ik mēnesi - izvietojot dažādas tematiskās, literārās izstādes, 

kolekciju izstādes papildinātas ar atbilstošiem izdevumiem no bibliotēkas krājuma. 

 
Aktīvs darbs ar bibliotēkas tīmekļa vietni un sociālajiem tīkliem: ik mēnesi sagatavots un 

publiskots vizuāls materiāls ar konkrētā mēneša jaunieguvumiem, dāvinājumiem; regulāri sagatavota 

informācija par grāmatām, ko iesaka lasītāji, bibliotekāri. Periodiski veidoti pieprasītāko grāmatu, žurnālu, 

spēļu TOPi, atgādināts par plašo CD/DVD krājumu. 

  
 

Atzīmējot rakstnieces Laimas Kotas jubileju, lasītājiem piedāvāta iespēja izspēlēt minēšanas 

spēli par rakstnieces daiļradi. (Pieejama: https://forms.gle/KX2QKKBqLYcZZH3dA)  

Cik daudzveidīga un krāšņa ir mūsu valoda, lasītāji varēja uzzināt un arī pārbaudīt savas 

zināšanas, piedaloties viktorīnā ’’Virtuves vārdene’’, kas bija veltīta literatūrzinātnieces, valodnieces 

Janīnas Kursītes-Pakules 70 gadu jubilejai. 

 
Lai popularizētu bibliotēkas piedāvājumu - īpaši studentiem - un arī jau reģistrētajiem bibliotēkas 

lietotājiem, kā arī, lai aicinātu ikkatru iedzīvotāju pilnvērtīgi izmantot bibliotēkas piedāvātās iespējas, tika 

izveidota informatīva prezentācija “Informācijas resursi reģistrētiem Madonas novada bibliotēkas 

lietotajiem”. Tajā apkopota informācija par to, kā reģistrēties, kas ir reģistrēts, un kas ir autorizēts 

bibliotēkas lietotājs, par bibliotēkas kopkatalogu, novadpētniecības krājumu, SBA pakalpojumiem, 

https://forms.gle/KX2QKKBqLYcZZH3dA
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abonētajām datubāzēm, 3TD e-GRĀMATU bibliotēku, portālu filmas.lv, kā arī par LNB digitālās 

bibliotēkas portāliem, OpenAccess (OA) jeb brīvpieejas resursiem un citiem noderīgiem informācijas 

avotiem. Prezentācija tika izvietota bibliotēkas tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos un bibliotēkas foajē ekrānā. 

Prezentācija pieejama:  

https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5128 

 
Periodiski sagatavota informācija par datubāzu pieejamību bibliotēkā. Par Letonika.lv sagatavots 

maka formāta jeb kredītkartes lieluma izdales materiāls, ko ieinteresētajiem bibliotēkas lietotājiem ērti 

iedot līdzi.   

Janvārī publiskots atgādinājums par to, ka bibliotēkas lasītājiem arī šogad būs iespēja izmantot 

letonika.lv datu bāzi ārpus bibliotēkas telpām. 

                                      
 

● Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” (finansiālais piešķīrums, 
publicitāte, izsniegums, piedāvājuma analīze) 
 

LNB projekta ‘’Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām’’ finansiālais piešķīrums 

-1568.85 EUR, krājums papildināts ar 142 grāmatu eksemplāriem. Projektam bija 2 kārtas - jūnijā (79 

eksemplāri par summu 841.68 EUR) un oktobrī (63 eksemplāri par summu 727.17 EUR). Šajā projektā 

vairāk tika izvēlētas grāmatas daiļliteratūrā: oriģinālliteratūra un tulkotā daiļliteratūra (86 skaitā), 

sabiedriskajās zinātnēs: Latvijas vēsture, juridiskā, sporta pedagoģija, latviešu teātra un mūzikas 

mākslinieku dzīves gājums. Projekts devis iespēju papildināt krājumu ar otro eksemplāru pieprasītākajiem 

izdevumiem. 

 
 

Pēc katra grāmatu iepirkuma nodrošināta publicitāte bibliotēkas mājas lapā un sociālajos tīklos.  

https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5128
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Darbs ar parādniekiem  

Darbs ar parādniekiem veikts regulāri gan ikdienā, gan periodiski, atlasot un apzinot visus 

bibliotēkas parādniekus. Zvanīts, sūtītas atgādinājuma īsziņas, parādnieki meklēti ar sociālo tīklu 

starpniecību. Saziņā ar parādniekiem ieturēta pozitīva komunikācija, lai uzturētu labas attiecības ar 

lasītājiem un radītu pozitīvu gaisotni un vēlmi sadarboties arī turpmāk. 

Īpaši aktīva nokavēto izdevumu atgriešana tikusi novērota gada beigās, taču ir arī lasītāji, kuri 

vairs nav sasniedzami nekādā veidā, piemēram, pārvākušies uz ārzemēm utt. Šie izdevumi (ilglaicīgi 

neatgrieztie) norakstīti. 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie secinājumi 
pārskata periodā 

Pēdējo gadu notikumi pasaulē ir radījuši sekas, ko izjūt ikkatrs. 2022 gadā tika samazināts 

budžeta finansējums krājuma iegādei - uz vienu iedzīvotāju tika piešķirti 1,43 eiro, kas ir par 32% mazāk 

kā pagājušajā gadā. Tas būtiski ietekmēja jaunu grāmatu iegādi, jo grāmatu cena pieauga. Vairs nevarēja 

iegādāties pieprasītākos izdevumus 2 eksemplāros, spēles un grāmatas svešvalodās. Jāsaka paldies 

mūsu lasītājiem, kas bibliotēkai dāvina personīgās grāmatas, tādā veidā nodrošinot citiem lasītājiem 

grāmatu pieejamību. 

Joprojām cilvēki labprāt lasa arī vecākas grāmatas, kas laika gaitā manāmi nolietotas, taču 

veikalos tās iegādāties vairs nav iespējams, nepieciešams uzrunāt vietējo sabiedrību, kuru mājas 

bibliotēkā atrodamas šīs lasītāju pieprasītās grāmatas. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darbs ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 
 

Bērnu literatūras nodaļas darba rādītāji 2022. gadā kopumā ir uzlabojušies – it īpaši kopš atcelti 

visi valstī noteiktie epidemioloģiskie ierobežojumi. Lietotāju skaits palielinājies par 17% (2022.-976), 

apmeklējums palielinājies par 30 % un izsniegumu skaits palielinājies par 8%. 

Vislasošākie bērni joprojām bijuši 1.-4. klašu skolēni un šogad vairāk ir lasījuši pirmsskolas bērni. 

Tas parāda, cik liela ietekme ir iespējai bērniem nākt ekskursijās uz bibliotēku – viņi var iepazīt grāmatu 

piedāvājumu, apskatīt pieejamās grāmatas, paši izvēlēties, rodas lielāka vēlme tās izlasīt. Vairāk kā 100 

grāmatas ir izlasījuši 8 bērni, no kuriem čaklākā lasītāja - 177! No pieaugušajiem visvairāk grāmatas ņem 

pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājas, grāmatas tiek lasītas kopā ar bērniem. Aktīva sadarbība ar 

pedagogiem ir labs pamats bērnu lasīšanas veicināšanai. 

 

 
 

10% bērnu literatūras nodaļas lietotājiem piešķirti autorizācijas dati. 

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

Avenīte. 

Pieprasītākās grāmatas – no “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas-2022” kolekcijas. 

  
Tabula “Galvenie darba rādītāji 2022. gadā” 

Lietotāji 976 

Apmeklējums 8430 

Izsniegums 14207 

Uzziņas t.sk. attālinātas 636 

Krājums 12462 
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Krājuma apgrozījums 1.14 

SBA izsniegtas 204 

SBA saņemtas 31 

 

• Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu  
Metodisko un konsultatīvo darbu veic Bērnu literatūras nodaļas darbinieki un metodiskā darba 

vadītāja, sniedzot atbalstu, palīdzību ikvienā bibliotēku darba jautājumos saistībā ar mērķauditoriju. 

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

“Skaļās lasīšanas” sacensību metodiku un par iesaistīšanos “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā-2022”. 

Svarīgākās darba aktualitātes pārrunātas bibliotēkas organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos 

- semināros. 

 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 
iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu 
komplektēšana  

 

Madonas novada bibliotēka dāvinājumā no Aleksandras Šiminas un NVO “Foundations for 

Freedom" saņēmusi 12 bērnu grāmatas ukraiņu valodā. 

Bērnu literatūras nodaļas krājums 2022. gadā papildināts ar 492 vienībām, no tām - 311 

grāmatas. Šogad vairāk ir iegādāti audiovizuālie materiāli (58 – 2022. gadā, 3 – 2021. gadā). Vecākiem 

patīk, ka bibliotēkā kopīgi ar bērnu ir iespēja izvēlēties, ko lasīt, skatīties un klausīties mājās. 

 

 
 

2022. gadā krājuma apgrozība – 1.14, kas ir lielāka nekā 2021.gadā (1.03). Iespēju robežās tika 

laboti un nomainīti nolietotie iespieddarbu eksemplāri, atlasītas maz pieprasītās grāmatas un novietotas 

krātuvē. 

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

grupām 
2022. gadā 96 bērnu literatūras nodaļas lietotājiem izsniegti autorizācijas dati. 14 BLN lasītāji 

izvēlējās izmantot attālināto grāmatu rezervēšanu - tika pasūtītas 198 grāmatas. Kopumā tas ir par 37% 

mazāk nekā 2021. gadā, jo cilvēkiem labāk patīk apskatīt grāmatas un izvēlēties tās uz vietas, iepriekšējā 

gadā, epidemioloģisko ierobežojumu dēļ lielā mērā šī iespēja bija liegta. 
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2022. gadā pieaudzis sniegto uzziņu skaits – tas bija par 17% lielāks, nekā iepriekšējā gadā. 

Lielākā daļa uzziņu sniegtas uz vietas nodaļā, jo klātienes apmeklējuma iespējas bija plašākas un bērni, 

jaunieši, vecāki, vecvecāki to arī zimantoja. Cilvēki novērtē bibliotēkas darbinieku zināšanas un 

ieteikumus. 

Lai izpildītu klientu pieprasījumus, izmantots Starpbibliotēku abonementa pakalpojums. 2022. 

gadā BLN saņēmusi 31 vienību no 8 pagastu bibliotēkām. Visaktīvākā sadarbība bija ar Cesvaines un 

Lubānas pilsētu bibliotēkām. Pagājušajā gadā no bērnu literatūras nodaļas krājuma SBA kārtā izsniegtas 

204 vienības 21 bibliotēkai, visvairāk Liezēres un Barkavas bibliotēkām. Aktīvā starpbibliotēku sadarbība 

ļāvusi palīdzēt visiem lasītājiem tikt pie interesējošajām grāmatām - neatkarīgi no dzīvesvietas. 

2022. gadā notika 3 medijpratības stundas par riskiem un drošību internetā. 

Visa gada garumā veidotas tematiskās grāmatu, spēļu, rotaļlietu kopas bibliotēkas sadarbības 

partneriem - pirmsskolas izglītības iestādēm - par visdažādākajām tēmām. Tas palīdzējis  papildināt 

mācību procesu. 

Bibliotēkā notikušas vairākas tematiskas nodarbības bērniem un jauniešiem, iesaistot dažādas 

izglītības iestādes. 

Sveču dienā bibliotēkā organizēta bibliotekārā stunda Madonas Valsts ģimnāzijas 7.klases 

skolēniem. 

J.Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņi bijuši aktīvi bibliotēkā eksponēto izstāžu 

apmeklētāji,  vienlaicīgi izstādes tematiku pārvēršot mākslā. 

Liela interese bijusi par Lienes Kābeles orimoto tehnikā veidoto izstādi “Grāmatas otrā dzīve”, 

bibliotēkā viesojušies gan PII “Kastanītis” audzēkņi, gan Madonas pilsētas vidusskolas skolēni, gan 

skolēni no Gulbenes. 

Vasarā bibliotēkā viesojās jaunieši no Meksikas, skolēni no Degumnieku pamatskolas, izzinot 

bibliotēkas piedāvājumu un darba specifiku, aplūkojot izstādes.  

Madonas Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klases skolēni iesaistījušies Eiropas Valodu dienas 

aktivitātēs. 

Plaši apmeklētas bijušas nodarbības par Latvijas Bankas simtgadei veltīto izstādi “No Ventspils 

līdz Valkai. Latvijas Banka novados (1922–1940)”. Nodarbībās iesaistījušies bērni no Kristiāna Dāvida 

pamatskolas, jaunieši no Madonas pilsētas vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas, kā arī skolēnu 

grupa  no Daugavpils. 

 

• Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
2022. gadā tika izveidotas 22 literatūras izstādes un 3 bērnu radošo darbu izstādes. 

Par tīģera gadam veltīto tematisko izstādi “Tīģeris nāk…” tika izveidots video, kas skatīts 184 

reizes: https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/641385080439872 

2022.gadā apritēja 70 gadi kopš dibināta (1952.) Madonas pilsētas bērnu bibliotēka, šobrīd - 

bērnu literatūras nodaļa. Tāpēc visa gada aktivitātēm izvēlēta vienojošā tēma – sadarbība un draudzība 

vienotu mērķu sasniegšanai, jo tikai kopā mēs veidojam bērnu un jauniešu kultūrvidi. 

Bibliotēkā notika 53 klātienes aktivitātes! 

 

Tematiskās nodarbības jaunākā vecuma skolēniem: 

●  “Vinnija pūka autoram A. Milnam- 140” 

● “Ūdens=dzīvība” 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/641385080439872
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/641385080439872
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● “Liekas pasaulei nav ne traipa, kā man gribētos tajā būt (U. Auseklis)” – par Ilzi Indrāni un viņas 

grāmatām. 

● “Miķeli gaidīju kā savu brāli…” 

Iveta Brikmane piedāvāja iespēju piedalīties projektā “Stāsti par septiņām notiņām” Madonā un 

novadā. Informāciju par projektu ievietota bibliotēkas mājas lapā: 

https://biblioteka.madona.lv/lv/bernu_aktualitates?fu=read&id=4981, sociālajos tīklos: 

https://bit.ly/3XvX92L, izsūtīta Madonas novada pirmskolas izglītības iestādēm. Projekta aktivitātēs 

iesaistījās 5 pirmskolas izglītības iestādes - 2 Madonā, un pa vienai iestādei Cesvaines, Barkavas un 

Degumnieku pagastos. 

Madonas novada bibliotēkā notika aktivitātes pirmklasniekiem (44 bērni, 4 skolotājas) - 

nodarbības laikā tika piedāvāta iespēja noskatīties animācijas filmiņas un kopīgi iepazīt grāmatiņu “ 

Septiņi stāsti par notiņām”. 

Ikdienā, pēcpusdienā, filmiņas tika rādītas TV un tās varēja skatīties ikviens apmeklētājs. Diemžēl 

pieļaujamais uzturēšanās ilgums individuālajiem apmeklētājiem bibliotēkā bija tikai 30 minūtes un šajā 

laikā bija  jāpaspēj viss - jāizvēlas grāmatas lasīšanai un jānoskatās fragments no animācijas. 

PII “Kastanītis” piecgadīgie bērni un audzinātājas pirms animācijas filmu skatīšanās, atnāca uz 

bibliotēku, lai kopīgi lasītu grāmatu un pēc tam jau savā grupiņā, nesteidzoties iepazītos ar zīmētajām 

notiņām.    

2022.gadā lelles Šarlotes skolā piedāvājām nodarbības “Vārdu karuselis” - aktualizējot šī gada 

bērnu dzejnieku - jubilāru: Vitauta Ļūdēna un Jāzepa Osmaņa dzeju. 

  

Informējām par iespēju piedalīties dabas pārvaldes konkursā “Misija- krupis. Izglāb princi!”. 

Organizējām tematiskas nodarbības par abiniekiem, izveidojām ceļojošo grāmatu kopu “Vardes bērnu 

grāmatās”. 

Ukraiņu  bērniem piedāvājām iespēju bibliotēkā skatīties latviešu animācijas filmas, jo animācija 

ir valoda, ko saprot ikviens. 

Tematiski grāmatu apskati “ejam pasaulē!” - citās valodās tulkotā latviešu bērnu literatūra, veltīta 

pasaules bērnu grāmatu dienai. 

https://biblioteka.madona.lv/lv/bernu_aktualitates?fu=read&id=4981
https://biblioteka.madona.lv/lv/bernu_aktualitates?fu=read&id=4981
https://biblioteka.madona.lv/lv/bernu_aktualitates?fu=read&id=4981
https://bit.ly/3XvX92L
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Bērnu literatūras nodaļā notikušas vairākas aktivitātes pasākumu cikla “- ar likteņiem kā 

kastaņiem/cepuri piepildīt -” (U.Auseklis) - veltīts I.Indrānei:  

● Bērniem pasākums “- liekas pasaulei nav ne traipa/kā man gribētos tajā būt!”, kurā iesaistījās 

Madonas pilsētas vidusskolas 2.klase (sk. J.Ceruka) un Praulienas pamatskolas teātra pulciņš 

“Burvis” ( sk. V.Miška). Teātra pulciņa bērni spēlēja fragmentus no grāmatas “Tipsis, Topsis un 

Tedis”.  

● Pasākumā jauniešiem “- sakrāt krāsas varavīksnei/ kurai trūkst to rīt -” iesaistījās Madonas Valsts 

ģimnāzijas 10.klase (sk. V.Cakule). 

Vislielākais gandarījums, ka pēc pasākumiem bērni ņēma Ilzes Indrānes grāmatas. 

  

2022.gads bagāts ar bērnu grāmatu autoru ciemošanos Madonā. Madonas novada grāmatu 

svētku programmā bija iekļauta tikšanās ar grāmatas “Ej, nu ej” autoru Martu Pujatu.  

Pateicoties VKKF atbalstam realizēts projekts “Lasām kopā: tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem 

Madonas reģionā”: Aneti Grīnbergu Madonas Valsts ģimnāzijā, Ilzi Meisteri Madonas pilsētas vidusskolā 

un Agnesi Vanagu. 
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Maijā organizētas vairākas aktivitātes, kas saistītas ar jauno “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

kolekciju - īpaši veidoti grāmatu apskati, grāmatzīmes, piezīmju blociņi u.c.. 

 

Pirmo reizi Madonas novadu svētku programmā iekļauts “Skaļās lasīšanas“ sacensību reģiona 

fināls. Pilsētas svētkos pie bibliotēkas  tika atklāts vides objekts “NLO”. Veicām apmeklētāju aptauju 

- kāpēc tieši šajā vietā un ar kādu nolūku. Saņēmām ļoti interesantas atbildes, kas ietver gan bibliotēku, 

gan grāmatas, gan lasīšanu: 

● Ivo: "Madonas pilsētas sauklis: "Esam augstāk!"... Droši vien tas zināmā mērā ir  pievilinājis 

citplanētiešus, jo sanāk, ka Madona viņiem ir vistuvāk. Viņiem ir daudz acu, ar ko apskatīt mūsu 

skaisto pilsētu,-- lasīt grāmatas Madonas bibliotēkā. Droši vien tādēļ citplanētieši nobāzējušies 

te pie Madonas bibliotēkas."; 

● "Lidojošais šķīvītis ir nolaidies pie bibliotēkas, jo bibliotēkā ir daudz grāmatu, kas rosina iztēli un 

ļauj piedzīvot lietas un doties uz vietām, kur viss iespējamais un neiespējamais kļūst īsts. Gluži 

kā lidojošais šķīvītis un tā pasažieri - iztēlojies un  - tas kļūs īsts!"; 

● "Jo citplanētiešiem arī gribas lasīt grāmatas."; 

● "Lai bibliotēka izskatītos skaistāka.";  

● "NLO pie bibliotēkas, jo tas te uzlādējas no gudro, erudīto, romantisko, dabas draugu, zinātkāro 

ļaužu prātiem.";   

● Māsas S: "NLO pie bibliotēkas nolaidies, mūsuprāt tādēļ, ka tas simbolizē fantāziju un iztēli, kas 

ir arī lasot grāmatas. Šis objekts noteikti te lai paliek, jo tas ir interesants un labi iederas."; 

● Keita: "Citplanētiešu kuģis man atgādina par fantastiku, fantastika - par grāmatām, grāmatas - 

par bibliotēku."    

2022.gadā bērnu literatūras nodaļas publiskajai sejai - lellei Šarlotei tika svinēta 10. dzimšanas 

diena un likumsakarīgi, ka pirmā “Ģimeņu sestdiena bibliotēkā” veltīta  tieši viņai. 
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Turpināts aktīvi izmantot 3D pildspalvas gan nodarbībās Madonā, gan izsniedzot novada 

bibliotēkām un izglītības iestādēm. 

Sadarbojoties ar novada PII un Kalsnavas, Kusas, Liezēres un Degumnieku pamatskolu, tika 

organizētas ekskursijas pa bibliotēku, bērni iepazīstināti ar bibliotēku, grāmatām un to veidiem, 

bibliotekāra profesiju. Bibliotēka mazajiem liekas kā brīnumaina vieta, kurā tik daudz ko interesantu var 

atrast un uzzināt. Atgriezeniskā saite - bērni aicina vecākus nākt kopā uz bibliotēku un lasīt. 

 

• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā  (Skola2030)” ietvaros 
(minēt konkrētus piemērus) 

Pēc novada PII pieprasījuma un saskaņā ar mācību plānu, tika rīkotas: 

●  lelles Šarlotes nodarbības “Raudzīsim, ko tur lai darām, ka visus desmit saskaitīt varam” 

(Rainis) un “Iepazīstam putnus un putnu pētniekus - ornitologus” 

●   Madonas pilsētas vidusskola – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2022” 

●   Madonas reģiona izglītības iestādēm – “Skaļās lasīšanas sacensības”  

 

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

●  VKKF atbalstītais mūzikas skolotājas Ivetas Brikmanes projekts “Stāsti par notiņām” –  tika 

izrādītas 7 animācijas filmas par notīm un varēja noklausīties 16 audiopasakas par mūzikas 

teoriju. 

●  UNESCO Latvijas nacionālā komisijas tīkls “Stāstu bibliotēkas” – nodarbība dienas centra “Baltā 

ūdensroze” klientiem ar 3D pildspalvām un pirmā “Ģimeņu sestdiena bibliotēkā”. 

●  LNB BLC – “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2022”, “Skaļās lasīšanas konkurss” 

● VKKF atbalstīts projekts “Lasām kopā: tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Madonas reģionā” – 

ar Aneti Grīnbergu, Ilzi Meisteri un Agnesi Vanagu MVĢ un MPV telpās. Šīs tikšanās kopā 

apmeklēja 233 skolēni. 

● Dabas aizsardzības pārvalde – “Misija – KRUPIS. Izglāb princi!” – aicinājām bērnus piedalīties 

radošo darbu konkursā un notika tematiskā nodarbība par vardēm bērnu grāmatās.  

●  Ilggadīgs un uzticams partneris ir Madonas bērnu un jauniešu centrs, kas janvārī atzīmēja 

55.dzimšanas dienu. https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/713787503312712  

 
• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Piedalīšanās profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā “Digitālā kompetence – būtiska 

prasme 21. gadsimtā” un vairākos tiešsaistes semināros - par “Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju - 2022” 

un citos. 

https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/713787503312712
https://www.facebook.com/MadonasBIB/videos/713787503312712
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• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 
Tā kā 2022. gadā tika atcelti epidemioloģiskie ierobežojumi un to atkal varēja brīvi apmeklēt, 

bibliotēkā atgriezās ierastā rosība. Attiecīgi bibliotēkā notika daudz aktivitāšu, kas veicina lasīšanu un 

padara bibliotēku par patīkamu vietu, kur pavadīt brīvo laiku. Jauniešu vidū ir novērojams zemāks 

bibliotēkas apmeklējums un grāmatu izsniegums. Šajā vecumposmā ļoti daudz laika tiek pavadīts pie 

ierīcēm un dažādās citās aktivitātēs. Iespējams šo faktoru varētu mainīt tieši jauniešu auditorijai 

paredzētu, par viņiem aktuālu tēmu pasākumu rīkošana. 

2022. gada pēdējā ceturksnī veselības stāvokļa straujas pasliktināšanā dēļ ilgstošā darbnespējā 

devās Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova. Šie apstākļi uz brīdi šķietami paralizēja Bērnu 

literatūras nodaļas darbu, tika meklēti risinājumi, mobilizēti esošie cilvēkresursi, lai nodrošinātu gan 

apmeklētāju apkalpošanu, gan aktivitāšu norisi.  

  



47 

 

8. Novadpētniecība 
 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Līdzīgi kā iepriekšējos gados 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. 

Līdzīgi kā iepriekš 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.  

Saskaņā ar amata aprakstiem darbs ar Novadpētniecības datubāzi un  2020. gadā izveidoto 

Novadnieku datu bāzi bija  Resursu un datu pārvaldības nodaļas pārziņā, par tradicionālo 

novadpētniecības resursu pieejamību un popularizēšanu rūpējās  Pakalpojumu nodaļas galvenā 

bibliotekāre Uzziņu lasītavā Sarmīte Radiņa.  

Lokālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, kultūrvides apzināšana un popularizēšana ir 

novadpētniecības darba prioritātes.  

Ja pieņemam, ka kultūra ir viss cilvēka radītais, tad arī mēs radām jaunus kultūras produktus, 

veidojot izstādes, organizējot tikšanās, veicinām kultūras pieejamību reģionā, izgodājam savus 

novadniekus, veicinām atpazīstamību gan viņiem, gan bibliotēkai. 

  2022. gadā ar dažādu aktivitāšu piedāvājumu tika  izgodāta novadniece, rakstniece Ilze Indrāne, 

dzejnieks Andrejs Eglītis, mūsu Madona pilsēta svētkos u.c. 

Nozīmīgs ieuldījums novada kultūrvēstures izpētē bija izzinošs brauciens Europe Direct projekta 

ietvaros uz Ergļu pusi lai ierakstītu video stāstus “Savējie iedvesmo!”. 

 Gatavojoties bibliotēkas simtgadei 2023. gadā, tika apkopoti materiāli un izveidota interaktīva 

virtuāla izstāde “Laikrakstu vēsture Madonā un tuvākajā apkārtnē” (ceļā uz “Latviešu grāmatai 500”). 

 Par Madonas novada bibliotēku veikumu, pieredzi novadpētniecības jomā Madonas 

novadpētniecības un mākslas muzeja rīkotajos zinātniskajos lasījumos “Nesenās vēstures pētniecība. 

Pieredze. Problēmas" tiešsaistes platformā Zoom uzstājās galvenā bibliotekāre Sarmīe Radiņa.   

Gads 2020 2021 2022 

Ierakstu skaits 
novadpētniecības datubāzē 

 
33566 

 
34 793 

 

 
36288 

Izveidoti ieraksti 1099 1302 1459 

Eksportēti uz Nacionālās 
bibliogrāfijas analītikas 
datu bāzi 

 
1091 

 
1300 

 
1398 

Novadnieku datubāze 103 84 187* 
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• Novadpētniecības krājums: 

✔ komplektēšana, ietverto materiālu veidi 
Madonas un Varakļānu novadu bibliotēku novadpētniecības datubāzē (sākta veidot no 

2002.gada) pieejami 36288 ieraksti- https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx. 2022. gadā ir 

izveidoti jauni 1398 ieraksti, kuri eksportēti arī uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzi. 

Analītiskie apraksti no 61 grāmatas papildina e-kataloga novadpētniecības datubāzi. Mājas lapā izveidota 

Novadnieku datubāze personālijām https://biblioteka.madona.lv/lv/novadpetnieciba.  

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

https://biblioteka.madona.lv/lv/novadnieku-kalendari. 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 Jāni Sirmbārdi, Ilzi Indrāni, par Dzejas dienu vēsturi,  Sakārtoti, sistematizēti 

materiāli par Jāni Simsonu, Jāni Seikstu, Haraldu Sīmani, par reģionālo laikrakstu “Stars”, par MNB 

vēsturi. Apkopoti materiāli par Ilzi Indrāni, izveidojot ceļojošo izstādi. Krājumu papildinājis arī S.Radiņas 

veidotais prezentatīvais materiāls, kas sagatavots  Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 

rīkotajiem zinātniskajiem lasījumiem “Bibliotēkas un novadpētniecība  – nesenās vēstures pētniecība, 

pieredze, problēmas.”     

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

novadu. 

Te var minēt: 

Andreja Eglīša grāmatu “Ticībai un gaismai” (izdota sadarbībā ar MNB, sastādītāja Daiga 

Puķīte),  

Leona Brieža “Skuķe”,  

Laimoņa Skrides “Piezīmes par manu dzīves staigājumu.1949-1959.”,   

Egitas Bereles “Ķēniņa bērns lauvu bedrē”, Gundara Kravaļa “Es gribēju vēlreiz redzēt jūru”, 

Lindas Šmites “Ne tikai Staburaga bērns Valdis”, 

Maijas Krekles “Atraitnes dēls. Plūdoņa jūtas un dziņas” (Kalsnava), 

Laumas Malnaces “Es eju” (Ērgļi, Jumurda, Vestiena, Meirāni, Lubāna),  

Jāņa Urtāna grāmatu “Jaunatklātie pilskalni Latvijā.1998.-2021.“ (par 5 pilskalniem Madonas 

reģionā),  

 Ilzes Lozes “Lubāna ezera mitrāja neolīta dzintars”, Vitolda Mašnovska “Muižas Latvijā” 4. sēj. 

(Praulienas, Sausnējas, Sāvienas muižas) u.c.  

MNB krājumā tagad arī Lindas Valles - LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 

studiju nodaļas maģistra darbs “Dzimtu pētniecība Latvijā: pieejamie resursi un pētnieku informācijas 

meklēšanas ceļi” (t. sk. MNB pārstāves S. Radiņas intervija 08.04.2022.).   

             

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadpetnieciba
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadpetnieciba
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadnieku-kalendari
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✔ krājuma organizācija un glabāšana 
Novadpētniecības krājums pamatā izvietots Uzziņu lasītavā. Par to vēsta norādes un vienojošā 

zaļā krāsa materiālu mapēm, tās ir rekataloģizētas, izsniedzamas elektroniski izmantošanai lasītavā uz 

vietas. Gan autoru novadnieku, gan par novadu vēstošās grāmatas kopīgajā MNB krājumā izceļ zaļu 

uzlīmju marķējums, pieejamas lasītavā, abonementā, bērnu literatūras nodaļā ikvienam interesentam.  

Bibliotēkas krātuvēs ir saglabāti reģiona laikraksta “Stars” iesējumi no 1956. gada, pēc 

pieprasījuma izsniedzam darbam lasītavā. Materiālus iespējams kopēt, skenēt, nosūtīt uz e-pastu, 

fotografēt. Pieejamo dublešu raksti ir izgriezti, sistematizēti un izvietoti novadpētniecības mapēs, ieskaitot 

2022. gada jūnija mēnesi. Pieejami izmantošanai arī novada domes izdevums Madonas Novada 

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

  Apkopotas un iesietas 2022. gada rakstu kopijas par Madonas novada bibliotēku (spirāles 

iesējumi no 2006. gada).   

  Ik rītu tiek izskatīti preses izdevumi un atlasīti novadpētniecības materiāli, to kopijas vēlāk tiek 

iepludinātas tematiskajā novadpētniecības materiālu krājumā. 

 Kopš 2022. gada septembra publikācijas par novadu un novadniekiem no abonētās preses tiek 

skenētas un saglabātas darbinieka datorā, būs pieejamas BIS Alise.  

                                
 

✔ digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 
Kopš 2016. gada Madonas novada bibliotēkā tiek veidotas digitālās izstādes. Līdz 2022. gadam 

tās bija 16. 2022. gadā krājums ir papildinājies ar četrām digitālajām izstādēm, jauniem video 

ierakstiem. 

Madonas novada bibliotēkas krājumā pieejamās bibliotēkas arhīva un Oļģerta Skujas 

fotogrāfijas, tika  izveidotas digitālās izstādes, kas bija veltītas šī gada jubilāriem Jānim Sirmbārdim 

un Ilzei Indrānei, kā arī atskats MNB organizēto Dzejas dienu vēsturē. 
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Izveidots video ieskats “Madona epizodēs” – 5 epizodes par pilsētas izaugsmi no 

trīsdesmito gadu periodikas kopā ar šodienas vizuālo materiālu: 

● https://www.youtube.com/watch?v=AojtAyZGPLg; 
● https://www.youtube.com/watch?v=xaf8TlqRxuE; 
● https://www.youtube.com/watch?v=C3WZdO95eBU&t=3s; 
● https://www.youtube.com/watch?v=4lBUlqq7n4o&t=8s; 
● https://www.youtube.com/watch?v=LKiPsCNKLx4&t=4s 

Izveidota izstāde MNB mājas lapā un bibliotēkas pagalmā pilsētas svētku laikā “… iz 

madoniešu dzīves…” Aicinājām ielūkoties unikālā vēsturisko notikumu atspoguļojumā “Madonas svētku 

avīzē ... iz madoniešu dzīves”, kā tika svinēti svētki 20. gadsimta 30. gados. 

https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5126 

 
Izveidota interaktīva virtuālā izstāde “Laikrakstu vēsture Madonā un tuvākajā apkārtnē” par 

laikrakstu rašanās sākumu un attīstību līdz mūsdienām Madonā (senāk – Biržos) un tuvākajā apkārtnē.  

Izstādi sagatavoja Laura Lubkina. https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-

novada-biblioteka?fu=read&id=5318 

Izzinošā brauciena “Pieredzes stāsti. Savējie iedvesmo!” rezultātā  tapuši video stāsti 

“Savējie iedvesmo”: Vestienā – Zemnieku saimniecībā “Jāņkalni”, Ērgļos – aušanas darbnīcā SIA “Mailīšu 

fabrika”, Ērgļos – R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki”.  

● https://www.youtube.com/watch?v=WD85dHvuD7o, 

● https://www.youtube.com/watch?v=h9-IVrSO810, 

● https://www.youtube.com/watch?v=ApGB7lN6PI0&t=5s 

           
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AojtAyZGPLg
https://www.youtube.com/watch?v=xaf8TlqRxuE
https://www.youtube.com/watch?v=C3WZdO95eBU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=4lBUlqq7n4o&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=LKiPsCNKLx4&t=4s
https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5126
https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5318
https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5318
https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5318
https://www.youtube.com/watch?v=WD85dHvuD7o
https://www.youtube.com/watch?v=WD85dHvuD7o
https://www.youtube.com/watch?v=h9-IVrSO810
https://www.youtube.com/watch?v=ApGB7lN6PI0&t=5s
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✔ krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

Krājums regulāri tiek papildināts ar jauniem ierakstiem elektroniskā kopkataloga novadpētniecības 

sadaļā. Kopētos, ar mūsu reģionu saistītos materiālus no Latvijas preses izdevumiem, reģionālā laikraksta 

“Stars” un “Madonas Novada Vēstnesis” turpinām gan tradicionālajā veidā kārtot tematiskajās mapēs, 

gan skenēt. Novadpētniecības datubāzē būtu jāpievieno ieraksti par MNB izveidotajām digitālajām 

izstādēm un video ierakstiem. Jāturpina papildināt Novadnieku datubāze.  

 

✔ izmantojums  

Ir svarīgi – palīdzēt atrast, ieteikt, kur meklēt informāciju ikvienam un katram, lai rezultātā 

apmeklētājs saņemtu sev nepieciešamo. Kas ir un būs mērķauditorija, kam novadpētniecības 

piedāvājums ir svarīgs: 

– Uzziņām kopienas iedzīvotājiem un viesiem (piem.: par motosporta, Sarkanā krusta vēsturi 

reģionā, par Haraldu Sīmani, par donoru kustību, par muižām reģionā, Dziesmu svētku krātuve (lndb.lv) 

par Madonas novada agronomu Pēteri Starcu, Annai Eglienai par Broņislavas Martuževas fotogrāfijām, 

Zifrīdam Goram par konkursu “Aiviekstes lakstīgalas” vēsturi, jaunumu apskati senioriem); 

– Skolēniem (piem.: par ēkām pilsētā agrāk un tagad, par ievērojamiem sportistiem, par 

Smeceres sila sporta bāzi, par bibliotekāra profesiju, par bibliotēku – nodaļām, piedāvājumu); 

– Studentiem (piem.: par MNB pieredzi dzimtu pētniecībā); 

– Cilvēkiem ar padziļinātu interesi par novadu, savu dzimtu (piem.: Apkopotos materiālus par Ilzi 

Indrāni izmantoja gan Mārcienas pagasta bibliotēka, gan autores dēls Juris Jātnieks, dodoties uz tikšanos 

ar Vestienas puses interesentiem, Pēterim Treicim – par tēvu, pedagogu Artūru Treici – gan personīgam 

krājumam, gan 100-gades atceres pasākumam Madonā); 

– Nozares speciālistiem (kolēģiem – savu novadpētniecības materiālu krājumu papildināšanai, 

izstāžu veidošanai, konkursu veidošanai, ziņu popularizēšanai sociālajos medijos, iepazīt jaunumus MNB 

rīkotajos semināros, dalīties pieredzē); 

– Muzejniekiem (piem.: periodika.lv izmantošanai, publikāciju veidošanai, MNB pieejamā 

laikraksta “Madonas Atmoda” (1989.-1990.) izmantošanai); 

– Izstāžu veidošanai (piem.: par Andreju Eglīti Ļaudonas bibliotēkai, par Ilzi Indrāni Mārcienas 

bibliotēkai, Latvijas Bankai par banku vēsturi, ēkām Madonā); 

– Grāmatu izdošanai (piem.: par Andreju Eglīti grāmatas “Ticībai un gaismai” izdošanai, Sarmītei 

Plūmei par deju skolotāju, TDA ”Vidzeme” vadītāju Dzidru Rubeni); 

– Raidījumu, interviju veidošanai (piem.: MNB uzaicināto izstāžu autori tiek gan žurnālistu 

intervēti publikācijām reģionālajā laikrakstā, gan TV žurnālisti ar viņiem veido sižetus, intervijas); 

– Pašapziņas celšanai – arī Madonā mēs varam! 

  “Novadnieka grāmata – dubultā vērta! Kā vēsma, kas rada turpinājumu – meklēt.” (J.Visockis 

A.Eglīša grāmatas atvēršanas svētkos). 

 

https://dziesmusvetki.lndb.lv/persons/
https://dziesmusvetki.lndb.lv/persons/
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• Novadpētniecības darba popularizēšana 

Viena no novadpētniecības darba jomām ir autoru novadnieku popularizēšana un literārā 

mantojuma saglabāšana – savas kultūrvietas apzināšanās, lepošanās, uzdrīkstēšanās.  

Novitāte Nozīmīgs veikums ir Ar Madonas novada pašvaldības finansiālo atbalstu, sadarbībā ar 

Madonas novada bibliotēku, 2022. gadā apgādā Jumava tika izdota Andreja  Eglīša  110.jubilejai veltītā 

grāmata „Ticībai un gaismai”. Tajā ir apkopota komponētā dzeja, kura  dažādu komponistu melodijās 

izskanējusi gan no Dziesmusvētku  skatuves, gan tālāk plašā pasaulē, Ļaudonas, Madonas novada 

vārdam izskanot pasaulē visur, kur ir patriotiski, dziedoši  latvieši. 

❖  Izdevuma sastādītāja Madonas novada bibliotēkas metodiskā darba vadītāja Daiga Puķīte. 

Izmantotas Daigas Puķītes fotogrāfijas. 

2022. gadā tapusi jauna grāmata  – A. Eglītis “Ticībai un gaismai”, tās atvēršanas svētki noritēja gan 

Ļaudonā,  gan Madonā. 

   

  
Novada autoru grāmatu atvēršanas svētki L. Skridem, E. Berelei, I. Bauerei. G. Kravalim. 

Izgodājām autorus novadniekus veidojot novadpētniecības materiālu un digitālās izstādēs. 

Piem.: Jānim Sirmbārdim  85 –  “– dzejolī kā puķē dvašot –“ gan izstāde Uzziņu lasītavā, gan monitorā 

MNB foajē. 

 Izstādes Uzziņu lasītavā no cikla: “Izgodājam savējos!”: 

➔ – “ – Bet es dziedu putnam līdzi–“ – Jānim Meldrājam būtu 80; 

➔  “Nekas tik labs un teicams nav,/ Kā kad bez palīga uz paša kājām stāv....“ – Jurim Alunānam 

– 190; 

➔  “Lai nepietrūkst dedzības!” – Zinaīdai Lazdai – 120; 

➔  “Pozitīvisms, kas liek smaidīt!” – Gunāram Placēnam – 95!; 
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➔  “Es pieradinu mālu un krāsas” – Jānim Seikstam – 75; 

➔  “-Manā dzimšanas dienā,/ Par mani vēji smilkstēs,/ Un brīnišķīgas vasaras rītos/ kritīs rasa no 

ziediem…-“/ J. Simsons/ – Jānim Simsonam – 75; 

➔  – “ – atmiņām jau nav tādu šķēršļu kā attālums“ – Arturam Gobam – 90; 

➔   “Atceramies! – Atvadoties no Haralda Sīmaņa”; 

➔  “Man laimējies dzīvot Madonas novadā!” – Pēterim Jurciņam būtu 90!; 

➔  “Es pateicos Liktenim par skaistumu, kas ir reizē gaistošs un reizē paliekošs” –Andrim Priedītim 

būtu 80! 

➔   Tika iekārtota grāmatu izstāde: “Gaidot viesos Ingunu Baueri”. 

➔   Pirms Madonas novada pašvaldības tikšanās MNB ar Martas Riekstas ielas iedzīvotājiem par 

ielas nosaukuma maiņu iekārtota izstāde Uzziņu lasītavā: “Iela un vārds” – izmantoti materiāli 

no novadpētniecības krājuma un periodika.lv par M. Riekstu un M. Riekstas ielu Madonā. 

       
 

     
 

Šī gada jubilārei, novadniecei, rakstniecei I. Indrānei (95!) tika veltīts pasākumu cikls: “ – ar 

likteņiem kā kastaņiem/cepuri piepildīt –“ (U. Auseklis): 

– “– liekas pasaulei nav ne traipa/ kā man gribētos tajā būt! –“(U. Auseklis) – pasākums bērniem 

(sakām paldies par dalību Madonas pilsētas vidusskolas 2. klasei un skolotājai J. Cerukai, Praulienas 

pamatskolas mazajiem aktieriem un skolotājai V. Miškai); 

– “– sakrāt krāsas varavīksnei/ kurai trūks to rīt –“ (U. Auseklis) – pasākums jauniešiem 

(pasākums pulcēja mūs uz Lazdu laipas ar I. Indrānes darbu lasījumu fragmentiem, tad atveda uz 

bibliotēku, lai izspēlētu interaktīvo uzdevumu spēli par I. Indrānes darbu nosaukumiem attēlos, ielūkotos 

izstādē un foto stāstā par rakstnieci, ieklausītos atmiņu stāstījumā. Paldies sakām Madonas Valsts 

ģimnāzijas 10. klasei un skolotājai V. Cakulei); 

– “ –  no labiem vārdiem/ cilvēku dvēseles salikt –“(U. Auseklis) – pasākums pieaugušajiem 

(Madonas novada bibliotēkā pēcpusdienā ielūkojāmies Oļģerta Skujas I. Indrānes fotogrāfijās, aicinājām 

ieklausīties I. Rogas-Saulītes stāstā par I. Indrānes vērtībām un M. Šķēles ieskatā par literārās jaunrades 

konkursiem, to tēmām, rakstnieces iesaisti, dalībniekiem un atbalstītājiem).      
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Digitālā izstāde, kas veltīta I. Indrānei: “Svētkus, izdomātos un neizdomātos, vajag salocīt kā 

baltus linu dvieļus un noguldīt mūža tīnē!’ (I. Indrāne) – Oļģerta Skujas fotogrāfijas – bija skatāma 

bibliotēkas foajē. 

Izstāžu cikla: “Izgodājam savējos!” ietvaros Uzziņu lasītavā aprīlī bija apskatāma literatūras un 

novadpētniecības materiālu izstāde, kas veltīta I. Indrānei: “ – par telpu, kur visu mēra garīgumā, 

sajēdzīgumā, cilvēcīgumā”. Izstādi vēlāk varēja izmantot arī citas novada bibliotēkas un skolas. 

  Interaktīvā uzdevumu spēle “Ilzes Indrānes darbu nosaukumi attēlos” vietnē 

https://m.facebook.com/MadonasBIB - https://bit.ly/Indrane. Tā tika izspēlēta arī Grāmatu svētku laikā. 

       
Katru dienu no 01. – 23. 04. 2022. https://www.facebook.com/MadonasBIB/ tika publicēts kāds 

I. Indrānes citāts no autores atziņu pūra un O. Skujas autores foto no MNB novadpētniecības materiālu 

krājuma, no dažādiem pasākumiem, kuros rakstniece piedalījusies daudzu gadu garumā (ar tiem dalījās 

387 lietotāji). Priecē, ka padarītais tiek pamanīts, novērtēts. Piem.: Andras Vanagas komentārs  06. 04. 

22.: “Paldies par Ilzes Indrānes citātiem bibliotēkas Facebook lapā. Jūs esat lieliska kultūrvieta Madonā!” 

 
 

 

https://m.facebook.com/MadonasBIB
https://m.facebook.com/MadonasBIB
https://m.facebook.com/MadonasBIB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FIndrane%3Ffbclid%3DIwAR1wwv31-GxE0D_hT4-9mhBTKg7lAxZNWKFM_LM2IIvOxnF4DYni8YVVkko&h=AT0PM_N8PPpowBoMunzfdi9KGGtXF15HtN5jchQvFo-hK2khyMGt484TgcUtLlgQY5dq9TjwOAACjW8pCXEmCkIfRhc_0CyL2dIUigajL-3tbjPNRrEVzvFdLpkkKZJ2qXMP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RIR1kS3ry_qtEXpWJdLsVUbLmXcb1cLglP_RgYsq8Sq_3Qgxy5YzZLM7vtG9as9hHx3MDVTL_GKiyZLfEzNqlY_aTxw4RAIIZ-dOx53EJM2BokTKjZNAAIGbYlDw1s3QBOBcrMwhtikKlFYRctURKMxUBQfzqEtAhyzW513bT3TXkf29wZyn1qfDu4xAv5gcqF9gvjK84HQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FIndrane%3Ffbclid%3DIwAR1wwv31-GxE0D_hT4-9mhBTKg7lAxZNWKFM_LM2IIvOxnF4DYni8YVVkko&h=AT0PM_N8PPpowBoMunzfdi9KGGtXF15HtN5jchQvFo-hK2khyMGt484TgcUtLlgQY5dq9TjwOAACjW8pCXEmCkIfRhc_0CyL2dIUigajL-3tbjPNRrEVzvFdLpkkKZJ2qXMP&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2RIR1kS3ry_qtEXpWJdLsVUbLmXcb1cLglP_RgYsq8Sq_3Qgxy5YzZLM7vtG9as9hHx3MDVTL_GKiyZLfEzNqlY_aTxw4RAIIZ-dOx53EJM2BokTKjZNAAIGbYlDw1s3QBOBcrMwhtikKlFYRctURKMxUBQfzqEtAhyzW513bT3TXkf29wZyn1qfDu4xAv5gcqF9gvjK84HQ
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
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Interesanta izvērtās tiešsaistes tikšanās ar mākslinieci dizaineri Annu Aizsilnieci, tagad arī 

mūsu novadnieci – dzīvo un strādā Barkavas pusē pie Aiviekstes, kuras veidoto grāmatu izstāde bija 

skatāma MNB. 

   
 

     
2022. gadā MNB bagātīgi atrādīja mūsu novada cilvēku prasmes, intereses, veikumu. 

Novadnieku –  mākslinieku, rokdarbnieku, kolekcionāru izstādes: 

– ļaudonietes Ivetas Tropas gleznu izstāde; 

– barkavietes Ivandas Gailumas gleznu izstāde “Planēta Vasara”; 

– Tautas tēlotājmākslas studijas “Madona” darbu izstāde; 

– Sandras Valaines gleznu izstāde “Šķūnīšu māksla ienāk pilsētā”; 

– Māra Stiprā fotogleznu izstāde “Peonija”; 

– lubānietes Jolantas Kočānes izstāde "Mani sapņi krustdūrienā”; 

– izstāde “No Sentluisas līdz Aiviekstei. Annas Aizsilnieces grāmatu māksla”; 

– Daces Stepānes sveču kolekcijas izstāde; 

– Guntas Sanderes austo paklāju izstāde "Kad daba un audekls satiekas". 

  Izstādes priecē gan pašus autorus, gan izstāžu apmeklētājus.  

        
“Man ļoti patīk jūsu izliktās izstādes, tās silda dvēselīti.” – R. Dz. Ozoliņa komentārā Facebook. 

  Izstāžu veidošanā iesaistījās MNB apmeklētāji. Piem.:  jūnijā “Ikkatrā sīkā ziediņā!”   – 

ziedu un grāmatu izstāde, Ingas Elksnes piparmētru kolekcija (20!). 
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Regulāras izstādes Uzziņu lasītavā: “Ieskaties!” iepazīstināja apmeklētājus ar aktuālo 

kultūras piedāvājumu un notikumiem tuvākā apkārtnē. 

Tikšanās klātienē un Facebook profilā ar grāmatu blogeri, fotogrāfi, novadnieci Sandru 

Koku “Pasaulē pieredzētais” saistīja ar vienkāršību, ieinteresētību, pieredzi. 

Ievērības vērta ir literārā orientēšanās spēle “Rakstnieku ielas Madonā 2” – pilsētas jubilejas 

gadā iepatikās daudziem interesentiem. 2022. gadā tika izveidota jau otra šāda orientēšanās spēle. 

Spēles dalībnieki apmeklēja rakstnieku ielas Madonā, izpildīja katrā ielā dotos uzdevumus, atbildes un 

fotogrāfijas iesūtīja Madonas novada bibliotēkas e-pastā, tika izvērtētas atbildes, labākie saņēma 

balviņas. Šajā aizraujošajā un kā, izrādījās āķīgajā spēlē (jo tikai viena komanda pareizi izpildīja visus 

uzdevumus) gan individuālie dalībnieki,  gan ģimenes .Viena no komandām bija ļoti atraktīva un  spēlē 

‘’iesaistīja’’ arī pašu rakstnieku.                                      

 
 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

2022. gadā īpaši jāuzsver sadarbība ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju. 

Vasarā muzejā sākās telpu remonts, daudzi viņu rīkotie pasākumi noritēja MNB:   

 pasākums bērniem bērnu nometnes "Mākslas piedzīvojumi" ietvaros,  

 seminārs Muzejpedagogu nedarbnīcas: “Pētnieks. Spēlnieks. Muzejpedagogs”, 

 nodarbība “Lauku muzikanti”,  

 nodarbības Daugavpils skolēniem Uzziņu lasītavā, 

 muzeja veidota izstāde MNB par “Iedzēnu” dārzniecību (85) un trīs dārznieku, selekcionāru: 

Aleksandra Maizīša, Roberta Āboliņa, Rūdolfa Dumbrava ieguldījumu, izstādi papildināja 

madoniešu Ivetas un Viktora Laškovu sīkziedu krizantēmu kolekcija,  
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 nodarbības skolēniem izstādē par Iedzēniem.   

       
 

       
 

Sadarbībā ar Latvijas Banku MNB bija apskatāma izstāde “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas 

Banka novados. 1922.-1940.” (100 gadi Latvijas labā) – t. sk. par Madonu, ēkām, bankas darbiniekiem 

novadniekiem. 

     
MNB regulāri apmeklē kopienas centra “Baltā ūdensroze” jauniešu grupa, kas iepazīstas 

gan ar izstādēm, jaunumiem, apmeklē tikšanās, gan kļūst par lasītājiem. 

Jāuzteic sadarbība ar senioriem – Madonas Pensionāru biedrību un biedrību “Pie kamīna”: 

viņi ir gan aktīvi pasākumu apmeklētāji, gan labprāt aicina mūs pie sevis ar jauno grāmatu apskatiem, 

Dzejas dienu programmu. Labprāt uzzina ko jaunu medijpratības nodarbībās, izmanto mūsu telpas  un 

IT, lai Zoom platformā tiktos ar pašvaldības deputātiem un runātu par sev aktuālām tēmām, novadītu pie 

mums biedrības valdes sēdes. 

Plaši apmeklēts bija mūsu organizētais koncerts senioriem “Ar sauli sirdī”, kurā piedalījās tautas 

nama "Kalnagravas" jauktais vokālais ansamblis "Rondo". 
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J. Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņu grupas  – iepazinās ar A. Aizsilnieces grāmatu 

mākslas izstādi, orimoto izstādi, 

LU Madonas filiāle piedāvā MNB apmeklētājiem informāciju par studēšanas iespējām, bibliotēku 

izvēlas kā vietu savu nodaļu akreditācijai. MNB speciālisti studentus un pedagogus iepazīstina ar 

bibliotēkas piedāvājumu (piem.: Skolotāju logopēdu seminārs Uzziņu lasītavā - MNB piedāvā, Uzziņu 

lasītava aicina - S. Radiņa; - Informācijas meklēšana - L. Lubkina; -  Grāmatas, kas rosina domāt un 

sarunāties – L. Fiļipova). 

  
Madonas Valsts ģimnāzija – tikšanās vakarā skolotājas dalījās ceļojumu pieredzē, jaunieši 

iesaistījās I. Indrānes darbu lasījumos uz “Lazdu laipas”, ir pateicīga auditorija, kad organizējam tikšanās 

ar autoriem, izstāžu, bibliotekāro stundu apmeklētāji, konkursu, Dzejas dienu dalībnieki. Labprāt uzņēma 

MNB kolektīvu viesos, lai iepazīstinātu ar savām jaunajām telpām. 

Madonas pilsētas vidusskola – audzēkņi ar interesi apmeklēja Bibliotekārās stundas Latvijas 

bankas izstādē (6). 

Sadarbība ar mācību centru “BUTS” Madonas filiāli  – vadītāja Rūta Prostakova regulāri 

informē par “Buts” kursu piedāvājumu iedzīvotājiem. 

Sadarbība ar Tukuma literātiem-  Starptautiskajā tiešsaistes Dzejas dienu pasākumā “Sirds uz 

perona” - iesaistījās moderno deju grupa “Alianse”, mūziķis Intars Zommers, Edmunda Vestmaņa 

vadītais ģitāristu ansamblis. Tā bija iespēja iesaistīties apmeklētājiem ar saviem lasījumiem, paņemt līdzi 

kā pateicību dzejas grāmatu ar uzlīmi Sirds uz perona.  Tā bija pirmā reize, kad pasākumu organizējām 

pie bibliotēkas tagad esošā vides objekta, mākslinieka Norberta Kudiņa veidotā NLO, sava veida perona. 

Pirms tam aptaujājām gan apmeklētājus, gan novada autorus, ar ko viņiem asociējas šis vides objekts. 

Saņēmām interesantas atbildes, ko izmantot idejām, apdzīvojot to un turpmāk organizējot pasākumus. 

          
Sadarbībā ar biedrību “Caritas Madona” iesaistījāmies aktivitātēs “Sasildīsim Ukrainas 

karavīrus” un “Ziedo parafīnu ierakumu svecēm Ukrainai”. (“Liels, sirdssilts PALDIES bibliotēkas 

kolektīvam par iesaisti un atbalstu! Turpinām!” Caritas Madona) 
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Sadarbība ar reģiona bibliotēkām – semināros Madonas un Varakļānu novadu pašvaldību 

bibliotēku darbiniekiem kolēģe E. Čamane iepazīstināja ar jaunumiem novadpētniecības grāmatu plauktā, 

S. Radiņa informēja par to, kā top un pastāv reģionālā laikraksta “Stars” novada rakstošo autoru literārā 

lappuse Pieskāriens, L. Lubkina dalījās pieredzē par interaktīvās izstādes “Preses izdevumi Madonā un 

apkārtnē” veidošanas procesu, muzeja vēsturniece L.Ivanova stāstīja par Madonas laikrakstiem, kas 

atrodami Madonas muzeja krājumā. 

     
Sadarbība ar reģionālo laikrakstu “Stars” – regulāra informācija par MNB aktivitātēm, 

intervijas ar izstāžu autoriem, tikšanās dalībniekiem, žurnālistes Lauras Kovtunas dalība seminārā 

senioriem,  bibliotekāriem un interesentiem: “Ar viedumu medijpratībā” par tēmu “Reģionālais laikraksts 

– vistuvāk iedzīvotājiem.” 

RETV – video sižetu filmēšana Māra Stiprā fotogleznu izstādē “Peonija”, sižets par mākslinieci 

Sandru Valaini. 

 
• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Interesanti, uzrunājoši likās grāmatas “Attālinātie” atvēršanas svētki divos formātos –  vieni autori 

tiešsaistē Zoom platformā, citi – klātienē.  

Radošie novada cilvēki atrod saviem darbiem izstāžu vietu bibliotēkā, kas veicina gan autoru, 

gan bibliotēkas atpazīstamību. 

Pateicoties sadarbībai ar muzeju un J.Simsona Madonas mākslas skolu –  audzēkņiem 

praktiskas nodarbības noritēja izstādēs pie mums MNB (piem.: par Iedzēniem, L. Tropas gleznu izstādē). 

Iegūti jauni draugi Ukrainā, kuri regulāri seko bibliotēkas un mūsu novada aktivitātēm, atpazīst 

vietas, cilvēkus, uztur saziņu un priecājas par mums. 

 

• Novadpētniecības istabas 

Madonas novada bbliotēkā novadpētniecības istaba nav. 
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● Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Lokālā kultūrvēstures mantojuma materiālu apkopošanā iesaistīto darbinieku maiņa, jaunas 

paaudzes speciālisti nepietiekami pārzin lokālo kultūras mantojumu. 

Ar 01.01.2022. Lilitas Veckalniņas (kolēģe, kura strādāja ar novadpētniecību) darba pienākumi 

tika  pārdalīti,  vakance izslēgta no  amata vienību saraksta.   

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Sistemātiski tiek apkopota informācija par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 

kopienu vēsturi, ekonomiku, uzņēmējdarbību, dabu, medicīnu, lauksaimniecību, izglītību, kultūru, 

kultūrvēsturiskajām tradīcijām, mākslu, literatūru, sportu, tūrismu, sadarbības partneriem un reģiona 

ievērojamiem cilvēkiem. Ir jāuztur izpratne par  kultūras vērtībām, apzinoties, cik tās svarīgas  sabiedrībai 

vai atsevišķiem cilvēkierm, jo bibliotēka ir lieliska vieta, kur ar šo informāciju dalīties, populareizēt to.   

Cilvēki kļuvuši pašpietiekami, vairāk apguvuši tehnoloģijas, jūtas labi savā vidē, mājās, pamazām 

atkal iekustināmi, ieinteresējami apmeklēt pasākumus. 

Digitalizācijas process, MNB kolekciju veidošana, iesaiste vienotas novadpētniecības kolekcijas 

veidošanā kopīgā platformā digitalabiblioteka.lv būs jauna pieredze. Kolēģe Laura Lubkina piedalījās 

BIBLIO projekta specializācijas kursā “Digitālās transformācijas veicinātājs’’, ko īsteno “Erasmus+ KA2 / 

EACEA ”, pieredze, idejas noderēs. 
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9. Projekti 
 

Nolūkā bagātināt  bibliotēkas piedāvājumu finansējuma piesaistei izstrādāti 6 projektu  pieteikumi, 

attīstīta un turpināta sadarbība starp trim reģioniem Gulbeni, Madonu un Alūksni, vienojoties par  

kopdarbību EK Europe Durope Direct projektā.   

 
• Tabula “Projektu apkopojums” 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 
īstenošanas laika periods, 
rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

Sarunas par 
vērtībām un 
literatūru Madonas 
novada bibliotēkā 

VKKF _ Latviešu autoru polularizēšana. 
Tikšanās.   

Nav   
atbalstīts 

“Noktirnes”. Inita 
Āboliņa Madonas 
bibliotēkā 

VKKF - Latvieršu mūziķi bibliotēkā Nav   
atbalstīts 

Kulinārais 
kalendārs.  
Godi. 
Cilvēkstāsti. 
Madonas 
reģionā 

Latvijas   
valsts mežu  
atbalstītās   
Vidzemes   
kultūras   
programma  
2021”   

-  Kultūrvēsturiskais 
mantojums,  novadpētniecība 

Nav   
atbalstīts 

Sarunas par 
vērtībām un 
literatūru Madonas 
novada bibliotēkā 

VKKF 600 Latviešu autoru polularizēšana. 
Tikšanās.   

Atbalstīts 

Lasām kopā: 
tikšanās ar bērnu 
grāmatu autoriem 
Madonas reģionā 

VKKF 525 Latviešu  bērnu autoru 
polularizēšana. Tikšanās.   

Atbalstīts 

Digitālo iespēju 
centra  izveide 
Madonas 
novada  
bibliotēkā  

LNB Atbalsta  
biedrības   
projektam   
“IEDVESMAS  
BIBLIOTĒKA” 

-  Digitālo iespēju centra 
izveide  Madonas novada 
bibliotēkā 

Nav   
atbalstīts 

 

• Projektu apraksts (šeit, attiecīgajā tematiskajā nodaļā vai pielikumā – pēc izvēles, vēlams 
pielikumā) 
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Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, projekta “Sarunas par vērtībām un literatūru 

Madonas novada bibliotēkā” ietvaros bibliotēkas apmeklētājiem no aprīļa līdz jūlijam bija iespēja tikties ar 

iemīļotiem un novērtētiem latviešu autoriem:  

● 22.aprīlī Madonas Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēniem notika tikšanās ar rakstnieku Jāni 

Joņevu, grāmatas ‘Tīģeri” autoru.  

● Madonas pilsētas vidusskolas jaunāko klašu skolēni 22.aprīlī tikās ar dzejnieku Martu Pujātu, 

dzejoļu krājuma “Ej un ej” autoru. 

● 3.jūnijā Madonas novada bibliotēkas apmeklētāji tika aicināti uz tikšanos ar Ingunu Baueri, kuras 

grāmatu klāstu papildinājusi grāmata “Doroteja. Izredzētā”. 

● Savukārt, 14.jūlijā ikviens interesents varēja sastapties ar romāna “Kalendārs mani sauc” autoru, 

aktieri, dramaturgu un režisoru Andri Kalnozolu. 

 
VKKF atbalstītais projekts “Lasām kopā: tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Madonas reģionā”: 

● 30.09.2022. Pirmā tikšanās ar grāmatas "Draņķozols" autori Aneti Grīnbergu notika Madonas 

Valsts ģimnāzija. 

● 04.10.2022. VKKF atbalstītā projekta "Lasām kopā: tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Madonas 

reģionā" - tikšanās ar grāmatas "Mammū-ū, gribu sunīti" autori Ilzi Meisteri un karalisko korgiju 

Stellu Madonas pilsētas vidusskolā. 

● 02.11.2022. VKKF atbalstītā projekta “Lasām kopā: tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Madonas 

reģionā” noslēdzošā tikšanās ar grāmatas "Plastmasas huligāni" autori Agnesi Vanagu Madonas 

pilsētas vidusskolā. 

 
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. 2022. gadā realizēts komunikācijas plāns 

2022. gadam -  2021.- 2025.g. programmas  plāna daļa. 

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. 
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• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 
Projektu darbs, projektu izstrāde patērē daudz laika, un ir apbēdinoši, ja netiek saņemts atbalsts.  

Tajā pašā laikā tā ir laba iespēja dažādot bibliotēkas piedāvājumu, pievērst iedzīvotāju uzmanību 

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

pakalpojumiem 
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitātes nodrošināšana, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām un sniegtajiem pakalpojumiem ir nepārtraukts ikdienas darbs, ko reizēm nepieciešams turpināt 

arī ārpus darba laika, arī brīvdienās, piemēram, lai sagatavotu preses relīzi par notikušu pasākumu, lai 

attālināti komunicētu ar lasītājiem, nodrošinātu attālināto pakalpojumu pieejamību, piemēram, ja lasītājs 

vakarā vai brīvdienā aizpildījis attālinātā lietotāja reģistrācijas anketu, izsakot vēlmi, ka vēlas iegūt 

autorizācijas datus, piekļuves bibliotēkas abonētajām datubāzēm vai 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. 

2022.gadā paralēli aktivitāšu atspoguļojumam medijos, strādāts arī pie vizuāli vienota stila, kā 

prezentēt konkrētas tēmas, piemēram, ieviesta rubrika “No bibliotēkas vēstures”, “Iesaka lasītājs - 

bibliotekārs”, “Jaunākās grāmatas”. Novada vizuālā identitāte - Madonas novada bibliotēkas logo ievietots 

bibliotēkas veidotajās afišās, informatīvajos materiālos un citos bibliotēku reprezentējošajos resursos. 

  
 

Lai sabiedrību informētu par bibliotēkas pakalpojumiem un funkcijām, sagatavoti informatīvi 

materiāli, kas izvietoti gan uz ziņojumu staba, gan katrā nodaļā esošā galda displejā, gan publicēti tīmeklī. 

Periodiski informācija par bibliotēkas pakalpojumiem tiek sagatavota arī publicēšanai pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Madonas novada vēstnesis”, reģionālajā laikrakstā “Stars”.  

 
 

2022.gadā informācija par Madonas novada bibliotēku, tās organizētajām aktivitātēm un 

piedāvājumu publicēta: 7 rakstos izdevumā “Madonas novada Vēstnesis”, 47 publikācijās laikrakstā 

“Stars” un 1 publikācija izdevumā “Mājas Viesis”. 

Taču pats svarīgākais faktors, ko jāievēro - cilvēki informāciju uztvers tad, kad viņiem tā būs 

aktuāla, tātad nepieciešams stāstīt, stāstīt un atkal atkārtot par visu, ko piedāvājam, turklāt ne visi pamana 

un uztver vizuālo informāciju, šajā nolūkā neatsverama ir mutvārdu komunikācija. 
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Informējot par bibliotēkas darbību, Madonas novada bibliotēkas direktore sagatavoja un uzstājās 

ar  prezentāciju- ziņojumu “Madonas novada bibliotēka un ilgtspējīgas attīstības mērķi” 15.03.2023 

LU  Reģionālā konferencē "Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības labbūtība Latvijas reģionos" 

piedalīties Latvijas Universitātes (LU) Reģionālajā konferencē "Ilgtspējīgu vērtību radīšana un sabiedrības 

labbūtība Latvijas reģionos", kas norisinājās 15. martā, LU 80. Starptautiskās zinātniskās konferences 

ietvaros! 

Madonas novada bibliotēka izskanēja arī   Ziņu portālā radio1.lv atskaņošanas sarakstā  Raidījumu ciklā  

"Bez robežām" otrā sezona. 12. septembris plkst. 21:42  14. raidījumā–,,Bez robežām’’ Grāmatas lasām 

mazāk, bet, Dzejas dienas septembrī apmeklē kuplāk, kāpēc ?#SIF_MAF2022 Pirmdien, 12.septembrī, 

plkst.16.10 raidījumā ,,Bez robežām'' saruna ar Madonas novada bibliotēkas direktori Imeldu Saulīti un 

galveno bibliotekāri Sarmīti Radiņu. 

https://www.facebook.com/JekabpilsRadio1/videos/10669318273261481. 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī  
2022.gadā Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnes aktualitāšu sadaļā publicēti 111 ieraksti,  

aicinot uz bibliotēkas organizētajām aktivitātēm, stāstot par pakalpojumiem, informējot par aktualitātēm, 

sveicot svētkos un informējot par piedāvājumiem. Tīmekļa vietne joprojām ir vieta, kur cilvēki meklē 

aktuālāko informāciju par bibliotēku - kontakti, darba laiki, aktivitātes, savukārt ar sociālo tīklu starpniecību 

cenšamies uzrunāt ātrāk, tuvāk, atraktīvāk, ar fotogrāfijām, video domu graudiem, neaizmirstot arī 

pastāstīt par aktuālākajiem piedāvājumiem, tuvākajām norisēm.  

 

Tabula “Sociālo tīklu saturvienību un sekotāju skaits” 

Sociālie tīkli  
Saturvienību skaits 

 
Sekotāju skaits 

2020 2021 2022 2020 2021 2022  

Facebook 246 243 289 767 819 899 

Instagram 50 34 117 150 179 313 

TikTok - - - - - - 

YouTube 10 19 9   16 

Twitter 94 47 141 403 400 396 

Draugiem.lv 78 39 141 196 192 191 

kopā: 478 382 708 1516 1590 1846 

 
Šajā gadā turpināts uzturēt Facebook (https://www.facebook.com/MadonasBIB), Instagram 

(https://www.instagram.com/madonasbibl/), Twitter (https://twitter.com/MadonasBIBL) un Draugiem.lv 

(https://www.draugiem.lv/madonasbib/) kontus, aktīvi publicējot ierakstus un uzturot komunikāciju ar 

esošajiem un potenciālajiem bibliotēkas apmeklētājiem. YouTube platformā nenotika aktīva satura 

papildināšana, šis kanāls vairāk izmantots video materiālu saglabāšanai un publiskošanai.  

Pēc saturvienību skaita visvairāk izmantotais bijis Facebook konts, tajā publicēti 289 ieraksti, 

saņemot arī lielāko atgriezenisko saiti - komentārus, dalīšanos ar mūsu ierakstiem, arī vēstules no 

lasītājiem. 

Saturvienību skaits, salīdzinot ar 2021.gadu, pieaudzis gandrīz uz pusi, ievērojams pieaugums 

vērojams arī sekotāju skaitā, šajā ziņā visvairāk pieaudzis Instagdram sekotāju skaits.  

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

https://www.facebook.com/JekabpilsRadio1?__cft__%5b0%5d=AZVFtMGkkSh2gs4o2R4IpWKpjAy7q1ctS4H_scauQbVJmMZWFkp2NxlsyoyhzCJchrrgjjlhr64BA9EdeIqsFx3kPerla7Hm45uQfczVYJjkz4p6atSZDio8VRiF6SU7M0wtKzHOYBVU3nU27mq3rXc4&__tn__=-%5dC-R
https://www.facebook.com/JekabpilsRadio1?__cft__%5b0%5d=AZVFtMGkkSh2gs4o2R4IpWKpjAy7q1ctS4H_scauQbVJmMZWFkp2NxlsyoyhzCJchrrgjjlhr64BA9EdeIqsFx3kPerla7Hm45uQfczVYJjkz4p6atSZDio8VRiF6SU7M0wtKzHOYBVU3nU27mq3rXc4&__tn__=-%5dC-R
https://www.facebook.com/watch/100061523035369/1196670917748883/?__cft__%5b0%5d=AZVFtMGkkSh2gs4o2R4IpWKpjAy7q1ctS4H_scauQbVJmMZWFkp2NxlsyoyhzCJchrrgjjlhr64BA9EdeIqsFx3kPerla7Hm45uQfczVYJjkz4p6atSZDio8VRiF6SU7M0wtKzHOYBVU3nU27mq3rXc4&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/watch/100061523035369/1196670917748883/?__cft__%5b0%5d=AZVFtMGkkSh2gs4o2R4IpWKpjAy7q1ctS4H_scauQbVJmMZWFkp2NxlsyoyhzCJchrrgjjlhr64BA9EdeIqsFx3kPerla7Hm45uQfczVYJjkz4p6atSZDio8VRiF6SU7M0wtKzHOYBVU3nU27mq3rXc4&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/watch/100061523035369/1196670917748883/?__cft__%5b0%5d=AZVFtMGkkSh2gs4o2R4IpWKpjAy7q1ctS4H_scauQbVJmMZWFkp2NxlsyoyhzCJchrrgjjlhr64BA9EdeIqsFx3kPerla7Hm45uQfczVYJjkz4p6atSZDio8VRiF6SU7M0wtKzHOYBVU3nU27mq3rXc4&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/JekabpilsRadio1/videos/1066931827326148/?__cft__%5b0%5d=AZVFtMGkkSh2gs4o2R4IpWKpjAy7q1ctS4H_scauQbVJmMZWFkp2NxlsyoyhzCJchrrgjjlhr64BA9EdeIqsFx3kPerla7Hm45uQfczVYJjkz4p6atSZDio8VRiF6SU7M0wtKzHOYBVU3nU27mq3rXc4&__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/JekabpilsRadio1/videos/1066931827326148/?__cft__%5b0%5d=AZVFtMGkkSh2gs4o2R4IpWKpjAy7q1ctS4H_scauQbVJmMZWFkp2NxlsyoyhzCJchrrgjjlhr64BA9EdeIqsFx3kPerla7Hm45uQfczVYJjkz4p6atSZDio8VRiF6SU7M0wtKzHOYBVU3nU27mq3rXc4&__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/sif_maf2022?__eep__=6%2F&__cft__%5b0%5d=AZVFtMGkkSh2gs4o2R4IpWKpjAy7q1ctS4H_scauQbVJmMZWFkp2NxlsyoyhzCJchrrgjjlhr64BA9EdeIqsFx3kPerla7Hm45uQfczVYJjkz4p6atSZDio8VRiF6SU7M0wtKzHOYBVU3nU27mq3rXc4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/JekabpilsRadio1/videos/10669318273261481
https://www.facebook.com/JekabpilsRadio1/videos/10669318273261481
https://www.facebook.com/JekabpilsRadio1/videos/10669318273261481
https://www.facebook.com/MadonasBIB
https://www.instagram.com/madonasbibl/
https://twitter.com/MadonasBIBL
https://www.draugiem.lv/madonasbib/
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Aplūkojot sociālo tīklu statistiku, populārākie, visvairāk skatītājus sasniegušie ieraksti, līdz ar to 

arī veiksmīgākās bibliotēku popularizējošās aktivitātes bijušas: 

● Ielūkojamies I.Indrānes atziņu pūrā,  (24 ieraksti) - sasniegti 38785, 774 reakcijas, 394 dalījās, 5 

komentāri; 

● Guntas Sanderes austo paklāju izstāde (2 ieraksti) - 8,8 tūkstoši, 413 reakcijas; 110 dalījās, 25 

komentāri; 

● Ivandas Gailumas gleznu izstāde “Planēta Vasara” (1 ieraksts) - sasniegti 6,6 tūkstoši; 308 

reakcijas, 68 dalījās, 19 komentāri; 

● Piparmētru izstāde - 5,2 tūkstoši; 171 reakcija, 42 dalījās; 

● Ivetas Tropas gleznu izstāde - 4,2 tūkstoši, 242 reakcijas, 74 dalījās, 13 komentāri. 

Ir skaidrs, ka vietējai sabiedrībai īpaši siltas emocijas raisa vietējo cilvēku pieredze, hobiji, talanti. 

Mākslinieki ne vienmēr apzinās savu talantu, kautrējas dalīties ar paveikto, bet, pieņemot izaicinājumu, 

ieguvēji ir visi - tiek popularizēts gan mākslinieks, gan bibliotēka. 

Atskatoties un bibliotēkas apmeklējumu, atspoguļojumu presē, mutvārdu atsauksmēm un cilvēku 

piesaisti, ļoti veiksmīga bijusi Latvijas Bankas ceļojošā izstāde “No Ventspils līdz Valkai Latvijas Banka 

novados (1922-1940)” - gan atklāšanas pasākums, gan nodarbības par izstādes tematiku; Andreja Eglīša 

dzejas krājuma “Ticībai un gaismai” atvēršanas svētki; dzejas akcija “Sirds uz perona”. 

 
• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Publicitāte ir nepārtraukts darbs, tam ir jāpatīk, jānāk no sirds, tikai tad publikācija, ieraksts, video, 

fotogrāfija vai afiša tiks pamanīta, piesaistīs cilvēku uzmanību, ieinteresēs un uzrunās. Taču ieguldītais 

darbs atmaksājas, labais piesaista labo - cilvēki iedrošinās, nāk uz pasākumiem, paši izsaka vēlmi 

sadarboties, dalīties ar paveikto. 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 
• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs iesaistījies visos nozīmīgākajos 

bibliotēkas organizētajos pasākumos. 

Arī 2022.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”.  

Informācija par bibliotēkas organizētajām aktivitātēm sagatavota un nosūtīta Madonas novada 

pašvaldības vecākajam speciālistam  kultūras jomā, lai pašvaldības tīmekļa vietnes kultūras sadaļā un 

kultūras notikumu kalendārā būtu ietverta informācija par bibliotēkas organizētajiem pasākumiem. 

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa atsaucīgi reaģējusi uz bibliotēkas aktivitātēm, 

piedāvājumiem, informējot visas novada izglītības iestādes. Tāpat ļoti veiksmīga sadarbība ar 

pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļu, risinot ar tehnoloģijām saistītas problēmas. 

2022.gadā izveidojusies aktīva sadarbība ar Ērgļu tūrisma centru - gan organizējot braucienu 

“Pieredzes stāsti. Savējie iedvesmo”,  gan kopīgi organizējot tikšanos ar ceļotājiem, grāmatu autoriem 

Laini Pērsi un Arturu Driņinu. 

Ļoti aktīva sadarbība 2022.gadā bijusi ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 

darbiniekiem. Tā kā muzeja telpās notika remontdarbi, bibliotēkā eksponēta muzeja sagatavotā izstāde, 

bibliotēkas telpās notikušas vairākas muzeja organizētās aktivitātes, bibliotēkas darbinieki iesaistījušies 

muzeja organizētajā konferencē. 

Regulāra un veiksmīga sadarbība ar pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm - Andreja Eglīša 

Ļaudonas pamatskolas, Degumnieku pamatskolas, Madonas pilsētas vidusskolas, Madonas Valsts 

ģimnāzijas, Praulienas pamatskolas pedagogiem; pirmsskolas izglītības iestādēm; Jāņa Simsona 

Madonas mākslas skolu; Madonas Bērnu un jauniešu centru. 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 
Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi bibliotēkā noticis Starptautisko Mitrāju dienai veltīts 

tiešsaistes seminārs: “Ramsāres konvencijas vietas Madonas novadā” un tauriņu pētnieka Gunta 

Akmentiņa stāsts par neparastākajiem un interesantākajiem atradumiem Teiču purvā. 

Pozitīva sadarbība ar Latvijas Banku, apkārtnes iedzīvotājiem piedāvājot bankas simtgadei 

veltīto izstādi “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados (1922-1940)”. 

 
Bibliotēka kopīgi ar labdarības organizāciju “Caritas Madona” un Madonas novada bibliotēkām 

organizēja 2 akcijas, lai palīdzētu ukraiņu tautai. 

https://www.madona.lv/lat/interesu-un-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iest?fu=read&id=89
https://www.madona.lv/lat/interesu-un-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iest?fu=read&id=89
https://www.madona.lv/lat/interesu-un-profesionalas-ievirzes-izglitibas-iest?fu=read&id=84
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Nodibināta veiksmīga sadarbība ar Tukuma Literātu apvienību, kopīgi organizējot Dzejas dienu 

akciju “Sirds uz perona”. 

 
Lieliska sadarbība ar LNB Bibliotēku attīstības centru, iesaistoties pilotprojektā "Ar viedumu 

medijpratībā" un kopīgi organizējot semināru senioriem un bibliotekāriem, kā arī nodrošinot saturīgu 

piedāvājumu seminārā Madonas un Varakļānu novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekiem. 

 
Vairāki LNB speciālisti piedalījušies bibliotēkas organizētajos semināros Madonas un Varakļānu 

novadu pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem. 

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstam, projekta “Sarunas par vērtībām un literatūru 

Madonas novada bibliotēkā” ietvaros bibliotēkas apmeklētājiem no aprīļa līdz jūlijam bija iespēja tikties ar 

iemīļotiem un novērtētiem latviešu autoriem: rakstnieku Jāni Joņevu, dzejnieku Martu Pujātu, rakstnieci 

Ingunu Baueri, grāmatas autoru, aktieri, dramaturgu un režisoru Andri Kalnozolu. 
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Turpināta aktīva sadarbība ar Alūksnes un Gulbenes bibliotēkām, kopīgi realizējot Europe Direct 

projekta aktivitātes. 

Sadarbībā ar Ārlietu ministriju maijā notikusi “Eiropas diena - Atvērto durvju diena Madonas 

novada bibliotēkā”. 

Aktīva sadarbība ar dienas centru “Baltā ūdensroze” - darbinieces centra nodarbībām bibliotēkā 

meklēja informācijas resursus (grāmatas, audiovizuālos materiālus), kopā ar centra apmeklētājiem nāca 

uz bibliotēku, lai aplūkotu izstādes, iesaistītos bibliotēkas organizētajās aktivitātēs. 

Abas Madonas senioru biedrības regulāri izmantojušas bibliotēkas pakalpojumus, īrējušas telpas 

biedrības aktivitātēm, un iesaistījušās bibliotēkas organizētajos pasākumos. 

Latvijas Universitātes (LU) Madonas filiāle Madonas novada bibliotēkas telpās izvietojusi 

informatīvos materiālus par studiju iespējām LU, iesaistīja bibliotēkas darbiniekus, organizējot studentiem 

lekcijas par resursiem un iespējām, kas pieejamas bibliotēkā. LU Madonas filiāles vadītāja bibliotēkas 

telpas izvēlējusies arī par vietu, kur notika Pirmsskolas izglītības programmas akreditācija. 

Sadarbība ar reģionālo laikrakstu “Stars” un ReTV nodrošinot bibliotēkas publicitāti drukātajos 

medijos un televīzijā. 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
2022.gadā Madonas novada bibliotēka pārrobežu sadarbības aktivitātes nav organizējusi, taču 

ņemta dalība 2 labdarības akcijās, lai palīdzētu ukraiņu tautai.  

 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 
Bibliotēkas interešu aizstāvības darbs tiek veikt ik reizi komunicējot ar pašvaldības pārstāvjiem, 

piedaloties komiteju, komisiju sēdēs, pieaicinot domes priekšsēdētāju, vietniekus vai citus pašvaldības 

pārstāvjus atklāt nozīmīgus bibliotēkas organizētos pasākumus, pieaicinot kā jomas ekspertus. 

Bibliotēku interešu aizstāvības darbs veikts arī komunicējot ar Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrijas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta biroja pārstāvjiem, plānojot 

dažādas kopējas aktivitātes. 

Tikušas veidotas atpazīstamas, bibliotēkas tēlu reprezentējošas aktivitātes saistībā ar Madonas 

novadu - kā sveiciens pilsētai svētkos, izveidots video ieskats “Madona epizodēs” – 5 epizodes par 

pilsētas izaugsmi no trīsdesmito gadu periodikas kopā ar šodienas vizuālo materiālu, izstāde “… iz 

madoniešu dzīves…” Aicinājām ielūkoties unikālā vēsturisko notikumu atspoguļojumā “Madonas svētku 

avīzē ... iz madoniešu dzīves”, kā tika svinēti svētki 20. gadsimta 30. gados un interaktīva virtuāla izstāde 

“Laikrakstu vēsture Madonā un tuvākajā apkārtnē” (ceļā uz “Latviešu grāmatai 500”), kas ir netiešs, bet 

vērtīgs bibliotēkas interešu aizstāvības darbs. 

Bibliotēkas vizuālā identitāte - logo ticis lietots bibliotēkas sagatavotajos izformatīvajos materiālos, 

afišās un citos bibliotēku reprezentējošos materiālos, radot konkrētā ieraksta sasaisti ar Madonas novada 

bibliotēku, jo pozitīva, atpazīstama bibliotēkas tēla radīšana ir svarīgākais bibliotēkas interešu 

pārstāvniecības darbs. 

Sadarbība ar Latvijas Universitātes Madonas filiāli, iespēja Madonas novada bibliotēkas telpās 

nodrošināt studiju programmas akreditācijas procesu ir lielisks rīks bibliotēku interešu aizstāvībā. 

Aktīva sadarbība ar biedrībām (pensionāru biedrības), nodibinājumiem (Madonas novada fonds), 

bibliotēkas telpas kā pasākumu norises vieta - iespēja satikt citu jomu pārstāvjus, prezentēt bibliotēku, 

strādāt bibliotēkas interesēs. 



70 

 

Veiksmīga sadarbība ar reģionālo laikrakstu “Stars”, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciālistiem, ReTV pārstāvjiem - labākais veids kā nodrošināt bibliotēkas tēla stiprināšanu un 

interešu pārstāvēšanu plašākā mērogā, iespēja Madonas novada bibliotēkas vārdam izskanēt tālāk un 

jaudīgāk. 
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 
 

• Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā 
2022.gada metodiskā un konsultatīvā darba veikšanā kā viens no darba virzieniem  - sekojot līdzi 

valstī noteiktajai kārtībai Covid- 19 apstākļos un pēc ierobežojumu atcelšanas (01.04.2022) – ieteikumi, 

individuālas konsultācijas, lai pakāpeniski atgrieztos pirmskovida darba režīmā.  Tāpat tradicionāli aktuāla 

bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu  organizēšana, nodrošināšana, koordinēšana darbinieku 

kompetenču attīstīšanai;  kā arī pakalpojumu kopums - konsultācijas un metodiska palīdzība dažādos 

bibliotekārā darba jautājumos bibliotēku darbības kvalitātes pilnveidošanai.  Nepārtraukts darbs ar BIS 

Alise visās reģiona pašvaldību bibliotēkās, apmācības, konsultācijas, krājumu inventarizācijas, arī skolu 

bibliotēkās (sistēmas administratore) – kvalitatīva krājuma un tā izmantošanas piedāvājumam; sarežģītie 

ekonomiskie apstākļi ietekmēja arī  bibliotēku darbību saistībā ar  akreditācijas komisijas ieteikumu izpildi 

materiāli tehniskā stāvokļa uzlabošanā. Tradicionāli dažādu aktivitāšu koordinēšana, datu apkopošana, 

analīze. 

Metodiskais un konsultatīvais darbs veikts ar 32 Madonas un Varakļānu novados esošajām 

pašvaldību publiskajām bibliotēkām. 

2022.gada oktobrī izstrādāti un ar Madonas novada pašvaldības domes 27.10. lēmumu Nr. 712 

(Prot. Nr. 24, 25.p.) apstiprināti Madonas novada vietējās nozīmes bibliotēku lietošanas noteikumi. 

2022.gada 22.novembrī pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 765 

(protokols Nr. 26, 40.p.) Par izmaiņām Madonas novada pašvaldības bibliotēku tīklā, kas paredz gan 

bibliotēku nosaukumu maiņu, gan reorganizācijas procesu ar spēkā stāšanās laiku - 01.02.2023. 

Sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību 25. novembrī tika organizēta Zoom darba sanāksme  par 

izmaiņām Madonas novada pašvaldības publisko bibliotēku tīklā, kurā piedalījās domes priekšsēdētāja 

vietnieki, pašvaldības juridiskās un personāla nodaļas vadītāja, bibliotēku darbinieki. 

 

• Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 
profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

Metodiskais un konsultatīvais darbs organizēts izmantojot dažādas darba formas – semināri – 

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 2022. gadā organizējusi sekojošus  profesionālās pilnveides pasākumus:   

- 9 seminārus, t.sk 1 attālināti, 1 pieredzes apmaiņas brauciens; 

- 1 izzinošs brauciens,  iesaistoties Europe Direct projektā; 

- 3 sākumapmācības praktikumus (30 stundu programma) - Jumurdas (08.12.2022.-17.02.2023), 

Ļaudonas (05.04.-04.06.) un Bērzaunes (29.06.-20.07.) pagastu bibliotēku vadītājām; 

- 1 studiju prakse LKA Kultūras koledžas studentei (25.04.-22.05.); 

- 2 profesionālās kvalifikācijas prakses LNB 960 stundu programmas studentēm (11.04.-03.06. un 

25.04.-03.06.) 

Šo 15 pasākumu kopējais dalībnieku skaits – 370. Virtuālais apmeklējums – 46. 
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2022.gads iezīmējas kā gads, kurā 4 vietējās nozīmes bibliotēku vadītājas gatavojas un jūnijā sekmīgi 

nokārto ĀF izglītības eksāmenu, iegūstot kvalifikāciju “Bibliotekārs”. Šī mērķa sasniegšanā sniegts 

nozīmīgs konsultatīvs atbalsts. 

Tabula “Madonas novada bibliotēkas organizētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
     

N.p.k. Norises laiks Norises 
vieta 

Organizētājs
(-i) 

Pasākuma nosaukums, 
galvenās tēmas 

Dalībnieku 
skaits 

Stundu 
skaits 
 

1. 09.02. Zoom MNB Seminārs: 

- Pulkveža Oskara Kalpaka 

piemiņai -140 “Kalpaka 
kauss -2022” 

 -Madonas reģiona 
bibliotēkas- kopaina. Vienoti 
dažādībā 

- Aktuāla nozares informācija. 
BIS Alise. Aptaujas par 
apmācību vajadzībām 
rezultāti 

-Bibliotēku darbība 
2021.gadā –darba prioritātes, 
jauni pakalpojumi, nozīmīgi 
projekti, aktivitātes, 
problēmas un to risinājumi – 
pieredzes stāsti, viedokļu 
apmaiņa 

- No Sentluisas līdz 
Aiviekstei. Annas Aizsilnieces 
grāmatu māksla 

46, t.sk. 1 
skolu 
bibliotekāre 

3,5 (5) 

2. 16.03. MNB MNB  

Latvijas 
Grāmata 
grāmatu 
galds 

  

  

Seminārs 
-Viktorīnu veidošana Google 
veidlapās 

- “Es tev, tu -man: mēs visi 
kopīgam darbam – grupu 
darbs 

55 3,5 (5) 
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3. 12.05. MNB MNB 
sadarbībā 
ar EUROPE 
DIRECT 
Gulbenē, 
ESIP 

 

IK Virja 
grāmatu 
galds 

Seminārs 

- darba aktualitātes 

- Latvijas valsts aizsardzības 

sistēma un sabiedrības loma 
tajā – kā rīkoties krīzes 
gadījumā? 

-Skats nākotnē ar pamatu 
šodienā / vēsturnieks Gatis 
Krūmiņš 

- Latvijas pensiju sistēma 

36, t.sk. 2 
skolu 
bibliotekāri 

4 (6) 

4. 15.06. Talsu 
novads 

MNB Pieredzes apmaiņas 
izbraukuma seminārs- 
Talsu novads: 

-Strazdes muiža, 
bibliotēka, 

-Talsu Galvenā bibliotēka, 

-pilsētas apskate, 

-Pastendes pagasta 
bibliotēka 

34, t.sk. 
1skolu 
bibliotekāre 

(7) 

5. 20.08. MNB MNB 
sadarbībā 
ar LNB 

Ar viedumu medijpratībā  - 
senioru un bibliotekāru 
medijpratības 
kompetences projekts 

21 2,5 (4) 

6. 31.08. Vestiena, 
Ērgļi 

MNB 
sadarbībā 
ar EUROPE 
DIRECT 
Gulbenē 

Izzinošs brauciens 
“Savējie iedvesmo!” -
Zemnieku saimniecība 
“Jāņkalni” 

- Ērgļu apskate 

- SIA “Mailīšu fabrika” 

-R. Blaumaņa 
memoriālmuzejs “Braki” 

23 10 

7. 14.09. MNB MNB Seminārs 33 3,5 (5) 
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Apgāda 
Antava 
grāmatu 
galds 

- Nozares darba aktualitātes: 
valsts un pašvaldību 
institūciju amatu katalogs, 
statistikas dati, grāmatu 
iepirkuma projekts 

-ES aktualitātes 

-Projekta “Humanitāro 
zinātņu digitālie resursi: 
integrācija un attīstība” 
aktivitātes 

-Jaunumi novadpētniecības 
grāmatu plauktā 

-Laikraksta “Stars” literārā 
lappuse “Pieskāriens” 

-Apgāds “Antava”, literārā 
tikšanās ar grāmatu autoru 
Māri Ruku 

8. 12.10. MNB MNB 
sadarbībā 
ar LNB  

  

  

Apgāda 
Jumava  
grāmatu 
galds 

Seminārs, veltīts Latviešu 
grāmatai - 500 

-nozares darba 
aktualitātes 

-Darbs ar bērniem un 
jauniešiem publiskajās 
bibliotēkās 

-Nākotne pirms 100 gadiem: 
ko pagātnes avīzes rakstīja 
par dzīvi 21.gadsimtā 

-LNB digitālās bibliotēkas 
kolekcijas 

-Madonas laikraksti Madonas 
muzeja krājumā 

-Preses izdevumi Madonā un 
apkārtnē- ieskats interaktīvās 
izstādes veidošanas procesā 

-Grāmatas “Ukrainas vēsture” 
atklāšana, tikšanās ar tās 
sastādītāju Imantu Liepiņu 

54, t.sk. 4 
skolu 
bibliotekāri, 6 
muzeja 
darbinieki, 

3 LNB 
lektores 

3,5 (5) 
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9. 09.11. MNB MNB 

  

Apgāda 
Jumava  
grāmatu 
galds 

Seminārs 

Informācijas resursi MNB 
reģistrētiem lietotājiem 

BIBLIO projekts “Darba vidē 
balstītas mācības” 
specializācijas kursi 

Iepazīsti tehnoloģijas! 

Pasaku loma prasmju un 
iemaņu attīstīšanā bērniem 

Aktuālais bibliotēku krājuma 
komplektēšanā 

Medijpratības meistars 

Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļa 

Andreja Eglīša grāmatas 
“Ticībai un gaismai” 
atvēršanas svētki 

59 3,5 (5) 

10. 14.12. MNB 

Zoom 

MNB 

sadarbībā 
ar EUROPE 
DIRECT 
Gulbenē 

  

  

Seminārs: 

darba aktualitātes 

Literārā akadēmija. 
“Attālinātie”- tikšanās ar 
stāstu krājuma autoriem, 
izdevniecība 29 

Eiropas muzikālais ceļojums: 
mūziķa Kārļa Auziņa 
koncertlekcija 

34 3,5 (5) 

    Kopā:  364 
dalībnieki 

44,5 (57) 

 

Semināri tradicionāli organizēti mēneša otrajā trešdienā. Atgriezeniskā saite no semināros 

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.  
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Bibliotekāri gada nogalē saņem Madonas novada bibliotēkas izsniegtus apliecinājumus par tās 

organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu gada laikā. Izsniegts 41 apliecinājums. 

Bibliotēku apmeklējumi. 
 2022.gadā apmeklētas visas Madonas un Varakļānu novadu 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, uzsākt krājumu inventarizāciju.  Kopumā  bibliotēkas apmeklētas 49 reizes, t.sk 10 

krājuma inventarizācijas, 2 darba intervijas.  

Sagatavoti un nosūtīti bibliotēkām un pašvaldībām/ pagastu pārvaldēm vizitācijas vērtējumu 

ziņojumi darba kvalitātes uzlabošanai.  

 

• Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 
Lai nodrošinātu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides paaugstināšanu, turpinās laba 

sadarbība ar skolu bibliotekāriem.  Metodisko pakalpojumu klāsts piedāvāts sadarbībā ar skolu bibliotēku 

metodiskā darba koordinatori Regīnu Cirveli,  Madonas pilsētas vidusskolas bibliotēkas vadītāju. 

  Skolu bibliotekāri aicināti piedalīties Madonas novada bibliotēkas rīkotajos semināros, kad iekļautas 

atbilstošas tēmas. Šeit saskatāma problēma – skolu bibliotekāri ir noslogoti pedagoģiskā darba veikšanā 

un stundu laikā ir problemātiski apmeklēt seminārus. 

 Ievērojams darbs veikts gada sākumā - janvārī, februārī, pārbaudot, konsultējot un palīdzot skolu 

bibliotekāriem aizpildīt statistikas datus Latvijas digitālajā kultūras portālā, kur atbildība par 22 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, Kusas pamatskolas (darbinieku maiņa) tika veikta 

krājuma inventarizācija. Vestienas pamatskola 2022.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 un Varakļānu novadu 

publiskās un skolu bibliotēkas; pašvaldība, pagastu pārvaldes, izglītības, kultūras iestādes, NVO. 

Pašvaldība nodrošina Zoom tiešsaistes pasākumu norisi. 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, darbs ar bērniem un jauniešiem;. 

-  LNB BLC – projekti „Bērnu žūrija”, “Skaļā lasīšana”; 

-  KISC – projekti, interneta ātruma uzlabojumi, tīmekļsemināri, datortehnika, konkursi u.c.; 
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- 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 
Šī darba veikšana nav iespējama bez  jaunu iemaņu un zināšanu apgūšanas, regulāras 

profesionālās pilnveides, pieredzes apmaiņas, kas notiek gan ikdienā, gan apmeklējot dažādus 

izglītojošus pasākumus klātienē un tiešsaistē, gan lasot materiālus interneta resursos. Paldies LNB par 

daudzveidīgo atbalstu, piedāvājot dažādus izglītojošus pasākumus!  
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Pielikumi 
 
• Pēc izvēles (preses apskats, bibliogrāfija, pasākumu saraksts/tabula, izstāžu saraksts/tabula, 

fotogrāfijas, pasākumu scenāriji, aptaujas anketu paraugi, projektu apraksti u. c.) 
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PUBLIKĀCIJAS PAR MADONAS NOVADA BIBLIOTĒKU 2022 
 
1. Aizsilniece, Anna. Anna Aizsilniece kadrā un grāmatās. -  Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 20 (2022, 16. 
februāris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
2. Aizsilniece, Anna. Annas Aizsilnieces izjūtu māksla.  - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 16 (2022, 8. 
februāris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
3. Auziņš, Kārlis. Džeza mūzikas balss Madonā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 149 (2022, 28. 
decembris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
4. Berele, Egita. Grāmatas atvēršanas svētki bibliotēkā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 119 (2022, 14. 
oktobris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
5. Bikovska, Zane. 96 svecītes jubilejas tortē. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 64 (2022, 7. jūnijs), [1.], 5. 
lpp. - https://www.estars.lv/ 
6. Blumberga, Vineta. Madonas novada interešu izglītības bērnu un jauniešu izstāde "Svētku laiks" 
Madonas novada bērnu literatūras nodaļā. – Madonas Novada Vēstnesis. – Nr. 1 (janvāris), 7. lpp. - 
https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_gada_janvaris.pdf 
7. Elsiņa, Inese. Aizvadīti Grāmatu svētki novadā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 49 (2022, 29. aprīlis), 
4. lpp.- https://www.estars.lv/ 
8. Elsiņa, Inese. Aktivitātes Madonas novada bibliotēkā. – Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 30 (2022, 11. 
marts), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
9. Elsiņa, Inese. Andreja Eglīša dzejas vārds. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 131 (2022, 11. novembris), 
4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
10. Elsiņa, Inese. Bibliotekāru seminārs Madonā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 143 (2022, 13. 
decembris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
11. Elsiņa, Inese. Ceļotāju pieredze. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 143 (2022, 13. decembris), 4. lpp. - 
https://www.estars.lv/ 
12. Elsiņa, Inese. Eiropas dienā tēmu loks visai plašs. - Stars 1691-0958 Nr. 57 (2022, 20. maijs), 4. lpp. 
- https://www.estars.lv/ 
13. Elsiņa, Inese Eseju konkurss "NLO vēstījums". - Stars 1691-0958 Nr. 87 (2022, 2. augusts), 4. lpp. - 
- https://www.estars.lv/ 
14. Elsiņa, Inese. Grāmatas atvēršana Madonas bibliotēkā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 129 (2022, 
8. novembris), 4. lpp. -- https://www.estars.lv/ 
15. Elsiņa, Inese. Grāmatu svētki Madonā. - Stars 1691-0958 Nr. 46 (2022, 22. aprīlis), 4. lpp. - 
https://www.estars.lv/ 
16.  Elsiņa, Inese. Ilzei Indrānei veltīta diena. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 47 (2022, 26. aprīlis), 4. 
lpp. - https://www.estars.lv/ 
17. Elsiņa, Inese. Izstāde rada izjūtas par laiku. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 112 (2022, 28. 
septembris), 2., 6. lpp. - https://www.estars.lv/ 
18. Elsiņa, Inese.  Kad grāmatas pārtop par ziediem. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 60 (2022, 27. maijs), 
4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
19. Elsiņa, Inese. Kalendārs apbur arī madoniešus. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 85 (2022, 27. jūlijs), 
4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
20. Elsiņa, Inese. "Kalendārs mani sauc". - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 76 (2022, 6. jūlijs), 4. lpp. - 
https://www.estars.lv/ 
21. Elsiņa, Inese. Pašvaldību bibliotēku darbinieku seminārs. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 117 (2022, 
11. oktobris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
22. Elsiņa, Inese. Skats nākotnē ar pamatu šodienā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 54 (2022, 13. maijs), 
4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
23. Elsiņa, Inese Sveču kolekcija Madonas bibliotēkā. - Stars 1691-0958 Nr. 16 (2022, 8. februāris), 4. 
lpp. - https://www.estars.lv/ 

https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_gada_janvaris.pdf
https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_gada_janvaris.pdf
https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_gada_janvaris.pdf
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/
https://www.estars.lv/


80 

 

24. Elsiņa, Inese. Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 63 (2022, 3. 
jūnijs), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
25. Elsiņa, Inese Tikšanās kā lielisks koncerts. - Stars 1691-0958 Nr. 142 (2022, 9. decembris), 4. lpp. - 
https://www.estars.lv/ 
26. Elsiņa, Inese. Zīmējumu konkurss "Vienoti Eiropā!". -  Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 46 (2022, 22. 
aprīlis), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
27. Fiļipova, Līga. Rudens Madonas novada bibliotēkā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 111 (2022, 27. 
septembris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
28. Grīnvalde, Zane. Muzejs atsāk tikšanos "Dzīves un mākslas krāsās". – Stars. - ISSN 1691-0958. -  
Nr. 5 (2023, 17. janvāris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
29. Grīnvalde, Zane. Zinātniskie lasījumi Madonas muzejā. – Stars. - ISSN 1691-0958. – Nr. 136. – (2022, 
25. novembris), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
30. Kazakevičs, Egils. Saņem bukletus "Kā rīkoties krīzes situācijā". - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 30 
(2022, 11. marts), 6. lpp. - https://www.estars.lv/ 
31. Koka, Sandra. "Pielasīt sirdi" caur grāmatām. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 12 (2022, 28. janvāris), 
13. lpp. - https://www.estars.lv/ 
32. Kovtuna, Laura Aicinām uz semināru "Ar viedumu medijpratībā". - Stars. - ISSN 1691-0958. -  Nr. 89 
(2022, 5. augusts), 2. lpp. - https://www.estars.lv/ 
33. Kovtuna, Laura. Ar decembri uzsākta bibliotēku reorganizācija. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 139 
(2022, 2. decembris), 2. lpp. – - https://www.estars.lv/ 
34. Kovtuna, Laura. Bibliotēkās vienoti noteikumi un cenrādis. – Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 132 (2022, 
15. novembris), 2. lpp. - https://www.estars.lv/ 
35. Kovtuna, Laura. Groza kultūras nama un kinoteātra pakalpojumu izmaksas. – Stars. - ISSN 1691-
0958 Nr. 40 (2022, 5. aprīlis), 2. lpp. 
36. Kovtuna, Laura. Izmaiņas skars no 1. janvāra. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 146 (2022, 20. 
decembris), 2. lpp. - https://www.estars.lv/ 
37. Kovtuna, Laura. Izstrādāti pieteikumi projektā "Iedvesmas bibliotēka". – Stars. - ISSN 1691-0958. -  
Nr. 103 (2022, 7. septembris), 2. lpp. - https://www.estars.lv/ 
38. Kovtuna, Laura. Seniorus mudina patērēt saturu viedi. – Stars. - ISSN 1691-0958. -  Nr. 92 (2022, 12. 
augusts), [1.], 2. lpp. - https://www.estars.lv/ 
39. Kovtuna, Laura. Veiks izmaiņas novada bibliotēku tīklā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 137 (2022, 
29. novembris), 2. lpp. – https://www.estars.lv/ 
40. Krupko, Elīna. Turpinām atzīmēt "Iedzēniem" 85. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 122 (2022, 21. 
oktobris), 4. lpp. – https://www.estars.lv/ 
41. Latvijas Bankas izstāde un diskusija ar vietējiem līderiem Madonā. – Stars. - ISSN 1691-0958. -  Nr. 
108 (2022, 20. septembris), 6. lpp. - https://www.estars.lv/ 
42. Mengote, Signe. Bibliotēka – gaismas sala nedrošos laikos. - Mājas Viesis. – ISSN 1691-0931. - Nr. 
19. (06.-19. 10.), 28. – 33. lpp. –
https://news.lv/search/results?q=%22Madonas+novada+bibliot%C4%93ka%22 
https://www.la.lv/biblioteka-gaismas-sala-nedrosos-laikos 
43. Nusbauma-Kovaļevska, Agrita. Aicina piedalīties akcijā. – Stars. - ISSN 1691-0958. -  Nr. 123 (2022, 
25. oktobris), 6. lpp. - https://www.estars.lv/ 
44. Palīdzēsim Ukrainai uzvarēt!. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 128 (2022, 4. novembris), 2. lpp. - 
https://www.estars.lv/ 
45. Puķīte, Daiga. Bibliotēka aicina uz vasaras aktivitātēm!. - Madonas Novada Vēstnesis. –  Nr. 4 (2022, 
maijs), 11. lpp. - https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_gada_maijs.pdf 
46. Puķīte, Daiga. "Latviešu grāmatai 500" novada bibliotēkā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 113 (2022, 
30. septembris), 4. lpp. – https://www.estars.lv/ 
47. Pulkstenis, Imants. Projekts, kas rosina vēsturiskas atmiņas. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 147 
(2022, 21. decembris), 4. lpp. – https://www.estars.lv/ 
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48. Radiņa, Sarmīte. Aprīlis ielūdz Tevi bibliotēkās!. - Madonas Novada Vēstnesis. -  Nr. 3 (2022, aprīlis), 
15. lpp. - https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_gada_aprilis.pdf 
49. Radiņa, Sarmīte. Dzejas dienas pasākums Madonā. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 103 (2022, 7. 
septembris), 4. lpp. – https://www.estars.lv/ 
50. Sandere, Gunta. Krāsu košums izstādes darbos. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 3 (2022, 7. janvāris), 
4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
51. Saulīte, Imelda. Aktuālais Madonas novada bibliotēkā. - Madonas Novada Vēstnesis. -  Nr. 6 (2022, 
augusts), 4. lpp. - https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_augusts2.pdf 
52. Saulīte, Imelda. Ar labiem vārdiem Ziemassvētki nāk…. - Madonas Novada Vēstnesis. - Nr. 9 (2022, 
decembris), 12. lpp. - https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_decembris.pdf 
53. Saulīte, Imelda. Novada bibliotēkā vasarā…. - Madonas Novada Vēstnesis. - Nr. 5 (2022, jūlijs), [1.] 
lpp. - https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_gada_julijs_0.pdf 
54. Šmugā, Iveta. "Aiz krīzēm nepazaudēt virzienu". - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 103 (2022, 7. 
septembris), 5. lpp. - https://www.estars.lv 
55. Stepāne, Dace. Saredzēt skaistumu mazajās lietās. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 18 (2022, 9. 
februāris), 13. lpp. - https://www.estars.lv/ 
56. Valaine, Sandra. Šķūnīšu māksla sasniedz pilsētu!. - Stars. - ISSN 1691-0958. - Nr. 51 (2022, 6. 
maijs), 4. lpp. - https://www.estars.lv/ 
57. Zaube, Edīte. Pulkveža Oskara Kalpaka atceres pasākumi. - Madonas Novada Vēstnesis. - Nr. 2 
(2022, marts), [1.] lpp. - https://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis_2022_gada_marts.pdf 
 
SIŽETI PAR MADONAS NOVADA BIBLIOTĒKU 
1. Māra Stiprā izstāde Madonas novada bibliotēkā -   
https://www.facebook.com/retvmadona/videos/672823733827090 
2. Sandras Valaines izstāde Madonas novada bibliotēkā -   
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.05.2022-province-skunisa-maksla.id261830?fbclid=IwAR1VhYH5-
EZmcaEy5lz7gB4Cil2vu7k6tg3-wxRyS_gtRB5ixoaAsn5DEqU 
3. Dzejas diena “Sirds uz perona” – arī Madonā pie MNB -  
https://www.facebook.com/SirdsUzPerona/videos/1811234405891953 
4. Izstāde “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka novados. 1922-1940.” (100 gadi Latvijas labā) - 
https://www.youtube.com/watch?v=2b4bbUnK6xc 
5. Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja zinātniskie lasījumi “Nesenās vēstures pētniecība. 
Pieredze. Problēmas.” - “Bibliotēkas un novadpētniecība” - S. Radiņa – par MNB un novada bibliotēku 
pieredzi -  https://www.youtube.com/watch?v=4nDTqwYueDI  
 
MNB VEIDOTI SIŽETI 
1. “Madona epizodēs” – 5 epizodes par pilsētas izaugsmi no trīsdesmito gadu periodikas kopā ar šodienas 
vizuālo materiālu -   
https://www.youtube.com/watch?v=AojtAyZGPLg 
https://www.youtube.com/watch?v=xaf8TlqRxuE 
 https://www.youtube.com/watch?v=C3WZdO95eBU&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=4lBUlqq7n4o&t=8s 
https://www.youtube.com/watch?v=LKiPsCNKLx4&t=4s 
2. Interaktīva virtuālā izstāde “Laikrakstu vēsture Madonā un tuvākajā apkārtnē” par laikrakstu rašanās 
sākumu un attīstību līdz mūsdienām Madonā (senāk – Biržos) un tuvākajā apkārtnē. 
https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=5318 
3. Video stāsti “Savējie iedvesmo”: 
Vestienā – Zemnieku saimniecībā “Jāņkalni” 
https://www.youtube.com/watch?v=WD85dHvuD7o 
Ērgļos – aušanas darbnīcā SIA “Mailīšu fabrika” 
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https://www.youtube.com/watch?v=h9-IVrSO810 
Ērgļos – R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki” 
https://www.youtube.com/watch?v=ApGB7lN6PI0 
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FOTOGRĀFIJAS  

I.Indrānes jubilejas gada aktivitātes - piem.: lasījumi 
uz Lazdu laipas 

 

Atbalsts Ukrainas bēgļiem - attālinātais darbs un 
mācības bibliotēkā 

 

A.Eglīša grāmatas “Ticībai un gaismai” (sastādītāja 
D. Puķīte) atvēršanas svētki 

 
 
 

Iesaistīšanās starptautiskajā Dzejas dienu aktivitātē 
“Sirds uz perona” 

 

Koncertlekcija tikšanās ar mūziķi K. Auziņu 

 
 

Ģimeņu sestdienas 
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Grāmatu un ziedu izstāde ”Ikkatrā sīkā ziediņā”,  kas 
tapusi kopā ar lasītājiem 

 

Brīvdabas aktivitātes bibliotēkas pagalmā pilsētas 
svētkos 

 

Novadnieces, mākslinieces A. Aizsilas grāmatu 
mākslas izstāde “No Sentluisas līdz Aiviekstei” 

  

Tikšanās ar grāmatas “Attālinātie” autoriem gan 
ZOOM platformā, gan klātienē 

 

Atskati “No bibliotēkas vēstures” 

 

Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām 
bibliotēkām” 

 

 


