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KOPSAVILKUMS 

Neraugoties uz līdz šim nebijušu situāciju, 2020. gads vērtējams kā izdevies, vērtīgām, 

rīcībām, radošām idejām un darbības novitātēm  piepildīts. 

 
DARBA PRIORITĀTES 

2020. gada darba prioritātes: 

 - Madonas novada bibliotēkas akreditācija. 

-  Pakalpojumu attīstība. 

 

JAUNI PAKALPOJUMI  
Lai arī jaunais lielā mērā ir tas pats zināmais citādā izpildījumā, aktīvs piedāvājums ar sociālo 

mediju starpniecību Madonas bibliotēkas apmeklētājiem likās novitāte.  

Novitāte- konkursi sociālajos tīklos. Pavasara pandēmijas laikā sociālo tīklu Facebook 

lietotājiem tika piedāvāts piedalīties trijos konkursos par Madonas pilsētu, Madonas novadu un 

Lieldienām vietnē Make Online Quizzes in Minutes - Quiz Maker, kā arī  digitālā izstāde sociālajos 

tīklos - “Neparasti parastie bibliotekāri”. Akcija internetā: Paliec mājās! - ”Es lasu, tu lasi, mēs lasām…”- 

padalies, ko izlasīji! Ievieto grāmatas vāciņu un iesaki, kāpēc šī grāmata būtu jāizlasa citiem! 
https://www.facebook.com/MadonasBIB/ 

  Novitāte- “Lasītāju klubiņa” dibināšana,  un pēc tam tā darbība WhatsApp grupā. 

Domu apmaiņas par izlasītām grāmatām (98 ieraksti), bibliotēkas informācija (15 ieraksti), dažādas 

diskusijas par noteiktām tēmām (6), Ziemassvētku konkurss,- tā darbojas “Lasītāju klubiņš” digitālajā 

vidē. Video no “Lasītāju klubiņa” dibināšanas pasākuma http://www.madona.lv/lat/video-sizeti. 

Novitāte-  bezkontakta grāmatu izsniegšana bibliotēkas lasītājiem, izstādes logos. Par šiem 

pakalpojumiem, video sižets http://www.madona.lv/lat/video-sizeti. 

Novitāte- Skaļās lasīšanas  reģiona fināla  pasākums, vērtēšana  notika attālināti tiešsaistē.  

Sākot ar septembri, bibliotēkas lietotājiem ir uzsākta jauna dizaina plastikāta  lietotāju karšu 

nomaiņa, izsniegšana. 

Tāpat rudenī apmeklētājiem tika piedāvāta uzlabota jauna dizaina un funkcionalitātes 

mājaslapa https://biblioteka.madona.lv/lv/.  

Novitāte- Novadnieku datubāzes izveides uzsākšana 

https://biblioteka.madona.lv/lv/novadpetnieciba Uz 31.12.2020 izveidoti ieraksti par 103 personālijām.  

 
 
NOZĪMĪGI JAUNI PROJEKTI 

2020. gadā Madonas novada bibliotēkā, ievērojot noteiktos  darbības ierobežojumus, 

noorganizēti 66 pasākumi un aktivitātes. Noorganizētas 81 gan literatūras, gan mākslas un dažādu 

radošo  darbu izstāde.  

Lai gan izpalika tradicionālie Grāmatu svētki, zināmā mērā tos aizvietoja Literārā nedēļa 

“Vārdu vējš” Dzejas dienu laikā.  

Lai gan izpalika plānotais ikgadējais reģiona  bibliotēku speciālistu profesionālās pilnveides 

izbraukums, zināmā mērā to aizstāja ekspedīcija “ES LABĀS PRAKSES IZZINĀŠANA” izziņas 

brauciens uz  Daugavpili EDIC projekta ietvaros, kura programma piedāvāja iespēju iepazīties ar  

Daugavpils EDIC, Latgales centrālo bibliotēku, Daugavpils puses kultūrvēsturisko mantojumu, ES 

projektu pieredzi.  

Lai gan izpalika plānotā Lietuvas un Igaunijas sadarbības partneru no Anīkščiem un Raplas 

tikšanās, uzņemšana Madonā,  komunikācija notika tiešsaistē. 

https://www.quiz-maker.com/
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
http://www.madona.lv/lat/video-sizeti
http://www.madona.lv/lat/video-sizeti
http://www.madona.lv/lat/video-sizeti
https://biblioteka.madona.lv/lv/
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadpetnieciba
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Lai gan nebija iespējams klātienē Madonā  realizēt  plānoto LBB Jauno speciālistu 4Can 

Gurus jaunu pieredzi prezentējot Madonu, Madonas novada bibliotēku  sniedza tiešsaistes formāts.  

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju Latvijā un Baltijas valstīs, tika nolemts konferenci 

“4CanGurus 2020” rīkot tiešsaistē (platformā “Zoom”), lai gan sākotnēji tās norise bija plānota 

Madonas novada bibliotēkā.  

 
DARBS COVID-19 APSTĀKĻOS UN ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ  

Līdzīgi kā citviet Latvijā  arī Madonas novada bibliotēka rīkojās saskaņā ar valdības lēmumiem 
un rīkojumiem, ievērojot un pildot noteiktos nosacījumus. Bibliotēkas darbību būtiski ietekmēja laika 
periodi-  

 no 16.marta - apmeklētājiem slēgta, no 15 . aprīļa - bezkontakta grāmatu izsniegšana, no 

19. maija-  ar valstī noteiktajiem  ierobežojumiem atvērta apmeklētājiem, no 21. decembra-  

apmeklētājiem slēgta.   

Pielāgošanās nestandarta situācijai raisīja dažādas radošuma izpausmes- lelles Šarlotes 

informējošie videoklipi, tehnoloģiskus risinājumus- komunikācija tiešsaistē gan ar kolēģiem, gan 

sadarbības partneriem, veidoja jaunu pieredzi, ļāva paveikt nopietnu darbu ar krājumu. 

 

PROBLĒMAS, TO RISINĀJUMI 
Joprojām starp problēmām atzīmējamas iedzīvotāju  vājās informācijas meklēšanas un 

atlases spējas,   tāpēc tiek piedāvātas informācijpratības un medijpratības nodarbības visām vecuma 

grupām. Bērnu un jauniešu vidū vērojama slikta lasītprasme – tāpēc tiek piedāvātas lasīšanas 

veicināšanas programmas, iedvesmojoši pasākumi.  

 
CITI AKTUĀLI JAUTĀJUMI 

2020.gada sākumā apstiprināta un ieviesta darbībā Madonas reģiona bibliotēku 

novadpētniecības koncepcija, izdota saskaņā ar Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba 

vadlīnijām. 

Izstrādāta “Madonas novada bibliotēkas   krājuma attīstības politika 2020.-2025. gadam”.  

Notikusi Madonas novada bibliotēkas akreditācija, iegūstot Reģiona bibliotēkas statusu 

nākošajiem 5 gadiem. 
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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

Īss situācijas apraksts: 

● bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Madonas novada bibliotēka – Madonas  novada pašvaldības kultūras, izglītības un  

informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras 

ministrijā, kurai  akreditācijas rezultātā piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss,  koordinē un 

metodiski vada reģiona 5 pašvaldību  32 vietējās nozīmes publisko bibliotēku darbu, veic metodiski 

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

novadā 2 bibliotēkām un Varakļānu novadā- 3 bibliotēkām.  Ir noslēgti  līgumi uz nenoteiktu laiku ar 

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

veikšanu. No visām 5 pašvaldībām saņemti lēmumi par Madonas novada bibliotēkas virzīšanu RGB 

statusa ieguvei. 

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

bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 

Madonas novadā ir 22 vietējās nozīmes bibliotēkas – pagastu pārvalžu struktūrvienības. Izpildvaras 

hierarhijā pakļautas pagastu pārvalžu vadītājiem. 7 no 14 pagastiem (Arona, Barkava, Dzelzava, 

Liezēre, Ļaudona, Prauliena, Sarkaņi) ir otrās bibliotēkas, Aronas pagastā 3 vietējās nozīmes 

bibliotēkas. Bibliotēku izvietojums- kādreizējie teritoriālie  centri, kuri laika gaitā pārvērtušies par 

mazapdzīvotām vietām. 

Notiek sadarbība ar 22 Madonas reģiona skolu bibliotēkām, tajā skaitā 20 BIS Alise bibliotēkām. 

● Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

Izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas struktūrā nav notikušas. 

Saistībā ar covid 19  ieviestajiem epidemioloģiskajiem nosacījumiem pārskata periodā  sākoties 

ārkārtējai situācijai ir slēgta jaunākās periodikas lasītava 1. stāvā, to pārvēršot par atgriezto izdevumu 

karantīnas telpu, pārtrauktas nomas attiecības ar kafejnīcu. 

Iespēja  iepazīties ar periodiskajiem izdevumiem, gan tika nodrošināta Uzziņu lasītavā 2. stāvā, 

tomēr tas rezultējās ar iespaidīgu periodisko izdevumu izsnieguma samazinājumu.  

 

●  Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

Bibliotēkas darbība organizēta  saskaņā ar vidējā termiņa Madonas  novada  pašvaldības publisko 

bibliotēku darbības un  attīstības stratēģiju 2015.-2020. gadu laika periodam, Apstiprināts  ar Madonas 

novada pašvaldības domes 30.09.2015 lēmumu  Nr. 546 (prot. Nr 21;19). Stratēģiju izvērtēja LNB 

speciālisti (2019), tā ir pozitīvi novērtēta. 

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

plānošanas periodā. Notiek darbs pie stratēģijas izstrādes nākošajam plānošanas periodam.2021.-

2025. 
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● Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā (īss raksturojums, reģionam aktuālie 

ilgtspējīgas attīstības virzieni, bibliotēku aktivitāšu piemēri, secinājumi) 

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

plānotas un realizētas rīcības atbilstoši kopienas vajadzībām. Veiktās aktivitātes, organizētie pasākumi   sekmē 

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

iedzīvotāju digitālās prasmes, nodrošina piekļuvi pasaules kultūras mantojumam un zināšanām.  

2020. 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.) 

2020.gada 23. oktobrī notika Madonas novada bibliotēkas akreditācija, kā rezultātā ir 

piešķirts Reģiona galvenās bibliotēkas statuss, Akreditācijas apliecība Nr 9B 2020. gada 20. 

novembrī.  

 Visas 32 reģiona vietējās nozīmes bibliotēkas akreditētas 2019. gadā.  
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

 

Madonas novada pašvaldība budžeta finansējumu piešķir: 

1. Ar atsevišķu lēmumu apstiprinot iestāžu amatu vienību sarakstus; 

2. Ar atsevišķu lēmumu piešķir iestādes funkcionēšanas budžetu; 

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

pasākumiem-  remontdarbiem, pamatlīdzekļu un inventāra iegādei. 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 179134 169884 175087 

Pašvaldības finansējums 170244 161461 168167 

Citi ieņēmumi: 8890 8423 6920 

t. sk. maksas pakalpojumi 2425 2829 2126 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 2020 1900 600 

t. sk. citi piešķīrumi 751  500 

Novadu līdzfinansējums RGB 

funkciju veikšanai 

3694 3694 3694 

 

 

Madonas novada bibliotēkas funkciju veikšanas finansējumu pamatā veido Madonas novada 

pašvaldības piešķīrumi un cits finansējums:  reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas daļēji tiek 

finansētas no Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu  novadu pašvaldībām. 96% finansējumu 

nodrošina Madonas novada pašvaldība; cits  piesaistītais finansējums- 4% , tajā skaitā 53% citi 

piešķīrumi reģionālās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai, 16% piesaistītais projektu finansējums un 

31% maksas pakalpojumu ieņēmumi. 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 179134 169884 175087 

Darbinieku atalgojums (bruto) 95748 95285 96467 

Krājuma komplektēšana 16239 17271 16246 
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Atlīdzība bibliotēkas budžetā sastāda 68%, 9% paredzēti krājuma komplektēšanai, un  22% 

ir iestādes uzturēšanas izmaksas.  

Trīs gadu intervālā:  2017. gada nogalē saskaņā ar valstī noteiktās minimālās algas 

paaugstinājumu,  atalgojums 2018. gadam tika noteikts atkarībā no algas lieluma no 10 līdz 50 Eiro. 

No iestādes amatu vienību saraksta tika izņemts sētnieka amata vienība, to pievienojot Īpašumu 

uzturēšanas nodaļas štatiem. 

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

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

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

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

datumu noteikšanu, kurš noteica darba algu par kārtējo mēnesi izmaksāt nākošā mēneša septītajā 

datumā, tādējādi 2019. gada decembra atalgojums bija tikai 50% no mēneša amatu vienību saraksta  

mēnešalgu  summas. 

2020. gada septembrī visā Madonas novadā ar pašvaldības domes lēmumu atalgojums tika 

paaugstināts par 7%. 

Finansējums krājuma iegādei  no 2020. gadā bija 16245, kas ir 2,20 eiro uz iedzīvotāju. 

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

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

iedzīvotāju  pagastos, EUR 2,00 uz iedzīvotāju Madonā.  

Pašvaldības piešķirtais finansējums un papildus piesaistītie līdzekļi nodrošina bibliotēkas 

funkciju veikšanu un iestādes kārtējo uzturēšanu.  Gada sākumā tiek piešķirts finansējums iestādes 

uzturēšanai un pamatdarbības nodrošināšanai, kurš nenodrošina investējumu attīstībai. Tikai vēlāk 

tiek piešķirts finansējums atsevišķām investīcijām. 

2020. gadā papildus  piešķirts finansējums elektroinstalāciju remontdarbiem un 

apgaismojuma remontdarbiem, uz kuriem norādīja darba drošības un ugunsdrošības pārbaudēs, 

nodrošinot atbilstību MK normatīviem iestādes apgaismojuma remontdarbiem, pārejai uz LED 

spuldzēm,  grīdas seguma atjaunošanai vietās, kur vislielākā cilvēku plūsma. 

Bruto 
darba 

samaks
a

53%

VSAOI
15%

Krājum
a 

kompl.
9%

Pārējie
22%

Kapit.  
Izd.
1%

Izdevumi 2020

Bruto darba
samaksa

VSAOI

Krājuma
kompl.

Informāc.
tehnol.
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Tika veikta mehāniskās ventilācijas sistēmu apsekošana, tīrīšana,  kā to paredz MK noteikumi. 

Rezultātā  telpu daļā, kuru nomāja  kafejnīca, tika noteikts aizliegums sistēms S-7 izmatošanai virtuves 

vajadzībām.  

  BIS Alise izmaksas Madonas bibliotēkas budžetā nav iestrādātas, tā ir atsevišķa sadaļa par 

visām Madonas novada publiskajām bibliotēkām pašvaldības budžetā. 

Bibliotēkas budžetā neuzrādās Madonas novada pašvaldības finansējums  novada kontekstā 

nozīmīgiem pasākumiem. 2020.gadā Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļa apmaksāja  

Literārās nedēļas pasākumu ciklu “Vārdu vējš”. 

Bibliotēkas izdevumi 2020. gadā: atalgojums kopā ar nodokļiem sastādīja 68%, 22% no 

bibliotēkas rīcībā esošā budžeta paredzēti iestādes uzturēšanai- komunālajiem maksājumiem, 

bibliotēkas darbības nodrošināšanai  nepieciešamajiem  pakalpojumiem un precēm. 9% no budžeta 

paredzēti krājuma komplektēšanai un 1%- kapitālajiem izdevumiem-  multifunkcionālā iekārta.  
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3.  MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

 

2020. gada nogalē apritēja  17 gadi, kopš bibliotēka atrodas telpās Skolas ielā 12. 

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

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

risinājumus. Ik gadu tiek  plānots un saņemts finansējums atsevišķiem uzlabojumiem. Funkcionālais 

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

izvietota 4 stāvos. 

Apmeklētāju zona ir  lasītāju apkalpošanas telpas- abonements, lasītavas, bērnu literatūras 

nodaļa 1.-3. stāvam.  

 Nodrošinātas 127 lasītāju vietas (konferenču telpu ieskaitot), par 10 mazāk salīdzinoši ar 

2019. gadu, jo covid -19  dēļ, tika aizvērta jaunākās periodikas lasītava, to pārvēršot par krājuma 

karantīnas telpu.  

Bibliotēkas pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem  pieejami 1. stāvā. 

 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 Ēka rekonstruēta 2003.gadā.  Telpu  un ēkas rekonstrukcija šobrīd netiek plānota.  Veikti kosmētiskie 

remontdarbi ēkas amortizācijas rezultātā veidojošos problēmu novēršanai.  

2020. gadā: 

1.  1.-3. stāvam  veikti apgaismojuma remontdarbi,  pabeigta spuldžu un lampu nomaiņa uz LED; 

2.  Galdu aprīkošana ar elektrosadalītāju un vadu stiprināšanas āķiem (iespēja galdus pārvietot un 

pieslēgt pie strāvas katru atsevišķi); 

3. Grīdas seguma remonts- Lasītavas telpā nomainīta puse nolietotā mīkstā grīdas seguma uz paklāja  

flīžu grīdas segumu;  

4. Veikts VUGD pārbaudes aktā  norādītais mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa 

audits un  tīrīšana.  

  

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 

Funkcionālais izvietojums apmeklētājiem pielāgots ēkas plānojumam, lai klientiem būtu ērti 

pieejami pakalpojumi 1.- 3. stāvam. 

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

nodaļa ir 545 m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 127 lasītāju vietas (konferenču telpu 

ieskaitot). Vietu skaits samazinājies par 10, jaunākās periodikas lasītavu pirmajā stāvā pārveidojot par 

atgriezto  izdevumu karantīnas telpu, un jaunākās periodikas piedāvājumu  pārceļot uz 2. stāvu - 

uzziņu lasītavu. 

Bibliotēkas pakalpojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem pieejami 1. stāvā. 

Pagrabstāvā izvietotas krātuves, palīgtelpas, kafejnīca. 

Gada nogalē parakstīta vienošanās ar kafejnīcas telpu nomas izbeigšanu gan 

epidemioloģiskās situācijas aizliegumu dēļ, gan ventilācijas sistēmas S-7 neatbilstības dēļ, izmantojot 

to kafejnīcas vajadzībām. 
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• Jaunu ēku būvniecība 

nav veikta. 

 

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

vērtējums, nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas (aprakstoši vai tabulas veidā – 

pēc izvēles) 

Uzlabojot ēkas funkcionalitāti un esošos apstākļus: 

1. Veikta  2 (divu) pie griestiem iebūvēto projektora ekrānu  uzstādīšana-  konferenču zālē un 

lasītavā; 

2. Darbinieku skapīšu  uzstādīšana personāla telpā;  

3. Nomainīti 4 ergonomiski krēsli darbiniekiem- 3- pakalpojumu nodaļā- 1-nodaļas vad, 2- 

abonementā; 1- Resursu un datu pārvaldības nodaļā;  

4. Bibliotēkas vajadzībām  iepirkts jauns viedtālrunis Huawei P30 Lite Dual sim; 

5. Iepirkta  multifunkcionāla iekārta HPLaser Jet Enterprise 700 MFP M775 lasītavai ; 

6. Iepirkts projektors Canon LV-WX370. 

7. Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, iepirkts dozatoru statīvs dezinfekcijai.  

 

IKT tehnoloģiju nodrošinājums kopumā vērtējams kā apmierinošs. Radušās problēmas tiek 

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

darbiniekiem,  28- apmeklētājiem, tajā skaitā mobilā datorklase. 

 Bibliotēkas darbība tiek  nodrošināta ar  5 printeriem, 1 kopējamo iekārtu. 

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

2017.gadā. 

 Lietotāju vajadzībām izmantotas 2 multifunkcionālās iekārtas-  Toshiba (2014)  kurai  

nepieciešami arvien biežāki  iekārtas remonti. 2018. gadā tai  veikts  apjomīgs uzlabošanas darbs- 

iekārtas remonts- ruļļu, rekomplektu maiņa, 2019. gadā veikti divi remonti, kas liecināja , par  jaunas 

iekārtas iegādes nepieciešamību. Kopš 2020. gada vasaras Uzziņu lasītavā ir pieejama jauna 

multifunkcionāla iekārta HPLaser Jet Enterprise 700 MFP M775, Toshiba tika pārvietota uz 

abonementu, kur iekārtai ir mazāka noslodze.  Iekārtu ātrums- 25 lp./min.  

Gada nogalē iegādāts jauns griestos iebūvējams projektors Uzziņu lasītavai.  

Beidzoties termiņam, atjaunotas antivīrusu programmatūras  ESET Endpoint Security licences 

darbinieku datoriem. 

  Sakarā ar to, ka 2020. gadā bija plānots un tika pārtraukts atbalsts  Windovs 7, jau  2019. 

gadā tika veikts programmatūru audits, lai apzinātu stāvokli un noteiktu vajadzības. 2020.gada nogalē 

iepirkti  4  datori nomaiņai.- 3 no tiem Windovs 7  datoru nomaiņai- 1- Bērnu lit. nodaļai, 1- metodiķei, 

1- direktorei, viens- darbam ar elektronisko katalogu Resursu un datu pārvaldības nodaļā. 

  Materiāli tehniskais nodrošinājums Bērnu literatūras nodaļā  kopumā  atbilstošs vajadzībām. 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas 

iespējām un  telpu stāvoklis vērtējams kā labs. 

Plānots perspektīvā veikt uzlabojumus bibliotēkas pagrabstāvā, kur epizodiski ir nepieciešami 

ieguldījumi krātuvju uzturēšanai. Tagad ir atbrīvojušās arī kafejnīcas  nomas telpas, kuras paredzams 

turpmāk izmantot bibliotēkas vajadzībām.  
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4. PERSONĀLS 

 
• Personāla raksturojums  

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu Madonas 

bibliotēkā 2020. gadā  strādāja 14 darbinieki  ar 12,2  slodzēm, tajā skaitā, uz pilnu slodzi  11 nozares 

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

apkopējas- 0,5 slodzes katrai.  

Pakalpojumu nodaļas vadītāja Daiga Poča- Lapiņa  kopš gada beigām atrodas bērna 

kopšanas atvaļinājumā un viņu nomainīja uz laiku strādājošā Dacīte Tomiņa. 

No bērna kopšanas atvaļinājuma atgriezās galvenā bibliotekāre abonementā Laura Lubkina. 

 

 
 
▪        Darbinieku izglītība: 

Izglītība Skaits 

Bibliotekāro darbinieku skaits 11 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 11 

t.sk. ar augstāko izglītību 7 

ar profesionālo vidējo izglītību 4 

studē   

Ar izglītību citās jomās kopā - otra izglītība   

t.sk. ar augstāko izglītību 1 

ar vidējo  profesionālo izglītību 1 

 Uz 2020. gada 1. janvāri visi bibliotēkā strādājošie nozares  speciālisti, direktori ieskaitot, ir 

ar profesionālo  nozares izglītību,  tajā skaitā 7 ar augstāko profesionālo izglītību: 3 - maģistra grāds, 

3 ar bakalaura grādu un 1 - 1. līmeņa augstākā izglītība; 4-  ar vidējo profesionālo izglītību, kas atbilst 

3. kvalifikācijas pakāpei.  

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

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

bakalaurs- pirmsskolas pedagogs, Daugavpils Universitāte. 
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• Apbalvojumi un pateicības 

Par ilggadēju un profesionālu darbu Madonas novada bibliotēkā un nozīmīgu devumu darbā 

ar bibliotēkas apmeklētājiem, Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre  abonementā  

Valentīna Ločmele saņēma pašvaldības apbalvojumu- Pateicības rakstu.  

 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas 

braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

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

nozares novitātēm un citu bibliotēku labāko pieredzi,  ik gadu visi  bibliotēkas speciālisti  mērķtiecīgi 

un plānveidīgi tiek komandēti dalībai dažādos  profesionālās pilnveides pasākumos. 2020. gads bija  

savādāks, tika iepazīta jauna profesionālās pilnveides forma- komunicēšana tiešsaistē- vebināri Zoom. 

Team, platformās. 

 
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k
. 

Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētājs(-
i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 
tēmas 

Stundu 
skaits 

Dalībnieks  

1 11.02. Rīga,LNB LNB BLC “Nacionālās Skaļās lasīšanas 
sacensība” 

4 L.Fiļipova 

2 01.03. Rīga, 
Ķīpsala 

LBB Izstādes “Skola 2020” un Latvijas 
grāmatu izstāde 2020” - 3td 
Grāmatu bibliotēkas reklāma LBB 
stendā 

7 D.Puķīte 

3 04.03. Rīga LR KM, LNB Kā palīdzēt nenokļūt viltus ziņu 
gūstā: Vācijas bibliotēku pieredze” 

5 L.Fiļipova 

4 05.03. Rīga UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” 5 L.Fiļipova 

5 23.04. Zoom  LBB  Latvijas bibliotekāru 13.kongress 3,5 D. Puķīte 
L.Fiļipova 

6       S.Radiņa 
K.Veita 

7 21.05. Zoom  Gulbenes 
EDIC  

Seminārs “Dezinformācija un 
mediju vide”,  Ansis Īvāns  

10.00-?  D.Puķīte 
L.Veckalniņa 

8 22.05., 
19.06. 

Madona Novada 
pašvaldība 

Kultūras dzīves restarts pēc krīzes. 18 L.Fiļipova 
D.Tomiņa 

9 09.07.  EPALE 
Facebook  

EPALE  Vebinārs “Praktiski par 
pārmaiņām”, Anita Gaile 

1,5 D.Puķīte 

10 25.08.  Madona Madonas 
novada 
Izglītības 
pārvalde, SIA 
Certes.lv 

Konference pedagogiem 
“Informācijas tehnoloģijas izglītības 
jomā” 

6 D.Puķīte 

11 04.09. Zoom EP, LNB Bibliotekāru un senioru 
medijpratības stiprināšanas 
projekta “Ceļazīmes mediju 
lietošanā” atklāšanas seminārs 

2 D.Puķīte 

12 23.09. Microsoft 
Teams 

LNB Vidzemes reģionālais seminārs 
“Bibliotēkas un sabiedrības 
ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam 
šo pasauli paši” 

4 D.Puķīte 
L.Veckalniņa 
K.Veita 
I.Saulīte 

13 26.09. LNB  LNB BLC Nacionālās skaļās lasīšanas 
sacensību fināls  

5 D.Puķīte 

14 09.10. Microsoft 
Teams 

LNB Latgales reģionālais seminārs 
“Bibliotēkas un sabiedrības 

4 D.Puķīte 
I.Saulīte 
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ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam 
šo pasauli paši” 

15 22.09., 
14.10. 

Microsoft 
Teams, 
MNB 

LNB, MNB Semināri: “Ievads medijpratībā”, 
“Kritiskā domāšana mediju telpā” 

7,5 D.Puķīte 
L.Veckalniņa 
L.Fiļipova 
S.Radiņa 

16 12.11. Zoom  EPALE “EPALE Vidzemē”: Metodes 
pieaugušo izglītotāju darbā” 

7 D.Puķīte 
I.Saulīte 

17 06.10.-
19.11. 

Microsoft 
Teams  

LNB, KM  Tiešsaistes mācības - semināri 
bibliotēku un muzeju speciālistu 
digitālo prasmju attīstībai: 
Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde”, 
“Digitālo vizuālo materiālu izveide” 

48 D.Puķīte  
L.Lubkina  

18 19.11. Zoom  EPALE Vebinārs “Darbs no mājām” 1,5 D.Puķīte 

19 20.11.  Zoom  EP, LNB Seminārs bibliotekāriem 
“Ceļazīmes mediju lietošanā” 

1,5 D.Puķīte 

20 20.11.  Zoom   Gulbenes 
EDIC 

Vebinārs “Kā atpazīt izdegšanu un 
saglabāt līdzsvaru ikdienā? “ 

1,5 D.Puķīte 
D.Tomiņa 

21 24.11.  Zoom, LBB 
Facebook 

LBB, MNB Starptautiskā Baltijas jauno 
bibliotēku un informācijas 
speciālistu konference “4CanGurus 
2020” 

4 I.Saulīte 
D.Puķīte 
L.Lubkina 
L. Fiļipova 

22 26.11. Microsoft 
Teams 

LNB Latvijas akadēmisko, speciālo un 
publisko bibliotēku direktoru 2020. 
gada rudens sanāksme  

4 I.Saulīte 
D.Puķīte 

23 10.12.  Zoom  LBB VN  LBB Vidzemes nodaļas valdes 
darba sanāksme  

2,5 D.Puķīte 

24 10.12. KISC 
Facebook 

KISC  Mūsdienīga un inovatīva saziņa ar 
valsts parvaldi 

1 D.Puķīte 

       

 
Kopumā apmeklēti 24 citu organizētie profesionālās pilnveides pasākumi, 16 tiešsaistē. 

2020. mācību vajadzībām izlietots: kods 2235 241 euro, komandējumiem izlietots 186 euro. 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Būtisku problēmu personāla jomā nav.  

 

  

https://lbbjss.wordpress.com/4cangurus-tiessaiste/
https://lbbjss.wordpress.com/4cangurus-tiessaiste/
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5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

2020. gads iesākās ar ierasto bibliotēkas darba laiku. Apmeklētājiem tā bija atvērta 6 dienas 
nedēļā- no pirmdienas līdz piektdienai no 10.00-18.00 bez pusdienu pārtraukuma, sestdien- 9.00-
15.00. Kopā nedēļā- 46 stundas. 

Covid 19 izraisītās pandēmijas apstākļos, bibliotēkas darba laiks tika pārkārtots, vadoties no 
valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa noteiktajiem ierobežojumiem. 

No 13.marta līdz 14.aprīlim bibliotēka apmeklētājiem bija slēgta. Atcelti tika visi plānotie 
pasākumi. Tika nodrošināti tikai neklātienes pakalpojumi. 

Bibliotēkas darbinieki strādāja pie novadpētniecības materiālu krājuma, ierakstu rediģēšanas 
bibliotēku informācijas sistēmā Alise, pie nolietoto izdevumu norakstīšanas vai nomaiņas pret labākas 
kvalitātes eksemplāriem. Tika veikta bibliotēkas krātuvju kārtošana, krājuma šifrēšana, lai lasītājiem 
un bibliotekāriem vieglāk orientēties grāmatu krājumā. Tika izstrādāta attālinātā bibliotēkas lietotāju 
reģistrācijas anketa (https://bit.ly/ABLRA). Aizpildot šo anketu, ikviens interesents varēja kļūt par 
bibliotēkas lietotāju, saņemot piekļuvi vēlamajiem attālinātajiem pakalpojumiem. 

No 14.aprīļa sākās bezkontakta grāmatu izsniegšana, kad lasītāji sev nepieciešamās 
grāmatas varēja izvēlēties un pasūtīt elektroniskajā katalogā ar saviem autorizācijas datiem, rakstot 
uz e-pastu: biblioteka@madona.lv, vai zvanot uz norādītajiem bibliotēkas telefoniem. Sazinoties un 
nosakot ierašanās laiku, bibliotēkas lietotāji saņēma savas izvēlētās grāmatas. 

No 19.maija bibliotēka vēra savas durvis klātienes apmeklējumiem, taču, ievērojot “Sanitāro 
protokolu bibliotēku darbībā”. Kopš pavasara bibliotēkas grāmatas tika ievietotas 72 stundu karantīnā. 
1.stāva Jaunākās periodikas lasītavā tika izveidota grāmatu karantīnas vieta. 

Vasarā un rudenī, ievērojot pulcēšanās ierobežojumus, bibliotēkā darbojās lasītavas, tika 
atklātas izstādes, notika tikšanās, tika realizētas projektu nodarbības. 

No 9.novembra, saskaņā ar Ministru Kabineta Rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu valstī”, tika mainīta Madonas novada bibliotēkas izmantošanas kārtība. Nenotika 
pasākumi, datori izmantojami tikai lietišķai informācijai, apmeklējumi ne ilgāki par 15 minūtēm. 

Pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas savas durvis apmeklētājiem slēdza no 
21.decembra, nodrošinot tiem tikai neklātienes pakalpojumus. 

Bibliotēkas izkārtojums 2020.gadā tika nedaudz mainīts. Lai nodrošinātu grāmatu karantīnu 
un ievērotu “Sanitāro protokolu”, Jaunākās periodikas lasītava no 1.stāva tika pārcelta uz 2.stāvu- 
Uzziņu lasītavu. Telpā, kur atradās jaunākā periodika, tika iekārtota grāmatu karantīnas vieta. Pārējais 
darbs  organizēts atbilstoši klientu pieprasījumam. Bibliotēka piedāvā pakalpojumus abonementā, 2 
lasītavās un Bērnu literatūras nodaļā. 

1.stāvā pieejams- abonements; 

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

3.stāvs- Bērnu literatūras nodaļa. 

Bibliotēkā pieejamas 127 lasītāju vietas, samazinājies par 10 (Jaunākās periodikas lasītavas 
vietas). 

https://bit.ly/ABLRA
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• Galvenie rādītāji  
 Apmeklētāju skaits uzrādīts saskaņā ar BIS Alise datiem. 
 Apmeklējumu skaits- saskaņā ar skaitītāju, kurš uzstādīts pie ieejas. 
 Izsniegumu -  veido nodaļu izsniegumu  summa. 

 
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2655 2568 2491 -3,3%; -3,1% 

t. sk. bērni 985 1039 818 +5,5%; -27% 

Bibliotēkas apmeklējums 44505 44586 40765 +0,2%; -9,4% 

t. sk. bērni 11450 22712 6167 +49,6; -70,3% 

Virtuālais apmeklējums 86569 84592 116023 -2,3%; +27,1% 

Izsniegums kopā 99594 95112 62671 -4,7%; -50% 

t. sk. grāmatas 48574 49352 48073 +1,6%; -2,6% 

t. sk. periodiskie izdevumi 48890 42711 6198 -22,7%; -589 % 

t. sk. bērniem 18003 27134 11857 +33,7% ; -58,7% 

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

35 34,3 34 -1,4%; -0,8% 

. 
Vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence.  
 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Madonas 

novads 

27589 27589 26953 26387 25920 25515 24960 24452 24019 23810 23182 

Madona 
8691 8580 8506 8264 8110 7971 7775 7646 7578 7476 7323 

 
 

Pārskata periodā bibliotēkas snieguma rādītāju dinamika norāda, ka bibliotēkas lietotāju skaitam ir 
tendence samazināties, iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ, iedzīvotāju sastāva izmaiņu dēļ. Pārskata 
periodā rādītāji ir samazinājušies pandēmijas dēļ, kad bibliotēka lietotājiem bija slēgta, ar plus zīmi atzīmējama  
attālināto bibliotēkas pakalpojumu izmantošana, jo pandēmijas laikā virtuālie apmeklējumi palielinājās. 

Periodisko izdevumu aprite piedzīvojusi ievērojamu samazinājumu - epidemioloģisko ierobežojumu 
dēļ slēgta Jaunākās periodikas lasītava, to pārveidojot par  atgriezto izdevumu karantīnas telpu.  

 
• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

2020. gadā Madonas novada bibliotēkas pakalpojumu klāsts papildināts ar spēlēm - aktīvi strādāts pie 
spēļu iegādes, piedāvājot tās lietotājiem līdzņemšanai uz mājām. Pandēmijas laikā daudzi lietotāji izmantoja šo 
iespēju. 

Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, turpinājās iepriekšējā gadā uzsāktais piedāvājums- 
pakalpojums neredzīgajiem, vājredzīgajiem un cilvēkiem, kuri atgūstas pēc acu operācijas, vai kuriem ir redzes 
problēmas, iespēja saņemt audiogrāmatas. 

Novitāte-  izstādes logos. Laikā, kad lietotājiem bibliotēka bija slēgta, tika praktizēta jauna pakalpojumu 
forma, kad dažādas tematiskās izstādes tika eksponētas 1.stāva bibliotēkas logos.  Laikā, kad izstādes nevarēja 
skatīt lasītavā, tā bija alternatīva iespēja, lai piesaistītu apmeklētāju uzmanību bibliotēkas aktivitātēm, 
atgādinātu par sevi, ieteiktu idejas svētkiem:  

 - “Darini svētkus! Radošas idejas Lieldienām”; 
- “Sveicam Bibliotēku nedēļā!”; 
- “4. maijs”; 
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- “Sveicieni māmiņām svētkos! Idejas”; 
- “Sniega pārslas pieskāriens”. 

         
 

Novitāte- konkursi sociālajos tīklos. Pavasara pandēmijas laikā sociālo tīklu Facebook 
lietotājiem tika piedāvāts piedalīties trijos konkursos par Madonas pilsētu, Madonas novadu un 
Lieldienām vietnē Make Online Quizzes in Minutes - Quiz Maker, kā arī  digitālā izstāde sociālajos 
tīklos - “Neparasti parastie bibliotekāri”. Akcija internetā: Paliec mājās! - ”Es lasu, tu lasi, mēs lasām…”- 
padalies, ko izlasīji! Ievieto grāmatas vāciņu un iesaki, kāpēc šī grāmata būtu jāizlasa citiem! 
https://www.facebook.com/MadonasBIB/  

            
 
Novitāte- “Lasītāju klubiņa” dibināšanas pasākums un pēc tam tā darbība WhatsApp grupā. 

Domu apmaiņas par izlasītām grāmatām (98 ieraksti), bibliotēkas informācija (15 ieraksti), dažādas 
diskusijas par noteiktām tēmām (6), Ziemassvētku konkurss,- tā darbojas “Lasītāju klubiņš” digitālajā 
vidē. Video no “Lasītāju klubiņa” dibināšanas pasākuma http://www.madona.lv/lat/video-sizeti 

        
 

Novitāte-  bezkontaktu grāmatu izsniegšana bibliotēkas lasītājiem. Par šī pakalpojuma 
uzsākšanu, video sižets http://www.madona.lv/lat/video-sizeti  
 
• E-grāmatu bibliotēka  

Pandēmijas laikā ļoti aktuāls  pakalpojums, kurš tiek piedāvāts apmeklētājiem, ir 3td e-
GRĀMATU bibliotēka. 
2020.gadā Madonas novada bibliotēkā autorizācijas dati piešķirti 1036  lietotājiem, tas ir par 88% 
autorizēto lietotāju vairāk kā pērn, attiecīgi 2019.gadā autorizācijas dati piešķirti 127 lietotājiem. 

https://www.quiz-maker.com/
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
https://www.facebook.com/MadonasBIB/
http://www.madona.lv/lat/video-sizeti
http://www.madona.lv/lat/video-sizeti
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Lai apmeklētājus informētu par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas esamību, 2020.gadā notikusi 
regulāra informācijas izvietošana gan bibliotēkas telpās - uz afišu stenda izliekot afišas ar mēneša 
jaunajām e-grāmatām, kas pieejamas 3td e-GRĀMATU bibliotēkā, gan bibliotēkas mājas lapā un 
sociālajos tīklos. Par iespējām pieslēgties un lasīt 3td e-GRĀMATU interesējās arī ārvalstīs dzīvojošie. 
Tika izveidota 3td E-grāmatu bibliotēkas lietošanas videopamācība, kurā izskaidroti soļi, kā 
reģistrēties, pieslegties e-grāmatu bibliotēkai, kā pasūtīt un lasīt elektroniskās grāmatas.  

Joprojām lasītājiem labāk patīk lasīt grāmatas  tradicionālā veidā, taču neizslēdzot iespēju 
ceļojumos, atrodoties ārpus mājām izmantot arī e- grāmatas piedāvājumus. Īpaši aktuāls tas ir bijis 
2020.gadā, kad bibliotēku klātienes pakalpojumi nav bijuši pieejami. 
 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati”  

Kopīgie Madonas reģiona rezultāti 31.12.2020: 

 

 E-grāmatu bibliotēkas 
lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 
izsniegums 

2019 152 571 

2020 367 2070 

 
Šie skaitļi ir vērtējami kā labi (pieaugums ir nedaudz augstāks kā kopējais par visām ALISE 

instancēm) un ieņemiet 10.vietu (lasītāji) un 7. vietu (izsniegumi) starp visām 34 ALISE instancēm.  

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

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

 
Lai izzinātu sabiedrības viedokli par bibliotēkas darba kvalitāti un nepieciešamajiem 

uzlabojumiem, 2020.gadā veikta aptauja par Madonas novada bibliotēkas darbu. Aptaujā tika iekļauti 
22 jautājumi, anketas formāts: elektronisks un arī drukāts, lai sasniegtu gan esošos bibliotēkas 
apmeklētājus, gan arī potenciālos. 

Rezultātā iegūtas 39 atbildes. 92,3% no aptaujas dalībniekiem bijuši bibliotēkas lietotāji, bet 
7,7% aptaujas dalībnieki nav bibliotēkas lietotāji. 

Anketā iekļauti jautājumi par apmeklētāju apmierinātību ar bibliotēkas darba laiku- 89,7% 
apmierināti, 10,2% neapmierināti. Jautājumi par bibliotēkas pakalpojumiem, par apmierinātību ar 
bibliotēkas darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem. 94% lietotāju bibliotēku izmanto, lai izmantotu 
krājumu, 46,2% lai apmeklētu pasākumus, 23,2% lai izmantotu e-pakalpojumus un pavadītu brīvo 
laiku. Jautājumā par attālinātiem bibliotēkas pakalpojumiem 46,2% atbilžu iesniedzēji atbildēja 
apstiprinoši, bet 53,8%, ka neizmanto. Anketā lūgts novērtēt bibliotēkas darbinieku profesionalitāti un 
apkalpošanas kultūru, izteikt priekšlikumus bibliotēkas darba uzlabošanai. 

Aptaujas rezultāti ļāvuši iegūt apmeklētāju skatījumu par Madonas novada bibliotēku, izvērtēt 
bibliotēkas darba kvalitāti, pakalpojumu pieejamību, informācijas apriti. Apmeklētāju ieteikumi iespēju 
robežās tika ņemti vērā gan bibliotēkas ikdienas darba uzlabošanai, gan pasākumu organizēšanā. 

Lai piesaistītu jaunus lasītājus, bibliotēkas darbinieces papildina savas zināšanas semināros, 
seko līdzi citu bibliotēku inovatīvai pieredzei. Regulāri notikušas Madonas novada bezdarbniekiem 
organizētās ekskursijas pa bibliotēku, iepazīstinot ar Madonas novada bibliotēkas piedāvājumu, 
aicinot uz bibliotēkas organizētajiem pasākumiem 

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

iedzīvotāji var saņemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu darbības 
vērtējums,  

 
Madonas novada bibliotēkas struktūrā nav ārējo apkalpošanas punktu. 



19 
 

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

raksturojums 
Madonas novada bibliotēkas 1.stāvs aprīkots, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību 

personām ar īpašām vajadzībām - gan ar kustību traucējumiem, gan redzes problēmām - pie ieejas 
uzbrauktuve, telpas bez sliekšņiem, atbilstoši aprīkotas labierīcības, tiek piedāvāta videolupa un 
telelupa, brilles ar statīvu (projekts “Brilles ar augstu pievienoto vērtību”), audiogrāmatas, skaņu 
ieraksti (CD formātā). 

Lasītājiem tiek piedāvāts arī  pakalpojums: grāmatu piegāde uz mājām. Šo pakalpojumu 
2020.gadā izmantojuši  5 Madonas novada iedzīvotāji. 
 
 
• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  
             Šis laiks mūs pārbaudījis gan ar slēgtām durvīm, gan attālinātu saziņu, izstādēm logos un 
grāmatu sainīšiem, maskām un vizieriem, labiem vārdiem un tikšanās brīžiem. 
          Februārī tikāmies ar Madaru Smalko un uzbūrām Ķīnas ainiņas gan stāstos, gan fotogrāfijās, 
gan lietās un rakstos. Tikšanās viešņa – novadniece, kura profesionāli apguvusi ķīniešu valodu, 
nodzīvojusi Ķīnā vairākus gadus un mācījusi tur bērniem angļu valodu. 

     
 
             Vasarā devāmies foto, video ceļojumos un piedzīvojumiem pilnā stāstījumā kopā ar mūsu 
atraktīvajiem, aizrautīgajiem viesiem, tā bija tikšanās: “Iegriez pasauli” kopā ar ceļotājiem – Laini 
Pērsi un Arturu Driņinu”.  Pasākums izdevās, patika gan apmeklētājiem, gan viesiem. Gandarījumu 
radīja  apmeklētāju paldies un tikšanās prieks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
              

  
 

      Plašu interesentu loku (333) piesaistīja Literārā nedēļa ”Vārdu vējš” Dzejas dienu laikā no 
10.- 16. septembrim, kas tika noorganizēta pateicoties Madonas novada pašvaldības papildus  
finansējumam. Programmā: 

 - 10. 09. kopā ar autoru un mūziķi Guntaru Raču pieradinājām Mīlestības vēju, un Madonas 
auditorijai tika prezentēta Guntara Rača grāmata “Mīlestība ir”.  

  - 11. 09. konferenču zālē aicinājām ik stundu ieklausīties Atmiņu vējā, dzirdēt dzeju autoru 
lasījumā CD ierakstos no bibliotēkas krājuma (Ojāru Vācieti, Vizmu Belševicu, Māri Čaklo, Imantu 
Ziedoni), kad pie mums viesojās Kristīne Želve, MNB novadpētniecības krājums papildinājās ar 
dāvinājumu -  raidījumu Simt gramu kultūras. Nacionālie dārgumi DVD ierakstiem, piedāvājām 
noskatīties ierakstus par mūsu dižajiem novadniekiem: Broņislavu Martuževu un Leonu Briedi;  

  - 14. 09. Madonas novada bibliotēkā visas darbdienas garumā bibliotēkas foajē dzejā uz 
zīmētām kļavlapām ar apmeklētāju palīdzību vējoja Rakstu vējš, aicinājām atcerēties un uzrakstīt 
dzejoli, ko esat iemīļojuši, lasījuši, bērnībā mācījušies  no galvas vai uzrakstījuši paši, tos vēlāk 
izvietojām arī izstādē;  
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  - 16.09. rīta pusē aicinājām visus interesentus uz tikšanos ar rakstnieci, publicisti, 
sabiedrisko darbinieci Marinu Kosteņecku Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, lai 
saklausītu Gadsimtu vēju; 

  - 16. 09. Madonas novada bibliotēkā  aicinājām savā pusdienlaikā ļauties Dzejas vējam, 
tiekoties ar dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu un igauņu dzejnieku Contru (īstajā vārdā Margus 
Konnula).  

  Abi dzejnieki viesojās arī Madonas Valsts ģimnāzijā Dzejas dienas – Valodu dienas ietvaros. 
  Gatavojoties dzejas dienu pasākumam Uzziņu lasītavā tika iekārtota izstāde “Dzejas vārdu 

balsis un atbalsis”- dzejas tulkojumi no bibliotēkas krājuma, jo gaidījām viesos dzejniekus un 
tulkotājus: G.Godiņu un Contru. 

         
 

    
 

      
 
             Covid-19 radītās situācijas dēļ divas reizes nācās atcelt ieplānoto dzejkoncertu “Latviju mīlot!”- 
ar aktrises Sigitas Pļaviņas (Jevgļevskas) un mūziķa, ģitārista Māra Kupča piedalīšanos. 4. maijā šis 
pasākums bija ieplānots kopā ar Baltā galdauta svētkiem Madonas pilsētā,  sadarbībā ar Madonas 
novada pašvaldību (finansiāls atbalsts), Madonas kultūras namu. Pārcēlām dzejkoncertu uz 11. 
novembri - Lāčplēša dienu, bet atkal – epidemioloģiskais aizliegums.  
 

Bezdarbniekiem un senioriem 2020.gadā, Digitālās nedēļas ietvaros, piedāvātas 
datorapmācības, apgūstot Microsoft Word, Excel, Power Point iespējas, informācijas meklēšanu 
internetā, iepazīstot elektroniskā pasta pielietojumu, veicot vienkāršas darbības sociālajos tīklos. 
Pavasarī plānotā Digitālā nedēļa pandēmijas dēļ tika pārcelta uz vēlāku laiku. Ievērojot visus, ar 
epidemioloģisko drošību saistītos noteikumus, rudenī notika individuālās datoru konsultācijas 
senioriem. 
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Savukārt bezdarbniekiem, kuri izgāja apmācību kursus, un kuriem informācijas tehnoloģijas 
nebija pieejamas savās dzīves vietās, bibliotēkā tika sniegta apmācība un palīdzība, kā lietot 
tiešsaistes platformu “Zoom”, epastu un veidot Word dokumentus. 

 

    
Ilgstošajiem novada bezdarbniekiem motivācijas programmas ietvaros, visa gada garumā 

notikušas ekskursijas pa bibliotēku, iepazīstot bibliotēkas piedāvājumu, sniegtos pakalpojumus, 
piedāvājot iesaistīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos. 

LTV  raidījums ‘’Literatūre’’ aicināja gada laikā izlasīt latviešu autoru 20 grāmatas un izveidot 
bibliotēkās oriģinālliteratūras popularizēšanas grāmatu plauktu‘’Literatūre’. Arī mūsu bibliotēka 
atsaucās šim aicinājumam un abonementā tika izveidots “Literatūre” plaukts.Ne visas sarakstā 
iekļautās grāmatas ir atrodamas novada bibliotēku plauktos. Sarakstā iztrūkstošās grāmatas 
Ļaudonas pagasta bibliotēka SBA kārtā pasūtīja mūsu bibliotēkā un tādā veidā  papildināja grāmatu 
plauktu’’Literatūre’’ ar mūsu krājuma eksemplāriem 

Melgalve I. Mēness teātris, Vērdiņš K. Pieaugušie, Ābele I. Tumšie brieži, Rupainis A. Māŗa mostas, 
Saliņš G. Raksti ,Zariņš M. Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta pavārgrāmata. 

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

Madonas novada bibliotēkā 2020.gadā sniegtas 4462 uzziņas. 
Līdz ar Smart ID, kodu kalkulatoru un DigiPass ieviešanu bibliotēka kļuvusi par iecienītu un 

uzticamu vietu, kur saņemt palīdzību, gūt atbalstu veicot ikmēneša rēķinu apmaksu, izdrukājot konta 
pārskatus iesniegšanai sociālajā dienestā. Sniegtas praktiskas apmācības, kā rīkoties ar mobilajiem 
telefoniem, kā veidot CV. Joprojām klientiem nākas palīdzēt darbā ar datoru: izveidot e-pastu, nosūtīt 
iesniegumus, pievienot, atvērt dokumentus, sazināties ar klientu servisu Elektrum portālā. Daudzreiz 
nākas palīdzēt izmantojot bibliotēkas e-pastu, kas atvērts tieši šim nolūkam. Bibliotēka ir vieta, kur tās 
lietotāji saņem palīdzību aviobiļešu iegādē, VID pakalpojumu saņemšanā, preču pasūtīšanai internetā 
un citu e-pakalpojumu izmantošanā. Pirmo gadu izmantojam uzskaiti gan tematisko uzziņu, attālināto 
un elektronisko uzziņu,  gan ierīču izmantošanai elektroniski. Piem.: Uzziņu lasītavā 2020. gadā sniegti 
šādi 876 pakalpojumi: 
196  uzziņas lasītavā uz vietas;  190 attālinātās uzziņas, 125 elektroniskās uzziņas,  5 VSAA 
pakalpojumi, 22 VID pakalpojumi, 42 banku pakalpojumi, 39 rēķinu nomaksas, 22 biļešu rezervācijas, 
15 e-parakstu pakalpojumi, 17 telefonapmācības, 110 citi pakalpojumi, 93 datorapmācības. 

2020.gadā Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts 
organizējis 9 aktivitātes, eksponētas 10 izstādes, ļaujot reģiona iedzīvotājiem un ikvienam 
interesentam iepazīt Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un citu ES institūciju komunikācijas 
prioritātes. Informācijas punkta apmeklētājiem sniegtas 76 uzziņas, tas ir par 34% mazāk  kā 
iepriekšējā gadā, kas  ir saistīts ar pandēmijas laika ierobežojumiem. 

EDIC informatīvā telts jūnijā piedāvāja piedalīties izzinošās aktivitātēs “No Madonas līdz 
Madonai”. Pilsētas iedzīvotāji un viesi varēja pārbaudīt savu erudīciju par Eiropas Savienības valstu 
ģeogrāfiju, literatūru, mūziku, folkloru un mākslu. 
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Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts sniedza informāciju 

kultūras darbiniekiem par  EK priekšsēdētājas Urzula fon der Leiena runu, kura uzstājās visu eiropiešu 
un Eiropas Parlamenta priekšā, iezīmējot prioritātes - stiprākas Eiropas veselības savienības izveidi, 
ekonomikas atjaunošanu pēc krīzes, digitalizāciju un citus jautājumus. 

      
Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkta organizēto pasākumu laikā 

apspriesti visdažādākie temati: migrācijas pozitīvie un negatīvie aspekti,  dezinformācijas izskaušana sociālajā 

vidē, Eiropas Savienības komunikācijas prioritātes un aktuālās norises, valodu zināšanu nozīmīgums un 

Igaunijas kultūras nianses, Eiropas projektu ieviešana Madonas pilsētā, Ziemeļvalstu unikālās dabas vērtības 

un kā atgūt līdzsvaru savā dzīvē un uzlādēties jauniem darba pienākumiem .Šī lekcija notika “Zoom”platformā.

 
Augustā kultūras darbinieki no Madonas, Varakļānu un Lubānas novadiem devās organizētā 

ekspedīcijā “ES projektu labās prakses izzināšana”-izbraukums pa vietām, kuru attīstība veicināta, saņemot ES 

finansējumu. Ekspedīcijas virziens 2020.gadā Latgales puse, konkrēti Daugavpils.  

        
Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts 2020. gadā jau tradicionāli 

organizējis Eiropas Valodu dienas un Digitālās nedēļas aktivitātes. Digitālās nedēļas ietvaros no 14.-

22.oktobrim tika aktualizēti temati par finanšu drošību digitālajā vidē, par NVA pakalpojumiem digitālajā vidē, 
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tika organizētas individuālās konsultācijas datora un interneta lietošanā. Bērni varēja piedalīties izzinošā 

aktivitātē “Viltus ziņa vai patiesība”, 

         
 savukārt ģimenes varēja iesaistīties Finanšu Ministrijas organizētajā orientēšanās spēlē “Eiropa manā 

pilsētā”. Madonas novadā šajā spēlē piedalījās 6 komandas. 

    
 Digitālās nedēļas programmu papildināja ceļojošā izstāde “Fake= Fact Info Lab”, ko izstrādājis Zviedru 

institūts. 

 
• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 
   

  Bibliotekārajās stundās 2020. gadā akcenti tika likti uz MNB piedāvājumu, informācijas meklēšanas 
iespējām, nodaļu darba specifikas un bibliotekāra profesijas daudzšķautnainības iepazīšanu: “MNB 
nodaļas piedāvā!” un spēle: “Atrodi bibliotēkā!” Madonas pilsētas vidusskolas 8. un 7. klases 
audzēkņiem. 
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      Ēnu dienā izmantota iespēja popularizēt bibliotekāra profesiju un Madonas novada bibliotēku, 
MNB direktori un Pakalpojumu nodaļas vadītāju ēnoja divas meitenes  no Lubānas vidusskolas un 
viena no  Madonas Valsts ģimnāzijas. 
 
• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 

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

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

 
Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 
Pilsēta/ 
Novads 

Bibliotēku 
skaits 

Cik 
bibliotēkas 
strādā ar 
BIS ALISE 
un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 
lietotāji 
(2020) 

Pasūtīts 
(Web) 
eksemplāru 
(2020) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

5 53 1+52 53 52 53 1987 941 

 
Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 
(2018) 

Autorizēti lietotāji 
(2019) 

Autorizēti lietotāji 
(2020) 

% salīdzinot ar iepr. 
gadu 

1803 1910 1987 +5,5%; +4,1% 

 
• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

159 216 221 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

1034 1359 1230 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 Katru gadu SBA lasītāju pieprasījumi ir daudzveidīgi  un neparasti. Atšķirīgs ir pieprasīto 
grāmatu izdošanas periods-no pagājušā gadsimta līdz mūsdienām. Arī pagājušais gads nebija 
izņēmums. Lasītājiem ir dažādas intereses  un vajadzības.  

Neparastākais pieprasījums. 

Latvijas izgudrotāju diena 2012/Starptautiskā izgudrojumu izstāde MINOX 2012 
katalogs/RTU 

Dabas vides un estētikas apvienības vadītājai D. T.  patenta (‘’Silto smilšu iekārta’’)  pieteikuma 
iesniegšanai vajadzēja izstādes katalogu, kur idejas autore piedāvāja inovatīvu kombināciju šīs 
iekārtas risinājumam. Kaut arī  ziņas par katalogu bija nepilnīgas ,  pieprasījumu nosūtījām  uz RTU 
bibliotēku un LNB un saņēmām gan katalogu, gan kataloga vajadzīgās lappuses kopiju. 

Senākā grāmata 
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Krišjānis Barons‘’Muhsu tehwsemmes aprakstischana un daschi peelikkumi ihsuma saņemti’’, 
1859 

Grāmatu lasītājs pasūtīja vēstures pētīšanas  nolūkos. Ar šo  vērtīgo izdevumu bija iespēja iepazīties 
arī Lasītāju klubiņa atklāšanas pasākumā , kā arī Madonas vidusskolas 8 kl. skolēniem  bibliotekārajā 
stundā bibliotēkā. Skolēniem 19.gadsimta grāmata radīja patiesu interesi, īpaši tad, kad  centās 
sarēķināt grāmatas “vecumu”, kopš tās iespiešanas gada līdz šodienai. 

Novadnieku literatūra 

Pētersons , Aivars Tāds bija laiks /2013 

Grāmata  SBA kārtā tika nosūtīta Tukuma bibliotēkai. 

 Fridrihsone , Mirdza Aiz Varavīksnes, 2017 

Autore ir kaivēniete, dzimusi Barkavā. Grāmatu SBA kārtā saņēmām no Gulbenes bibliotēkas . Mūsu 

bibliotēkas eksemplārs bija izsniegts, bet lasītājai tas bija steidzami nepieciešams. 

 

Aizvadītajā gadā savu lasītāju pieprasījumus SBA kārtā nodrošināja 21 reģiona bibliotēka. 
Kopskaitā izsniegtas 1230 vienības. 2020. gadā iespēju robežās SBA darbs noritēja- Barkavas 
pagasta Stalīdzānu b-kā(izsniegts 96), Barkavas b-kā-7, Liezēres b-kā-38, Liezēres pagasta Mēdzūlas 
b-kā -80, Ļaudonas pag. b-kā -145, Ļaudonas pag .Sāvienas b-kā- 31, Mārcienas b-kā - 66, Vestienas 
b-kā -31,Aronas pag., Viesienas-b-kā -108,Kusas b-kā-31,Aronas b-ka -44,Ošupes pag., Degumnieku 
b-ka 19, Kalsnavas b-ka -14, Praulienas b-kā -11, Sarkaņu b-kā -14, Biksēres b-kā-11, Dzelzavas 1.b-
kā-12, Lazdonas  b-kā-6, Mētrienas b-kā- 4, Cesvaine b-ka-25, Ērgļu b-kā  -161,Ērgļu pag., Sausnējas 
b-kā -2,Jumurdas b-kā-18,Murmastienes b-kā -14,Lubānas b-kā-110,Varakļānu tautas b-kā-8, 
Varakļānu pag., Stirnienes b-kā-9 . 

2020. gadā Madonas bibliotēkas(64 SBA lasītāji) SBA kārtā saņēma  no LNB -24, RTU-
2,Gulbenes b-kas -1, Barkavas pagasta Stalīdzānu-1, Barkavas b-ka-2, Bērzaunes b-ka -3, Mētrienas 
b-kas-1,Vestienas b-ka -1, Kalsnavas b-ka -2, Lazdonas b-ka52, Mētrienas b-ka-1, Sarkaņu b-ka -1, 
Biksēres b-ka-2, Praulienas b-ka-2, Ērgļu b-ka -2, Cesvaines novada Kraukļu b-ka-1, Cesvaines b-ka-
18, Murmastienes b-ka -3, Lubānas b-ka-52, Varakļānu tautas b-ka-3, Varakļānu pag., Stirnienes b-
ka-3 grāmatas. 

Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Aizvadītajā gadā bija   tika 
saņemtas 46 audiovizuālās grāmatas. 

Grāmatu apmaiņa notikusi arī sadarbībā  ar skolu bibliotēkām- Madonas pilsētas, Madonas 
Valsts ģimnāzijas, Meirānu O.Kalpaka pamatskolas ,Praulienas pamatskolas bibliotēkām. 

SBA veiksmes atslēga ir savstarpēja kolēģu atsaucība un profesionāla  ieinteresētība 
sadarboties. Aizinīgi SBA sadarbību ar Madonas novada bibliotēku novērtēja Cesvaines bibliotēkas  
abonementa daļas vadītāja Agrita Korneta  rakstā  ’’Grāmatās labais ir tas, ka tās ir klusas’’(I.Žolude), 
(Stars 2020.21.10.) 

Grāmatu kopas 

Viesienas pagasta bibliotēka saviem lasītājiem  izveidoto tematisko grāmatu izstādi 
’’Ziemas krājumi’’ papildināja ar  Madonas novada bibliotēkas  12 eksemplāriem. Pagājušajā 
gadā Viesienas bibliotēkai tika sagatavotas 4 grāmatu kopas krievu valodā, Mārcienas 
bibliotēkai 2 grāmatu kopas krievu valodā(piedzīvojumu romāni). 

Veiksmīgi turpinās sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Aizvadītajā gadā bija   
tika saņemtas 46 audiovizuālās grāmatas. 
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Grāmatu apmaiņa notikusi arī sadarbībā  ar skolu bibliotēkām-Madonas pilsētas, Madonas 
Valsts ģimnāzijas, Meirānu O.Kalpaka pamatskolas ,Praulienas pamatskolas bibliotēkām. 

SBA veiksmes atslēga ir savstarpēja kolēģu atsaucība un profesionāla  ieinteresētība 
sadarboties. Aizinīgi SBA sadarbību ar Madonas novada bibliotēku novērtēja Cesvaines bibliotēkas  
abonementa daļas vadītāja Agrita Korneta  rakstā  ’’Grāmatās labais ir tas, ka tās ir klusas’’(I.Žolude), 
(Stars 2020.21.10.) 

Jāpiezīmē, ka 2020.gadā vislielākā rinda ir bijusi uz L.Railijas grāmatu “Saules māsa”. Ar 
SBA palīdzību cenšamies nodrošināt šīs, tik ļoti pieprasītās grāmatas nokļūšanu pie ikviena lasītāja, 
kurš to ir pasūtījis. 
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6. KRĀJUMS 

 
• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

✔ krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 
Krājuma veidošanas uzdevumi -  

✔ komplektēt iespieddarbus u.c. dokumentu krājumu atbilstoši Madonas pilsētas un novada 
administratīvās teritorijas attīstības prioritātēm; 

✓ augstvērtīgas, mūsdienīgas latviešu oriģinālliteratūras komplektēšana; 

✓ kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšana; 

✓ jaunākās bērnu un jauniešu literatūras komplektēšana. 
 

Bibliotēkas krājums tiek veidots un papildināts atbilstoši bibliotēkas statusam, bibliotēkas nolikumā 
noteiktajiem mērķiem, funkcijām un uzdevumiem, kā arī ņemot vērā krājuma komplektēšanas 
specifiku.  

 Nozaru literatūra tiek atjaunota, papildināta ar mūsdienīgāko literatūru. Regulāri tiek izvērtēts krājuma 
stāvoklis, pārskatītas nozares, kuras vairs netiek izmantotas un ir novecojušas. 

Krājuma komplektēšanas noteicošie faktori:  
○ Lasītāju pieprasījums; 
○ Izdevēju un tirdziecības piedāvājums; 
○ Finanšu līdzekļi. 

 
✔ informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz 

dokumentu tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā) 
 

Krājuma komplektēšanas politika norāda skaidru tā veidošanas stratēģiju. Tā pamato 
dokumenta iegādes un saglabāšanas nepieciešamību, kā arī vispārīgus  norakstīšanas iemeslus. 
Daudzveidīgs grāmatu krājums ir pamats kvalitatīvai apmeklētāju bibliotekārai apkalpošanai un 
atgriezeniskai saitei. 

Kvalitatīvi izstrādāta Krājuma attīstības politika atvieglo kārtējās jaunieguvumu 
komplektēšanas, retrospektīvās komplektēšanas un rekomplektēšanas darbu bibliotēkā. 

Ik pēc 5 gadiem tiek pārskatīta, papildināta un precizēta krājuma attīstības politika. 2020. gadā tika 
izstrādāta jauna krājuma attīstības politika: ‘’Madonas novada bibliotēkas krājuma attīstības 
politika 2021.-2025. gadam’’. 

✔ ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo 
dokumentu 

 
• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

✔ tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums 
 
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

16239.19 17271.15 16246.00 

t. sk. grāmatām 12543.85 13707.85 12406.34 

t. sk. bērnu grāmatām 3289.51 3283.74 3035.25 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2999.35 2999.43 3000.00 
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Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

7578 iedz. 7476 iedz. 7377339207.20207 

Finansējums krājuma komplektēšanai 
kopā 

2.14 eur 2.00 eur  

 
 

 
 
 

 
Vērtējums. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums Madonas novada bibliotēkai ir stabils. 

Kritums, salīdzinot ar 2019. gadu, ir nebūtisks. Turpretī salīdzinot ar 2018. gadu tas ir vienā līmenī. Grāmatas 

vidējā cena ir 10,71 eur. Piešķirtā finansējuma ietvaros, Madonas novada bibliotēkai ir iespēja nodrošināt 

bibliotēku ar jaunāko latviešu oriģinālliteratūru, tulkoto ārzemju daiļliteratūru un jaunāko nozaru literatūru, kas 

izdota Latvijas izdevniecībās, kā arī dažādās ārzemju izdevniecībās.  

Komplektējot bibliotēkas krājumu, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta latviešu oriģinālliteratūrai, bērnu un 

jauniešu literatūrai, kā arī literatūrai pieprasītākajās nozarēs, bet  reģiona bibliotēku prioritāte – latviešu autoru 

izdotās grāmatas. Pieprasītākās nozares bibliotēkā konstantas. Aizvien aktuāla nozaru literatūra izglītībā un 

zinātnē, pedagoģijā, valodniecībā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, būvniecībā un nekustamajā 

īpašumā, ekonomikā un finansēs, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un kokrūpniecībā, enerģētikā, medicīnā 

un farmācijā, rūpniecībā, transportā un pārvadājumos, tūrismā. Ļoti pieprasīta arī juridiskā literatūra, 
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likumdošanas un normatīvie akti. Madonā ir plašas iespējas iegūt augstāko izglītību studējot neklātienē, to 

piedāvā Latvijas Universitātes Madonas filiāle, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Baltijas Starptautiskā 

akadēmija, Madonas Augstākās izglītības centrs, Jēkabpils agrobiznesa koledža,  tādēļ Madonas novada 

bibliotēku plaši apmeklē studenti gan rakstot zinātniski pētnieciskos darbus, gan mācoties un paplašinot savas 

zināšanas.  

 
Par pašvaldības līdzekļiem 2020. gadā tika iegādātas 1237 vienības. Iepirkumu ierobežoja COVID19 

pandēmija. Pavasarī no marta mēneša vidus līdz maija mēneša sākumam bija pārtraukta grāmatu iegāde, 

ievērojot drošības noteikumus. Tas arī izskaidro, kāpēc  rādītāji kritušies. 

• Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 

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

BIS ALISE. 

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

Pārskata periodā Madonas novada bibliotēkas pārbaude (inventarizācija ) nav veikta. Tā tika veikta 2015. gadā. 

2020. gadā inventarizācija tika veikta 2 Madonas novada publiskajās bibliotēkās. Ošupes pagasta Degumnieku 

bibliotēkā, sakarā ar bibliotēkas vadītāja nomaiņu un kārtējā inventarizācija Bērzaunes pagasta bibliotēkā. 

• Krājuma rādītāji: 

✔ tabula “Krājuma rādītāji” 

projekta situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi (krājuma saturiskais izvērtējums: jaunieguvumi, 

dāvinājumi, nozaru literatūra, oriģinālliteratūra; krājuma kvalitātes izpēte u. c.) 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 3178 3215 3434 

t. sk. grāmatas 1575 1702 1631 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 236 321 380 

t. sk. bērniem 517 616 514 

Izslēgtie dokumenti 5094 3496 3484 

Krājuma kopskaits 60318 60037 59987 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,81 0.82  

Periodisko izdevumu apgrozība 0,81 0.71  
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Jaunieguvumu skaits 2020. gadā, salīdzinoši ar 2018. un 2019. gadu ir stabils. Salīdzinot ar 2019. gadu 

tas samazinājies par 140 vienībām. Samazinājums saistīts ar pandēmijas laiku un COVID19 ierobežojumiem, 

kad nevarēja iepirkt grāmatas. Pašvaldību finansiālais nodrošinājums ir bijis pietiekami labs. Grāmatu un 

seriālizdevumu cenas proporcionāli pieaug katru gadu. Bibliotēkas daudzveidīgais krājums tiek nodrošināts par 

pašvaldības līdzekļiem, kā arī papildus dāvinājumiem no fiziskām un juridiskām personām,  projektiem un  

lasītāju atnestajām grāmatām nozaudēto vietā. No Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas kultūras 

jomā, bezatlīdzības kārtā saņēmām 3 nozīmīgus literārus izdevumus. Novadnieces, rakstnieces un publicistes 

Andas Līces 2 darbi: “Viss sākas šorīt’’ un “Ceļa domas’’, kā arī pētnieciskais darbs par Augustu Saulieti 

“Augusts Saulietis. Modernisms un sadzīves reālisms”. 

 LNB 3 projekti:  

1. projekts - “Turpinot pilsonisko izglītību”, 2 eksemplāri par summa 5.22 Eur. 

2. projekts - ‘’Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020’’ 24 eksempāri par summu 188.90 Eur.  

3. projekts - ’’Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām’’ - 110 eksemplāri par summu 1016.58 

Eur. 

  

Nozīmīgs bibliotēkas krājuma papildinājums  - LNB projekts “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām 

bibliotēkām’’, sadarbībā ar grāmatniecības ekspertiem no Kultūras ministrijas, Latvijas Rakstnieku savienības, 

Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, Latvijas Bibliotēku padomes un Latvijas Universitātes. Madonas reģionam 

tika piešķirtas 1343 vienības par kopējo summu 12,708.86 Eur. Tas bija ārkārtīgi liels ieguldījums visām 
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Madonas reģiona bibliotēkām. Krājumi tika papildināti ne tikai ar latviešu oriģinālliteratūru, ārzemju tulkoto 

daiļliteratūru, bet arī ar nozaru literatūru: juridiskā, vēsture, sociālās zinātnes, psiholoģija, ģeogrāfija, medicīna, 

māksla - glezniecība, mūzika, kinomāksla,  sports,  literatūrzinātne, kultūrvēsturiski izdevumi.  

 

Bibliotēkas krājums tika papildināts arī no dažādām biedrībām: LNB Atbalsta biedrība - Marinas Kosteņeckas 

grāmatas “Mans XXgadsimts’’, ‘’Vēstules no XX gadsimta’’ latviešu un krievu valodā - 4 eksemplāri par summu 

54.00 eur.  Stirnienes draugu biedrība - “Bīskaps Boļeslavs Sloskāns - gaisma šodienas pasaulei’’, ‘’Saļmes 

Stērnīnē’’ - 2. eksemplāri par summu 20.00 eur. Vēl bibliotēkas krājuma papildinājums, ko izmantojam ik gadu 

- LNB Brīvpieejas apmaiņas krājums (85 vienības).  

 

 
 
2020. gadā visvairāk iepirktās grāmatas latviešu oriģinālliteratūrā un tulkotā daiļliteratūrā - 725, sabiedriskās 

nozares - 176 (psiholoģija, pedagoģija, juridiskā, vēsture), māksla - 103 (arhitektūra, glezniecība, rokdarbi, 

mūzika, teātris un kino māksla, izglītojošās galda spēles), tehnika - 25 (uzņēmējdarbība, mode, elektrotehnika, 

kulinārija/konditoreja). Mazāk iepirktas grāmatas par sportu (5), ģeogrāfiju (13), lauksaimniecību (14). Tas 

pamatojams ar izdotās nozaru literatūras mazo piedāvājuma klāstu. Progresējusi grāmatu izdošana medicīnas 

nozarē, mūsu krājumā iegādātas 34 grāmatas. Krājums papildināts arī ar spēlēm (prāta spēles, sevis izzinošas, 

attīstošas spēles) - 31, kā arī audiovizuālajiem materiāliem (filmas, mūzikas CD) - 29. 
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2020. gadā iegādātie 1237 eksemplāri tika iepirkti no 6 piegādātājiem: “Virja LK’’, SIA “Latvijas grāmata”, 

grāmatnīca ‘’Globuss’’(SIA’’Latvijas grāmata’’filiāle), apgāds “Zvaigzne ABC’’,  SIA “Jumava’’, SIA ‘’Biroja 

apgādes centrs’’. 

Stabilu un konstantu lielāko daļu starp piegādātājiem ieņem “Virja LK” ar savu piedāvāto grāmatu cenu, kā arī 

priekšrocībām piegādes sfērā, pasūtījuma izpildē. Tam seko ‘’Latvijas grāmata’’, kas pielāgojas grāmatu tirgū 

aktuālajām cenu tendencēm. Apgāda “Zvaigzne ABC’’izdotajām grāmatām ir ļoti “pretīmnākošas” un 

“draudzīgas” cenas bibliotēkām, kas mudina iepirkt grāmatas tieši šajā grāmatnīcā. 

 Secinājums par iegādi - “veselīga” ir grāmatu tirgotāju savstarpējā konkurence, ieguvējs tajā ir bibliotēka. Gadu 

gaitā savstarpēja sadarbība ar grāmatu izplatītājiem un izdevniecībām ir ļoti laba, pieredze, - pozitīva. 

 

 
 

Papildus nepirktie eksemplāri kā dāvinājumi bezatlīdzības kārtā ir 326. Bezatlīdzības kārtā grāmatas 

saņēmām no Norvēģijas karalistes vēstniecības, Latviešu valodas aģentūras, Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļa kultūras jomā, SIA ‘’Madris’’, R. Blaumaņa kultūrvēsturiskā mantojuma biedrības, Ineses 

Vaideres, autoriem, LNB Brīvpieejas apmaiņas krājuma, juridiskām un fiziskām personām, Septītās dienas 

adventistu Madonas draudzes, Stirnienes draugu biedrības. 

Nozaudēto vietā iegūtas 20 vienības. No projektiem iegūtas 136 vienības. 

Nacionālās bibliotēkas Brīvpieejas apmaiņas krājums ir lieliska iespēja bibliotēkai iegūt mūsdienīgu, pieprasītu 

daiļliteratūru un nozaru literatūru, kā arī iegūt vecākās grāmatas ar kurām “atsvaidzināt” senāku izdevumu pret 

labāk saglabājušos eksemplāru. LNB BAC jaunieguvumu piedāvājumi no privātpersonām un organizācijām 

Latvijā. Visplašak pārstāvēta latviešu daiļliteratūra. Iespēja saņemt jaunu, modernu populārās literatūras 

piedāvājumu. 
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2020. gada krājuma kopskaits samazinājies par 1888 vienībām (neieskaitot seriālizdevumus). Norakstīti 

tika nolietoti un pēc satura novecojuši iespieddarbi , kā arī izdevumi, kuri bija nozaudēti un neatgūstami no 

lasītājiem. Norakstīti tika arī izdevumi, kuri vairs nav pieprasīti daudzu gadu garumā, novecojuši pēc satura, 

zaudējuši savu aktualitāti. Tādā veidā vairāk tiek vērsta uzmanība tam, kāds ir katra fonda krājums, kā arī tā ir 

iespēja atjaunot nozaru literatūru, padarot to pieprasītāku un mūsdienīgāku, piemēram, juridisko literatūru ar 

303 izdevumiem,  medicīnas grāmatas ar 51 izdevumu. Norakstīto eksemplāru vietā tiek atjaunoti un iegādāti 

jauni iespieddarbi. 

2020. gadā norakstītas 1849 grāmatas, audiovizuālie materiāli,- 39, seriālizdevumi,- 1596. 

  



34 
 

 
 

 
 

          Darbs ar krājumu Covid laikā:   

         -     darbs ar Uzziņu lasītavas krājumu: atlase norakstīšanai, darbs ar norakstītajām grāmatām, 

pārvietošana uz pagrabtelpām; 

-  šifru uzlīmju rakstīšana, grāmatu muguriņu aplīmēšana ar šifru uzlīmēm, grāmatu kārtošana fondā 

pa nodaļām;  

-        jaunu daleņu un uzrakstu tematisko materiālu kastēm veidošana; 

-        2019.g. periodikas pārvietošana uz krātuvi; 

-        darbs krātuvē: makulatūras atlase un nodošana; 

-        kopēto rakstu šķirošana tematiskajās mapēs. 

Pateicoties sadarbībai ar BUTS, pie mums praksē strādāja Līga Tomsone. Tika sašifrēts un  sakārtots 

atbilstoši nodaļām CD un DVD krājums Uzziņu lasītavā 
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. 

• Datubāzes: 
abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 
pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības 
sadaļā) 
✔ datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

+ secinājumi 
 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 345 345 1176 

News 536 515 538 

Britannica 27547 44200 6020 

 
• Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 
Lai popularizētu bibliotēkas piedāvātās datubāzes, 2020.gadā izveidoti vizuālie  materiāli - “Izmanto 

bibliotēkas abonētās datu bāzes!”, “Pieslēdzies letonika.lv”, “Pieslēdzies elektroniskajam 
kopkatalogam”, kur lietotājiem saprotamā veidā paskaidrota piekļuve dažādām datu bāzēm. 

Vislielākais kāpums vērojams Letonikas izmantojumā, to noteikti veicinājusi piekļuve ārpus 
bibliotēkas telpām, jo studentiem un arī skolniekiem šī opcija ir ļoti svarīga - iespēja datubāzi izmantot 
jebkurā dienā, jebkurā diennakts laikā un jebkurā vietā. 

Savukārt kritumu piedzīvojusi Britannica datubāzes izmantošana, kas liek domāt par tās pārāk 
mazu popularizēšanu un aktualizēšanu potenciālo lietotāju vidu. 
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 2020. gadā tika atjaunota Elektroniskā kopkataloga lietošanas videopamācība, kurā 

izskaidroti soļi, kā pieslēgties kopkatalogam, kā meklēt nepieciešamo informāciju, grāmatas, kā tās 
rezervēt, pasūtīt un pagarināt grāmatu izsniegšanas termiņu un citu informāciju.  

 
Abonementā atjaunoti plauktu daleņi, kas papildināti ar grafiskiem elementiem - pie valstu 

nosaukumiem pievienota valsts kontūrkarte, kas iekrāsota valsts karoga krāsās.    
Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

 Gada nogalē uzsākts darbs ar parādniekiem. Tika veikti zvani, lai lasītājiem  atgādinātu par 
grāmatu nodošanas termiņa pārsniegšanu.  
• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības, galvenie 

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

krājuma aktualizēšanas, papildinot krājumu ar jaunāko nozaru literatūru, arī ar izdevumiem 
svešvalodās, un izvērtējot, kurus izdevumus nepieciešams norakstīt. 

Madonas novada bibliotēkas krājums 2020. gadā popularizēts ar jaunieguvumu un 
tematiskajām izstādēm, akcentējot kādu zinātņu nozari, autoru vai literāro žanru, organizējot literāros 
pasākumus. Lasītājiem saistoša un tīkama bija izstāde “Amatu nosaukumi daiļdarbos”, kad izstādes 
grāmatas  tika nemitīgi izmantotas un tā bija jāpapildina. 
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Bibliotēkai ir jābūt modernai un mūsdienīgai, aprīkotai ar visām nepieciešamajām ierīcēm e-
pakalpojumu sniegšanai, bet par bērnu literatūras nodaļas darba prioritāti uzskatām bērnu 
pieradināšanu pie grāmatām un bibliotēkas  jau no agrīna vecuma, skolēnu lasītprasmes un lasītprieka 
veicināšanu. 

 2020.gads- sarežģīts, izaicinājumiem un  nestandarta risinājumiem piepildīts gads. 
Gandarījums, ka bērnu literatūras nodaļas lietotāju skaits nav samazinājies, bet palielinājies par 3% ( 
2020.g.- 1045 klienti). Vislielākais lietotāju skaita pieaugums ir pieaugušo kategorijā. Tie ir  pirmskolas 
un jaunākā skolas vecuma bērnu vecāki, kuri  bērniem grāmatas pasūta attālināti. To, ka bērnu 
literatūras nodaļas krājumu aktīvi izmanto pieaugušie lasītāji, parāda arī čaklāko lasītāju top 20.

 

 Čaklākais pirmsskolnieks gadā izlasījis 157 eksemplārus, 1.-4.klašu skolēns – 273, 5.-9.klašu 
pusaudzis-114, bet pieaugušais lietotājs 113 iespieddarbus no bērnu literatūras nodaļas krājuma. 

 2020.gada lasītākās grāmatas: A. Lindgrēnes “Grāmata par Pepiju Garzeķi”, V. Ķerus “Meža 
meitene Maija”, S. Košeļevas “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās”. Populārākie seriālizdevumi- 
“Ilustrētā junioriem” un “Ieva”. 

50 no bērnu literatūras nodaļā reģistrētajiem  lietotājiem lasa e-grāmatas. 

 Analizējot 2020. gada svarīgākos darba rādītājus, secinām, ka ilgstošs un plānveidīgs darbs 
programmās “Lelles Šarlotes skola” (no 2014.gada) un “Lasām kopā” ( no 2014.g.) atspoguļojas 
skaitļos. 2019./2020 mācību gadā 5. un 6.klasēs mācījās skolēni, kuri pirmie iesaistījās programmā 
“Lasām kopā”. Patīkami, ka 38% piekto klašu un 59% 6.klašu skolēnu turpina lasīt un apmeklēt 
bibliotēku. Protams, ka pusaudži lasa mazāk, bet pieradums ik pa laikam iegriezties bibliotēkā 
saglabājies. 

  2020.gada rudenī veiksmīgi tika uzsākta sadarbība ar pirmo klašu skolēniem, par lasītājiem 
kļuva 61%.  Aizvadītajā gadā visvairāk bērnu literatūras nodaļā reģistrēto lasītāju ir 3.klasēs- 92%. Tas 
skaidrojams ar  trešo klašu skolēnu un audzinātāju dalību 2018./2019. projektā “Mūsu mazā 
bibliotēka”, kas veicināja skolēnu vēlmi kļūt par bibliotēkas klientu. Tas tikai pierāda sen zināmo, ka 
regulāras, daudzveidīgas un interesantas aktivitātes piesaista bērnus bibliotēkai. Nenoliedzami liela 
loma skolēnu lasīšanas veicināšanā un mudināšanā kļūt par bibliotēkas klientiem ir jaunāko klašu 
audzinātājām. 
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 Šajā mācību gadā Madonas pilsētas vidusskolā no 1.-9. klasei mācās 828 skolēni, 51% ir 
aktīvi bērnu literatūras nodaļas klienti. 

 

 

  

  

  Lai informētu par aktualitātēm bibliotēkā un uzrunātu klientus, izmantojām lelles Šarlotes 
atpazīstamību vietējā kopienā. 2020.gadā tika uzņemti un publicēti 11 video facebook.com par 
aktuālām tēmām ( 6548 skatījumi ) : 

● “Šarlote noskaidro situāciju”-  par noteikumiem, kas jāievēro apmeklējot bibliotēku 
ārkārtējās situācijas laikā; 
●  ‘Lasāmkoks”-LNB BLC izveidotā resursa popularizēšana ( atzinīgi novērtēts arī no 
senioriem); 
●   “Šarlote pieņem izaicinājumu”- izveidot stāstu ar vārda pirmo burtu; 
● “Ola, kas negribēja krāsoties”- fragmentu lasījumi 3 sērijās; 
●  “Paklau”– novadnieka Ulda Ausekļa pavasara dzejoļi; 
●  “Skaļās lasīšanas konkurss”- 2 video; 
●  “Apsveikums Madonai dzimšanas dienā”; 
●   “Sveiciens skolotāju dienā”. 

 Vispopulārākie- “Skaļās lasīšanas konkursa” divi video, kas skatīti 1959 reizes. 
(https://www.facebook.com/485326124966237/videos/2646398058937778, 
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/252044815933933 

 Vismazāk skatīti lieldienu lasījumi “Ola, kas negribēja krāsoties”- 576 .   

  Valdības noteiktie ierobežojumi ieviesa korekcijas aktivitāšu norises plānā, kas būtiski ietekmēja 
bibliotēkas apmeklētāju skaitu ( samazinājies par 15% ) un izsniegumu( - 9,5%), jo pirmskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērni grāmatas lasīšanai izvēlas tās apskatot, pašķirstot, pēc fragmentu 
lasījumiem tematiskajos pasākumos un pamanītā interaktīvajās nodarbībās. Lielisks instruments 
sarunas uzsākšanai par bibliotēku ar pirmskolas vecuma bērniem  ir izdevniecības “liels un mazs” 
izdotās lupatiņu grāmatas ar runājošo pildspalvu. Diemžēl izdevās novadīt tikai vienu nodarbību. 

  2020.gadā pieaudzis svešvalodās izsniegto iespieddarbu skaits-angļu valodā 3,8 x, krievu valodā- 
3x. 

https://www.facebook.com/485326124966237/videos/2646398058937778
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/252044815933933
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/252044815933933
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/252044815933933
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 Arvien mazāk tiek izmantoti  bērnu literatūras nodaļas stacionārie datori- 2020.gadā 233 lietojumi 

.  

  Laikā, kad grāmatas jānodod nesatiekot bibliotekāru! 
 
• Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu  

Bērnu literatūras nodaļas darbinieki konsultējuši pagastu un skolu bibliotekārus par 
jaunumiem bērnu un jauniešu literatūrā, par grāmatām, kas varētu papildināt mācību procesu, 
īstenojot kompetenču izglītību (piem. A. Vanagas “Plastmasas huligāni”, J.Viles “Sibīrijas 
haiku” u.c.), dalījušies pieredzē par “Skaļās lasīšanas” konkursa organizēšanu un grāmatu 
izvēli. 

 Bērnu literatūras nodaļas vadītāja sagatavojusi prezentāciju par darbu ar bērniem un jauniešiem 
Madonas novada bibliotēkā un dalījusies pieredzē Limbažu un Alojas novada bibliotekāru seminārā.  
  Sagatavota prezentācija par “ Medijpratību un viltus ziņām” reģiona bibliotekāru tiešsaites semināram 
 
• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu 
komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

Bērnu literatūras nodaļas krājums regulāri tiek papildināts ar jaunāko bērnu un jauniešu literatūru, 
īpašu uzmanību pievēršot orģinālliteratūrai un klientu pieprasījumiem. 
 No 2019.gada bērnu literatūras nodaļā izveidota spēļotava, kas aizvadītajā gadā tika papildināta ar 
27 jaunām spēlēm, kas izmantojamas gan  saturīgai brīvā laika pavadīšanai, gan  skolēnu mācību 
procesā – ģeogrāfijā, literatūrā, vēsturē, dabas zinātnē u.c. 
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  2020.gadā bērnu literatūras krājums tika papildināts ar 514 vienībām: 
●  453 grāmatām 

● 34 audiofizuālajiem materiāliem 
●  27 spēlēm. 

Novērtējot iespēju skatīties filmas interneta resursos, Madonā arvien populāri ir CD- animācijas filmas, 
klausāmgrāmatas , mazāk mūzika bērniem. 

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

 

 Laikā, kad klientu piekļuve fondam bija ierobežota un nenotika pasākumi, aktīvi strādājām ar krājumu- 
nozaru literatūra tika nomarķēta ar plauktu indeksu uzlīmēm, norakstīti nolietotie iespieddarbi, sen 
izdotās, bet arvien populārās un pieprasītās grāmatas atvietotas ar eksemplāriem no apmaiņas fonda. 

  Bērnu literatūras nodaļas krājuma apgrozījums 2020.gadā- 1,37. 
 
 
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām 

2020. gadā sniegtas 351 uzziņas, no tām 58 attālinātas. 

Lai izpildītu daudzveidīgos klientu pieprasījumus, izmantojām SBA . No bērnu literatūras 
nodaļas krājuma izsniegti 208 eksemplāri 17 reģiona bibliotēkām, bet saņemti 16 eksemplāri no 3 citu 
pašvaldību bibliotēkām. Visaktīvākā grāmatu apmaiņa ir ar Lubānas pilsētas bibliotēku. 

  Visvairāk attālināto uzziņu sniedzām martā/aprīlī. Zvanīja skolēni, lai saņemtu informāciju 
mācību vajadzībām. Jautājumi visdažadākie- gan par literatūru,  vēsturi, ģeogrāfiju,  arī lūgumi palīdzēt 
izpildīt mājas darbus un izskaidrot nesaprotamo, jo vecāku nav mājās. Visneparastākais lūgums- 
nolasīt fragmentu no grāmatas, kas nav izlasīta, bet jāraksta eseja. 

 Lai popularizētu e-grāmatas, veidojot ieteicamās literatūras sarakstu vasaras lasīšanai 5.un 
6.klašu skolēniem, tajā iekļāvām arī elektroniski lasāmus darbus. 

  2020.gadā sagatavotas un novadītas 8 medijpratības nodarbības: 

●  3 Madonas pilsētas vidusskolas 1.klasēm ; “Kas ir bibliotēka?”, “Kā izvēlēties 
grāmatu?”; 

●  5.klasei- “ Kur meklēt informāciju par profesijām?” 
●  6.kl.-“Bibliotēkas piedāvājums pusaudžiem” 
● Liezēres pamatskolas 1. un 7.klasei- “Mūsu mazā gaismas pils- Madonas novada  
bibliotēka” 

●   Liezēres pagasta PII vecākās grupiņas bērniem-“” Kā  un kur dzīvo bilžu grāmatas?”; 
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●  Kusas pamatskolas 1.-4.klašu skolēniem- “Mūsu mazā gaismas pils- Madonas 
novada  bibliotēka” 

 
 

 Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
2020.gadā bērnu literatūras nodaļā izveidotas 14 literatūras izstādes; 
Agijas Stakas darbu izstāde un interaktīvas nodarbības  
 

 
 

Madonas novada skolēnu radošo darbu izstāde ‘Mans darbošanās prieks”, sadarbībā ar 
Madonas BJC. 

Izstāde vēlreiz apliecināja sen zināmo, ka mūsu skolēni ir radoši un izdomas bagāti, tikai 
nepieciešams pacietīgs un zinošs skolotājs. Bibliotēkas apmeklētājus sajūsmināja Dzelzavas 
speciālās pamatskolas audzēkņu koka darbi- ziemassvētku dekori, koka virtuves dēlīši ar 
piederumiem, krēsli, zivs skelets un daudz citu lietu. Var tikai apbrīnot bērnu pacietību un pirkstu 
veiklību, veidojot lielformāta  origami darbus. Uzmanību piesaistīja Madonas BJC keramikas pulciņa 
daudzveidīgie, ikdienā lietojamie māla priekšmeti, konditorejas pulciņa šokolādes dekori, figūras. 
Madonas pilsētas vidusskola izstādei iesniedza figūras, kas veidotas izmantojot 3D printeri. 

 Daudzi  izstādes apmeklētāji gribēja skolēnu darbus nopirkt dāvanām, kas diemžēl, nebija 
iespējams.  

    

Vislielākais izaicinājums 2020.gadā- noorganizēt Madonas reģiona “Skaļās lasīšanas” 
konkursa finālu. Novadu konkursi notika klātienē gada sākumā, bet reģiona fināls tika plānots 
19.martā, bet visiem zināmais vīruss izjauca iecerēto. Nolēmām konkursu rīkot virtuāli. Tika 
izstrādāts konkursa nolikums attālinātām sacensībām, vērtēšanas kritēriji palika nemainīgi. Dalību 
fināla atsauca Ērgļu novads un par čempiona titulu cīnījās   Fināla dalībnieki iesūtīja video ar 
lasījumu. Žūrijas dalībnieki saņēma piekļuves saiti un vērtējuma veidlapas  iesniedza bibliotēkā. Tā 
kā bijām Latvijā pirmie, kas uzdrošinājās rīkot sacensību virtuāli, tad  ne viss gāja tik gludi- viens 
dalībnieks savu priekšnesumu sūtīja vairākas reizes, cits 3 sērijās, jo tehniskās iespējas ģimenēm 
atšķīrās. “Skaļās lasīšanas” konkursa rezultātus tiešsaitē paziņoja Madonas novada bibliotēkas 
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direktore I. Saulīte un lelle Šarlote bibliotēku nedēļā-23.aprīlī 
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/2646398058937778, 
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/252044815933933). 

 Esam gandarīti, ka viss izdevās un noskaidrojām Madonas reģiona finālistu. Sižets Vidzemes tv- 
https://www.youtube.com/watch?v=qDP5FIg-hHI 

  
Rudenī bērnu literatūras nodaļā realizējām VKKF finansiāli atbalstītu projektu 

“ Kāpj no plaukta grāmata…’: tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem  Madonas novadā. Projekta autoru 
izvēles pamatā - jauni vārdi bērnu literatūrā un personības, kuras vieno cieņpilna attieksme pret dabu 
un vēlme dalīties savās zināšanās par tās aizsardzību un saglabāšanu. Projekts paredzēja tikšanos 
ar 5 autoriem. 

   Ievērojot  valstī noteikto sanitāro protokolu, sadarbībā ar Kalsnavas pagasta bibliotēku ( vad. Iluta 
Puzāne) augusta izskaņā  Kalsnavas pagasta estrādē notika projekta pirmā tikšanās- ar Baltvilka  
balvas "Jaunaudze” 2020.gada  laureātu Viesturu Ķeru.  Pārsteidza kuplais, dažādu vecumu  
apmeklētāju skaits (40) un daudzie jautājumi par putniem (piem.:,”Vai ir tāds putns, kas dzied kā 
varde? Izrādās, ka ir! Un tas ir mazais ormanītis.) 

 
Laura Vinogradova, tiekoties ar mazajiem madoniešiem un stāstot par savu grāmatu varoņiem,  zaļā, 
varenā, dzīvā meža iemītniekiem, kuri daudzās izpausmēs līdzinās mums – cilvēkiem, atklāja 
vissvarīgākās dzīves vērtības. Ikvienam  pasākuma apmeklētājam bija iespēja piedalīties autores 
jaunās grāmatas ilustrāciju zīmēšanā. 

 

Septembrī saviem lasītājiem piedāvājām tikšanos ar debitantu latviešu bērnu literatūrā Dāvidu 

Vikmanis, grāmatas  «Roņpils. Purva stāsts» autoru.  

https://www.facebook.com/485326124966237/videos/2646398058937778
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/2646398058937778
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/2646398058937778
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/252044815933933
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/252044815933933
https://www.facebook.com/485326124966237/videos/252044815933933
https://www.youtube.com/watch?v=qDP5FIg-hHI
https://www.youtube.com/watch?v=qDP5FIg-hHI
https://www.youtube.com/watch?v=qDP5FIg-hHI
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Lai varētu piedalīties radošajā darbnīcā kopā ar stāstnieci un pasaku autori Inesi Valteri, 
vajadzēja iepriekš pieteikties.  Bija tik daudz interesentu, ka plānotās  vienas nodarbības vietā notika 
divas ar 60 dalībniekiem, bet pat tad daļa gribētāju netika. 

  

 

  Noslēdzoša , piektā projekta tikšanās ar žurnālistu, radio personību un rakstnieku Dzintaru 
Tilaku notika zoom platformā.  

  2020. gada janvārī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija apstiprināja Madonas novada 
bibliotēkas dalību  tīklā “Stāstu bibliotēkas” uz turpmākajiem 2 gadiem. Visām gada aktivitātēm 
izvēlējāmies vienojošo tēmu “Es varu? Varu! Neizmet. Pārveido un lieto.” Pirmā janvāra ģimeņu 
sestdiena pulcēja 76 interesentus.  Žurkas gadu ieskandināja Madonas pilsētas vidusskolas 2b klases 
skolēni ar dziesmām un ludziņu.  

Apgūstam izlietoto trauciņu pārveidošanu par dekoratīvām un noderīgām lietām dekupāžas tehnikā. 

• Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” 
ietvaros (minēt konkrētus piemērus) 
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Sadarbība ar PII. 
Gada pirmajos divos mēnešos notika 5 nodarbības “Lelles Šarlotes skolā”. Pēc Madonas  PII 

pieprasījuma un saskaņā ar mācību plānu, tika sagatavotas un novadītas stundas: 
● Teātris; 
●  Pasts. Adrese - pasaules pasta dienai veltīts pasākums; 
●   Latviešu animācija bērniem; 
●  Labie darbi; 
● Rudens Latvijas mežā. 

  

Ilggadīga un mērķtiecīga sadarbība ar Madonas pilsētas vidusskolu, pēc mācību priekšmetu 
skolotāju pieprasījuma organizējot nodarbības projektu nedēļā (piem.-5 populārākās profesijas), 
piedāvājot tikšanās ar populārām personībām un jaunajiem autoriem, aktualizējot nozīmīgas dienas 
pasaulē. 

 Lai izceltu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē un zināšanu apgūšanā, 
nepieciešams apgūt un pilnveidot lasītprasmi. Tāpēc,   atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, 
jaunāko klašu skolēniem organizējām tematisku pēcpusdienu “Pasakas dzimtajā valoda”. 

 

 

 

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

Šobrīd, kad Latvijā tiek ieviesta jauna uz kompetencēm balstīta mācību programma, kā vēl 
nekad agrāk ir svarīga sadarbība. Bez  labas lasītprasmes un medijpratības grūti sasniegt augstus 
mācību rezultātus. 

 2020.gadā turpinājām sadarbību ar: 

•   Madonas un novada PII, piedāvājot “Lelles Šarlotes skolas” nodarbības; 
• Madonas pilsētas vidusskolas jaunāko klašu skolēniem programmā “Lasām kopā”; 
•  5.-9.klašu skolēniem- medijpratības nodarbības un mācību stundas 

•   Nozīmīgi partneri- pašvaldību un skolu bibliotekāri ( VKKF atbalstīts projekts “Kāpj no plaukta 
grāmata”); 

• Ziemeļu  ministru padome- ziemeļvalstu literatūras nedēļa; 
• UNESCO Latvijas nacionālā komisijas tīkls “Stāstu bibliotēkas”; 
•  LNB BLC- “Bērnu un jauniešu žūrija”, “skaļās lasīšanas” konkurss”. 
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• Madonas BJC- novada skolēnu radošo darbu izstāde “Mans darbošanās prieks”, teātra 
pulciņš “Improprieks”, krāsaino smilšu nodarbības sk. Sandra Pulkstene . 
 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 
 

 Rosinoši un idejām bagāti LNB BLC organizētie semināri. Lielisks jaunums darbā ar  lasīšanas 
mērķprogrammu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” - darba lapas par kolekcijas grāmatām.  

       LNB BLC seminārs par “Skaļo lasīšanas” konkursu, platforma domu un pieredzes apmaiņai. 
LNB seminārs “Kā palīdzēt nenokļūt viltus ziņu gūstā”. 
 

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

 

Aizvadītā gada vienīgā problēma darbā ar bērniem un jauniešiem- īsais klātienes tikšanās laiks. 
Gan bibliotekāri, gan apmeklētāji ir noilgojušies pēc klātienes pasākumiem, nesteidzīgas grāmatu 
apmaiņas un sarunām. 

2020. gadā notikušas 22 aktivitātes ar 596 dalībniekiem. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBA 

 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 
 Madonas bibliotēkas novadpētniecības piedāvājumu  veido: novadpētniecības elektroniskā datu 

bāze,  krājums- novadnieku grāmatas, CD un DVD, foto materiāli – kompaktdiskos, tematiskās mapes.  Tiek  

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

novadus. 

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā saskaņā ar amata aprakstiem  darbu ar Novadpētniecības 
datubāzi veic Resursu un datu pārvaldības nodaļas galvenā bibliotekāre Lilita Veckalniņa, par  
tradicionālo novadpētniecības resursu pieejamību un popularizēšanu rūpējas  Pakalpojumu nodaļas 
galvenā bibliotekāre Uzziņu lasītavā  Sarmīte Radiņa. 

2020. gadā tika pabeigta galīgā redakcijā un apstiprināta “Madonas reģiona bibliotēku 
novadpētniecības koncepcija”, vadoties no kuras tika noteikti prioritārie darba virzieni 
novadpētniecībā.  

Galvenie virzieni novadpētniecībā saistīti ar pilsētas un novada vēstures, kultūrvēsturisko 
norišu, novadnieku un kultūrvēsturisku objektu un informācijas par tiem apzināšanu, novadpētniecības 
krājuma papildināšanu, tā atspoguļošanu Elektroniskajā katalogā, Novadpētniecības datubāzē un 
jaunizveidotajā Novadnieku datubāzē.  

2020. gada novitāte-  uzsākta Novadnieku datubāzes izveide, kurā  apkopota informācija par 
novadniekiem, atspoguļoti populāru poersonāliju  dzīves dati, nodarbošanās un dzīves vieta: 
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadnieku-datubaze?id=14&leter=A. 

Notiek 
• analītisko aprakstu veidošana no periodikas un grāmatām,  
• Novadnieku datubāzes veidošana, 
• novadpētniecības mapju papildināšana ar rakstu kopijām no periodikas un grāmatām,  
• novadpētniecības uzziņu sniegšana, 
• novada kultūras vērību popularizēšana. 

Novadpētniecības piedāvājumu veido: novadpētniecības elektroniskā datu bāze, tematiskās 
mapes, novadnieku grāmatas, digitālās fotogrāfijas kompaktdiskos. Novadpētniecības krājumā tiek 
apkopoti informācijas materiāli par cilvēkiem, nozarēm, vietām, notikumiem. Novadpētniecības 
krājums tiek marķēts ar zaļas krāsa uzlīmēm, bet netiek atsevišķi atdalīts no kopējā krājuma, ir brīvi 
pieejams lietotājiem. 

2020. gada sākumā  veikts  novadpētniecības mapju aprakstu eksports  (354) no 
novadpētniecības datu bāzes uz elektronisko katalogu, lai mapju izsniegums tiktu reģistrēts  BIS Alise. 

Uzziņu lasītavā pieejamas atsevišķā plauktā izvietotās 359 kataloģizētas novadpētniecības 
materiālu mapes  (340 nosaukumi), 74 kompaktdiski ar digitālām fotogrāfijām, kas ir izmantojumi 
bibliotēkā uz vietas. 

 

    

http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadnieku-datubaze?id=14&leter=A
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadnieku-datubaze?id=14&leter=A
https://biblioteka.madona.lv/lv/novadnieku-datubaze?id=14&leter=A
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• Novadpētniecības krājums: 
 
  Madonas novada bibliotēkas novadpētniecības krājums regulāri tiek papildināts ar rakstu 

kopijām  par Madonas reģionu un novadniekiem gan no Latvijas preses izdevumiem, gan mūsu 
reģionālā laikraksta Stars. Lai saglabātu novadpētniecības krājuma komplektēšanas nepārtrauktību, 
Covid laiks deva iespēju, neizmantojot papildus darbaspēka resursus, veikt tehnisko darbu, lai 
izgrieztu un datētu materiālus novadpētniecības mapēm no šī gada reģionālā laikraksta “Stars” 
dubletēm, varējām tos sistematizēt un izvietot jau esošajās mapēs un veidojot jaunas sadaļas. 

   Krājumu papildinājusi jau otrā atmiņu grāmata par Lubānu un lubāniešiem,  Madonas 
pašvaldības atbalstu guvušās Andas Līces grāmatas: “Ceļadomas”un “Viss sākas šorīt”, kā arī 
“Augusts Saulietis.  Modernisms un sadzīves reālisms”.  

                        
 

 krājuma organizācija un glabāšana 

  Ārkārtas situācijas laika periodā, kad Uzziņu lasītava apmeklētājiem bija slēgta “Covid-19” infekcijas 
izplatības dēļ, daudz tika izdarīts krājuma un novadpētniecības krājuma sakārtošanā, strādājot gan 
klātienē, gan attālināti:  

-        darbs ar novadpētniecības materiāliem: reģionālā laikraksta Stars, Madonas Novada 
Vēstnesis un Madonas Ziņas dublešu kopēšana, griešana, šķirošana, kārtošana mapēs; 

-        darbs krātuvē: reģionālā laikraksta Stars komplektu pārsiešana vākos, sākot no 
1956.gada; 

-        izdevuma “Madonas Ziņas” iesiešana vākos, dublešu atlase. 
-        atceres veidošana sociālajiem tīkliem no novadnieka  V. Lāča atvadoties 

(https://www.facebook.com/MadonasBIB/). 

           
    

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 
 Novadpētniecības datu bāzē pieejama informācija par laika periodu sākot no 2002. gada.  Uz 

2021.g.1.janvāri Datu bāzē (https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx) bija pieejami 33566 
ieraksti.  

No Madonas reģiona laikraksta “Stars“ regulāri tiek veidoti publikāciju analītiskie apraksti. 
Pārskata periodā Novadpētniecības datu bāzē izveidoti 1099 ieraksti, no kuriem 1091 laikraksta 
“Stars” publikāciju analītiskie apraksti eksportēti uz LNB Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzi.  

https://www.facebook.com/MadonasBIB/
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
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Bibliotēkā kopš iznākšanas sākuma tiek saglabāts novadā izdotais laikraksts “Stars” un novada domes 
izdotais informatīvais izdevums “Madonas novada vēstnesis”, arī pagastu pašvaldību izdotie 
informatīvie izdevumi. 

Tāpat ik gadu tiek sagatavots un publiskots mājaslapā “Novadnieku kalendārs” nākošajam 
gadam, kurā iekļautas personas, kurām aprit apaļas jubilejas.  

Notika bibliotēkas krājumā esošo digitālo fotogrāfiju aprakstu veidošana Elektroniskajā 
katalogā, aprakstīti 74 CD diski. 

Notikušas konsultācijas par mapju aprakstu veidošanu Elektroniskajā katalogā, apmācīti visi 
pagastu bibliotēku darbinieki.  

 

 

Gads 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Ierakstu skaits 

novadpētniecības datubāzē 

28920 30364 31658 32958 33566 

Izveidoti ieraksti 1166 1444 1294 1300 1099 

Eksportēti uz  Nacionālās 

bibliogrāfijas analītikas datu 

bāzi 

1097 1219 1123 1074 1091  

Novadnieku datubāze     103 

 Madonas novada bibliotēkas novadpētniecības krājumā pieejamas 12 digitālās izstādes 
(kolekcijas), kuras veidotas no krājumā esošajiem materiāliem un fotogrāfijām, tās tiek piedāvātas kā 
literatūras izstāžu papildinājums Uzziņu lasītavā skārienjutīgajā monitorā, vai apskatei foajē displejā. 

Kopš 2016. gada, kas bija Madonas 90. jubilejas gads, sagatavotas izstādes: “Ainas 
Karavaičukas foto par Madonu”; “Mana dona – Madona” - Oļģerta Skujas fotogrāfijas; “Mana mīļākā 
vieta Madonā” - fotokonkursa dalībnieku iesūtītās fotogrāfijas; “Madonas vārds MNB krājumā 
pieejamos izdevumos”. Vēl šajā gadā apmeklētāju uzmanību piesaistīja digitālās izstādes: “Rīga – 
barikāžu laiks. 1991.16.01.” – O. Skujas foto un “Ziemassvētku noskaņai”- Sarmītes Radiņas dzeja un 
fotogrāfijas. 

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

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

2019. gadā papildināts krājums ar divām digitālajām izstādēm: “Novada autoru rokraksti” un 
“Neparasti parastie bibliotekāri” – to veido reģiona bibliotekāru iesūtītās fotogrāfijas, atspoguļojot gan 
interesantas darba ikdienas, gan brīvā laika aktivitātes. 
 
            Novadpētniecības krājumu izmantoja:  
- materiālus izmantojām iekārtojot gan tematiskās, gan novadniekiem jubilāriem veltītās izstādes, gan 
atceres izstādes; 
- materiālus izmantoja pagastu bibliotekāri, veidojot, papildinot savu bibliotēku novadpētniecības 
krājumus;  
- muzeja speciālisti - gan MNB krājumu, gan piekļuvi pilntekstiem LNB digitālās bibliotēkas sadaļā 
periodika.lv;  
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- interesenti, kuri meklēja informāciju par pagastiem, notikumiem, ģimenes locekļiem, mājām izmantoja 
MNB novadpētniecības krājumu un pilntekstus periodika.lv; 
- skolēni, kuri vāca materiālus zinātniski pētnieciskajiem darbiem izmantoja novadpētniecības 
materiālu mapes uz vietas lasītavā, kopēja, fotografēja sev nepieciešamo. 
 

    Pirmo gadu novadpētniecības mapes izsniedzām elektroniski: cirkulācija - izsniegts lasītavā. 
   2020. gadā krājums vairāk tika sakārtots, mazāk izmantots, jo Covid laika aizliegumi ierobežoja 

piekļuvi. Pieprasītās uzziņas centāmies izpildīt elektroniski un attālināti pa telefonu. 
 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

        Gada sākumā izgodājām R. Blaumani A. Kuzinas grāmatas “Rūdolfa Blaumaņa valodas 
vārdnīca” atvēršanas svētkos. Pasākumā piedalījās apgāda ”Madris” pārstāvji, muzicēja Intars 
Zommers, tika risināti ekspresuzdevumi, iepazīti vārdu sksidrojumi.Šis bija pirmais mēģinājums rīkot 
pasākumu sestdienā. Saņēmām pozitīvas atsauksmes. 

         
 

             

      Vasarā izstādes “Ar krāsu diedziņiem es dzīvi izkrāsoju” atklāšana, tikšanās ar izšūto 
gleznu autori, novadnieci, mūsu bibliotēkas lasītāju Vinetu Meisteri uzrunāja daudzus 
interesentus. Pirmā tikšanās, pirmais pasākums pēc tik ilga laika aizliegumiem. 20 izsmalcināti darbi, 
katra tapšanai veltīti vairāki mēneši autores sirdsdarba un dzīvesprieka vienlaikus. 

       

 

  Lai popularizētu novadā izdotās grāmatas, semināros Madonas, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu, 
Cesvaines novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekiem tika organizēts pasākumu cikls ”Novadi skan: 
grāmatu parāde Madonas novada bibliotēkā” - grāmata “Sarkaņi: notikumi, atmiņas, cilvēki” - 
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tikšanās ar grāmatas autoru Andri Trečaku; grāmata “Ērgļu novads skan” – tikšanās ar Zintu 
Saulīti, Mārīti Breikšu, Intaru Zommeru.  

       
  Atzīmējot Augusta Saulieša 150 gadu jubileju, Dace Zvirgzdiņa un Juris Visockis, apgāda 
“Jumava” valdes loceklis uzstājās  bibliotēku speciālistu seminārā un popularizēja gan autoru, gan 
viņam veltīto grāmatu.  
 
     Viena no novadpētniecības darba popularizēšanas formām ir izstādes, kas veltītas novadniekiem 
vai pašu novadnieku veidotas. Tās ir gan novadpētniecības krājuma materiālu, gan aktualitāšu, gan 
atpazīstamu novada cilvēku atceres vai jaunu sasniegumu atspoguļošanas iespējas. Izstādes Uzziņu 
lasītavā 2020. gadā: 

-        „Mūsējie!”  - par dabas pētnieku Gunti Eniņu; 
-        „Mūsējie!”  - tulkotāji un viņu jaunās grāmatas - V.Rikveilis un A.Kuzina; 
-        „Kas gan aiz punkta vēl dienu loka?...”: novadniecei Dainai Grūbei 60; 
-        “Tā rakstīja Rūdolfs Blaumanis”; 
-        “Atceramies!” – veltīta Leonam Briedim (novadpētniecības materiāli, grāmatas, CD ar 

autora dziesmām, DVD un pasākumu foto CD no MNB krājuma +  digitālā izstāde 
skārienjūtīgajā monitorā); 

       
 -        “Top dokumentālā filma par Ilzi Indrāni”; 
-        “Viss ir tik ļoti pa īstam”- Sarmītei Radiņai 60; 
-     “Bet mana melodija mani šūpo kā laiva ezerā…” - Sveiciens novadniekam Oļģertam Skujam 

jubilejā!; 
-        „ Pirms simt un vairāk gadiem…”- Ingunai Bauerei 60!; 
-        “Tīra un sirsnīga prieka/ Pasaule ilgojas vairāk” - Adinai Ķirškalnei būtu 105; 
-        “Rokas kā grāmata laba, kur dzīvi izlasīt var,-” Dzidrai Bogatirevai – 75; 
-     „ Atrast sevi un nekad nepazaudēt”- Jānim Liepiņam -90! 

      

Novadnieku izstādes bija apskatāmas gan Uzziņu lasītavā, gan konferenču zālē: 
-        Madaras Smalkās fotoizstāde: “Ķīnas ainiņas”; 
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-   “Ar krāsu diedziņiem es dzīvi izkrāsoju”-  Vinetas Meisteres izšūto gleznu izstāde; 
- “Tautas tēlotājmākslas studijas “Madona” dalībnieku gleznu izstāde (11 novada autoru 23 
darbi). 

         
     
        Bibliotēkas apmeklētāju apskatei foajē displejā 2020. gadā tika ekponētas Agra Veckalniņa 
fotogrāfiju kolekcijas par Madonu: “Mana Madona” ( jūnijā), “Madona zaļo un zied” (jūlijā), Rudens 
iekrāso Madonu” (oktobrī). 

                  
 

●   Sadarbība novadpētniecības jomā 
 

    Ja iepriekšējos gados MNB notika Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas nodaļas un 
Lubānas Mitrāja informācijas centra rīkotie kursi putnu iepazīšanai, tad tagad turpinājām popularizēt 
viņu aktivitātes gan izstādēs lasītavā, gan izvietojot informāciju bibliotēkas logos . Piem.: „Ieskaties!” - 
piedalies LOB Madonas nodaļas un Lubānas mitrāja konkursā “Putni no barotavas”! (01.12.19.-
31.03.2020); 
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    Izstādes konferenču zālē: 

- “Pa Haralda Blaua pēdām” – sadarbībā ar  Latvijas Sporta muzeju (dzimis Liezērē, izcils latviešu 
sportists, arhitekts, inženieris, pirmais olimpisko spēļu medaļas (bronza) ieguvējs šaušanā pa māla 
baložiem Stokholmā 1912.g., daiļslidotājs); 

- “Režisors Rūdolfs Baltaisvilks” – sadarbībā ar Praulienas pagasta bibliotēku; 

     

  Projekta “Dzimtu pētniecība – izziņas piedzīvojums” trešo nodarbību “Dzimtu pētniecība – izziņas 
piedzīvojums” – vadīja Zinta Saulīte, R.Blaumaņa dzimtas pētniece, interesentiem popularizējot 
rakstnieku Rūdolfu Blaumani un viņa dzimtu. 

  Sadarbībā ar Mārcienas pansionātu un pagasta bibliotēku notika Dzejas dienas Mārcienā. 
Pansionāta cilvēkus priecēja S. Radiņas dzeja, I. Zommera muzikālie priekšnesumi, iespēja dziedāt 
līdzi. 

             
 

  Madonas novada bibliotēkas telpas saviem izglītojošiem semināriem 2020. gadā izmantojuši: 
Madonas novada fonds, reģiona mednieki, mežsaimnieki, grāmatvežu klubiņš, Nodokļu konsultāciju 
birojs, Senioru biedrība “Pie kamīna”, Biatlona federācija, Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzejs (gleznošanas nodarbībām bērniem). 

  Sadarbībā ar Kopienas centru "Baltā ūdensroze” un BUTS mācību centru bibliotēkā vairākkārt 
viesojušās interesentu grupas, lai iepazītu mūsu piedāvātās iespējas, aplūkotu izstādes. 
  29. 02. bibliotēku pieskandināja Meteņdiena, kad Vērtumnieku un citu novada folkloras kopu vairāk 
kā 40 dalībnieki muzicēja, dziedāja, apdziedāja mūs un gāja rotaļās. 
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    Atzīmēšanas vērta sadarbība ar reģionālo laikrakstu Stars, kurā regulāri tiek atspoguļotas MNB 
aktualitātes, publicēti bibliotēkas darbinieku un laikraksta žurnālistu raksti.  
     Laikrakstā kopš 1981.gada ir lasāma literārā lappuse Pieskāriens. Jau 15  gadu garumā līdzās foto 
žurnālistam un dzejniekam Oļģertam Skujam rūpi par Savējiem - novada autoriem uztur spēkā Sarmīte 
Radiņa, apzinot autorus, apkopojot un atlasot dzeju ik mēneša Pieskāriena numuriem.  
    Rakstus par novitātēm, piedāvājumu un aktualitātēm bibliotēkā regulāri ievieto arī Madonas Novada 
Vēstnesis. Pozitīvi vērtējama sadarbība arī ar VTV. 
 
• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 
2020. gadā uzsākta Novadnieku datubāzes veidošana,  kurā tiek apkopotas īsas biogrāfiskas 

ziņas par ievērojamiem cilvēkiem, kam bijusi kāda saistība ar Madonu vai  Madonas apkārtni. Ziņas 
tiek ņemtas no enciklopēdijām, biogrāfiskām vārdnīcām, rakstiem periodikā. Īpaši labs palīgs faktu 
vākšanā ir portāls www.periodika.lv. Datubāze nepārtraukti tiek papildināta ar jaunām personām.. 
2020. gadā ievadītas ziņas par 103 personām. Bibliotēkas mājas lapā atjaunota un papildināta sadaļa 
“Novadpētniecība”. 

 
• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 
Novadpētniecības krājums un elektroniskie resursi nepārtraukti jāatjauno un jāpapildina ar 

jaunu informāciju un faktiem, un tas ir laikietilpīgs process, kas jādara vienlaicīgi ar citiem darba 
uzdevumiem. 

 
• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Novadpētniecības darbs saistāms ar krājuma papildināšanu un saglabāšanu, informācijas 
papildināšanu bibliotēkas veidotajos elektroniskajos resursos. Jāturpina apzināt vietējās kopienas 
ievērojami cilvēki un notikumi. Novadpētniecības uzziņu sniegšanā tiek izmantoti visi pieejamie 
resursi, gan bibliotēkā uz vietas pieejamie, gan LNB pieejamie resursi.  
  

http://www.periodika.lv/
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9. PROJEKTI 

 
 

Tabula “Projektu apkopojums” 
Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

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

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

“Kā Saule gadījās” 
Madonas novada 
bibliotēkā   

VKKF 960  Neatbalstīts 

"Kāpj no plaukta 
grāmata…" : 
tikšanās ar bērnu 
grāmatu autoriem 
Madonas reģionā 

VKKF 600 Noorganizētas literārās tikšanās:  
14.08. -Viesturs Ķerus- Kalsnavas 
pagasta  brīvdabas estrādē; 
2. 25.08. -Laura Vinogradova- 
Madonas novada  bibliotēkā  
pirmsskolsas bērniem; 
3. 19.09.- Dāvids Vikmanis- Madonas 
novada bibliotēkā - organizēts 
sestdienu apmeklētājiem; 
4. 24.09.- Inese Valtere Madonas 
novada bibliotēka- sākumskolas 
skolēniem, iepriekš piesakoties  divās 
grupās. Grupu dalībnieku skaits ātri tika 
piepildīts;  
5.  09.12. Dzintars Tilaks- Madonas 
novada bibliotēka-   tiešsaistē. 
Projekta realizāciju skāra arī otrā  
ārkārtējā situācija,  sociālās 
distancēšanās nosacījumi, 
ierobežojumi, pasākumu organizēšanas 
aizliegums. 

Atbalstīts 

Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2020”  

 publicitātes 
materiāli, balvas 
lasīšanas 
ekspertiem 

lasīšanas veicināšanas 
mērķprogramma  

Atbalstīts 

“Tik dažādās 
grāmatas”- 
tikšanās ar 
grāmatu autoriem 
Madonā 

VKKF 750, Popularizēt autorus – dažādu žanru 
literatūras radītājus Madonas 
reģionā, literāros pasākumos 
aktualizējot gan latviešu 
daiļliteratūras, teātra vēstures, 
medicīnas, vides zinātnes, gan 
ceļojumu literatūras pieejamību 
plašai sabiedrībai.5 tikšanās ar 
autoriem: I.Bauere, S.Radzobe, 
I.Kudrjavcevs, L.Pērse, G.Eniņš 
(marts- jūlijs) 

Neatbalstīts 

“Dzimtu pētniecība- 
izziņas 
piedzīvojums” 

Madonas 
novada 
pašvaldība 

500,- Sekmēt iedzīvotāju mūžizglītības 
iespējas, piedāvājot pieprasītas, 
aktuālas zināšanas dzimtu 
pētniecībā, veicinot interesi par 
Madonas novada dzimtu saknēm, 
tādējādi attīstot paaudžu sadarbību. 

Atbalstīts 
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3 nodarbības ar dzimtu pētnieku-
praktiķi Jāni Apīni un muzeja “Braki” 
vadītāju Zintu Saulīti 

 

Pateicoties Madonas novada pašvaldības atbalstam Izglītības projektu konkursā ar mērķi 
sekmēt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, piedāvājot pieprasītas, aktuālas zināšanas dzimtu 
pētniecībā, veicinot interesi par Madonas novada dzimtu saknēm, tādējādi attīstot paaudžu sadarbību, 
laika posmā no 1.septembra līdz 15.novembrim noorganizējām 12 stundu apmācību ciklu “Dzimtu 
pētniecība- izziņas piedzīvojums”, nodrošinot tikšanos ar diviem dzimtu pētniekiem- praktiķiem- 
laikraksta “Brīvā Daugava” galveno redaktoru Jāni Apīni un Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” 
vadītāju Zintu Saulīti. 

Projektā piedalījās 61 interesenti apgūstot tēmas, kur internetā iespējams atrast informāciju 
par senčiem, kā meklēt un kā labāk izmantot atrasto informāciju tālākai pētniecībai, kā pareizi “izlasīt” 
digitalizētās baznīcu grāmatas, spēt  orientēties informācijā par muižu “dvēseļu revīzijām”, tautas 
skaitīšanām un citiem ģeneoloģiskiem pētījumiem. Sniegta informācija par ciltskoka veidošanai 
izmantojamām programmām, runāts par R.Blaumaņa dzimtu un radu saietu organizēšanu. Nodrošinot 
atgriezenisko saikni, projekta dalībnieki uzrakstīja atsauksmes, augstu novērtējot abus lektorus un 
projekta programmā iekļauto informāciju. 

   

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. Realizēta 2020. gada programma,  gada nogalē sadarbībā izstrādāts 

projekta pieteikums nākošajam projekta periodam-  2021. 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts (īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 
neatbalstīts 

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

Eiropas 
Komisija 

Projekta 
ietvaros tiek 
finansētas  
aktivitātes 

Atbalstīts. Kopprojekts ar Gulbenes novada un Alūksnes 
pilsētas bibliotēku. Europe Direct” ir Eiropas Komisijas 
izveidots informācijas tīkls, kas sniedz atbildes par jebkuru 
ES darbības un politikas jomu, praktisku informāciju un 
padomus, kontaktinformāciju par iespējamām sadarbības 
organizācijām. Eiropas Komisija šādi pastiprina 
komunikācijas aktivitātes, lai sniegtu atbildes uz iedzīvotāju 
uzdotajiem jautājumiem par ES, lai veicinātu diskusijas par 
ES un lai organizētu pasākumus vietējā līmenī. 
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• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 
Projektu izstrāde, realizācija un atskaitīšanās  ir laba iespēja dažādot bibliotēkas piedāvājumu, 

pievērst iedzīvotāju uzmanību bibliotēkas aktivitātēm, dažādot piedāvājumu, un lai arī  tas ir 
laikietilpīgs darbs, tas rada gandarījumu par paveikto.  
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10.  PUBLICITĀTE 

 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 
funkcijām, pakalpojumiem 

 

Madonas novada bibliotēkai ir sava tīmekļa vietne, kura regulāri tiek papildināta ar jaunāko un 
aktuālāko informāciju, izveidoti konti arī populārākajos sociālajos tīklos. 
Lai veidotu pozitīvu bibliotēkas tēlu, nepārtraukti notikusi aktuālās informācijas ievietošana bibliotēkas 
mājas lapā (https://biblioteka.madona.lv/lv/ ), sociālajos tīklos- Facebook, Twiter, Instagram un 
Draugiem.lv. 

Sniegts svarīgākās informācijas apkopojums Madonas novada pašvaldības informatīvajam 
izdevumam “Madonas novada Vēstnesis” un Madonas novada pašvaldības tīmekļa vietnei. Aktuālākā 
un svarīgākā  informācija  nopublicēta arī Madonas reģionālajā laikrakstā “Stars”. Uz nozīmīgākajiem 
pasākumiem pieaicināti Vidzemes televīzijas pārstāvji, tas atspoguļots 3 videosižetos par Madonas 
novada bibliotēku. 

Lai informētu lietotājus par bibliotēkas pakalpojumu iespējām, 2020.gadā Madonas novada 
bibliotēkā izveidoti vizuāli paskaidrojoši materiāli - “Izmanto bibliotēkas abonētās datu bāzes!”, 
“Pieslēdzies letonika.lv”, “Pieslēdzies elektroniskajam kopkatalogam”, kur lietotājiem saprotamā veidā 
paskaidrota piekļuve dažādām datu bāzēm. 

Madonas novada bibliotēkas mājas lapā  un  Facebook ievietoti video sižeti- pamācības  
Madonas reģiona bibliotēku elektroniskā kopkataloga izmantošanā: 
https://biblioteka.madona.lv/lv/youtube  
 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 
✔ bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

2020.gadā notikusi Madonas novada bibliotēkas mājas lapas pārveidošana, uzlabošana, tās 
dizainu pielīdzinot Madonas novada mājas lapas veidolam un izmantojot novada jauno vizuālo 
identitāti.  Svarīgākā informācija, kas attiecas uz bibliotēkas aktualitātēm, bērnu literatūras nodaļu, 
reģiona bibliotēkām, ES aktualitātēm ir labi pārskatāma. Mājas lapas kalendārs norāda uz attiecīgā 
datumā notiekošām aktivitātēm bibliotēkā, bet video sižeti ļauj bibliotēkas lietotājiem gūt svarīgu 
informāciju par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu. 

Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnes  https://biblioteka.madona.lv/lv/ aktivitāšu sadaļā 
publicēti 89 ieraksti, atspoguļojot aktuālākos notikumus bibliotēkā un sadarbības partneru piedāvātās 
aktivitātes. Bērnu un jauniešu sadaļā publicēti 16 ieraksti. 40 publikācijas ievietotas tīmekļa vietnes 
Reģiona bibliotēku sadaļā, nodrošinot reģiona bibliotēku aktivitāšu atspoguļojumu Madonas novada 
bibliotēkas mājas lapā un veicinot reģiona bibliotēku publicitāti. 

✔ emuāri (blogi) 
Blogus Madonas novada bibliotēkas darbinieki 2020.gadā nav veidojuši. 
✔ sociālie mediji 

Madonas novada bibliotēkas sociālajos tīklos turpinājās informācijas, foto un video materiālu 
regulāra ievietošana. Katram mēnesim tika izveidots aktivitāšu apkopojums, kurš tika ievietots visos 
sociālajos tīklos. 

https://biblioteka.madona.lv/lv/
https://biblioteka.madona.lv/lv/youtube
https://biblioteka.madona.lv/lv/
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Facebook lapā https://www.facebook.com/MadonasBIB  ievietoti 254 ieraksti, lai informētu 

743 lapas sekotājus. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ierakstu skaits ir mazāks, taču sekotāju vairāk. 
Tika izmantoti dažādi tēmturi: 
#jaunieguvumi 
#lasitirprieks 
#egramatutresdiena 
#dzejasdienas 
#dzimtupetnieciba 
Izmantojot tēmturus, bibliotēkas informācija nokļuva līdz plašākam interesentu lokam. 

Projekta “Dzimtu pētniecība- izziņas piedzīvojums” aktivitātēs piedalījās dalībnieki no attālākiem 
pārnovadiem ( Ogre, Viesīte). Kā liecināja aptauja par Madonas novada bibliotēkas darbu, tad 
Facebook ir visvairāk izmantotais informācijas avots. 

Turpinājām izmantot portālu Draugiem.lv lapas (https://www.draugiem.lv/madonasbib/), jo arī 
šajā vietnē ir 195 sekotāji, kuri informāciju par bibliotēkas aktualitātēm gūst tieši šeit. Draugiem.lv 
aktivitāte ar katru gadu mazinās, taču tik un tā tiek sasniegta kāda daļa no esošajiem un potenciālajiem 
apmeklētājiem. 

Bibliotēkas Twitter kontā  https://twitter.com/MadonasBIBL  94 ieraksti piesaistījuši 403 
sekotājus, par  9 sekotājiem mazāk, kā iepriekšējā gadā. Twitter vērojama tendence – jo mēnesī 
mazāk ierakstu, jo lielāks skatījums. 

2020.gadā turpinājām izmantot 2019.gada sākumā izveidoto Madonas novada bibliotēkas 
Instagram kontu, ļaujot informāciju par bibliotēku izplatīt arī šajā kanālā 
https://www.instagram.com/madonasbibl/ .Instagram vislielākais skatījums video ierakstiem, tas 
liecina par nepieciešamību esošos un potenciālos bibliotēkas apmeklētājus vairāk uzrunāt tieši 
audiovizuālajā formātā. 

Aptaujas par Madonas novada bibliotēkas darbu rezultāti liecina, ka 74.4% respondentu 
informāciju par bibliotēku un bibliotēkas aktivitātēm gūst bibliotēkas Facebook lapā, 43,6% - laikrakstā 
“Stars”, 53,8% - Madonas novada pašvaldības mājas lapā, 30,8% - Madonas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Madonas novada Vēstnesis” un Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

https://www.facebook.com/MadonasBIB
https://www.draugiem.lv/madonasbib/
https://twitter.com/MadonasBIBL
https://www.instagram.com/madonasbibl/
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5,1% - Instagram kontā, bet Draugiem.lv lapu un Twitter kontu aptaujātie respondenti neizmanto 
vispār. 
 

Tabula “Sociālo tīklu statistika” 

  Ierakstu 

skaits 

  Sekotāju 

skaits 

  Skatījumi   

Gads 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Facebook 324 246 700 767 2758  6164 

Twitter 140 94 412 403 1021  2671 

Draugiem.lv 138 78 195 196 10396 9847 

Instagram 101  50 143  150    729 

 
  

✔ citas tīmekļa vietnes 
Katru mēnesi informācija iesūtīta Madonas novada pašvaldības tīmekļa vietnei: 

http://www.madona.lv/lat/ . Informācija publicēta pašvaldības tīmekļa vietnes Kultūras sadaļā, 
informējot par aktivitātēm, ko Madonas novada bibliotēka piedāvā konkrētajā mēnesī. Nozīmīgākie 
pasākumi atspoguļoti arī kopējā novada Pasākumu kalendārā. 
 
• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

2020.gads ieviesa daudzas korekcijas ierastajā bibliotēkas dzīvē. Pandēmijas dēļ nenotika 
ierastie Grāmatu svētki, Bibliotēku nedēļa, Starptautiskā Baltijas jauno bibliotēku un informācijas 

speciālistu konference "4CanGurus 2020" klātienē, Ziemeļvalstu literatūras nedēļa.  
Pie veiksmīgiem bibliotēku popularizējošiem pasākumiem sociālajos tīklos varētu atzīmēt 

video apsveikumus Madonai svētkos, gadu mijā https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-
dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=4721  un video pamācības. 

Pavasarī, emocionāli piesātinātā pasākumā, tika nodibināts “Lasītāju klubiņš” 
http://www.madona.lv/lat/video-sizeti. Sākoties pandēmijai un ar to  saistītajiem ierobežojumiem, 
klubiņš savu darbību turpināja WhatsApp grupas sarakstē. 

Kā veiksmīgu bibliotēku popularizējošu pasākumu 2020.gadā var minēt Dzejas dienu 2020 
pasākumu ciklu “Vārdu vējš”. “Mīlestības vējš”kopā ar Guntaru Raču, “Atmiņu vējš”dzeja autoru 
lasījumos no CD krājumiem, “Rakstu vējš”atceroties un uzrakstot kādu dzejoli, “Gadsimtu vējš” kopā 
ar Marinu Kosteņecku un “Dzejas vējš”ar Guntaru Godiņu un Contru. 

Starptautiskās senioru dienas ietvaros, bibliotēka saviem vecākās paaudzes lasītājiem 
piedāvāja liriski muzikālu pasākumu “Gadus kā dzīparus kamolā sienu”. Pasākumu kuplināja Barkavas 
kultūras nama lauku kapela. 

http://www.madona.lv/lat/
https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=4721
https://biblioteka.madona.lv/lv/aktualitates---rada-un-dara-madonas-novada-biblioteka?fu=read&id=4721
http://www.madona.lv/lat/video-sizeti
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• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 
Madonas novada bibliotēkas mājas lapa 2020.gadā ieguva jaunu veidolu, tādējādi gūstot labu 

atsauksmi gan no tās lietotājiem, gan no bibliotēkas akreditācijas komisijas. 
Domājot par bibliotēkas vizuālo tēlu, piestrādājām pie telpu noformējuma. Tapa jaunas 

norādes “Izstādes”, “Novadpētniecība”, “CD”, plauktu norādes abonementā un uzziņu lasītavā. 
Savukārt, sekojot gadalaiku nomaiņai,veidojām telpu vizuālās dekorācijas. 

 

            
 

 

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

 
• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2020.gadā Madonas novada bibliotēkas darbiniecēm ir izveidojusies 

regulāra sadarbība ar Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistiem, apkopojot aktuālāko 

informāciju par bibliotēkas piedāvājumu, organizētajām aktivitātēm un nosūtot to publicēšanai novada 

informatīvajā izdevumā „Madonas Novada Vēstnesis”. 
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Regulāri tiek apkopota un iesūtīta informācija Madonas novada pašvaldības vecākai speciālistei 

kultūras jomā, lai pašvaldības tīmekļa vietnes kultūras sadaļā un kultūras notikumu kalendārā būtu ietverta 

informācija par bibliotēkas katra mēneša aktivitātēm un par organizētajiem pasākumiem 

Paplašinot  un bagātinot  bibliotēkas piedāvājumu ik gadu  attīstīta sadarbība:  

 Notiek  aktīva sadarbība ar mācību centru BUTS - bibliotēka kā prakses vieta, bibliotēka - kā iestāde, 

kurā smelties motivāciju. 

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

novada bibliotēkas veidotās spēles par Madonas novadu izspēle kopienas centrā. 

Sadarbībā ar Tautas tēlotājmākslas studiju “Madona” Konferenču zālē eksponētas studijas dalībnieku 

personālizstādes. 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 
 

Sadarbība ar Austrumvidzemes mācību centru Madonā, par programmas “Sociālais aprūpētājs” 

dalībnieku iespējām izmantot datorklases pakalpojumus bibliotēkā. 

Sadarbība ar Barkavas kultūras namu- “Lasītāju klubiņa”dibināšanas pasākumā un Vinetas Meistares 

izšūto gleznu izstādes “Ar krāsu diedziņiem es dzīvi izkrāsoju” atklāšanā par  muzikālo noskaņu rūpējās kultūras 

nama mūziķi. Savukārt senioru dienas pasākumā “Gadus kā dzīparus kamolā sienu”, uzstājās Barkavas lauku 

kapela. 

Sadarbība ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību Ziemeļvalstu dienas Madonā 

aktivitāšu organizēšanā. 

Sadarbība ar Latvijas Universitātes Madonas filiāli un Latvijas Universitātes bibliotēku - Madonas 

novada bibliotēkā eksponēta izstāde “Latvijas Universitāte Saules sistēmā”. 

 
• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

2020. gadā bija plānoti divi nozīmīgi pasākumi.  

Sadarbības partneru- Rapla (Igaunija) un Anīkšči (Lietuva)  vizīte  Madonā. Organizējošā puse- 

Madona plānoja profesionālās pieredzes programmu. 

Diemžēl saistībā ar epidemioloģisko situāciju Baltijas valstīs, komunikācija notika tiešsaistē, tikšanās 

tika atcelta. Komunikācijā tiešsaistē, tika apspriesti sadarbības plāni, kolēģi tika informēti  par aktualitātēm 

Madona, Raplā un Anīkščos. 

Līdzīgi bija arī  ar otru plānoto starptautisko pasākumu.  Izvērtējot epidemioloģisko situāciju Latvijā 

un Baltijas valstīs, tika  nolemts konferenci “4CanGurus 2020” rīkot tiešsaistē (platformā “Zoom”), lai gan 

sākotnēji tās norise bija plānota Madonas novada bibliotēkā.  

24. novembrī norisinājās Starptautiskā Baltijas jauno bibliotēku un informācijas speciālistu 

konference “4CanGurus”, kuru organizēja Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Jauno speciālistu 

sekcija (JSS). “4CanGurus 2020” tika organizēta sadarbībā ar Madonas novada bibliotēku. 

Konferencē piedalījās  Madonas novada bibliotēkas Pakalpojumu nodaļas galvenā bibliotekāre Laura 

Lubkina ar lekciju  “56.852878, 26.210218” (Madonas koordinātes). Tā bija lieliska iespēja padalīties 

ar Madonas novada bibliotēkas darbu ne tikai ar Latvijas speciālistiem, bet Madonas novada 

bibliotēkas vārds izskanēja arī starptautiskā līmenī.  Lekcija tika sadalīta 3 daļās: 

1.      “Mazliet par mums”. Šī prezentācijas sadaļa konferences dalībniekus iepazīstināja ar Madonas 

novada bibliotēkas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām un tagadējo bibliotēkas struktūru. 

2.      “Par svarīgo un aktuālo” – sadaļa par bibliotēkas aktualitātēm, svarīgākajiem notikumiem, 

pasākumiem, projektiem un veiksmes stāstiem. 
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3.      “Par neparasto”. Sadaļa par neparastiem un ievērojamiem notikumiem bibliotēkas vēsturē, kā, 

piemēram, profesionāla teātra izrāde, kāzas bibliotēkā vai bibliotēkas grāmatu izmantošana mākslas 

filmas uzņemšanā.  

 
 
• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

 

Tiek veikts nepārtraukts līdzdalības veidošanas process, kad sabiedrība tiek  informēta, notiek aktīva 

komunikācija ar potenciālajiem bibliotēkas klientiem. Svarīga ir gan vizuālā reklāma, gan reklāma sociālajos 

tīklos. Pēc notikušiem pasākumiem nepieciešama publicitāte, tādējādi veidojot gan lēmēju, gan sabiedrības 

atbalstu bibliotēkas darbībai. Īpaši tiek plānotas Digitālā nedēļa, Dzejas dienas un projektu aktivitātes, kas būtu 

saistošas dažādiem interesentiem. 
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 

 

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

Metodiskā un konsultatīvā darba veikšanā 2020.gadā Covid- 19 ietekmē jaunums-  tiešsaistes 

platformu apgūšana, izmantošana, organizējot 2 vebinārus. Tā ir jauna pieredze ikvienam, kas, laikā, kad 

klātienē nevar notikt pasākumi, veicināja  IKT apguvi. 

2020. gadā kā viens no nozīmīgākajiem darba virzieniem minams darbs Covid- 19 krīzes apstākļos – 

ieteikumi, individuālas konsultācijas par izmaiņām darba formās, piedāvājot bibliotēku pakalpojumus attālināti.   

Joprojām tradicionāli aktuāli darbības virzieni: 

1) bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu  organizēšana, nodrošināšana, koordinēšana 

darbinieku kompetenču attīstīšanai;   

2)  pakalpojumu kopums - konsultācijas un metodiska palīdzība dažādos bibliotekārā darba jautājumos 

bibliotēku darbības kvalitātes pilnveidošanai;    

3) darbs ar BIS Alise visās reģiona pašvaldību bibliotēkās, apmācības, konsultācijas, krājumu 

inventarizācijas, arī skolu bibliotēkās (sistēmas administratore) – kvalitatīva krājuma un tā izmantošanas 

piedāvājumam; 

4)  darbs pie akreditācijas komisijas ieteikumu izpildes. 2019.gada 17.septembrī visas 32 bibliotēkas 

saņēma atkārtotas akreditācijas apliecības,  uzsākts darbs pie akreditācijas ieteikumu izpildes. Saskaņā ar 

darba plānu, šajā gadā ieteicama 30% ieteikumu izpilde. 

5) dažādu aktivitāšu koordinēšana, datu apkopošana, analīze. 

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

novados esošajām pašvaldību publiskajām bibliotēkām. 

 

 

• 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, vebināri, 

konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi.  Ikdienas darbs saistīts ar konsultāciju 

sniegšanu par visdažādākajiem bibliotekārā darba jautājumiem. 

Darba veikšanā iesaistīti visi Madonas novada bibliotēkas darbinieki, jo speciālisti pašvaldību un arī 

skolu bibliotēku darbiniekus konsultē un informē par jebkuru bibliotekārā darba jautājumu. 

Madonas novada bibliotēka 2020. gadā organizējusi sekojošus 14 profesionālās pilnveides 

pasākumus:   

- 8 seminārus, t.sk 3 attālināti, 

- 1 praktisko nodarbību diena jeb “mazā trešdiena” 2 grupām, 

- 1 ekspedīcijas diena sadarbībā ar EDIC Madonas informācijas punktu,  

- 1 sākumapmācības praktikumu (30 stundu programma) Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēkā  

jaunajam darbiniekam 15.07.-07.09. 

Kopā ar sadarbības partneriem: 
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 Madonas novada bibliotēka kā prakses vieta bijusi 3 praktikantiem:  

-          Prakse sadarbībā ar LU SZF 01.06.-19.06. “Informācijas resursu pārvaldība”  80 stundu apjomā- 

Inga Arāja 

-           prakse sadarbībā ar LNB 01.07.- 17.08. - LNB profesionālā kvalifikācijas prakse  “Bibliotēku 

zinības” 232 stundu apjomā- Iluta Stanga 

-           prakse sadarbībā ar mācību centru “Buts” - 06.11.-18.12. 240 stundu apjomā- klientu 

apkalpošanas operators-  Līga Tomsone  

Šo 14 pasākumu kopējais dalībnieku skaits – 347. 

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

bibliotekāru dalība profesionālās pilnveides mācībās bibliotekāriem “Radošums un inovācijas bibliotekārajā 

darbā”  Gulbenes bibliotēkā 04.12.  tiešsaistē. Tās turpināsies 2021.gadā. 

 
  Madonas novada bibliotēkas organizētie profesionālās pilnveides pasākumi 
 

N.p.k. Norises 
laiks 

Norises vieta Organizētājs (-i) Pasākuma nosaukums, 
galvenās tēmas 

Dalībnieku 
skaits 

Stundu 
skaits 
(akad.st.) 

1. 09.01. Madonas novada 
bibliotēka 
(MNB) 

MNB 
mērķauditorija- 
skolu bibliotekāri 
I/K Virja grāmatu 
galds 

Seminārs: 
MNB piedāvājums 
izglītības iestādēm; 
Statistikas datu ievade 
Latvijas kultūras oficiālās 
statistikas datu portālā; 
www.kulturasdati.lv 

17 4 

2. 12.02. MNB MNB  
  
  
Apgāda Jumava 
grāmatu galds 

Seminārs 
Pasākumu cikls “Novadi 
skan: grāmatu parāde 
Madonas novada 
bibliotēkā” Grāmata  
“Sarkaņi: notikumi/ 
atmiņas/ cilvēki” 
Augustam Saulietim – 150; 
Apaļā galda diskusijas par 
bibliotēku darbību 
2019.gadā; 

35 6 

3. 19.02. MNB MNB Praktiskas nodarbības 2 
grupās: novadpētniecības 
mapes: apraksti BIS Alise 

15 3 

4. 11.03. MNB MNB 
sadarbībā ar 
Swedbank 
  
  
  
 I/K Virja grāmatu 
galds 

Seminārs 
Banka datorā un telefonā. 
Kā palīdzēt cilvēkiem, ja 
viņi jautā par banku 
pakalpojumiem? 
Ievads dzimtu un 
radurakstu pētniecībā; 
 Pasākumu cikls “Novadi 
skan: grāmatu parāde 
Madonas novada 
bibliotēkā” Grāmata  
Ērgļu novads skan” 

45, t.sk. 2 
skolu 
bibliotekāri, 
3 muzeja 
darbinieki 

7 

http://www.kulturasdati.lv/
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5. 13.05. MNB 
Tiešsaistes 
platforma Zoom 

MNB sadarbībā ar 
EDIC Gulbenē 
Madonas filiāli, 
LBB   
  

Eiropas dienai veltīts 
vebinārs 
Šodienas izaicinājumi 
pašvaldībās; 
Eiropas izaicinājumi- 
atziņas no ES informācijas 
sniedzēju foruma; 
Fakts vai viltojums; 
Izaicinājumi žurnālistikā, 
tūrismā, kultūrā krīzes un 
pēckrīzes laikā; 
Dzīves kvalitātes 
saglabāšanas izaicinājumi 
krīzes situācijā; 
Bibliotekāru ētikas kodekss 

50, t. sk. 6 
skolu 
bibliotekāri 

3 

6. 26.08. Daugavpils,  
pilsēta, novads 

MNB sadarbībā ar 
EDIC Gulbenē 
Madonas 
informācijas 
punktu 

Ekspedīcija “ES projektu 
labās prakses izzināšana”: 
realizētie ES projekti: 
Daugavpils EDIC, 
Digitālo aktivitāšu centrs 
Latgales CB, 
Daugavpils cietoksnis, 
Rotko centrs, 
Skrindu dzimtas muzejs, 
bibliotēka 

27 7 

7. 16.09. MNB. Madonas 
novadpētniecības 
un mākslas 
muzejs 

MNB sadarbībā ar 
LNB AB, EDIC 
Gulbenē Madonas 
filiāli 
  
  
I/K Virja grāmatu 
galds 

Seminārs: 
Tikšanās ar Marinu 
Kosteņecku un atmiņu 
krājuma “Mans XX 
gadsimts” prezentācija; 
Dzejas diena – Valodu 
diena – tikšanās ar G. 
Godiņu un igauņu 
dzejnieku Contru 

36 6 

8. 22.09. MS Teams LNB sadarbībā ar 
MNB 

Seminārs 
Ievads medijpratībā 
M.Dziļuma, B.Holma, 
G.Spurava 

31 6 

9. 14.10. MNB MNB  sadarbībā 
ar Swedbank, 
LNB 

  
SIA Latvijas 
Grāmata grāmatu  
galds 

Seminārs 
Finanšu drošība digitālajā 
vidē 
Ievads medijpratībā  - 
turpinājums– kritiskā 
domāšana mediju telpā 
M.Dziļuma, L.Valdmane 

39, t. sk. 1 
skolu 
bibliotekāre 

6 

10. 09.12. Zoom MNB sadarbībā ar 
EDIC Gulbenē 
Madonas 
Informācijas 
punktu, VKKF 

Vebinārs: 
56,852878, 26,210218 
MNB ziņojums LBB JSS 
konferencē; 
Kā atgūt līdzsvaru dzīvē; 
Literārā tikšanās ar 
Dzintaru Tilaku projekta 
“Kāpj no plaukta grāmata” 
ietvaros 

48 5 

    Kopā:  343 
dalībnieki 

53 akad. 
stundas 
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Katra semināra darba kārtībā ir ietverta  informācija par aktualitātēm, novitātēm Latvijas un pasaules 

bibliotekārajā sabiedrībā. Ikmēneša semināri organizēti mēneša otrajā trešdienā. Organizējot vebinārus, iztrūka 

kolēģu tradicionālie pieredzes stāsti no apmeklētajiem profesionālās pilnveides pasākumiem. Analizējot 

iepriekšējā gada darba rezultātus, pielietota tāda darba forma kā grupu darbs, tādējādi rosinot domapmaiņu un 

jaunu ideju ģenerēšanu.   Katrā seminārā ietverta kāda izzinoša lekcija vai tikšanās ar sabiedrībā zināmiem un 

mazāk zināmiem cilvēkiem. 

Aptaujas rezultātā apzinātas mācību vajadzības.  Praktisko “mazo trešdienu” nodarbības organizētas 

klātienē. Vairāk sniegtas individuālas konsultācijas.    

Semināros klātienē aicināti piedalīties grāmatu tirgotāji, tādējādi ir iespēja iegādāties literatūru 

bibliotēku krājumu papildināšanai gan iepriekš veicot pasūtījumus, gan izvēloties grāmatas no piedāvājuma uz 

vietas.  Pārskata periodā izmantoti I/K Virja un SIA Latvijas Grāmata, apgāda Jumava piedāvājumi, neatkarīgi 

no tā, ka grāmatu piegādi nodrošina bibliotēkās.  

Atgriezeniskā saite no semināros/ vebināros dzirdētā, redzētā tiek pielietota ikdienas darbā, jo ikviens 

gūst to, kas viņam vairāk nepieciešams, jaunas idejas, ierosmes. Šīs  savstarpējās neformālās sarunas 

semināru dienās ir stimuls pilnveidoties, iedvesmoties tālākam darbam, īpaši, ja strādā viena darbinieka 

bibliotēkā, kā tas ir vairumā. Diemžēl Covid -19 laiks ir būtiski ietekmējis šīs iespējas, un, kā atzīst bibliotekāri, 

ļoti pietrūkst tikšanos klātienē. 

Bibliotekāri gada nogalē saņem Madonas novada bibliotēkas izsniegtus apliecinājumus par tās 

organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu gada laikā. Izsniegti 39 apliecinājumi. 

Bibliotēku apmeklējumi. 2020.gadā apmeklētas visas Madonas reģiona bibliotēkas. Apmeklējumu 

mērķi -  novērtēt bibliotēkas darbību; sniegt metodisku palīdzību, izvērtēt akreditācijas komisijas ieteikumu 

izpildes gaitu, tikties ar Varakļānu novada pašvaldības priekšsēdētāju, uzsākt krājuma inventarizāciju, kā arī 

piedalīties  Ošupes pagasta pārvaldes organizētā bibliotēkas vadītājas konkursa kandidātu atlases pārrunās.   

Kopumā  bibliotēkas apmeklētas 34 reizes. Sagatavoti un nosūtīti bibliotēkām un pašvaldībām/ pagastu 

pārvaldēm vizitācijas vērtējumu ziņojumi darba kvalitātes uzlabošanai. 

Izmantojot BIS Alise Inventarizācijas moduli, 2 Madonas novada bibliotēkās – Ošupes  pagasta 

Degumnieku (darbinieku maiņa) un Bērzaunes  pagasta bibliotēkā  (plānotā) tika veikta krājuma inventarizācija. 

Šo procesu klātienē uzsākt palīdzēja Madonas novada bibliotēkas kolēģu darba grupa. 

• Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 

Lai nodrošinātu bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides paaugstināšanu, turpinās laba sadarbība ar 

skolu bibliotekāriem.  Reģiona skolu bibliotēkām tiek piedāvāts viss metodisko pakalpojumu klāsts sadarbībā 

ar skolu bibliotēku metodiskā darba koordinatori Regīnu Cirveli,  Madonas pilsētas vidusskolas bibliotēkas 

bibliotekāri. 

  Skolu bibliotekāri aicināti piedalīties Madonas novada bibliotēkas rīkotajos semināros, kad iekļautas 

atbilstošas tēmas, 2020.gadā 26 pārstāvji piedalījušies 4 semināros. 

9.janvārī Madonas novada bibliotēkā organizēts seminārs skolu bibliotekāriem (17 dalībnieki); semināra 

tēmas:  Madonas novada bibliotēkas piedāvājums (L. Fiļipova, MNB Bērnu literatūras nodaļa), par BIS Alise 

aktualitātes (K.Veita, MNB RDPN), statistikas datu ievade LDKP un citi jautājumi (D.Puķīte). 

 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). 

2020.gadā nozīmīga konsultatīva palīdzība sniegta Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas bibliotēkai, tās 

vadītājai J.Misiņai, kura darbu uzsāka vasarā. Bibliotēka līdz šim vairāk veica lasītavas funkcijas. Ir uzsākta 

krājuma rekataloģizēšana BIS Alise, tiek apkopota statistika datu ievadei www.kulturasdati.lv.  

 

http://www.kulturasdati.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
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• Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

Metodiski konsultatīvā darba veikšanā nemainīgi nozīmīga loma ilggadīgiem sadarbības partneriem 

dažādos profesionālās darbības jautājumos. 

Ikdienas darbā visciešākie kontakti ar tuvākajiem partneriem: Madonas reģiona 5 novadu pašvaldību 

publiskās un skolu bibliotēkas; reģiona novadu pašvaldības, pagastu pārvaldes, izglītības, kultūras iestādes, 

NVO. Sadarbība vietējā līmenī notiek dažādu pasākumu, lasīšanas veicināšanas aktivitāšu organizēšanā, 

bibliotēku interešu pārstāvniecībā. 

 Piedaloties citu institūciju organizētajos pasākumos, ir iespēja gūt sava darba pilnveidošanai idejas, 

ierosmes tālākai darbinieku profesionālo kompetenču attīstīšanai. 

Ilgtermiņā bibliotēkai laba sadarbība ar: 

-          LNB BAC, KAC – dalība organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos, konsultācijas, projekti, dāvinājumi. 

Bibliotēka kā prakses vieta LNB 960 stundu tālākizglītības programmas apguvē.   

-          LNB BLC – projekti „Bērnu žūrija”, “Skaļā lasīšana”, darbs ar bērniem un jauniešiem; 

-          KISC – projekti, interneta ātruma uzlabojumi, vebināri, datortehnika, konkursi u.c.; 

-          LR KM Bibliotēku nodaļa, Latvijas Bibliotēku padome - vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija; 

-          SIA TietoEVRY – ikdienas darbs ar BIS Alise, konsultācijas; 

-       LBB, LBB VN – konferences, Bibliotēku festivāls, tiešsaistes platformas Zoom nodrošinājums vebinārā reģiona 

bibliotekāriem (pateicība D. Ūdrei) 

-          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. 

2020.gada februārī, atsaucoties Limbažu galvenās bibliotēkas aicinājumam, Pakalpojumu nodaļas vadītāja 

D.Poča- Lapiņa, Bērnu literatūras nodaļas vadītāja L.Fiļipova un metodiķe D.Puķīte seminārā kolēģiem 

Limbažos dalījās Madonas novada bibliotēkas pieredzē darbā ar bērniem, IKT rīku pielietojumu ikdienā. 

 

• Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides vajadzības 

 

Kvalitatīva metodiskā un konsultatīvā darba veikšana nav iespējama bez  jaunu iemaņu un zināšanu 

apgūšanas, regulāras profesionālās pilnveides, pieredzes apmaiņas, kas notiek gan ikdienā, gan apmeklējot 

dažādus izglītojošus pasākumus jaunā realitātē- klātienē, attālināti, gan lasot materiālus interneta resursos.  

Covid 19 krīzes apstākļos, kad dzīve tiešsaistē kļuvusi par  ikdienu, liela pateicība LNB kolēģiem par 

atbalsta sniegšanu gan informācijas resursu, apmācību organizēšanu, gan vērtīgu grāmatu iepirkuma projekta 

realizēšanu. 

 

 

 
Direktore I.Saulīte 
26173465 
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PIELIKUMI 

 

Publikācijas par Madonas novada bibliotēku 2020 

 

1. Bikovska Zane. Madonā ciemosies bērnu grāmatu autore : [par gaidāmo tikšanos ar rakstnieci Lauru 

Vinogradovu Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīta projekta "Kāpj no plaukta grāmatas..." ietvaros 

Madonas novada bibliotēkā] / Zane Bikovska. Stars, Nr. 94 (2020, 21. augusts), 4. lpp. 

http://www.estars.lv  

2. Bikovska Zane. Viesojas ornitologs Viesturs Ķerus : [par Madonas novada bibliotēkas projekta "Kāpj 

no plaukta grāmata..." ietvaros rīkotu tikšanos ar ornitologu, bērnu stāstu grāmatas "Meža meitene 

Maija" autoru Alunana parkā Kalsnavas pagastā] / Zane Bikovska ; tekstā stāsta bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja Līga Fiļipova. Stars, Nr. 92 (2020, 18. augusts), 4. lpp. http://www.estars.lv  

3. Bikovska Zane. Madonas bibliotēkā ciemojas ceļotāji : [par ceļotāju Laines Pērses un Artura Driņina 

viesošanos Madonas novada bibliotēkā] / Zane Bikovska ; tekstā stāsta L. Pērse un A. Driņins. Stars, 

Nr. 91 (2020, 14. augusts), 4. lpp. http://www.estars.lv  

4. Darbs Madonas novada bibliotēkā : [par bibliotēkas darbu : sakarā ar vīrusa infekcijas "Covid-19" 

izplatības ierobežošanu Latvijā un veiktajiem piesardzības pasākumiem] / Madonas novada 

bibliotēkas kolektīvs. Stars, Nr. 44 (2020, 17. aprīlis), 4. lpp. http://www.estars.lv  

5. Elsiņa Inese. Dezinfodēmijas novēršanai pilnveido mēdijpratības prasmes! : [par Zviedru institūta 

izveidoto mēdijpratībai veltītu ceļojošo izstādi "Fake Fact Info Lab" Madonas novada bibliotēkā] / Inese 

Elsiņa. Stars, Nr. 122 (2020, 27. oktobris), 4. lpp. http://www.estars.lv  

6. Elsiņa Inese. Akreditācijas komisija Madonas novada bibliotēkā : [par bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem un akreditāciju] / Inese Elsiņa ; teksta stāsta bibliotēkas direktore Imelda Saulīte. Stars, 

Nr. 122 (2020, 27. oktobris), 4. lpp. http://www.estars.lv  

7. Elsiņa Inese. Skaļās lasīšanas sacensību fināls : [par Madonas novada bibliotēkas lasītāja Patrika 

Brudera piedalīšanos Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību finālā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā] / 

Inese Elsiņa ; teksta stāsta Madonas novada bibliotēkas metodiķe Daiga Puķīte. Stars, Nr. 111 (2020, 

30. septembris), 4. lpp. http://www.estars.lv  

8. Elsiņa Inese. Dzejas dienu garšvielas bibliotēkā : [par tikšanos ar igauņu dzejnieku Contra (īstajā vārdā 

Margus Konnula) un dzejnieku, tulkotāju Guntaru Godiņu Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; 

tekstā stāsta Contra, G. Godiņš. Stars, Nr. 107 (2020, 22. septembris), 4. lpp. http://www.estars.lv  

9. Elsiņa Inese. Bibliotēkā atklāj šā gada Dzejas dienas : [par dzejnieka un mūziķa Guntara Rača 

viesošanos Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta G. Račs. Stars, Nr. 104 (2020, 

15. septembris), [1.], 4. lpp. http://www.estars.lv  

10. Elsiņa Inese. Tikšanās ar Marinu Kosteņecku : [par gaidāmo Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

biedrības sadarbība ar Madonas novada bibliotēku rīkoto tikšanos ar rakstnieci un publicisti Madonas 

Novadpētniecības un mākslas muzejā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr. 102 (2020, 9. septembris), 4. lpp. 

http://www.estars.lv  

11. Elsiņa Inese. Septembris Dzejas dienu zīmē : [par pasākumiem Madonas novada bibliotēkā] / Inese 

Elsiņa. Stars, Nr. 100 (2020, 4. septembris), 4. lpp. http://www.estars.lv  

12. Elsiņa Inese. Vinetas Meisteres darbu izstāde Madonā : [par Cesvaines iedzīvotājas krustdūrienā 

izšūto gleznu izstādi Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta V. Meistere. Stars, Nr. 

80 [83] (2020, 28. jūlijs), 4. lpp. Laikrakstā Nr. uzrādīts kļūdaini: 80.http://www.estars.lv  

13. Elsiņa Inese. Bibliotēka atsāk darbu ar nosacījumiem : [par lasītāju klātienes apmeklējumiem Madonas 

novada bibliotēkā : sakarā ar vīrusa infekcijas "Covid-19" izplatības ierobežošanu un veiktajiem 

piesardzības pasākumiem Latvijā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr. 57 (2020, 22. maijs), 4. lpp. 

http://www.estars.lv  

14. Elsiņa Inese. Skolēnu iespaidi par "Skaļās lasīšanas" konkursu : [par Madonas novada bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļas rīkotu lasīšanas sacensību attālināti : sakarā ar vīrusa infekcijas "Covid-19" 

http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
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izplatības ierobežošanu Latvijā un veiktajiem piesardzības pasākumiem] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta 

lasīšanas konkursa uzvarētāji Madonas pilsētas vidusskolas skolnieks Patriks Bruders, Cesvaines 

vidusskolas skolniece Tereze Turka. Stars, Nr. 48 (2020, 28. aprīlis), 4. lpp. http://www.estars.lv  

15. Elsiņa Inese. Skaļas lasīšanas konkurss rit attālināti : [par Madonas novada bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas rīkotu lasīšanas sacensību : sakarā ar vīrusa infekcijas "Covid-19" izplatības 

ierobežošanu Latvijā un veiktajiem piesardzības pasākumiem] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja Liga Fiļipova. Stars, Nr. 48 (2020, 28. aprīlis), 4. lpp. http://www.estars.lv  

16. Elsiņa Inese. Digitālā nedēļa pārcelta : [par Digitālās nedēļas aktivitāšu atcelšanu Madonas novada 

bibliotēkās : sakarā ar vīrusa infekcijas "Covid-19" izplatības ierobežošanu Latvijā un veiktajiem 

piesardzības pasākumiem] / Inese Elsiņa ; tekstā stāsta Madonas novada bibliotēkas Pakalpojumu 

nodaļas vadītāja Daiga Poča-Lapiņa. Stars, Nr.37 (2020, 27.marts), 4.lpp. http://www.estars.lv  

17. Elsiņa Inese. Reģiona bibliotekāri tiekas seminārā. Bibliotēka strādā attālināti : [par LR MInistru 

kabineta rīkojumu par publisko bibliotēku slēgšanu apmeklētajiem : sakarā ar vīrusa infekcijas "Covid-

19" izplatības ierobežošanu Latvijā un veiktajiem piesardzības pasākumiem] / Inese Elsiņa. Stars, 

Nr.33 (2020, 18.marts), 4.lpp.http://www.estars.lv  

18. Elsiņa Inese. Lasīt e-grāmatas ir tik ērti! : [par elektroniskā pakalpojuma "3td e-grāmatu bibliotēka" 

pieejamību pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.29 (2020, 10.marts), 

4.lpp. http://www.estars.lv  

19. Elsiņa Inese. "Skaļās lasīšanas" sacensības Madonas novadā : [par Nacionālās skaļās lasīšanas 

sacensību novada finālu Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā] / Inese Elsiņa. Stars, 

Nr.14 (2020, 4.febr.), 4.lpp. http://www.estars.lv  

20. Elsiņa Inese. Bibliotēka pulcina interesentus : [par Dzintras Viļevičas vadītajam dekupāžas 

nodarbībām ģimeņu aktivitātes "Neizmet. Pārveido un lieto!" ietvaros Madonas novada bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļā] / Inese Elsiņa. Stars, Nr.13 (2020, 31.janv.), 4.lpp. http://www.estars.lv  

21. Elsiņa Inese. Atver Blaumaņa valodas vārdnīcu : [par literatūrvēsturnieces, Rūdolfa Blaumaņa 

memoriālā muzeja "Braki" bijušās vadītājas Annas Kuzinas gram. "Rūdolfa Blaumaņa valodas 

vārdnīca" atvēršanas pasākumu Madonas novada bibliotēkā] / Inese Elsiņa ; teksta stāsta A.Kuzina, 

izdevniecības "Madris" redaktore Skaidrīte Naumova, pasākuma apmeklētāja Mārīte Breikša. Stars, 

Nr.6 (2020, 15.janv.), [1.], 6.lpp. http://www.estars.lv  

22. Kovtuna Laura. Iespēja uzzināt par savas dzimtas pētniecību : [par gaidāmo tikšanos ar dzimtu 

pētnieku Jāni Apini Madonas novada bibliotēkā] / Laura Kovtuna. Stars, Nr. 113 (2020, 6. oktobris), 5. 

lpp. http://www.estars.lv  

23. Kovtuna Laura. Noslēdzies izglītības programmu projektu konkurss : [par mužizglītību veicinošu 

izglītības programmu projektu konkursu Madonas novadā] / Laura Kovtuna ; tekstā stāsta Madonas 

novada domes Izglītības nodaļas projektu koordinatore Vivita Vecozola. Stars, Nr. 99 (2020, 2. 

septembris), 2. lpp. http://www.estars.lv  

24. Radiņa Sarmīte. "Dzeja ir vienkārši vējš,/ kas atnes vārdus no manas elpas." (G. Godiņš) : [par literārās 

nedēļas "Vārdu vējš" pasākumiem Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr. 102 (2020, 

9. septembris), 4. lpp. http://www.estars.lv  

25. Radiņa Sarmīte. Iegriežam pasauli Madonas novada bibliotēkā : [par gaidāmo tikšanos ar ceļotājiem 

Laini Pērsi un Arturu Driņinu Madonas novada bibliotēkā] / Sarmīte Radiņa. Stars, Nr. 86 (2020, 4. 

augusts), 4. lpp. http://www.estars.lv  

26. Radiņa Sarmīte. Nolikt zvaigzni uz tumšākās palodzes : [saruna ar dzejnieci, Madonas novada 

bibliotēkas galveno bibliotekāri : sakarā ar 60.dz.d.] / Sarmīte Radiņa ; pierakst. Inese Elsiņa. Stars, 

Nr.31 (2020, 13.marts), 3.lpp. http://www.estars.lv  

27. Saulīte Imelda. Mēs - jums, un jūs - mums 

Madonas novada Vēstnesis Nr. 9 (2020, marts), 15. lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_decembris.pdf 

http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
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http://www.estars.lv/
http://www.estars.lv/
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=156540&ident=1251630
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_decembris.pdf
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28. Blumberga Vineta. Bērnu vizuālās mākslas izstāde bibliotēkā. Madonas novada Vēstnesis Nr. 9 

(2020, decembris), 10. lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_decembris.pdf 

29. Tomiņa Dacīte. Bibliotēkas piedāvājums rudenī. Madonas novada Vēstnesis Nr. 7 (2020, 

septembris), 12. lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_septembris.pd 

30. Fiļipova Līga. Rudens bibliotēkā! Madonas novada Vēstnesis Nr. 6 (2020, augusts), 8. lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_augusts.pdf 

31. Saulīte Imelda. Bibliotēka atvērta apmeklētājiem. Madonas novada Vēstnesis Nr. 4 (2020, maijs), 4. 

lpp. http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_maijs_rgb.pdf 

32. Poča-Lapiņa Daiga. Darbs Madonas novada bibliotēkā ārkārtējā situācijā nerimst. Madonas novada 

Vēstnesis Nr. 3 (2020, aprīlis), 4. lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_aprilis_rgb.pdf    

33. Poča-Lapiņa Daiga. Bibliotēka - vieta, kur nostiprināt digitālās iemaņas. Madonas novada Vēstnesis 

Nr. 2 (2020, marts), 15. lpp. 

http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_marts.pdf 

34. Poča-Lapiņa Daiga. Madonas novada bibliotēka piedāvā. Madonas novada Vēstnesis Nr. 1 (2020, 

janvāris), 11. lpp. http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_janvaris. pdf 

 

 

Sižeti par Madonas novada bibliotēku Vidzemes televīzijā 

 

1. Madonieši dibina Lasītāju klubiņu 

https://www.facebook.com/Madonasnovads/videos/madonie%C5%A1i-dibina-

las%C4%ABt%C4%81ju-klubi%C5%86u/695378001292068/ 

2. Madonas bibliotēkā uzsākta bezkontakta grāmatu izsniegšana 

https://www.facebook.com/Madonasnovads/videos/madonas-bibliot%C4%93k%C4%81-

uzs%C4%81kta-bezkontakta-gr%C4%81matu-izsnieg%C5%A1ana/624675158082424/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qDP5FIg-hHI 

3.  Izdota Rūdolfa Blaumaņa valodas vārdnīca https://www.youtube.com/watch?v=15tGTbDk80k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=156539&ident=1251629
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_decembris.pdf
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=156538&ident=1251628
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_septembris.pd
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=156537&ident=1251627
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_augusts.pdf
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=156536&ident=1251626
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_maijs_rgb.pdf
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=156535&ident=1251625
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_gada_aprilis_rgb.pdf
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=156534&ident=1251624
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_marts.pdf
https://madona.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=156533&ident=1251623
http://www.madona.lv/lat/box/files/vestnesis/2020/vestnesis_2020_janvaris.%20pdf
https://www.facebook.com/Madonasnovads/videos/madonie%C5%A1i-dibina-las%C4%ABt%C4%81ju-klubi%C5%86u/695378001292068/
https://www.facebook.com/Madonasnovads/videos/madonie%C5%A1i-dibina-las%C4%ABt%C4%81ju-klubi%C5%86u/695378001292068/
https://www.facebook.com/Madonasnovads/videos/madonas-bibliot%C4%93k%C4%81-uzs%C4%81kta-bezkontakta-gr%C4%81matu-izsnieg%C5%A1ana/624675158082424/
https://www.facebook.com/Madonasnovads/videos/madonas-bibliot%C4%93k%C4%81-uzs%C4%81kta-bezkontakta-gr%C4%81matu-izsnieg%C5%A1ana/624675158082424/
https://www.youtube.com/watch?v=qDP5FIg-hHI
https://www.youtube.com/watch?v=15tGTbDk80k
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Fotogrāfijas 

 

 

 

 
Madonas bibliotēkas vārds pilsētas ielās 

 

 
Annas Kuzinas grāmatas “Ŗūdolfa Blaumaņa valodas 

vārdnīca” atvēršanas svētki 
 

 

Pasākumu cikls ”Novadi skan: grāmatu parāde 
Madonas novada bibliotēkā.” Grāmata “Sarkaņi: 

notikumi / atmiņas / cilvēki”: tikšanās ar grāmatas 
autoru Andri Trečaku 

 

 

 

Lasītāju klubiņa 1.tikšanās “Sievietes grāmatu lappusēs” 

 

 
Izstādes Madonas novada bibliotēkas logos 

 

 

 

Izzinošas aktivitātes: “No Madonas līdz Madonai” pilsētas  
svētku ietvaros 
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Ekspedīcija "ES projektu labās prakses izzināšana" 

 
 

 

 

Dzejas diena – Valodu diena Dzejas vējš - kopā ar 
dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu un igauņu 
dzejnieku Contru (īstajā vārdā Margus Konnula 

 

 
Senioru dienai veltīts literāri muzikāls pasākums 

“Gadus kā dzīparus kamolā sienu…” 
 

 

  
Madonas novada bibliotēkā projekta "Dzimtu pētniecība- 

izziņas piedzīvojums" nodarbība. Lektors Jānis Apīnis 
 

  

 
Orientēšanās spēle: “Eiropa manā pilsētā” 

 

 

Madonas novada pašvaldības apbalvojums – Pateicības 
raksts Valentīnai Ločmelei 
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UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas 
tīkla “Stāstu bibliotēkas” aktivitāte 
ģimenēm  “Es varu? Varu!” 2020.gada 
21.janvārī 
 

 

 
 

 
 
 

 
VKKF projekts “Kāpj no plaukta grāmata”. 
Tikšanās ar Viesturu Ķeru 2020.g. 14.08. 
Kalsnavas pagasta estrādē. 

 
 
              Tikšanās ar Inesi Valteri 2020.g.24.09.  
 

 

 


