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1. Vispārīgs Alūksnes reģiona bibliotēku raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts 

 pārskata perioda prioritātes 

 lasīšanas veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem. Bibliotēku aktīvāka 

dalība lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” u.c. lasīšanu 

veicinošās aktivitātēs; 

 aktīvāk popularizēt bibliotēkās pieejamos resursus un pakalpojumus; 

 aktivizēt pagastu bibliotēku novadpētniecības darbu, apmācot novadpētniecības datu bāzes 

veidošanā, popularizēt bibliotēkās pieejamos novadpētniecības materiālus un nodrošināt to 

plašāku pieejamību; 

 nodrošināt bibliotēku krājumu kvalitatīvu attīstību, aktivizēt bibliotēku sadarbību, 

komplektējot un izmantojot krājumus. Veikt krājumu inventarizācijas Alūksnes un Trapenes 

bibliotēkās; 

 pilnveidot bibliotēku speciālistu profesionālās kompetences, regulāri organizējot un 

piedaloties profesionālās pilnveides pasākumos; 

 gatavoties atkārtotai Alūksnes pilsētas bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas 

akreditācijai. 

 

 bibliotēku darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

 Pārskata periodā- 2017.gadā izmaiņas nav notikušas. 

 

 informācija par padotībā esošajām iestādēm  
 2017.gadā Alūksnes reģionā turpina darboties 18 Alūksnes novada pašvaldības un 4 Apes 

novada pašvaldības publiskās bibliotēkas, izmaiņas nav notikušas. Publisko bibliotēku tīkls ir 

optimāls un nodrošina labu pieejamību bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem. Izmaiņas 

personāla jomā- pensionējusies ilggadīgā Mālupes pagasta bibliotēkas vadītāja A.Gusta, darbu 

bibliotēkā uz pilnu slodzi turpina viņas kolēģe. 

 Alūksnes novadā darbojas 13 skolu bibliotēkas, 2017.gadā slēgta 1 skola, Apes novadā 

darbojas 4 skolu bibliotēkas. Skolu bibliotēkās strādā 18 skolu bibliotēku darbinieki, no kuriem- 

4 darbinieki strādā uz pilnu slodzi, 3 darbinieki- uz 0,4, 6 darbinieki- uz 0,2, 4 darbiniekiem ir 0,1 

slodze, 1 darbinieks- 0,03 slodzes. 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā  

 2017.gadā notikušas izmaiņas Alūksnes novada izglītības iestāžu sistēmā- ar 2017.gada 

1.septembri Alūksnes novadā slēgta Mālupes pamatskola, reorganizētas 4 skolas: Ilzenes un 

Jaunlaicenes pamatskolas, pārveidojot tās par sākumskolām, kur mācības turpinās 1.-4.klašu 

skolēni. Apes novadā reorganizēta Vidagas Sikšņu pamatskola, pārveidojot to par Dāvja Ozoliņa 

Apes vidusskolas Izglītības programmu realizēšanas vietu Vidagā, saglabājot esošajā skolas ēkā 

sākumskolas klases, arī Trapenes pamatskola ar 01.09.2017. kļuvusi par sākumskolu. 

 2018.gadā likvidētas tiks vēl 3 skolas- Ilzenes un Jaunlaicenes sākumskolas, kā arī- Liepnas 

internātpamatskola. 

 Tātad- skolu sistēmas reforma novados tieši vai pastarpināti ietekmē arī publisko bibliotēku 

darbību un to apmeklētību. 

• Pārskata periodā paveiktais no Alūksnes pilsētas bibliotēkas attīstības plānā definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka darbojās saskaņā ar bibliotēkas attīstības plānu 2014.-

2017.gadam, no kurā izvirzītajiem uzdevumiem ir izpildīti sekojoši galvenie uzdevumi: 

Bibliotēkas pakalpojumu jomā- elektronisko katalogu kā pakalpojumu tagad izmanto attālinātie 

lietotāji, jo visās reģiona ir uzsākta attālināto lietotāju reģistrācija un apkalpošana, tiek 

nodrošināta bibliotēkas krājuma vienību attālināta rezervēšana un grāmatu lietošanas termiņa 

pagarināšana elektroniski; pēc lietotāju pieprasījuma tiek veikta elektroniskā dokumentu piegāde; 

aktivizēts darbs lasīšanas veicināšanā- darbu uzsācis Bibliotēkas draugu klubiņš, notiek grāmatu 
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piegāde SAC “Alūksne”, bibliotēka iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu, 

jauniešu, vecāku žūrija un UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīklā; tiek turpināta un pilnveidota 

lietotāju apmācība bibliotēkas elektronisko resursu izmantošanā u.c. 

Novadpētniecības jomā- pilnveidota elektroniskā Novadpētniecības datubāze, kura tiek 

papildināta arī ar pilntekstiem, uzsākta novadpētniecības materiālu rekataloģizācija, ievērojami 

papildināta Novadnieku datubāze, uzsākta novadpētniecības materiālu digitalizācija, veikta 

novadpētniecības resursu popularizēšana u.c. 

Krājuma organizācija. Kopkatalogs- pabeigta krājumu rekataloģizācija visās 22 Alūksnes reģiona 

publiskajās bibliotēkās un Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēkā, atspoguļojot tos 

kopkatalogā. Uzlabota krājumu saturiskā kvalitāte. 21 no 22 bibliotēkām veikta krājumu 

automatizētā pārbaude, izmantojot BIS Alise moduli Inventarizācija. 

Infrastruktūras jomā- bibliotēkā un tās ēkas apkārtnē tiek nodrošināts labas uztveramības un 

ātruma internets, atjaunota datortehnika darbiniekiem un daļēji- lietotājiem; veikti kosmētiskie 

remonti abonementā, lasītavā, interneta pieejas punktā, sanitārajā mezglā, uzlabojot to vizuālo 

izskatu un pārplānojot funkcionālās zonas, iegādāti jauni grāmatu plaukti krājuma zonā 

abonementā, lasītavā, bērnu literatūras nodaļā; nav atrisināts jautājums par bibliotēkas telpu 

paplašināšanu, pārvietojot novada dzimtsarakstu nodaļu uz citām telpām, kā arī – par 

nepieciešamību veikt rekonstrukciju bibliotēkas ēkai, uzlabojot tās pieejamību. 

Metodiskais un konsultatīvais darbs- tiek turpināta sadarbība ar reģiona novadu pašvaldību 

bibliotēkām, veicot RGB funkcijas un sekmējot bibliotēku attīstību un izaugsmi. 21 reģiona 

publiskā bibliotēka sekmīgi sagatavota atkārtotai akreditācijai. Ir ieviesta automatizētā lietotāju 

apkalpošana visās Alūksnes reģiona publiskajās bibliotēkās, notiek attālināto lietotāju 

apkalpošana, uzsākts ieviest SBA moduli, visās Alūksnes novada bibliotēkās veiktas 

automatizētās krājuma inventarizācijas. Ir aktivizēts darbs ar skolu bibliotēkām. 

  2017.gadā tika izstrādāts bibliotēkas attīstības plāns 2018.-2021.gadam, kas ir vidēja termiņa 

plānošanas dokuments, kura mērķis ir noteikt bibliotēkas darbības un attīstības prioritātes 

nākamajam četru gadu darbības periodam.  

 Notiek darbs pie Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2020.gadam izstrādes, 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore un metodiķe iekļautas programmas izstrādes darba grupā 

par kultūras nozari.  

• Bibliotēku akreditācija  

 2017.gadā akreditācija notikusi Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Akreditācijas komisijas 

slēdziens: Alūksnes pilsētas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas 

rezultātā bibliotēkai piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss.  

 Vairāki akreditācijas komisijas ieteikumi saistās ar nepieciešamību pēc papildus finansējuma- 

nepieciešams izveidot lietveža štata vietu, palielināt bibliotekāro speciālistu atalgojumu, rast 

iespēju nodrošināt bibliotēku ar atbilstošām, rekonstruētām un profesionāli aprīkotām telpām, 

pilsētā uzstādīt norādi uz bibliotēku, veikt bibliotēkas interneta vietnes rekonstrukciju. 

 Tika norādīts, ka jāturpina darbs pie krājuma fiziskās un saturiskās kvalitātes uzlabošanas, 

norakstot fiziski nolietotos, neaktuālos izdevumus, atjaunojot krājumu visās zinātņu nozarēs, kā arī- 

uzlabot krājuma atklāsmi, mainot krājuma kārtojumu un izvietojumu, lai tas būtu ērti pieejams lasītājiem 

(diemžēl krājuma atklāsme un izvietojums ir atkarīgs no bibliotēkas telpu ierobežotās un nepietiekamās 

platības). 

 Tā kā uz akreditācijas brīdi Alūksnes pilsētas bibliotēkā lietotājiem izsniegti 156 autorizācijas dati, tad 

no akreditācijas komisijas saņemts ieteikums darīt to aktīvāk. Saņemts ieteikums aktivizēt darbu ar skolu 

bibliotēkām BIS Skolu Alise ieviešanā, kas noteikti tiks aktualizēts pēc novadu skolu sistēmas reformas 

realizēšanas, kad būs zināms kuras skolas reģionā turpinās darboties. 

 Neskatoties uz virkni ieteikumu, no akreditācijas komisijas saņemts atzinīgs Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas darba vērtējums.  
 

 

Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēku pamatbudžetus veido Alūksnes un Apes 

novada pašvaldību finansējums- 98,8% no kopējā finansējuma, kā arī ieņēmumi no bibliotēku 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem (0,5%), kā arī no iegūtā finansējuma projektu realizācijai, 

ziedojumiem u.c.  

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku finansiālais nodrošinājums” 

 2015. 2016. 2017. +/-  % 

Kopā (EUR) 447022 440001 442192 -1,6%; +0,5% 

Pašvaldības finansējums 442862 436578 436887 -1,4%; +0,07% 

Citi ieņēmumi: 4160 3423 5305 -17,7%; +55% 

t. sk. maksas pakalpojumi 1650 1709 2020 +3,6%; +18,2% 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi   986  

t. sk. VKKF finansējums 840 0 520  

t. sk. citi piešķīrumi 1670 1714 1779  

 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku izdevumi” 
 2015. 2016. 2017. +/-  % 

Izdevumi kopā (EUR) 450790 439290 445919 -2,6%; +1,5% 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 

232458 224488 234172 -3,4%; +4,3% 

Krājuma komplektēšana 52380 51050 53187 -2,5%; +4,2% 

 

 Atskaites periodā Alūksnes un Apes novadu pašvaldību piešķirtais finansējums ir stabils, 

gandrīz nemainīgs: 2016.gadā tas nedaudz samazinājies par 1,4%, bet 2017.gadā palielinājies par 

0,07%. 

Procentuāli vislielākos izdevumus no bibliotēku finansējuma sastāda darba algas un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas- 69%, finansējums krājumam sastāda 12%, informācijas 

tehnoloģijām- 2%, preču un pakalpojumu iegādei atvēlēti 12% izdevumu, pārējie izdevumi- 5%.  

 
 

2017.gadā Alūksnes novada pašvaldības bibliotēku darbiniekiem palielināta darba samaksa 

vidēji par 6% (no 01.03.2017.), Apes novada pašvaldībā- par 5% 2017.gadā un par 5% arī 2018.gadā.  

Neskatoties uz to, ka minimālā darba alga valstī 2018.gadā tika palielināta par 50 euro, 

Alūksnes novada pašvaldībā darbinieku algas palika nemainīgas. Tādējādi vidējā darba alga 

bibliotēku speciālistiem Alūksnes novada pagastu bibliotēkās ir 491 euro, Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā speciālistiem vidējais atalgojums ir 555 euro, Apes novadā- 530 euro. 

Salīdzinot ar 2016.gadu, finansējums bibliotēku krājumu komplektēšanai ir pieaudzis par 

4,2%, tas pieaudzis vai palicis nemainīgs 14 no 22 bibliotēkām. Kaut arī kopumā līdzekļi krājuma 

papildināšanai pieauguši, tomēr lielākā daļa bibliotēku šo piešķīrumu vērtē kā nepietiekošu kvalitatīvai 

krājuma atjaunošanai.  

54%
15%

12%

2%
12%

5%
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 Analizējot bibliotēku finansējumu, varam secināt, ka tas ir stabils un nodrošina bibliotēku 

pamatfunkciju veikšanu, bet finansējuma pietrūkst attīstībai, īpaši nepieciešams finansējums 

bibliotēku aprīkojuma modernizēšanai, arī telpu/ēku funkcionalitātes uzlabošanai, remontiem. To 

pierāda arī tas, ka 2017.gadā kapitālie izdevumi sastāda tikai 3,4% no bibliotēku kopējiem 

izdevumiem un tie galvenokārt izlietoti datortehnikas atjaunošanai (6 bibliotēkās) un bibliotēku telpu 

kosmētiskajiem remontiem u.c. izdevumiem (2 bibliotēkās).  

 

 Papildus finansējumu no VKKF projekta “Galvenajā lomā- rakstnieks” realizācijai EUR 520 

saņēmusi tikai Alūksnes pilsētas bibliotēka. 

Bibliotēkas sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldībās apstiprinātajiem 

izcenojumiem. Galvenie maksas pakalpojumi bibliotēkās- melnbalto un krāsaino kopiju un izdruku 

izgatavošana, dokumentu skenēšana, atsevišķās bibliotēkās- laminēšanas un dokumentu iesiešanas 

pakalpojumi. Maksas pakalpojumi sastāda tikai 0,5% no visa bibliotēku finansējuma, bet pēdējo 3 

gadu laikā par tiem iekasētā summa pieaugusi par 22,4%, bet Alūksnes pilsētas bibliotēkā pat par 

40%. 

 2017.gadā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu un, ņemot vērā 

Valsts kontroles ieteikumus, katrai iestādei, tai skaitā arī- bibliotēkām, tika uzdots izvērtēt maksas 

pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību, pamatotību un lietderību, identificēt pakalpojuma 

sniegšanas rezultātus un klientus u.c.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas ieņēmumus veido Alūksnes 

novada pašvaldības finansējums, kā arī finansējums no Apes novada pašvaldības par reģiona galvenās 

bibliotēkas funkciju realizēšanu Apes novadā- 1714 euro (428,50 euro uz 1 Apes novada bibliotēku), 

kā arī no ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un VKKF finansējuma projekta 

realizācijai (520 euro) 

 2017.gadā pašvaldības finansējums pieaudzis par 3,7%, tas galvenokārt saistīts gan ar 

minimālās darba algas paaugstināšanu valstī, gan ar to, ka no 2017.gada 1.marta par 6% tika 

paaugstinātas bibliotekāro speciālistu darba algas, bet pārējās izdevumu pozīcijās bibliotēkas 

finansējums palielināts netika.   

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2015. 2016. 2017. +/-  % 

Kopā (EUR) 127789 124043 129495 -2,9%; +4,4% 

Pašvaldības finansējums 124543 121630 126164 -2,3%; +3,7% 

Citi ieņēmumi: 3246 2413 3331 -25,7%; +38% 

t. sk. maksas pakalpojumi 736 699 1032 -5%; +47,6% 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi     

t. sk. VKKF finansējums 840 0 520  

t. sk. citi piešķīrumi 1670 1714 1779  

430829; 97%
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Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas izdevumi” 
 2015. 2016. 2017. +/-  % 

Izdevumi kopā (EUR) 130194 123817 133961 -5%; +8,2% 

Darbinieku atalgojums (bruto) 81215 77803 84383 -4,2%; +8,5% 

Krājuma komplektēšana 9401 8695 8844 -7,5%; +1,7% 

 

 
 

 Par 47,6 % pieaudzis saņemtais finansējums no bibliotēkas sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem (printēšana, kopēšana). 

 To, ka pietrūkst finansējuma attīstībai, pierāda arī tas, ka 80% no visiem bibliotēkas 

izdevumiem sastāda darba algas un VSAOI, tikai 6%- krājuma komplektēšanai, 10%- precēm un 

pakalpojumiem, 2%- IT uzturēšanai, 2% - citi izdevumi. Kapitālo izdevumu 2017.gadā bibliotēkai 

nav. 

 Bibliotēkas vērtējums par finansējumu: esošais finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju 

veikšanu, bet tas ir ierobežots attīstībai, īpaši nepieciešams finansējums telpu remontam/ēkas 

rekonstrukcijai un aprīkojuma modernizēšanai, speciālistu atalgojuma palielināšanai. Arī 

akreditācijas komisijas viens no ieteikumiem- nepieciešams palielināt bibliotekāro speciālistu 

atalgojumu. 

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 2017.gadā neviena no Alūksnes un Apes novadu publiskajām bibliotēkām savu atrašanās 

vietu nav mainījusi, bibliotēkas atrodas esošajās ēkās un pašvaldību atvēlēto līdzekļu ietvaros 

apmeklētājiem cenšas radīt ērtu un patīkamu vidi, uzlabot pieejamību, attīstīt piedāvātos 

pakalpojumus. 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

2017.gadā nav notikušas Alūksnes reģiona bibliotēku ēku un telpu rekonstrukcijas. 

Remontdarbi veikti: 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā- vienkāršots kosmētiskais remonts direktores kabinetam, sanitārā 

mezgla remonts ( 2652 EUR); 

Alsviķu bibliotēkā- nomainītas rezerves izejas durvis, pārbūvēts rezerves izejas kāpņu laukums, 

veikts ēkas ārsienas remonts (1258 EUR); 

Bejas bibliotēkā atjaunots pasākumu telpas grīdas segums (2252 EUR); 

Pie Ilzenes bibliotēkas iekārtota velosipēdu novietne; 

Ēkai, kurā atrodas Jaunannas pagasta pārvalde un bibliotēka, nomainīti logi un pagalmā ieklāts 

bruģis par Alūksnes novada infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas 

līdzekļiem (finansējums nav iekļauts bibliotēkas budžeta izdevumos). 

Pie Mārkalnes bibliotēkas izveidota uzbrauktuve (EUR 662), nomainītas 2 iekšdurvis (647EUR); 

Vidagas bibliotēkas ēkai ierīkota bioloģiskā kanalizācijas notekūdeņu sistēma (4574 EUR). 

2017.gadā plānotais Apes bibliotēkas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kas 

paredzēja ēkas siltināšanas darbus, netika realizēts, plānots, ka tas varētu tikt realizēts 2018.gadā. 

 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

 Bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 2017.gadā Alūksnes reģionā nav notikusi. 

Alsviķu bibliotēka papildus ieguvusi nelielu 7 m2 lielu telpu blakus esošajā pagasta pārvaldes ēkā 

mazāk izmantotā krājuma glabāšanai, kas uzlaboja iespēju bibliotēkā ērti izvietot pieprasīto krājuma 

daļu.  

Trapenes bibliotēka krātuves ierīkošanai izremontēta pie bibliotēkas esošā 25 m2 liela palīgtelpa, 

kas līdz šim netika izmantota, tādējādi bibliotēka tagad ieguvusi papildus telpu mazākizmantotā 

krājuma glabāšanai (3889 EUR). 

2017.gadā, plānojot Jaunlaicenes bibliotēku pārvietot uz skolas ēku, izstrādāts tehniskais projekts 

bibliotēkas remontam un apkārtnes labiekārtošanai (5784 EUR). 

 

• Jaunu ēku būvniecība 

Jaunu ēku būvniecība 2017.gadā reģionā nav notikusi un 2018.gadā nav plānota. 

 

• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums) 

 Svarīgākais pašvaldību un bibliotēku uzdevums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

infrastruktūras jomā ir bibliotēkās esošās datortehnikas atjaunošana, ko ierobežotā finansējuma dēļ, 

pašvaldības var veikt tikai pakāpeniski- vairāku gadu garumā.  

 Alūksnes reģiona bibliotēkās kopumā lietotājiem pieejami 140 datori, no kuriem 54% ir 

vairāk kā 8 gadus veci (pārsvarā tie ir Trešā Tēva dēla projektā iegūtie datori). Lai arī minētā 

datortehnika tiek uzturēta darba kārtībā, veikti atjauninājumi un uzlabojumi, tomēr tā ir jau novecojusi 

un nevar nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu.  

 34% no lietotājiem pieejamajiem datoriem ir 3 gadus veci un jaunāki, kas liecina par to, ka 

pašvaldības savu iespēju robežās- gan par saviem līdzekļiem, gan piesaistot ES fondu finansējumus 

pakāpeniski atjauno bibliotēkās publiski pieejamos datorus. 

 57,5% no darbinieku datoriem ir iegādāti laikā no 2010. līdz 2014.gadam, bet 37,5%- pēdējos 

3 gados, tādējādi var secināt, ka datortehnika bibliotēku darbiniekiem ir labā stāvoklī. 

 45% no bibliotēkās pieejamajām multifunkcionālajām iekārtām, kas nodrošina dokumentu 

kopēšanas, printēšanas un skenēšanas iespējas, ir 3 gadus vecas un jaunākas. 
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Datori  40 140 2 75 24 17 14 48 

Printeri 18 15 3  

Kopēšanas 

iekārtas 
4 4  

 

Skeneri 2 1  1 

Multifunkc. 

iekārtas 
40 10 12 

18 

 

Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas IKT skat. Pielikums Nr.2  

Vērtējums: Darbinieku datortehnikas stāvoklis bibliotēkās vērtējams kā labs, 35 %  datoru 

(lietotāju un darbinieku) ir iegādāti pēdējos 3 gados. 

Lietotājiem domātās datortehnikas stāvoklis- apmierinošs. Jāturpina darbs pie Trešā Tēva dēla 

projekta datortehnikas nomaiņas, nākotnē- stacionāro datoru skaita samazināšana, iegādājoties jaunus 

portatīvos datorus. 

 2017.gadā 6 bibliotēkas par Alūksnes un Apes novadu pašvaldību finansējumu EUR 4732 

apmērā kopumā iegādājušās 5 datorkomplektus, 2 multifunkcionālās iekārtas, 2 datoru sistēmblokus, 

1 portatīvo datoru, multimēdiju projektoru: 

Alsviķu bibliotēka- 1 portatīvais dators (578 euro) 

Apes bibliotēka- 2 datorkomplekti lietotājiem (784 euro); 

Kalncempju bibliotēka- multifunkcionālā iekārta (297 euro); 

Malienas bibliotēka- 1 datorkomplekts un multifunkcionālā iekārta (983 euro); 

Māriņkalna bibliotēka- 1 datorkomplekts un 1 datora sistēmbloks (1113 euro); 

Gaujienas bibliotēka- 1 datora sistēmbloks un multimēdiju projektors (977 euro); 

Trapenes bibliotēka- saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības dāvinājumu no SIA 

‘’Lattelecom’’(2010.gada lietotu datoru ) ar mērķi atbalstīt mūsdienīgas bibliotēku sistēmas attīstību 

valstī un stiprināt Latvijas bibliotēku materiāli tehnisko bāzi un kapacitāti. 

 Ņemot vērā pašvaldību finansējuma iespējas,  bibliotēku darbinieki cenšas pakāpeniski 

labiekārtot savas bibliotēkas,  iegādājoties jaunu aprīkojumu, mēbeles, radot patīkamāku un ērtu vidi 

apmeklētājiem. Atskaites periodā vairākas bibliotēkas ir iegādājušās jaunas mēbeles, aprīkojumu: 

Alūksnes pilsētas bibliotēka- biroja plaukti, izstāžu rāmji/stendi; 

Alsviķu bibliotēka- darba galds bibliotēkas vadītājai, periodisko izdevumu stends u.c. 

Bejas bibliotēka- 6 datorkrēsli; 

Gaujienas bibliotēka- plaukti bērnu zonā; 

Mālupes bibliotēka- galds un krēsli lasītavas zonai;  

Trapenes bibliotēka- 3 arhīva plaukti, 2 apsildes radiatori, nomainītas 3 logu žalūzijas, A3 formāta 

dokumentu laminētājs; 

Zeltiņu bibliotēka- dīvāns un žurnālu galdiņš atpūtas zonas izveidei. 
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Gaujienas bibliotēkā labiekārtota zona bērniem 

 

 Lai uzlabotu interneta un datu pieejas tīkla darbības ātrumu, 2017.gadā Alūksnes novada 

pašvaldība slēdza līgumu ar SIA Telia Latvija par papildus interneta pakalpojumiem projektā “Par 

vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla pieslēgumu darbības nodrošināšanu”, kura darbības rezultātā 

11 bibliotēkām interneta pieslēguma ātrums kopā ar KISC projektā noteikto tiek nodrošināts 5 Mbps, 

2 bibliotēkām- Alūksnē un Liepnā- 15 Mbps, bet 5 bibliotēkām (Veclaicenē, Zeltiņos, Māriņkalnā, 

Jaunannā, Mālupē) tas paliek minimālais- 2 Mbps, kas ir vairāk kā neapmierinošs.  

Par papildus pakalpojumu- palielinātu interneta ātrumu, bojājumu novēršanu, tehnisko apkopi tiek 

piemērota samaksa: bibliotēkām, kurām interneta ātrums ir 5 Mbps jāmaksā 12,81 euro mēnesī, ja 

ātrums 15 Mbps- 23,49 mēnesī. 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 Bibliotēku darbinieku un pašvaldību kopējais uzdevums ir nodrošināt bibliotēkām atbilstošas 

telpas, lai tās varētu sniegtu mūsdienīgus pakalpojumus ērtā, mūsdienīgā vidē. Lielākoties visas 

bibliotēkas strādā, lai arī ne tik plašās, bet mājīgās un gaišās telpās, bet pietrūkst finansējuma 

bibliotēku esošo telpu funkcionalitātes uzlabošanai (pārbūve), aprīkojuma- mēbeļu, datortehnikas 

nomaiņai, vienota telpu dizaina izstrādei un realizācijai.  

 Aktuāla joprojām bibliotēku pieejamības problēma cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 

senioriem- 11 no 22 reģiona bibliotēkām nav vai tikai daļēji ir nodrošināta fiziskā pieejamība.  

 Neatrisināts, lai arī 2017.gadā atkārtoti aktualizēts, joprojām ir jautājums par Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas nodrošināšanu ar bibliotēkas funkcijām atbilstošām telpām.  

  

 

Sagatavoja: Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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4. Personāls 
 

• Personāla raksturojums          
 Alūksnes reģiona 22 publiskajās bibliotēkās strādā 33 bibliotekārie darbinieki, no tiem uz 

pilnu slodzi- 30, bet 3 bibliotekārie darbinieki strādā uz 0,5 slodzi (Alūksnē un Kalncempjos, 

Gaujienā pusslodzes darbinieks bibliotēkā ir kā otrais darbinieks).  

 Izmaiņas ir skārušas Mālupes un Mārkalnes pagastu bibliotēkas – Mālupē līdz ar bibliotēkas 

vadītājas pensionēšanos palika strādāt darbiniece, kura līdz šim strādāja pusslodzi, bet tagad ir 

bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi, savukārt līdz ar Mārkalnes pamatskolas slēgšanu bibliotēkas 

vadītāja sāka strādāt uz pilnu slodzi, bet otrai darbiniecei nācās no darba aiziet. 

 Personāla mainība jau daudzu gadu garumā ir zema. 

Bibliotēku darbinieku sadalījums pēc izglītības: 16 darbiniekiem ir izglītība bibliotēku darba jomā, 

14 darbiniekiem- citā jomā, 3- ar vispārējo vidējo izglītību, no kuriem 1 darbinieks studē LKK: 

 augstākā izglītība specialitātē līdz 1993.g. – 1 (pielīdzināta maģistra grādam), 

 bakalaura grāds specialitātē- 1, 

 1.līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība specialitātē – 5,  

 profesionālā vidējā izglītība specialitātē – 9, 

 augstākā izglītība citā jomā – 9, 

 profesionālā vidējā citā jomā – 5,  

 vispārējā vidējā izglītība – 3.  

 Gaujienas bibliotēkas vadītāja sekmīgi turpināja mācības Latvijas Kultūras akadēmijas 

Latvijas Kultūras koledžas studiju programmā Bibliotēkzinātne un informācija, specialitātē 

Bibliotēku informācijas speciālists. 2018. gada sākumā viņa šo mācību iestādi veiksmīgi absolvēja. 

2017.gadā mācības profesionālajā jomā neviens bibliotēkas darbinieks nav uzsācis. 

• Apbalvojumi un pateicības: 

Annas bibliotēkas vadītājai Inai Balaņukai – UNESCO LNK un LU Latvijas Valodas institūta 

Atzinība 2017.gada čaklākajai vietvārdu vācējai akcijā “Vietvārdu talka” (ievietoja 200 vietvārdus). 

Liepnas bibliotēkas vadītājai Inesei Paia- Liepnas pagasta pārvaldes pateicība par ieguldījumu 

Liepnas pagasta vēstures izpētē.  

Mālupes pagasta bibliotēkas vadītājai Anitai Gustai – Alūksnes novada domes pateicība “Par 

ilggadēju un apzinīgu darbu”. 

Trapenes bibliotēkas vadītājai Dzidrai Zariņai – Apes novada domes Goda raksts “Par ilggadēju 

un apzinīgu darbu”. 

Apes bibliotēkai – Pateicības raksts “Par ieguldījumu sabiedrības aptaujas “Latvijas Gada monēta 

2016 popularizēšanā””. 

 Lai iegūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu esošās, reģiona bibliotekārie darbinieki 

piedalījušies dažādos profesionālās pilnveides pasākumos. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

Nr.

p.k. 
Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Darbinieku 

skaits 

1. 21.03.2017. ES māja 

Rīgā 

EK 

Pārstāvniecība 

Latvijā 

Tiešsaistes semināru 

(vebināru) organizēšanas 

pamati. 

5 h 1 

2. 22.03.2017. LNB Rīgā LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Apaļā galda diskusijas. 5 h 4 

3. 05.-06.2017. LNB Rīgā LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Bibliotēku novadpētniecības 

diskusija. Personu un 

institūciju autoritatīvo 

ierakstu veidošana atbilstoši 

5 h 

 

5 h 

1 
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jaunajiem kataloģizācijas 

noteikumiem RDA. 

4. 07.04.2017. ES māja  EK 

Pārstāvniecība, 

LR Ārlietu 

ministrija, 

Eiropas kustība 

Latvijā 

Eiropas informācijas diena. 

Tēmas – Eiropas nākotne un 

5 ES attīstības scenāriji, 

Brexit – scenāriji, nozīme un 

plānotais laika grafiks, 

jaunākie izaicinājumi un 

iestrādes darbā ar viltus 

ziņām un propagandu u.c. 

6 h 1 

5. 20.04.2017. Latvijas 

Nacionālais 

kultūras 

centrs Rīgā 

UNESCO LNK Bibliotēku tīkla “Stāstu 

bibliotēkas” seminārs. 

 1 

6. 20.04.2017. LNB Rīgā LNB 

Kompetenču 

attīstības centrs 

Darba sanāksme par 

bibliotēku darbinieku 

izglītību, profesionālo 

pilnveidi un tālākizglītību. 

 1 

7. 25.04.2017. LNB Rīgā  LNB, Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Lasītāju apkalpošanas 

speciālistu konference. 

5,5 h 2 

8. 24.04.2017. LNB Rīgā LNB, LBB, 

LNB Atbalsta 

biedrība, LR 

Kultūras 

Ministrija 

Latvijas bibliotekāru 12. 

kongress “Bibliotēkas un 

sabiedrība: vienotas 

kopīgiem mērķiem”. 

  

1 

9. 17.05.2017. Alūksne SIA Tieto 

Latvia 

BIS ALISE kursi “BIS 

ALISE – palīgs bibliotēkas 

darba pārvaldībā”. 

8 h 28 

10. 25.- 26.05. 

2017. 

Valmiera LNB, LBB, 

Valmieras 

integrētā 

bibliotēka 

Latvijas akadēmisko, 

speciālo o publisko 

bibliotēku direktoru pavasara 

sanāksme. 

 1 

11. 06.-07.06. 

2017. 

Jelgava LNB, LBB, 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

Reģionu galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs. 

 1 

12. 18.-

19.07.2017. 

Lubānas 

novada 

“Ezernieki” 

LNB, LBB, 

Madonas 

novada 

bibliotēka 

LBB VN 20. saiets – 

konference “Esam ieausti 

raksti savā valodā, zemē un 

novadā”. 

12 h 13 

13. 08.09.2017. LNB BLC 

Rīga 

LNB BLC Seminārs “Lasi klusi, lasi 

skaļi – lasi!” 

5 h 1 

14. 20.-

21.09.2017. 

Madona LNB, Madonas 

novada 

bibliotēka 

Bibliotēku novadpētniecības 

konference “Šodienas 

notikums – rītdienas 

vēsture”. 

10 h 2 

15. 29.09.2017. Rīga AS “Latvijas 

Mediji”, 

Latvijas 

Grāmata 

Seminārs “Latviski par 

svarīgāko Latvijai” par 

jaunumiem un aktualitātēm 

grāmatniecībā un 

izdevējdarbībā. 

 1 

16. 04.10.2017. Valmiera Valmieras 

muzejs 

Seminārs “Novadpētnieku 

mācības”. 

 4 

17. 18.10.2017. Cēsis Cēsu centrālā 

bibliotēka 

Vidzemes novadu bērnu un 

skolu bibliotēku darbinieku 

16. konference 

“Pedagoģiskās pieejas 

8 h 8 
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kompetenču attīstībai 

bibliotēkā” 

18. 18.10.2017. Rīga LNB Reģionu galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs. 

5 h 1 

19. 27.10.2017. Alūksne Alūksnes 

novada 

pašvaldība 

Domnīcas CERTUS vadītāja, 

ekonomista Vjačeslava 

Dombrovska lekcija par 

ekonomisko attīstību 

3 h 15 

20. 08.11.2017. Rīga LNB Seminārs krājuma 

komplektēšanas 

speciālistiem. 

6 h 1 

21. 14.11.2017. Rīga LNB, Tieto 

Latvia 

BIS ALISE kursi 

“Bibliogrāfisko ierakstu 

veidošana atbilstoši RDA” 

4 h 1 

22. 10.11.2017. Gulbene LNB, Gulbenes 

novada 

bibliotēka 

Seminārs “Ievads 

medijpratībā”. 

5 h 11 

23. 22.11.2017, Rīga LNB Latvijas akadēmisko, 

speciālo un publisko 

direktoru rudens sanāksme. 

5 h 1 

24. 24.11.2017. Gulbene Gulbenes 

novada 

bibliotēka 

Lekcija “Mājvārdi Latvijā’ 6 h 5 

25. 29.11.2017. Rīga LATABA Seminārs “Personas datu 

aizsardzības un autortiesību 

jautājumi bibliotēkā”. 

5 h 1 

26. 01.12.2017. Gulbene Gulbenes 

novada 

bibliotēka 

Lekcija “Ekspedīcijas un to 

organizēšana”. 

6 h 3 

27. 06.12.2017. Rīga LNB BLC Seminārs “No Grāmatu starta 

līdz mediju un 

informacijpratībai 

bibliotēkās.” 

6 h 1 

 

• Finansējums personāla attīstībai  

 Alūksnes pilsētas bibliotēka personāla attīstībai no 2017. gada budžeta izlietojusi EUR 871, 

kas ietver dalības/mācību apmaksu, komandējumu un transporta izdevumus. Alūksnes novada 

pagastu bibliotēkām personāla profesionālajai pilnveidei izlietoti: EUR 1187 (2016. gadā – EUR 

986). Apes novada 4 bibliotēkām pārskata periodā personāla profesionālajai pilnveidei izlietoti EUR 

542 (2016. gadā – EUR 1011). Kopā abu novadu publiskajās bibliotēkās tam ir izlietoti EUR 2600.  

Ne vienmēr iemesls, kādēļ lauku bibliotēku darbinieki neapmeklē profesionālās pilnveides kursus, ir 

finansējuma trūkums, lielākoties iemesls tam ir darbinieka kūtrums un nevēlēšanās, jo ir bibliotēkas, 

kuras šim mērķim paredzēto naudu pilnībā netika izlietojušas. 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 Viena no problēmām personāla jomā ir darbinieku novecošanās. Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku darbinieku vidējais vecums ir 53 gadi. 5 no reģiona bibliotēku darbiniekiem ir 

pensionēšanās vecumā, bet turpina darbu bibliotēkā, daļai no viņiem sagādā grūtības darbs ar 

informācijas tehnoloģijām, datu bāzēm, e-pakalpojumu izmantošanu, jauno multifunkcionālo iekārtu 

pilnvērtīgu izmantošanu u.c. Lai arī tiek apmeklēti profesionālās pilnveides pasākumi, ko organizē 

reģiona galvenā bibliotēka, ikdienas darbā iegūtās zināšanas tiek izmantotas nepilnvērtīgi.  

Vēl viena sāpīga problēma ir bibliotēku darbinieku zemais atalgojums. Prasības aug, bet darba 

samaksa paliek nemainīga. Kā savā atskaitē raksta kāda pagasta bibliotēkas vadītāja – “Bibliotekārs 

ir kā bezvadu internets ar Google funkcijām”.  Minimālā darba alga valstī pieaug, bet Alūksnes 

novada pašvaldības iestāžu, tai skaitā bibliotēku, darbinieku darba samaksa jau vairākus gadus bija 

nemainīga. Tiesa, no 01.03.2017. gada Alūksnes novadā darba samaksa ir palielinājusies par 6 %, bet 

Apes novadā – par 5 %, bet salīdzinoši ar vidējo algu valstī tā ir zema - vidējā darba alga bibliotēku 
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speciālistiem Alūksnes novada pagastu bibliotēkās pirms nodokļu nomaksas ir 491 euro, Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā speciālistiem vidējais atalgojums ir 555 euro, Apes novadā- 530 euro. 

  Bibliotēku darbinieku zemā darba samaksa ierobežo bibliotēku darbinieku vēlmi un iespējas 

apgūt profesionālo izglītību, iestājoties kādā no mācību iestādēm. Lai gan pašvaldības ir gatavas daļēji 

segt mācību maksu, tomēr arī pārējie izdevumi ir pietiekoši lieli, salīdzinot ar darba algu, ko saņem 

bibliotekāri. 

 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
• Galvenie rādītāji  

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku pamatrādītāji” 
 2015. 2016. 2017. % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 7281 7101 6965 -2,5%; -1,9% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

2397 2301 2147 -4%; - 6,7% 

Bibliotēkas apmeklējums 120 001 110 259 101 838 -8%; -7,6% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

44 497 36 761 32 849 -17,4; -10,6% 

Virtuālais apmeklējums 107 085 37 059 14 325 Nevar salīdzināt, 

jo mainījusies 

uzskaite 

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

23 602 197 465 137 961 Nevar salīdzināt, 

jo mainījusies 

uzskaite 

Izsniegums kopā 195 944 180 584 171 684 -7,8%; -4,9% 

t. sk. grāmatas 100 603 95 001 85 994 -5,6%; -9,5% 

t. sk. periodiskie izdevumi 94 399 84 786 85 325 -10,2%; -0,6 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

46 273 36 803 30 339 -20,5%; -17,6% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

34,4 % 34,6 % 34,9%  

t. sk. bērni līdz 18 g.*   66%  

Iedzīvotāju skaits 21 181 20 536 19 961 -3%; -2,8% 

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2015. 2016. 2017. % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2183 2078 2029 -4,8; -2,4% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem 

838 786 745 -6,2%; -5,2% 

Bibliotēkas apmeklējums 36 305 31 050 30 342 -14,5%; -2,3% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem 

10 989 8625 9004 -21,5%; +4,4% 

Virtuālais apmeklējums 23 976 18 697 43 241 Nevar salīdzināt, jo 

mainījusies uzskaite 

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

6031 177 706 120 528 Nevar salīdzināt, jo 

mainījusies uzskaite 

Izsniegums kopā 63 649 57 022 52 989 -10,4; %; -7% 

t. sk. grāmatas 38 590 34 277 33 461 -11%; -2,4% 

t. sk. periodiskie izdevumi 24 128 21 971 19 174 -8,9%; -12,7% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem 

15 993 11 241 9215 -29; -18% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pašvaldībā 

27,4 % 26,9 % 26,9%  

t. sk. bērni līdz 18 g.*   61%  

Iedzīvotāju skaits 7982 7711 7555 -3,4%; -2% 

 

 Izvērtējot bibliotēku darba pamatrādītājus, redzam, ka tie visi ir faktiski samazinājušies. 

Galvenais iemesls tam ir iedzīvotāju skaita nepārtraukta samazināšanās, skolu slēgšana un iestāžu 

reorganizēšana. Pagājušā gada laikā Alūksnes un Apes novados kopumā iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 575 (2,8%). Tas nozīmē, ka katru gadu pazūd viens vidēja lieluma pagasts. Cilvēki 

turpina braukt projām darba meklējumos, lauki paliek tukši. 
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 Ekonomiskā un demogrāfiskā situācija valstī kopumā atstāj iespaidu uz bibliotēku 

apmeklētāju skaitu un pakalpojumu pieprasījumu.  Samazinoties faktiskajam iedzīvotāju skaitam 

apkalpojamajā teritorijā, sarūk arī bibliotēkās reģistrēto lietotāju un apmeklētāju skaits, kā arī  

izsniegums. 2017.gadā lietotāju skaits Alūksnes un Apes novados kopā ir samazinājies par 162 jeb 

1,9%, nedaudz tas ir pieaudzis 8 bibliotēkās, bērnu un jauniešu vecumā līdz 18 gadiem skaits 

pieaudzis arī 8 bibliotēkās. Savukārt  apmeklējumu skaits ir palielinājies 7 bibliotēkās. Izsniegums 

nedaudz ir palielinājies 9 bibliotēkās, bērniem un jauniešiem izsniegto iespieddarbu skaits – 7 

bibliotēkās. No visiem bibliotēku lietotājiem 31 % ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (2016. gadā – 

32%), apmeklētāji – 32 % (2016. gadā – 33 %), izsniegums – 18 % (2016. gadā – 20 %).  

 Bērnu un jauniešu skaits reģionā turpina samazināties, tiek slēgtas vai reorganizētas esošās 

skolas. Ar 2017.gada 1.septembri Alūksnes novadā slēgta Mālupes pamatskola, reorganizētas 4 

skolas: Ilzenes un Jaunlaicenes pamatskolas, pārveidojot tās par sākumskolām, kur mācības turpinās 

1.-4.klašu skolēni. Apes novadā reorganizēta Vidagas Sikšņu pamatskola, pārveidojot to par Dāvja 

Ozoliņa Apes vidusskolas Izglītības programmu realizēšanas vietu Vidagā, saglabājot esošajā skolas 

ēkā sākumskolas klases, arī Trapenes pamatskola ar 01.09.2017. kļuvusi par sākumskolu. Tas tieši 

vai netieši ietekmē arī bibliotēku apmeklējumu- skolēni ar autobusu tiek nogādāti uz skolu, 

pēcpusdienā- mājās. Bibliotēkām laukos jādomā par darba laika maiņu, kas būtu ērts to lietotājiem. 

 Bez tam skolēni lasa arvien mazāk, bet daudz vairāk laika atvēlē mobilajām ierīcēm – 

viedtālruņiem, planšetdatoriem. Arī datorlietotāju skaits bibliotēkās ir samazinājies, jo  daudziem 

internets ir mājās, toties vairākas bibliotēkas (Anna, Liepna) norāda, ka pieaug pieprasījums pēc 

izdrukām un kopēšanas pakalpojumiem. 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

 Pakalpojumu pieejamību  veicina faktors, ka visas 22 Alūksnes un Apes novadu publiskās 

bibliotēkas ir ievadījušas savus krājumus IS Alise, līdz ar to visi izdevumi ir redzami Alūksnes un 

Apes novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Tajā ir atspoguļots arī Alūksnes sākumskolas 

bibliotēkas grāmatu krājums, daļēji arī Alūksnes E. Glika Valsts ģimnāzijas bibliotēkas krājums. 

Darbu sistēmā 2018.gada janvārī ir uzsākusi arī Alūksnes novada vidusskola. Visas 22 pašvaldību 

publiskās bibliotēkas veic lietotāju automatizēto apkalpošanu. Pilnveidota pakalpojumu pieejamība, 

izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas: 

 tiek turpināta attālināto lietotāju reģistrācija un apkalpošana, 

 iespējama dokumentu attālināta rezervēšana, izmantošanas termiņa pagarināšana 

elektroniski, elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa 

beigām, 

 pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma bez maksas tiek veikta elektroniski pieejamu 

informācijas avotu nosūtīšana uz e-pastiem. 

 Bibliotēkas ir sākušas izmantot IS Alise SBA moduli, kas atvieglo darbu, jo tagad ir iespējams 

pasūtītos izdevumus izsniegt lasītājiem uz mājām. 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti 
 Daudzās bibliotēkās ir veiktas lietotāju aptaujas par bibliotēkas pakalpojumiem – Annas, 

Mārkalnes, Alsviķu, Vidagas, kā arī Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Tajās apmeklētāji ir aptaujāti par 

dažādām tēmām – kādā nolūkā visbiežāk apmeklē bibliotēku, kādus pakalpojumus visvairāk izmanto, 

vai apmierina grāmatu klāsts, kādus periodiskos izdevumus būtu vēlams abonēt bibliotēkā, vai 

apmierina interneta pakalpojumu kvalitāte, apkalpošanas kultūra, bibliotēkas telpas un aprīkojums, 

tās pieejamība, kādu vēlētos redzēt bibliotēku nākotnē u.c 

Pēdējā lielākā bibliotēkas lietotāju un ne-lietotāju aptauja veikta Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

2017.gada septembrī (izplatot anketas papīra formātā un ievietojot aptauju internetā). Aptaujā 

piedalījās 147 respondenti, no kuriem- tikai 12 nebija bibliotēkas lietotāji. Galvenie iemesli, kādēļ 

viņi neizmanto bibliotēku ir: -trūkst laika (3), - grāmatas un preses izdevumus pērku/abonēju (3), -

bibliotēka ir tālu (3). 

 82,7% respondentu bibliotēkas apmeklējuma mērķis ir grāmatu, žurnālu u.c. izdevumu 

saņemšana līdzņemšanai uz mājām, otrs visbiežāk nosauktais bibliotēkas apmeklējuma mērķis- 

pasākumu, tikšanos, izstāžu apmeklējums (33,1%), tad- lasītavas apmeklējums žurnālu, laikrakstu 

lasīšanai (30,1%). Kā mērķis apmeklējumam izmantot bibliotēkas datorus ir tikai 16,5%, internetu- 
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12%. Pieaudzis apmeklētāju skaits, kas uz bibliotēku nāk ar mērķi izmantot bibliotēkas sniegtos 

maksas pakalpojumus (printēšanu, kopēšanu u.c.)- 15,8%. 

 Uz jautājumu- Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem un infrastruktūru? 94,4% no respondentiem, kas izmanto minētos 

bibliotēkas pakalpojumus, bija pilnībā vai drīzāk apmierināti. 

 Vissliktāk bibliotēkas lietotāji ir informēti par šādu pakalpojumu pieejamību bibliotēkā: 

portatīvo datoru noma, elektroniskā dokumentu piegāde, konsultācijas un apmācība IT un e-

pakalpojumu izmantošanā. 70 respondenti (47,6%) neizmanto bibliotēkas piedāvātos tiešsaistes 

pakalpojumus, 80 (54,4%)- filmu, audiogrāmatu saņemšanu uz mājām, 52 (35,4%)- neizmanto 

novadpētniecības materiālus, 60 (40,8%)- iespēju iepazīties ar pašvaldības dokumentiem, 65 (44,2)- 

grāmatu piegādi no citām bibliotēkām,  59 (40%)- bibliotēkā neizmanto internetu, 50 (34%)- 

neizmanto bibliotēkas datorus, 75 (51%)- elektronisko dokumentu piegādi uz e-pastu, 73 (49,6%)- 

individuālās konsultācijas un apmācības, ko piedāvā bibliotēka, 28 (19%)- neapmeklē bibliotēkas 

piedāvātos pasākumus. 

Uz jautājumu- Kādus jaunus pakalpojumus Jūs vēlētos saņemt bibliotēkā tuvāko 3 gadu 

laikā?- atbildējuši tikai 62 respondenti. Visbiežāk minētās atbildes: Saņemt bezmaksas lasīšanai e-

grāmatas un ierīces to lasīšanai, lai vienmēr būtu pieejamas jaunākās grāmatas un preses izdevumi, 

mūsdienīgu mājas lapu, biežāk izglītojošus pasākumus par dažādām tēmām, pasākumus, aktivitātes 

jauniešiem, pusaudžiem u.c. Visbiežāk sniegtā atbilde- mani viss apmierina, neko jaunu nevajag, ir 

jau labi! Turklāt daudzi aptaujas dalībnieki bija īpaši uzsvēruši, ka atzinīgi vērtē bibliotēkas 

darbiniekus. 

 Secinājumi: bibliotēkas pakalpojumi pārsvarā klientus apmierina, atsaucīgi tiek vērtēta arī 

apkalpošanas kultūra, bibliotēkas krājums, darba laiks. Viena daļa respondentu vēlētos plašāku 

jaunākās literatūras klāstu, lai ir lielāks interneta ātrums, plašākas telpas, iespēja iekļūt bibliotēkā 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lietotāji labprāt apmeklē bibliotēkas rīkotos literāros, izglītojošos, 

tematiskos pasākumus. Arī turpmāk vēlētos tikšanās ar grāmatu autoriem un citām interesantām 

personībām. 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  
Alūksnes reģionā bibliotēkām nav ārējo apkalpošanas punktu. 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām  
 Bibliotēku darba laiks pagastos tiek piemērots apmeklētāju vajadzībām. To darba laiks ir 

pārsvarā no plkst. 8.00 vai 9.00 līdz plkst. 17.00 vakarā, jo laukos iedzīvotāji pagasta centra iestādes 

apmeklē rīta pusē, pie reizes iegriežoties arī bibliotēkā. 6 pagastu bibliotēkas – Jaunalūksnes, 

Mālupes, Mārkalnes, Veclaicenes, Zeltiņu un Trapenes bibliotēkas strādā arī sestdienās. Alūksnes 

pilsētas bibliotēka apkalpo apmeklētājus darbdienās no 10.00- 18.00 un sestdienās no 9.00-15.00. 

 No 22 bibliotēkām tikai 11 ir pieejamas (vai daļēji pieejama) cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Aizvadītajā gadā uzbrauktuve ir ierīkota Mārkalnes pagasta bibliotēkā. Joprojām nav 

atrisināts Alūksnes pilsētas bibliotēkas telpu jautājums – stāvās trepes uz 2. stāvu rada problēmas gan 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan veciem cilvēkiem, gan jaunajām māmiņām ar mazuļiem. 

 Vairākos pagastos (Beja, Strautiņi, Zeltiņi, Vidaga) ir apzināti iedzīvotāji, kuri nevar nokļūt 

līdz bibliotēkai. Šiem cilvēkiem tiek organizēta grāmatu piegāde mājās. Trapenes bibliotēkas 

darbiniece aizvadītajā gadā ir izveidojusi grāmatu apmaiņas punktu Trapenes pamatskolā 2 

pirmskolas bērnu vecuma grupām, kur reizi mēnesī notiek grāmatu apmaiņa. Tāpat kā līdz šim 

darbojas arī grāmatu izsniegšanas punkts Sociālās aprūpes centrā “Trapene”. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  
 Bibliotēka, neapšaubāmi, ir arī tikšanās un sevis pilnveidošanas iespēju vieta. Iedzīvotāju 

atsaucību guvuši dažādi bibliotēku rīkotie pasākumi - tikšanās ar literātiem,  gadskārtējie Grāmatu 

svētki, Bibliotēku nedēļas pasākumi, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, E-prasmju nedēļa, Bibliotēku 

nakts pasākumi, radošās darbnīcas u. c. 

 Runājot par mērķgrupām, jāteic, ka bibliotēkas visvairāk strādā ar bērniem un jauniešiem, kā 

arī senioriem, jo šīs auditorijas ir visatsaucīgākās, kā arī tāpēc, ka darbaspējīgo cilvēku pagastos ir 

ļoti maz, un tie, kuri strādā, pasākumus neapmeklē, jo ir aizņemti darbā.  
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 Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar pilsētas pensionāru biedrību 

“Sudrabs”. Aktīvi ar vecākā gada gājuma cilvēkiem strādā arī Alsviķu bibliotēka, organizējot 

datorapmācības, kā arī rīkojot kopīgus pasākumus ar pensionāru biedrību “Noskaņa” un senioru 

grupu “Par prieku sev un citiem”. Bibliotēkas vadītāja ļoti aktīvi darbojas ar vietējā bērnudārza 

“Saulīte ” audzēkņiem un arī ar vietējiem pusaudžiem un jauniešiem. Vispopulārākais un vislielāko 

atsaucību guvušais pasākums jau vairāku gadu garumā Alsviķos ir Nakts bibliotēkā, kas notiek pat 

vairākas reizes gadā.  Bibliotēku nakts pasākumi ir kļuvuši populāri arī Bejas un Trapenes bibliotēkās. 

 Veclaicenē ir izveidojusies senioru grupa “Zeltenes”, kas piedalās bibliotēkas rīkotajos 

pasākumos. Arī Māriņkalna bibliotēkas vadītāja aktīvi strādā ar senioriem. Par godu Latvijas 

simtgadei ir aizsākts pasākumu cikls par Daces Judinas triloģijas 1. daļu “Septiņi vakari”. Seniores 

pašas sagatavoja 7 stāstus par katru tēlu, lai iepazīstinātu ar Ozolu dzimtas vēsturi. 2018. gadā tiks 

turpināta iepazīšanās ar triloģijas 2. un 3. daļu. Scenārijus šiem pasākumiem veido kādreizējā 

ilggadīgā Māriņkalna bibliotēkas vadītāja Ilga Voropajeva. Regulāri notiek arī jauno grāmatu apskati 

senioriem.     

 Bejas bibliotēkā nu jau 9 gadus darbojas interešu klubiņš “Pipariņš”, kuru pārsvarā apmeklē 

vecāka gada gājuma kundzītes. Dalībnieču skaits gan pamazām kļūst mazāks, jo senākās pasākumu 

apmeklētājas iet mazumā vecuma un slimību dēļ. Taču jaunākus cilvēkus piesaistīt nav tik vienkārši, 

jo darba saistībās esoši cilvēki darba laikā uz pasākumiem netiek. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā aktīvi turpina darboties bibliotēkas Draugu klubiņš. Ir 

izveidojusies noteikta domubiedru grupa, kura sanāk kopā reizi mēnesī, lai tiktos ar interesantiem 

cilvēkiem, apspriestu izlasītās grāmatas, diskutētu par dažādām aktuālām tēmām. Bez tam katru 

mēnesi uz tikšanos bibliotēkā tiek aicināti cilvēki, kurus interesē novadpētniecība. Šajos pasākumos 

aizvadītajā gadā tika popularizēti iepriekšējā gada novadpētniecības konkursa darbi ciklā “Ar 

šodienas acīm”. 2018. gadā šīs tikšanās notiks ar nosaukumu “Savējie iedvesmo”. Uz tām tiks aicināti 

novadnieki, kuri ar savu padarīto ir kļuvuši pazīstami novadā, Latvijā un arī ārpus tās robežām, kuri 

ar savu piemēru iedvesmo citus aktīvi darboties. 

 Uzņēmējiem un tūrisma jomas pārstāvjiem, sadarbībā ar Tūrisma informācijas centru un 

Europe Direct informācijas centru, kas darbojas Alūksnes pilsētas bibliotēkā, tika organizēts 

seminārs “Tūrisma piedāvājuma paplašināšana un iespējas mazajiem uzņēmumiem”. Par dažādu 

fondu projektu konkursiem bija iespēja iegūt informāciju seminārā “Finansējuma piesaistes iespējas 

Alūksnes un Apes novados.  

• Uzziņu un informācijas darbs  

Uzziņas par sadzīves tēmām – mājsaimniecību, dārzu, hobijiem, veselību - visbiežāk tiek 

izpildītas, izmantojot LNB Analītikas datubāzi, jo par šiem tematiem piemērotākas un aktuālākas 

publikācijas atrodamas žurnālos. Šim nolūkam iespēju robežās tiek saglabāti arī žurnālu iepriekšējo 

gadu numuri.  

Mācībām – gan vecāko klašu skolēniem, gan studentiem vairāk tiek izmantots bibliotēkas 

nozaru un uzziņu literatūras krājums. Attiecībā uz studijām pārskata gadā īpaši pieaudzis pieprasījums 

pēc juridiskās literatūras, tāpat kā līdz šim aktuāla pedagoģija un uzņēmējdarbība. Ja nepieciešamās 

grāmatas nav bibliotēkas krājumā, sniedzam informāciju par LNB digitālās bibliotēkas grāmatu 

sadaļas piedāvātajām iespējām, jo latviešu valodā izdotā nozaru literatūra joprojām ir aktuāla un 

pieprasīta, pat ja izdota 1990. gados. Visbiežāk gan tās izrādās ar autortiesībām joprojām aizsargātas 

grāmatas un pieejamas tikai no publisko bibliotēku datoriem, tāpēc daļā gadījumu šāds variants tomēr 

netiek izmantos – nav laika vai gribēšanas strādāt uz vietas bibliotēkā.  

Uzziņām novadpētniecības jomā izmantota bibliotēkas veidotā novadpētniecības datubāze, 

kas uz 2018. gada janvāri satur 13 486 analītiskos aprakstus (147 – no grāmatām, 662 – no centrālās 

un citu reģionu preses, pārējie - no vietējiem laikrakstiem). Pēdējos pāris gados ieviestā prakse 

pievienot raksta pilntekstu ieraksta anotācijā vai lokālajā anotācijā nodrošina tūlītēju iespēju rakstu 

izdrukāt vai nosūtīt elektroniski – šajos gadījumos nav nepieciešamības vairs izmantot drukāto avīžu 

iesējumus. Vairākos gadījumos veiksmīgi izmantotas citu reģionu novadpētniecības datubāzes.  

 Novadpētniecības uzziņu izpildē aktuāla ir arī LNB Digitālā bibliotēka, īpaši periodikas 

sadaļa. Iesakām izmantot arī informācijas resursus angļu valodā – internetā brīvi pieejamos Open 

Access resursus, Google Books, Google Scholar u.c. Piedaloties konkursā par radošāko ideju 
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datubāzu izmantošanā, Alūksnes pilsētas bibliotēka ieguva veicināšanas balvu - EBSCOhost 

datubāzes abonementu, kā arī iespēju bibliotēkas lasītājiem izsniegt autorizācijas datus attālinātai 

datubāzes izmantošanai. Izmantota arī iespēja pieteikties ProQuest Public Library Video Online 

Premium datu bāzes izmēģinājumam. 

 Pārskata gadā pirmo reizi tika nodrošināta iespēja bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem 

izsniegt attālinātās piekļuves datus Letonikas datubāzei, Kultūras informācijas sistēmu centra 

publiskotā statistika liecina par 50 sesijām un nedaudz vairāk kā 100 meklējumiem. Datubāzes 

autorizācijas dati tika piedāvāti gan ikdienā, apkalpojot lasītājus, gan skolniekiem bibliotekārajās 

stundās par datubāzēm un katalogiem. 

 E-prasmju nedēļas ietvaros un citās skolēniem organizētajās bibliotekārajās stundās 

sagatavoti un izmantoti uzdevumi, kuros dalībniekiem pašiem jāmeklē atbildes datubāzēs un 

elektroniskajā katalogā. 

 Tematisko uzziņu izpildē tiek ieguldīts liels darbs un zināšanas, pārskatot informācijas avotus 

elektroniskajos katalogos, datubāzēs, internetā brīvi pieejamos resursos, arī izmantojot LNB jauno 

meklēšanas sistēmu Primo.   

Alūksnes pilsētas bibliotēkā tiek turpināts darbs pie pašvaldības dokumentu datubāzes 

papildināšanas – pievienoti apraksti par visiem Alūksnes novada pašvaldības 2017.gadā 

pieņemtajiem 492 lēmumiem, kopējais ierakstu skaits datubāzē – 3200. Tāpat kā līdz šim, lēmuma 

pilnais teksts pievienots anotācijas laukā, pamata apraksts papildināts ar atbilstošiem MARC laukiem 

par personu, organizāciju, vietu, lokālajiem atslēgvārdiem ērtākai datubāzes izmantošanai.  

Pašvaldības informatīvais izdevums “Alūksnes Novada Vēstis”, sākot ar 2007. gadu, jau 

iepriekšējā pārskata periodā pievienots LNB DOM sistēmā, pārskata gadā turpināts pievienot tekošos 

izdevumus par 2017. gadu – 11 numurus (http://dom.lndb.lv/data/obj/66961.html). 

Izmantojot Lursoft laikrakstu bibliotēkas News.lv aģentu, kā arī mūsu lasītāju norādes, jau 

tradicionāli apzinām un saglabājam rakstus, kas centrālajos un citu reģionu preses izdevumos saistīti 

ar mūsu reģionu - par cilvēkiem, vietām, notikumiem, viedokļiem. Pārskata gadā novadpētniecības 

datubāzei pievienoti 107 apraksti no šīs sērijas rakstiem. Tāpat kā līdz šim, raksta pilnais teksts 

pievienots lokālajā anotācijā PDF formātā, 2016. un 2017. gada rakstiem pievienota arī anotācija ar 

publikāciju fragmentiem. Tās sākotnēji tapušas kā preses apskats par šajā sērijā iekļautajiem rakstiem 

un publicēts bibliotēkas mājaslapā (ej.uz//PresesApskats). 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā savus pakalpojumus piedāvā arī ES informācijas punkts (ESIP), 

kas kopš 2004.gada aprīļa darbojas arī kā Europe Direct informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāle. 

Tajā ir pieejams informācijas materiālu klāsts par ES, tās dalībvalstīm, strukturālajiem fondiem, 

programmām, finansējuma piesaistīšanas iespējām. Pateicoties šim projektam, ir finansiāla iespēja 

piesaistīt lektorus dažādos pasākumos. Lielu atsaucību guva iespēja uzaicināt uz Alūksni politologu 

Ivaru Ijabu, kurš šeit viesojas jau ceturto gadu. Šoreiz lekcijas tēma bija “Latvijas, Eiropas un 

pasaules nākotne jaunajā realitātē”. Uzņēmējiem un tūrisma jomas pārstāvjiem tika organizēts 

seminārs “Tūrisma piedāvājuma paplašināšana un iespējas mazajiem uzņēmumiem”. Par dažādu 

fondu projektu konkursiem bija iespēja iegūt informāciju seminārā “Finansējuma piesaistes iespējas 

Alūksnes un Apes novados”. Bez tam ES informācijas centra koordinatorei ir bijusi iespēja apmeklēt 

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā un LR 

Ārlietu ministrijas organizētās apmācības un ES informācijas sniedzēju forumus. 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība 
Tiek turpināta un pilnveidota lietotāju apmācība bibliotēkas elektronisko resursu 

izmantošanā- elektroniskā kopkataloga, bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantošanā, e-pakalpojumu 

saņemšanā, sociālo tīklu un interneta izmantošanā, konsultējot gan individuāli, gan informācijpratības 

stundās, E-prasmju nedēļā, bibliotēkās organizētajās datorapmācībās u.c.  

Apmācībās par e-pakalpojumu izmantošanu tiek piesaistītas arī citas iestādes, kas piedāvā e-

pakalpojumus- banku, VID speciālisti. Lai arī pieprasījums ir samazinājies, tomēr vēl ir 

nepieciešamas apmeklētāju apmācības pamata datorprasmēs, interneta lietošanā un e-pakalpojumu 

izmantošanā. 

 Bibliotēkās apmācības iedzīvotājiem pamatiemaņu apgūšanai ar datoru un internetu pārsvarā 

notiek tikai individuāli, izņemot Alsviķu bibliotēku, kura jau vairākus gadus organizē senioru 

http://dom.lndb.lv/data/obj/66961.html
file:///C:/Users/User/Documents/MANA%20ATSKAITE%202017/ej.uz/PresesApskats
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apmācības grupā datora un interneta lietošanā. Ziemas mēnešos tās notiek vienu reizi nedēļā. 

Aizvadītajā gadā ir tās ir bijušas 33 reizes, kopumā 132 stundas. 

 Sadarbībā ar skolām Alūksnes pilsētas bibliotēkā regulāri notiek informācijpratības stundas, 

kurās skolēni (atbilstoši vecumgrupām) tiek iepazīstināti ar bibliotēkas pakalpojumiem, tiek mācīti, 

kā izmantot tradicionālos informācijas nesējus- grāmatas, preses izdevumus, un kādus elektroniskos 

resursus, datu bāzes piedāvā bibliotēka, kurus skolēni var izmantot mācību procesā. 

  Alūksnes pilsētas bibliotēkā ir izstrādāts bibliotekāro stundu piedāvājums, ar kuru var 

iepazīties vietnē http://ej.uz/busimgudri  . 

 Apes bibliotēka piedalījusies Apes novada pašvaldības projektā “Vienlīdzīgas iespējas 

ilgtermiņā bezdarbnieku senioru iekļaušanai darba tirgū lauku apvidos/ Active Age”, kura ietvaros 1 

no aktivitātēm tika realizēta Apes bibliotēkā- datorkursi senioriem “Pamatapmācība datorprasmēs”. 

Projekta mērķis-nodrošināt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties darba tirgū pirmspensijas vecuma (55+) 

bezdarbniekiem un pensionāriem, kuri vēlas apgūt jaunas prasmes un izmantot tās papildu ienākumu 

gūšanā. 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

 Bibliotēkās ir pieejami vietējo pašvaldību informatīvie izdevumi – “Alūksnes Novada Vēstis” 

(Alūksnes novadā) un “Apes Novada Ziņas” (Apes novadā). Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā ir 

pieejami Alūksnes novada pašvaldības sēžu protokoli. 

 Pašvaldības dokumentu datubāzē ir 3200 ieraksti, no tiem atskaites periodā pievienoti- 605. 

Minēto datu bāzi veido Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītāja. Datu bāzē tiek ievadīti 

Alūksnes novada pašvaldības lēmumi, pilnie lēmumu teksti pievienoti anotācijas laukā, norādīte saite 

uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni. Veicot ierakstu minētajā datu bāzē tiek pievērsta 

uzmanība tam, lai saglabātu tādus kritērijus kā meklēšana pēc organizācijas, pēc vietas, uz kuru 

lēmums attiecināms (piemēram, konkrētā pagasta norādīšana), pēc lokālajiem atslēgvārdiem un par 

personu. Par laika posmu 2013. – 2016. datubāzē pieejami visi lēmumi un to teksti. 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 
 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Alūksnes 

reģions 

 

Biblio

-tēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

 

(kopā/2017.) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2017) 
Cirkulācija SBA Komplektē-

šana 

Publiskās 

bibliotēkas 

22 22 22 22 22 179 / 72 138 

Skolu 

bibliotēkas 

17 2   2   

Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

  x x x 146 / 64  

 

Visas Alūksnes un Apes novadu publiskās bibliotēkas strādā ar BIS Alise. 

 Bibliotēkas uzsākušas izmantot SBA moduli- kopkataloga ietvaros bibliotēkām tiek 

nodrošināta apmaiņa ar izdevumu eksemplāriem uz laiku, nodrošinot darbību pārskatāmību un 

statistiku. 

 Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogu veido 24 bibliotēkas: 1 Alūksnes pilsētas 

bibliotēka, 17 Alūksnes novada pašvaldības publiskās bibliotēkas, 4 Apes novada pašvaldības 

publiskās bibliotēkas, 2 skolu bibliotēkas- Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēka, Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka. Krājuma rekataloģizāciju ir uzsākusi arī Alūksnes novada 

vidusskolas bibliotēka. 

http://ej.uz/busimgudri
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 Elektronisko katalogu kā pakalpojumu izmanto attālinātie lietotāji, jo visās bibliotēkās tiek 

nodrošināta attālināto lietotāju reģistrācija un apkalpošana – iespēja pasūtīt, rezervēt nepieciešamo 

izdevumu, sekot sava lasītāja konta stāvoklim, pagarināt paņemtos iespieddarbus. Jāpiebilst gan, ka 

2017.gadā autorizācijas datus lietotājiem ir izsniegusi tikai Alūksnes pilsētas bibliotēka un Gaujienas 

bibliotēka. Bibliotēku darbiniekiem jākļūst aktīvākiem šī pakalpojuma popularizēšanā. 

• Digitalizācija          
 Alūksnes pilsētas bibliotēka veic tikai to dokumentu digitalizāciju, kas saistīti ar Alūksnes un 

Apes novadu, ar tiem saistītiem notikumiem un cilvēkiem utt. Sīkāk lasīt darba pārskata 8.nodaļā 

Novadpētniecība. 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās” 

SBA 2015. 2016. 2017. 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

423 566 611 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

479 603 598 

 

Tabula “SBA rādītāji Alūksnes pilsētas bibliotēkā” 

SBA 2015. 2016. 2017. 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

22 23 61 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

211 346 270 

 

 Notiek darbs ar IS Alise moduli SBA. SBA pakalpojumus lielākoties izmanto studenti, pasūtot 

izdevumus mācībām, studiju darbiem.  

 Reģiona pagastu bibliotēkas izmanto Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumu, kā arī sev tuvāko 

bibliotēku krājumus, lai piedāvātu saviem lietotājiem plašākas iespējas izdevumu izvēlē, kas nav 

mazsvarīgi apstākļos, kad ir ierobežoti līdzekļi krājuma komplektēšanā. Alūksnes pilsētas bibliotēka 

izmanto iespēju pasūtīt no pagastu bibliotēkām izdevumus, uz kuriem ir izveidojusies rinda, bet lauku 

bibliotēkās tie ir mazāk pieprasīti. Izdevumi tiek pasūtīti ar no LNB. 
 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 Kā vienu no problēmām bibliotēkas pakalpojumu jomā varētu minēt vienas daļas bibliotēku 

darbinieku nepietiekamu savas bibliotēkas pakalpojumu reklāmu un publicitāti. Ļoti daudz ir atkarīgs 

no paša bibliotekāra, no viņa enerģijas un prasmes stāstīt par to, apmeklētājs var saņemt bibliotēkā, 

piesaistīt cilvēkus ar dažādām aktivitātēm. 

 Vēl viena problēma ir bibliotēkas darbinieku (tieši vecākā gada gājuma) attieksme pret 

jaunajām IT. Tā ir cita paaudze, kura nejūtas droša un pārliecināta šajā jomā. Lai arī ir apmeklētas 

daudzas apmācības, vienalga- ikdienā daudzas lietas sagādā grūtības, netiek izmantotas datu bāzes un 

elektroniskā kataloga iespējas. 

 Protams, īpaša runa ir par bibliotēku pieejamību. Ja tā atrodas 2. stāvā, uz kuru ved ļoti stāvas 

kāpnes, tad viena daļa cilvēku ar kustību traucējumiem, kā arī seniori noteiktā vecumā skaidri un gaiši 

pasaka, ka turpmāk bibliotēkas pakalpojumus vairs izmantot nevarēs, jo vienkārši vairs nespēj tajā 

iekļūt. Šai problēmai nav vienkārša un ātra risinājuma, jo visu nosaka ierobežotais finansējums. 
 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece   
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6. Krājums 
• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 
 2017.gadā, konsultējoties ar LNB BAC speciālisti Ilzi Kļaviņu, izstrādāta Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2017.-2019.gadam (skat. Pielikumu 

Nr.1), kurā noteikti Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājuma veidošanas mērķis, noteikti uzdevumi, 

komplektēšanas pamatprincipi, komplektējamo izdevumu tematika, veidi, prioritātes, 

rekomplektēšanas un dāvinājumu pieņemšanas politika u.c. 

 Kā prioritātes komplektēšanā noteiktas: 

 izdevumi bērniem, pusaudžiem; 

 latviešu daiļliteratūra un populārzinātniskā oriģinālliteratūra; 

 izdevumi studiju atbalstam prioritārajās nozarēs; 

 izdevumi, kas saistīti ar novadu, reģionu, tā cilvēkiem; 

 izdevumi saturīga brīvā laika pavadīšanai (daiļliteratūra, praktiska satura izdevumi); 

 labākā tulkotā un kritiķu atzinīgi novērtētā ārvalstu daiļliteratūra; 

 klausāmgrāmatas bērniem un pieaugušajiem. 

 Pārējām Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām ir izstrādātas krājumu komplektēšanas un 

organizācijas politikas 2016.-2020.gadam, kuras tās cenšas ievērot, veicot krājumu komplektēšanu. 

 2017.gada prioritātes krājuma komplektēšanas un organizācijas jomā: 

 krājuma inventarizācijas Alūksnes pilsētas un Trapenes bibliotēkās, iegūto datu precizēšana 

ar grāmatvedības uzskaites datiem;  

 krājumu saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana, labāka to atklāsme;  

 jaunieguvumu komplektēšanā prioritāte- izdevumi bērniem un oriģinālliteratūra;  

 krājuma komplektēšanas finansējuma palielināšana, pagastu bibliotēkās sabalansējot finanšu 

līdzekļus grāmatu krājumu un periodisko izdevumu komplektēšanai; 

 aktīvāka SBA izmantošana, nodrošinot lietotāju vajadzības. 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku  

krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2015. 2016. 2017. +/- % 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

 

52 380 

 

51 050 

 

53 187 

 

-2,5%; +4,2% 

t. sk. grāmatām 35 978 34 912 37 058 -3%; +6,2% 

t. sk. bērnu grāmatām 7024 6621 7595 -5,7%; +14,7% 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 16 368 16 101 16 071 -1,6%; -0,2% 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 

2,47 2,49 2,66  

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

52380 51050 53187  

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas  

krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2015. 2016. 2017. +/- % 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

 

9401 

 

8695 

 

8844 

 

-7,5%; +1,7% 

t. sk. grāmatām 6443 5877 5988 -8,8%; +1,9% 

t.sk. audiovizuālajiem izd. 34 37 58 +8,8%; +56,8% 

t. sk. bērnu grāmatām 1760 1643 2136 -6,6%; +30% 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2924 2781 2798 -5%; +0,6% 

Finansējums krājumam uz 1 

iedzīvotāju (Alūksnē) 

1,18 1,13 1,17  

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

9401 8695 8844  
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 Salīdzinot ar 2016.gadu, finansējums bibliotēku krājumu komplektēšanai ir pieaudzis par 

4,2%, tas pieaudzis vai palicis nemainīgs 14 no 22 bibliotēkām. Kaut arī kopumā līdzekļi krājuma 

papildināšanai pieauguši, tomēr lielākā daļa bibliotēku šo piešķīrumu vērtē kā nepietiekošu 

kvalitatīvai krājuma atjaunošanai.  

 Finansējums bērnu grāmatām (pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem) no kopējā 

grāmatu iegādei atvēlētā finansējuma 2017.gadā sastāda 20% un tas ir nepietiekami. Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā- 35,7%, kas ir apmierinošs rādītājs. 

 Finansējums grāmatu un preses izdevumu komplektēšanai tiek sadalīts proporcionāli, par 

prioritāti izvirzot grāmatu krājuma papildināšanu. Grāmatu iegādei bibliotēkas tērējušas 69,7% no 

kopējā krājuma papildināšanai piešķirtā finansējuma, preses izdevumu abonēšanai- 30,2%, 0,1%- 

DVD, CD iegādei. Alūksnes pilsētas bibliotēkā- grāmatām: 67,7%, presei- 31,6%, CD, DVD- 0,7%; 

 Bibliotēkām piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem un 

sastādīja kopumā reģionā 2,66 (+0,17 salīdzinot ar 2016.gadu) eiro uz vienu iedzīvotāju un 7,64 

(+0,45) eiro uz vienu bibliotēku reģistrēto lietotāju; Alūksnes novada pašvaldība krājuma 

komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju piešķīrusi EUR 2,38 (+0,04 salīdzinot ar 2016.gadu), Apes novada 

pašvaldība- EUR 3,95 (+0,80). 

• Rekataloģizācija 

Visu reģiona 22 publisko bibliotēku krājumi jau 2014.gadā 100% apjomā rekataloģizēti un 

atspoguļoti Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.  

No 18 reģiona skolām ar IS Skolu Alise strādā tikai 2 Alūksnes skolas. 2018.gadā darbu ar IS 

Alise plānojusi uzsākt arī Alūksnes novada vidusskolas bibliotēka. Rekataloģizācijas režīmā strādā 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas (AVĢ) bibliotēka, ievadīt ~35% no bibliotēkas krājuma. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieks pēc AVĢ bibliotēkas 

pieprasījuma veic kopkatalogā neesošo ierakstu importu. Rekataloģizāciju iecerēts beigt 2019.gadā.  

• Krājuma pārbaudes 

2017.gadā automatizētās krājumu inventarizācijas veiktas Trapenes bibliotēkā un Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā. Tādējādi laikā no 2014.līdz 2017.gadam 21 no 22 reģiona publiskajām 

bibliotēkām ir veiktas automatizētās krājuma pārbaudes. 2018.gadā plānota krājuma inventarizācija 

arī Apes bibliotēkā. 

Pēc krājuma inventarizācijās iegūtajiem datiem veikta arī to salīdzināšana ar grāmatvedības 

uzskati, notiek grāmatvedības datu koriģēšana atbilstoši inventarizācijā konstatētajam un par krājuma 

apjoma pamatu bibliotēkās tiek ņemts inventarizācijas laikā konstatētais dokumentu skaits. 

Veicot inventarizāciju Alūksnes pilsētas bibliotēkā, konstatēts, ka brīvpieejā nenoskaidrotos 

apstākļos pazuduši 152 izdevumi galvenokārt- praktiska satura grāmatas, izdevumi pedagoģijā un 

dziedniecībā, kas liecina, ka bibliotēku darbiniekiem jāpievērš lielāka uzmanība apmeklētājiem, kad 

tie atrodas brīvpieejas krājuma zonā (to apgrūtina nepārredzamās telpas), lai novērstu grāmatu 

pazušanu. Inventarizācijas gaitā veikti precizējumi BIS Alise 18 kļūdaini izveidotiem ierakstiem, 

laboti svītrkodi un rekataloģizēti 7 izdevumi. 

• Krājuma rādītāji 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku krājuma rādītāji” 

 2015. 2016. 2017. 

Jaunieguvumi kopā 15183 14975 15 240   

t. sk. grāmatas 5169 5110 5399 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1359 1640 3093 

t. sk. bērniem 1243 1002 1295 

Izslēgtie dokumenti 16 616 18 856 19 335 

Krājuma kopskaits 187 119 183 301 177151 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,68 0,67 0,62 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2,35 2,09 2,29 
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 2017.gadā jaunieguvumi sastāda 8,6% no kopējā krājuma, grāmatas-4% no grāmatu kopējā 

krājuma. Jaunieguvumu skaits bibliotēkā pēdējos trijos gados ir stabils, tas vērtējams kā apmierinošs. 

Pieaug izslēgto izdevumu skaits, kas liecina, ka bibliotēkas aktīvāk strādā pie krājumu saturiskās 

kvalitātes uzlabošanas. Krājumu apjoms pēdējos 3 gados samazinājies par 5%. Tomēr ļoti zemā 

grāmatu krājumu apgrozība pagastu bibliotēkās liecina, ka darbs pie krājumu kvalitātes uzlabošanas 

un krājuma popularizēšanas jāveic intensīvāk. 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājuma rādītāji” 

 2015. 2016. 2017. 

Jaunieguvumi kopā 2632 2710 2526 

t. sk. grāmatas 991 1047 1092 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 163 132 475 

t. sk. bērniem 282 186 361 

Izslēgtie dokumenti 1537 4145 3886 

Krājuma kopskaits 45 206 43771 40 068 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,08 0,98 1,02 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2,6 2,6 2,8 

Uz 2018.gada 1.janvāri Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums ir 40068 eksemplāri dažādu 

resursu, tai skaitā 32918 grāmatas jeb 82%  no kopējā krājuma. Uz vienu Alūksnes pilsētas 

iedzīvotāju tas ir 5,3 vienības resursu, t.sk grāmatas- 4,4 vienības, uz vienu bibliotēkas lietotāju – 

19,7 vienības, t.sk.- 16,2 grāmatas (2029 lietotāji). 

Lai arī regulāri tiek domāts par krājuma aktualitāti un atbilstību lasītāju vajadzībām, 

rekomplektējot krājumu, grāmatu krājuma apgrozība ir vidēja (1,02). Ierobežotās krātuves telpas dēļ, 

daļa no retāk izmantotajiem izdevumiem no aktīvā krājuma nav pārvietota uz krātuvi. Laikā no 2012.-

2016.gadam no krājuma izslēgti 21666 izdevumi, t.sk. 11656 grāmatas, krājuma apjoms pēdējos 3 

gados samazinājies par 11,4%. Jāturpina darbs pie krājuma aktualitātes, kvalitātes uzlabošanas un tā 

atklāsmes. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā uz jaunajām, populārākajām grāmatām veidojas rindas, jo 

bibliotēka ierobežotā finansējuma dēļ grāmatas pārsvarā iegādājas tikai 1, atsevišķos gadījumos- 2 

eksemplāros.  

• Datubāzes 

 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publisko bibliotēku apmeklētājiem arī 2017.gadā  bija 

pieejamas 2 autorizētās tiešsaistes datu bāzes- Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv un 

Letonika www.letonika.lv, kuras, pateicoties Kultūras informācijas sistēmu centram (KISC) 

bibliotēkās pieejamas bez maksas.  

 Alūksnes pilsētas bibliotēka izmantojusi KISC nodrošināto iespēju- izsniegt lasītājam uz 

mājām attālinātās piekļuves autorizācijas datus Letonikai tās izmantošanai mājās. 

 Piedaloties KISC konkursā par radošāko ideju datubāzu izmantošanā, Alūksnes pilsētas 

bibliotēka ieguva veicināšanas balvu - EBSCOhost datubāzes abonementu 2017.gadam.  

 Alūksnes pilsētas bibliotēka izmanto iespējas piedalīties KISC piedāvātajos bezmaksas datu 

bāzu izmēģinājumos. 

 Bibliotēku apmeklētājiem tiešsaitē pieejamas arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas veidotās datu 

bāzes: 

 Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs - ierakstu skaits- 42 011 (+1237), ziņas par 

162 437 monogrāfisko izdevumu eks. un 28362 turpinājumizdevumiem; 

 autoritatīvajā datu bāzē pašreiz ir 14 832 (+324) ieraksti; 

 novadpētniecības datu bāze - ierakstu skaits- 13747 (+1213); 

 pašvaldības dokumentu datu bāze- ierakstu skaits 3186 (+448). Datu bāzē tiek ievadīti 

Alūksnes novada pašvaldības lēmumi, pilnie lēmumu teksti pievienoti anotācijas laukā, 

norādīta saite uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni. 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015. 2016. 2017. +/- % 

Letonika 3581 3880 4204 +8%; +8% 

News 1720 1786 1998 +4%; +12% 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015. 2016. 2017. +/- % 

Letonika 621 865 1260 +39%; +45% 

News 1055 792 1120 -25%; +41% 

 

 Pieaugusi datu bāzu izmantojamība, lai gan pagastu bibliotēkas joprojām ir kūtras un nepilnīgi 

izmanto datu bāzu iespējas. 38% no minēto datu bāzu izmantojamības rādītājiem ir Alūksnes pilsētas 

bibliotēkai.  

•  Krājuma un datubāzu popularizēšana 
Krājuma popularizēšana: 

- Literatūras izstādes; 
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=443822542  

https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=443097767  

- Jauno grāmatu dienas: izstāde + literatūras apskats (Alūksne, Ape); 

- Ikmēneša jauno grāmatu saraksti (drukātā formā un internetā); 
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=444646546  

- Lasītāko grāmatu TOP sastādīšana; 
https://www.draugiem.lv/blogs/post/15457292?utm_source=say  

- Akcija “Aklais randiņš ar grāmatu”, “”Uzcienājies ar dzejoli!” (Alūksne); 
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1489505779  
http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showcomments&id=1504882160&archive=&sta

rt_from=&ucat=49&go=aktualitates  

- Jaunākās literatūras un tematiskie grāmatu apskati; 
- https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=433462542  

- Diskusijas par grāmatām; 

- Literārie pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem, Grāmatu svētki, grāmatu prezentācijas;  
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=443734314  
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=441860762  

https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=439720202  

- Uzmanību piesaistošas uzlīmes uz žurnāliem, grāmatās, kurās var lasīt par Alūksnes 

reģionu, tā cilvēkiem, notikumiem; 

- Informācija sociālajos tīklos Draugiem.lv, Twitter  (par abonētajiem preses izdevumiem, 

pievēršot uzmanība atsevišķiem rakstiem preses izdevumos par Alūksnes vai Apes novadu, 

tā cilvēkiem, arī par ievērojamiem rakstniekiem, jubilāriem, notikumiem literatūrā u.c.) 
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=445501705  

- Elektroniskais kopkatalogs (anotācijas, izdevumu foto); 

- SBA iespēju popularizēšana; 

https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=440906566  

- … un citi veidi   

https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=432441758  

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1508848514  

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1497015936  

Datu bāzu popularizēšana: 

- E-prasmju nedēļa; 
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1491479657  

- Dalība uzņēmumu Lursoft IT un KISC piedāvātajā erudīcijas konkursā „Latvijai – 100. 

Domā. Izzini. Stāsti!” 1.kārtā “Latvijas simtgade. Notikumi”; 

- Informācijpratības stundas ar praktiskajiem uzdevumiem- piemēram, “E-resursi “gaismas 

tīklā””, “Datubāze www.letonika.lv – palīgs mācībās”, “Meklē un atrodi!”, 

“Novadpētniecības resursi bibliotēkā”, “E-katalogs- tas ir vienkārši” u.c. 

https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=435075095 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1511792212  

- Dalība Letonikas konkursā- erudīcijas spēlē “Izzini monētās iekaltās kultūrzīmes!”; 

https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=443822542
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=443097767
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=444646546
https://www.draugiem.lv/blogs/post/15457292?utm_source=say
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1489505779
http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showcomments&id=1504882160&archive=&start_from=&ucat=49&go=aktualitates
http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showcomments&id=1504882160&archive=&start_from=&ucat=49&go=aktualitates
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=433462542
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=443734314
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=441860762
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=439720202
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=445501705
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=440906566
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=432441758
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1508848514
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1497015936
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1491479657
http://www.letonika.lv/
https://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=435075095
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1511792212
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- Bibliotēkās izvietota informācija par datubāzu lietošanas iespējām;  

- Sagatavoti izdales materiāli par pieejamajām datubāzēm;  

- Individuālās konsultācijas;  

- Informācija bibliotēkas mājas lapā, sociālajos tīklos. 

 2017.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkā veiktajā lietotāju aptaujā, kurā piedalījās 147 

respondenti, iegūtie dati liecina, ka datu bāzi Letonika vispār neizmanto 55 respondenti, Lursoft 

laikrakstu bibliotēku- 69, reģiona bibliotēku kopkatalogu- 41, bibliotēkas interneta vietni- 37, LNB 

Digitālo bibliotēku- 68 respondenti. Aptaujas rezultāti atklāja, ka vēl lielāka vērība jāvelta 

publicitātes pasākumiem par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem un datu bāzēm. 

 

• Darbs ar parādniekiem 
 Darbs ar parādniekiem notiek regulāri, informējot tos par laikā neatgrieztiem izdevumiem: 

nosūtot brīdinājumu e-pastus (t.sk. izmantojot IS Alise iespējas), zvanot vai sūtot īsziņas uz norādīto 

tālruni, izmantojot komunikāciju sociālajos tīklos, arī pašvaldības izdevumā “Alūksnes Novada 

Vēstis”. 

 Kavējuma nauda par laikā neatdotiem iespieddarbiem iekasēta netiek. Ilglaicīgiem 

parādniekiem uz laiku, kamēr netiek nokārtotas saistības ar bibliotēku, tiek liegts izmantot reģiona 

bibliotēku pakalpojumus. 

 Problēmas: 

- daudzi no bibliotēku parādniekiem atrodas ārpus valsts; 

- uzrādītie tālruņu numuri, e-pasta adreses tiek slēgtas, mainītas; 

- deklarētās un reālās dzīvesvietas adreses atšķiras, tiek mainītas, bibliotēku darbinieki par to 

netiek informēti,  

tādēļ izdevumi, bieži vien pēc bibliotēku darbinieku ilgstošām pūlēm tos atgūt, ir jāizslēdz no 

krājuma, veicot BIS Alise pie reģistrētā bibliotēkas lietotāja īpašu atzīmi par parādu, saistību 

nenokārtošanu. 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

 Kā viena no problēmām jāmin- Alūksnes pilsētas bibliotēkas nepietiekamā telpu platība, kas 

liedz ierīkot plašāku krātuvi, kurā glabāt mazāk pieprasītos izdevumus, tai skaitā- arī no pārējām 

reģiona bibliotēkām, tādējādi dodot plašākas iespējas esošā aktīvā krājuma labākai atklāsmei. 

Ķrājumu atklāsmei vairākās bibliotēkās nepieciešami jauni, lasītājiem ērtāk pieejami grāmatu plaukti 

un izstāžu stendi. 

 Jāturpina darbs pie visu reģiona bibliotēku krājuma aktualitātes, kvalitātes uzlabošanas un tā 

atklāsmes, intensīvāk rekomplektējot krājumus no maz pieprasītās literatūras, pievēršot īpašu 

uzmanību- latviešu oriģinālliteratūras iegādei. 

 Ierobežotā krājuma komplektēšanai paredzētā finansējuma  apstākļos- vēl aktīvāk jāizmanto 

SBA un sadarbība krājumu komplektēšanā blakus esošo pagastu bibliotēkās.  

 Bibliotēku darbiniekiem aktīvāk jāpievēršas savu krājumu popularizēšanai, veidojot 

literatūras apskatus, piedāvājot tos dažādām mērķauditorijām utt. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkai 2018.gadā jādomā par e-grāmatu piedāvājumu bibliotēkas 

lietotājiem, kuru pašreiz kavē gan ierobežotais finansējums, gan neskaidrības autortiesību jautājumos. 

 2017.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkā veiktajā lietotāju aptaujā, kurā piedalījās 147 

respondenti, iegūtie dati liecina, ka datu bāzi Letonika vispār neizmanto 55 respondenti, Lursoft 

laikrakstu bibliotēku- 69, reģiona bibliotēku kopkatalogu- 41, bibliotēkas interneta vietni- 37, LNB 

Digitālo bibliotēku- 68 respondenti. Aptaujas rezultāti atklāja, ka vēl lielāka vērība jāvelta 

publicitātes pasākumiem par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem un datu bāzēm. 

 

Sagatavoja: 

Sandra Avotiņa, KAN vadītāja 

Iveta Ozoliņa, direktore 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku pamatrādītāji” 
 2015. 2016. 2017. % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 7281 7101 6965 -2,5%; -1,9% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

2397 2301 2147 -4%; - 6,7% 

Bibliotēkas apmeklējums 120 001 110 259 101 838 -8%; -7,6% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

44 497 36 761 32 849 -17,4; -10,6% 

Izsniegums kopā 195 944 180 584 171 684 -7,8%; -4,9% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 

46 273 36 803 30 339 -20,5%; -17,6% 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita pašvaldībā 

34,4 % 34,6 % 34%  

t. sk. bērni līdz 18 g.   66%  

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2015. 2016. 2017. % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2183 2078 2029 -4,8; -2,4% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem 

838 786 745 -6,2%; -5,2% 

Bibliotēkas apmeklējums 36 305 31 050 30 342 -14,5%; -2,3% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem 

10 989 8625 9004 -21,5%; +4,4% 

Izsniegums kopā 63 649 57 022 52 989 -10,4; %; -7% 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem 

15 993 11 241 8215 -29; -26,9% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

27,4 % 26,9 % 26,9%  

t. sk. bērni līdz 18 g.   61%  

 Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits ir pieaudzis 8 

bibliotēkās. Savukārt  apmeklējumu skaits ir palielinājies 6 bibliotēkās. Izsniegums bērniem un 

jauniešiem ir pieaudzis 7 bibliotēkās. No visiem bibliotēku lietotājiem 31 % ir bērni un jaunieši līdz 

18 gadiem (2016. gadā – 32%), apmeklētāji – 32 % (2016. gadā – 33 %), izsniegums – 18 % (2016. 

gadā – 20 %). Bērnu un jauniešu skaits reģionā turpina samazināties, tiek slēgtas vai reorganizētas 

esošās skolas. 2017. gadā tika slēgta Mālupes pamatskola, savukārt Jaunlaicenes pamatskola tika 

pārveidota par sākumskolu, kur vairs nebija 9, bet tikai 4 klases, bet 2018. gada februārī tika nolemts 

slēgt šo skolu vispār. 2018. gadā tiks slēgta arī Ilzenes pamatskola un Liepnas internātpamatskola. 

Apes novadā Trapenes pamatskola tika pārveidota par sākumskolu. Bez tam skolēni lasa arvien 

mazāk, bet daudz vairāk laika atvēlē mobilajām ierīcēm – viedtālruņiem, planšetdatoriem. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas aktivitātes tiek atspoguļotas blogā 

www.berni.albibl.lv (1942 lapu skatījumi), un portāla draugiem.lv lapā 

https://www.draugiem.lv/berni.albibl/ (2017.gadā   20522 skatījumi), savs profils sociālajā tīklā 

Draugiem ir arī Gaujienas bibliotēkai. 

Atskaites gadā Gaujienas bibliotēkā uzlabota un labiekārtota zona bērniem- sīkāk skat. 

3.nodaļā Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

• Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu 

Alūksnes pilsētas bibliotēka ir metodiskais centrs 21 Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām, 

konsultatīvais atbalsts tiek sniegts arī skolu bibliotekāriem, konsultatīvajā darbā iesaistās gan 

http://www.berni.albibl.lv/
https://www.draugiem.lv/berni.albibl/
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metodiķe, gan bērnu literatūras nodaļas darbinieki, kā arī nepieciešamības gadījumā- citi bibliotēkas 

speciālisti. Gan semināros, gan individuāli pēc pieprasījuma sniedzam informāciju par aktualitātēm 

darbā ar bērniem un jauniešiem, par jaunāko bērnu literatūru, kā arī dalāmies ar dažādos kursos un 

semināros gūtajām atziņām.  

• Krājums, tā veidošana un papildināšana 

Prioritātes krājuma komplektēšanā bērniem: izdevumi, kas izdoti pēdējos 2 gados, 

oriģinālliteratūra, labākās tulkotās grāmatas, uzziņu izdevumus, attīstošās galda spēles, grāmatas, kas 

rosina bērnus darboties, mācīties kopā ar vecākiem (mācīties burtus, ciparus, veidot u.tt.), lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” iekļautās grāmatas, grāmatas, kurās ir 

sabalansēts teksta un ilustrāciju apmērs.  

Reģiona bibliotēkās finansējums bērnu grāmatām (pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma  

bērniem) no kopējā atvēlētā finansējuma 2017.gadā sastāda 20% (+1% salīdzinot ar 2016.gadu), 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā 35% (+7%), kas ir apmierinošs rādītājs. Finansējums grāmatu un preses 

izdevumu komplektēšanai tiek sadalīts proporcionāli, par prioritāti izvirzot grāmatu krājuma 

papildināšanu. 

24% no jauniegūtajām grāmatām reģiona bibliotēkās ir grāmatas bērniem. Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā 33% no jaunieguvumiem ir grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. 

Vidēji katra pagasta bibliotēka iegādājusies 38 grāmatas bērniem, Apes bibliotēka- 173, bet Alūksnes 

pilsētas bibliotēka- 361.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas krājuma komplektēšanas prioritāte 

nemainīgi vairāku gadu garumā – sākumskolas un pamatskolas vecuma grupai atbilstošas literatūras 

iegāde.  

Uz 2018.gada 1.janvāri Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas krājumā ir 

10046 vienības. Vērtējot šos datus proporcionāli attiecībā pret visu Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

krājumu, varam secināt, ka Bērnu literatūras nodaļas krājums veido 25%.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas krājums uz 2018.gada 1.janvāri 

 

Analizējot diagrammā attēlotos krājuma proporcionalitātes datus, var secināt, ka 90% krājuma 

veido grāmatas, 9% periodiskie izdevumi  un ~ 1% CD/DVD. Komplektējot krājumu turpmāk, lielāka 

uzmanība jāpievērš audiogrāmatu, filmu u.c. audiovizuālo materiālu komplektēšanai. 2017.gadā 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā lasītājiem bija pieejami 18 dažādi preses 

izdevumi. 

Vērtējot Bērnu literatūras nodaļas krājuma veidošanas pamatprincipus kopumā, var piebilst, 

ka sekojam līdzi tam, lai krājumā ienāk pēc iespējas aktuālākas un mūsu lasītāju interesēm un 

vecumposmam atbilstošākas grāmatas. Vērā tiek ņemtas arī vispārējās tendences Latvijā – kādas 
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grāmatas Latvijas bērni lasa visvairāk, kuras no grāmatām ir pašas pieprasītākās grāmatu veikalu 

plauktos un, protams, arī pašu lasītāju izrādītā interese par konkrētiem izdevumiem. 

Lai dažādotu nodaļā pieejamo literatūru un nodrošinātu apmeklētājiem iespēju lasīt arī 

svešvalodās vai dzimtajā valodā, ja kāda no valodām ir viņa dzimtā valoda, periodiski cenšamies 

krājumu papildināt arī ar literatūru angļu, krievu un vācu valodā. 

Regulāri notiek bibliotēku krājumu rekomplektēšana no maz pieprasītiem, nolietotiem 

izdevumiem. Kopumā 2017.gadā nokrājumiem izslēgtas 1368 eks. bērnu grāmatu, kas ir par 73 

grāmatām vairāk nekā saņemtas no jauna. Iespēju robežās vizuāli nolietotos eksemplārus bibliotēkas 

cenšas aizstāt, piemēram, ja bibliotēkai tiek piedāvāti atbilstoši dāvinājumi.  

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

grupām 

2017.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā tika samazināts stacionāro 

datoru skaits. Līdz tam nodaļā bija 4 stacionārie datori, šobrīd – 2. Tas saistīts gan ar to, ka datori jau 

bija novecojuši, gan arī ar to, ka ir samazinājies pieprasījums pēc minētā pakalpojuma. Bērnu 

literatūras nodaļas apmeklētāji arvien biežāk izvēlas pieslēgties internetam no saviem mobilajiem 

tālruņiem vai planšetdatoriem. Statistiski – 2017.gadā stacionāros datorus apmeklētāji lietojuši 1311 

reizes, kas, salīdzinot ar 2016.gadu, ir par 726 reizēm mazāk.  

Ikdienas darbā bibliotēku darbinieki novērojuši, gandrīz katram bērnam, kurš apmeklē 

bibliotēku, ir savs personīgais viedtālrunis, kurā var ērti atrast atbildes uz sev interesējošiem 

jautājumiem. Līdz ar to sarūk uzziņu literatūras krājumā meklēto uzziņu skaits. Populārākie e-resursi, 

kuros bērni un jaunieši vajadzības gadījumā meklē interesējošās uzziņas, ir www.letonika.lv, 

www.google.lv. Lai gan pārsvarā uzziņu materiāli tiek meklēti elektroniskajā vidē, jo tas ir ātrāk un 

ērtāk, daļa apmeklētāju tomēr vēl izvēlas izmantot arī tradicionālos uzziņu materiālus – 

enciklopēdijas, vārdnīcas un dažādas rokasgrāmatas.  

Bibliotēkās regulāri tiek organizētas arī informācijpratības stundas, kuru mērķis ir attīstīt to 

dalībnieku informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas un bibliotēkas informācijas resursu 

popularizēšana. Alūksnes pilsētas bibliotēka ir izveidojusi informācijapratības stundu piedāvājumu 

un izsūtījusi to Alūksnes novada skolām. Tajā ietilpst tādi temati kā “Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, 

“Meklē un atrodi!”, “Datubāze www.letonika.lv – palīgs mācībās”, E-resursi “gaismas tīklā”, 

“Elektroniskais katalogs – tas ir vienkārši”, Novadpētniecības resursi bibliotēkā u.c. 

Tā kā svarīgi ir attīstīt bērnu prasmi orientēties bibliotēkas piedāvātajā uzziņu literatūrā, tika 

piedāvāti dažādi konkursi un aktivitātes ar orientēšanos un meklēšanu grāmatu plauktos. 

Nodarbības bērniem, kuru mērķis – iepazīstināt ar informācijas meklēšanas iespējām: “Meklē 

un atrodi”, kurā skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkā atrodamo uzziņu literatūru, “Orientēšanās 

grāmatu plauktā”, kuras laikā skolēni tika iesaistīti aizraujošā grāmatu un faktu meklēšanā, 

“Letonika.lv – palīgs mācībās” 6.-8.klašu audzēkņiem.  

Jau tradicionāli ar mērķi iepazīties ar Alūksnes bibliotēku Bērnu literatūras nodaļu apmeklē 

pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un pirmo klašu skolēni. 2017.gadā “Pirmo tikšanos ar 

bibliotēku” vadīja Bibliotēkas pele (peles maskā tērpies Bērnu literatūras nodaļas bibliotekārs). 

http://ej.uz/cieminipelei 

Kā veiksmīgākās 2017.gadā notikušās aktivitātes dažādām vecuma grupām vēl varam minēt 

šādas:  

 “Būsim pieklājīgi” – nodarbība par pieklājību Alūksnes Bērnu un jauniešu centra 

“Princešu studijas” dalībniecēm; 

 “Bibliotēkas pele ciemojas bērnudārzā” – bibliotekāre, tērpusies peles maskā,  apmeklēja 

pirmsskolas izglītības iestādi un iepazīstināja bērnus ar jaunākajām grāmatām; 

 “Ieskatīsimies bilžu grāmatās!” – bibliotekārā stunda kopā ar Bibliotēkas peli; 

 “Būsim droši internetā un telefonā!” – nodarbība par drošību, lietojot internetu un 

mobilo internetu; 

http://www.letonika.lv/
http://www.google.lv/
http://www.letonika.lv/
http://ej.uz/cieminipelei
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 “Diena bez datora” – viena diena katru mēnesi, kurā bērni tika aicināti nelietot datoru un 

internetu ar mērķi pievērsties grāmatu lasīšanai un galda spēļu spēlēšanai. 

Ieskats Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas 2017.gada notikumu statistikā: 

Literatūras izstādes – 22 

Mākslinieku gleznu un foto izstādes – 8  

Bērnu un skolēnu zīmējumu izstādes – 3  

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas pasākumi – 6  

Āra lasītava pie bibliotēkas vasarā – 1  

Profesiju stāsti – 2  

Grāmatu svētki – 1  

“Lasīšanas stunda kopā ar sunīti Džazu un D. Lozko” – 4  

Multfilmu rīti – 3  

Dzejas dienu pasākumi – 3  

Erudīcijas spēle ”Iepazīsti Alūksnes novadu” – 3  

Radošās darbnīcas – 4  

Minamās trešdienas ”Domā un prāto” – 5  

Ekskursijas bibliotēkā – 6  

Kaimiņu novadu (Balvi, Tilža, Gaujiena) Bērnu žūrijas ekspertu pieredzes apmaiņas 

tikšanās – 3  

Zibakcija “Latvija lasa” – 1  

Tikšanās ar personībām – rakstnieci Inesi Zanderi un mākslinieku Zinti Purenu – 2  

Ziemeļvalstu nedēļas pasākumi- rīta stundas lasījumi – 2  

Informācijpratības  stundas – 3  

Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 

Tā kā pirmsskolas vecumposmā bērna personība un intereses vēl tikai veidojas un vēl ir 

iespējams šos procesus ietekmēt, tieši pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem Bērnu 

literatūras nodaļā tiek piedāvāti daudzveidīgi pasākumi – izzinošas nodarbības, ekskursijas 

bibliotēkā, multfilmu rīti utt. Jau vairāku gadu garumā Bērnu žūrijā iesaistās un lasa arī bērni 

pirmsskolas vecumā – gan individuāli kopā ar vecākiem, gan pirmsskolas izglītības iestāžu atsevišķas 

grupas audzinātājas vadībā. 

Bērnu interese par grāmatām un lasīšanu veidojas ģimenē, tādēļ bibliotekāriem, piesaistot 

lasītājus, būtiski ir strādāt ne tikai ar bērniem, bet arī ar viņu ģimenēm. Daudzi vecāki ar saviem 

bērniem apmeklē bibliotēku, lai te pavadītu kopā laiku.  

Veiksmīgākie pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem 2017.gadā: literārs lasījums-teatrāls 

uzvedums “Ezītis, kuram nebija kažociņa”, “Multfilmu rīti”, kuros tika demonstrētas dažādas Rozes 

Stiebras un studijas “Dauka” filmiņas bērniem. http://ej.uz/ezitisKuramNebija 

Pasākumi jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem 

Tā kā jaunākā un vidējā skolas vecuma bērni ir tie, kas joprojām izrāda interesi par grāmatām 

un lasīšanu kā vērtīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, tieši viņiem Bērnu literatūras nodaļā tiek 

piedāvāti visdaudzveidīgākie pasākumi – bibliotekārās stundas, konkursi, tikšanās ar personībām, 

radošās darbnīcas un dažādi grāmatu apskati: 

  “Lasi un vērtē!” – iepazīstināšana ar Bērnu žūrijas piedāvājumu; 

 Valentīna dienas grāmatzīmju veidošana; 

 Radošā darbnīca “Košākā Lieldienu ola”; 

 Radošā darbnīca “Apsveikumi Mātes dienai”; http://ej.uz/apsveikumimaminam 

 Bibliotēkā veidotā erudīcijas spēle” Iepazīsti Alūksnes novadu’’;  

 Grāmatu svētkos: 

 Dzejas stunda kopā ar ABJC teātri “Snullis”; 

 Vēstures stunda Alūksnes muzeja pagalmā “Ceļojums arheoloģijā”; 

http://ej.uz/ezitisKuramNebija
http://ej.uz/apsveikumimaminam
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 “Atbildības stunda” kopā ar grāmatas “Poga” autoriem Z. un J. Radziņiem un aktrisi V. 

Balčunaiti; 

 Spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu!”; 

 Putnu dienas kopā ar putnu vērotāju E. Kantānu un tikšanās ar dzīvnieku mājas “Astes un 

ūsas” iemītniekiem; 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros – M. Parras grāmatas “Vafeļu sirds” lasījums 

Bērnu literatūras nodaļā  un Alūksnes Novada vidusskolā. 

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Veidojot pasākumu plānojumu nākamajam gadam, vienmēr cenšamies pievērst uzmanību tam, 

lai mūsu piedāvājumā būtu pēc iespējas vairāk pasākumu un citu aktivitāšu, kas veicina tieši interesi 

par grāmatām un lasīšanu. 

Viens no visu laiku veiksmīgākajiem un nu jau ilggadējiem pasākumiem bērnu lasīšanas 

veicināšanai ir Alūksnes pilsētas bibliotēkas dalība LNB Bērnu literatūras centra projektā 

“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”. Aizvadītajā gadā tajā piedalījās 145 lasītāji. Pieminētajā lasīšanas 

veicināšanas projektā 2017.gadā iesaistījās arī 18 Alūksnes un Apes novadu pagastu un skolu 

bibliotēkas.  

2017.gads bērnu literatūras nodaļā bija bagāts ar dažādām aktivitātēm, kuru galvenais mērķis – 

rosināt bērnu un jauniešu interesi par grāmatām un lasīšanu.  

Interesantākās aktivitātes 2017.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā: 

1. Lasīšanas stunda kopā ar žurnālisti Diānu Lozko un suņu meiteni Džazu. Kopumā notika 

4 šādas nodarbības. To mērķis – mazināt bērnos satraukumu un atraisīties, uzmanīgi 

klausīties. Katru reizi Diāna Lozko bērniem lasīja kādu grāmatu. Pēc tam sunīte Džaza 

bērniem demonstrēja savas prasmes – apgulties, sēdēt, riet pēc saimnieces komandas. Šo 

pasākumu apmeklēja gan Alūksnes sākumskolas, gan Alūksnes Novada vidusskolas skolēni. 

2. “Profesiju stāstu” ietvaros – tikšanās ar NBS Kājnieku skolas kapelānu Gintu Poli. 

Jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par kapelāna profesiju un G. Poļa misiju Indijā; 

3. Tikšanās ar rakstnieci Inesi Zanderi. Dzejniece Alūksnes pilsētas sākumskolas skolēniem 

stāstīja par grāmatu “Lupatiņi” tapšanu un demonstrēja multfilmas par šo grāmatu varoņiem. 

4. “Grāmatu svētku ietvaros” – tikšanās ar grāmatas “Poga” autoriem Zandu un Jāni 

Radziņiem un aktrisi Vitu Balčunaiti; http://ej.uz/gramatapoga 

5. Tikšanās ar biedrības “Remis” kinologiem un suņiem zaļajā zonā pie bibliotēkas. Alūksnes 

pilsētas sākumskolas skolēniem tika demonstrēti dažādi paraugdemonstrējumi ar suņu 

piedalīšanos, iepazīta kinologa profesija un grāmatas par dzīvniekiem; 

http://ej.uz/ciemojasremis 

6. Dzejas dienu ietvaros septembrī –  “Rainis. Rainis.” (bērni lasīja savus dzejoļus), 

“Orientēšanās dzejas plauktos” (bērniem bija jāsameklē grāmatas pēc autoriem), konkurss 

“Dzejolis un dzejnieks”, “Uzcienājies ar dzejoli” (bērni tika aicināti no trauka izlozēt 

saritinātu lapiņu ar dzejoli un šo dzejoli skaļi nolasīt); 

7. Literārs uzvedums pēc K. Neimanes grāmatas “Ezītis, kam nebija kažociņa” motīviem; 

8. “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros” – M. Parras grāmatas “Vafeļu sirds” Rīta stundas 

lasījums; http://ej.uz/ziemelvalstu 

9. Erudīcijas spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu!” kopā ar Alūksnes pilsētas sākumskolas 4.-5. 

klašu erudīcijas klubiņu; 

10.  Tikšanās ar Balvu mākslinieku-akmeņkali Zinti Purenu. Mākslinieks Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas jauniešiem stāstīja par savu hobiju – gleznošanu un gleznām. 

11. “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” novada skolās. Projekta mērķi – bērnu saliedēšana, 

valodas kopšana, prasme izvēlēties literatūru un lasītprieka veicināšana. 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes Alūksnes un Apes novadu pagastu bibliotēkās 

http://ej.uz/gramatapoga
http://ej.uz/ciemojasremis
http://ej.uz/ziemelvalstu
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Kā jau iepriekš tika minēts, viena no veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm 

pagastu un skolu bibliotēkās bija atsevišķu bibliotēku dalība lasīšanas veicināšanas projektā 

“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2017”.  Aizvadītajā gadā projektā bija iesaistījušās šādas skolu un 

pagastu bibliotēkas: Alsviķu bibliotēka, Alūksnes Novada vidusskolas bibliotēka, E. Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzijas bibliotēka, Apes bibliotēka, D. Ozoliņa Apes vidusskolas bibliotēka, Gaujienas 

internātpamatskolas bibliotēka, Gaujienas bibliotēka, Ilzenes bibliotēka, Jaunannas bibliotēka, 

Liepnas bibliotēka, Malienas pamatskolas bibliotēka, Māriņkalna bibliotēka, Mārkalnes bibliotēka, 

Pededzes bibliotēka, Strautiņu pamatskolas bibliotēka, Trapenes bibliotēka, Zeltiņu bibliotēka. 

Paralēli tam, ka bibliotēkas iespēju robežās cenšas iesaistīties lasīšanas veicināšanas aktivitātēs, 

kuras piedāvā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs, katrā pagasta bibliotēkā vairāk 

vai mazāk (tas atkarīgs no daudziem faktoriem) bibliotekāri paši bērniem un jauniešiem plāno, 

organizē un vada dažādas aktivitātes, kurās uzsvars tiek likts tieši uz lasīšanu kā vērtīgu brīvā laika 

pavadīšanas veidu.  

Ir vairāki faktori, kuri ietekmē bibliotēku iespējas un apstākļus apmeklētājiem piedāvāt 

daudzveidīgus pasākumus un citas aktivitātes. Kā galvenais rādītājs tam, cik liela uzmanība katrā 

bibliotēkā tiek pievērsta darbam ar bērniem un jauniešiem, ir fakts, ka daudzās teritorijās, kuras 

apkalpo pagastu bibliotēkas, ir ļoti maz bērnu un jauniešu vai nav izglītības iestāžu, sadarbībā ar 

kurām bibliotekārs varētu piedāvāt bibliotēkas lasīšanas veicināšanas aktivitātes. Daļā pagastu 

bibliotēku bērni un jaunieši ienāk tikai sestdienās vai vēlās darbdienu pēcpusdienās, jo ir spiesti 

apmeklēt izglītības iestādes, kuras atrodas kādā no citiem pagastiem un nokļūšana sava pagasta 

teritorijā ir stingri pakārtota sabiedriskā transporta kustības grafikiem.  

Izvērtējot Alūksnes un Apes novadu bibliotēku gada pārskatus, varam secināt, ka vislielākā 

uzmanība lasīšanas veicināšanas aktivitātēm 2017.gadā tikusi pievērsta šādās pagastu bibliotēkās: 

Bejas bibliotēka, Ilzenes bibliotēka, Jaunalūksnes bibliotēka, Jaunannas bibliotēka, Jaunlaicenes 

bibliotēka, Māriņkalna bibliotēka, Mārkalnes bibliotēka, Strautiņu bibliotēka un Trapenes bibliotēka.  

Bejas bibliotēkā labi apmeklēti un darbīgi izdevās Dzejas dienām veltīti pasākumi, kur 

skolēni paši rakstīja dzejas rindas, mazākie zīmēja saklausīto dzejoli savā iztēlē.  

Bibliotekāre novērojusi, ka bērniem ļoti patīk arī tradicionālie Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

pasākumi ar grāmatu fragmentu lasījumiem atraktīvā veidā, izmantojot arī attiecīgā materiāla 

rādīšanu uz lielā ekrāna, iepazīstināšanu ar Ziemeļvalstu tradīcijām, dabu, dzīvniekiem un dzīvi 

kopumā. Interesē arī dzirdētā un redzētā analīze caur kopīgām sarunām, zīmējumiem un vērtējumiem. 

2017. gadā bibliotēkas atpūtas stūrītis uz laiku pārvērtās par pirātu kuģi ar “īstu” pirātu, kuru atveidoja 

Jolanta Baldiņa.  

Ilzenes bibliotēka organizēja Dzejas dienas, kuru laikā skolēni tikās ar dzejnieci, novadnieci 

Dainu Mukstiņu. Neviltotu interesi izraisīja D. Mukstiņas stāsts par  dzeju  un ikdienas darba gaitām 

robežsardzē. Dzejniece uzaicināja jauniešus piedalīties akcijā “Šīs dienas žurnālists”. Skolēni 

uzstājās ar pasākuma laikā veidotajām prezentācijām, aktīvi iesaistoties darbībā. Tas bija ne tikai 

literatūrai, bet arī profesionālajai orientācijai noderīgs pasākums. 

Kopā ar pieaugušajiem lasītājiem skolēni piedalījās Līvu dienas pasākumā, tiekoties ar 

mūsdienu Ilzenes līvu dzimtu pārstāvjiem un lasot A. Atgāzes dzeju. 

Jaunalūksnes bibliotēkā pārskata periodā bērniem organizēti 28 pasākumi, t.sk. trīs ciklu 

pasākumi - “Lasīt ir stilīgi” (8 reizes), “Mans draugs dators” (9 reizes), “Reiz es būšu dzejnieks” 

(4 reizes).  Bērnu Dzejas dienā apkopota otrā dzejas grāmatiņa “Knīpas un Knauķi dzejo”.  Atraktīvi 

tika nosvinēta arī bērnu rakstnieka A.A. Milna dzimšanas diena. 

Jaunannas bibliotēkā bērniem notiek dažādi lasīšanu veicinoši pasākumi, piemēram, Bērnu 

žūrijas pasākums ar orientēšanās spēli „Kā tu orientējies bibliotēkā?” , “Pirmie soļi e-pasaulē” 

(pasākums bērnudārza un sākumskolas audzēkņiem), “Pameklēsim, atradīsim” (Bibliotēku nedēļas 

ietvaros pasākums sākumskolas audzēkņiem). Sadarbībā ar Jaunannas Mūzikas un mākslas 

pamatskolu tika organizēts lasīšanas veicināšanas konkurss visiem skolas audzēkņiem, kā arī skolā 

un bibliotēkā notika Skaļās lasīšanas sacensības. Gada izskaņā tika sarūpētas balvas labākajiem 
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lasītājiem, kas ir 1.–4.klašu skolēni. Viņi kopā ar klases audzinātāju nāk uz bibliotēku. Pateicoties 

tam, ka tas notiek regulāri un nāk visi skolēni, statistiski ir pieaudzis arī lasītāju skaits. 

Jaunlaicenes bibliotēkā 2011.gadā tika uzsākts konkurss visa gada garumā “Čaklākais 

lasītājs”, kurš notika arī 2017.gadā. Tika organizētas arī vairākas prāta spēles – “Pavasaris”, “Sports”, 

“Ģimene” (kopā ar ģimeni), “Latvija”, “Ziemassvētki”. 

Māriņkalna bibliotēkā mazie 1.un 2. klases skolēni veidoja īsus stāstījumus par izlasītajiem 

dzejoļiem pasākumā ,,Šodien laiž saulīte savus zaķīšus …’’, bet lielākie, 5.un 6. klases skolēni, 

veidoja stāstījumus par izlasītajām grāmatām pasākumā ,,Salas Ziemeļvalstīs’’ u.c. Jūlijā 

čaklākajiem lasītājiem tika organizēta ekskursija uz Alūksnes muzeju, kur  “Laikmeta mielasta” 

ietvaros bērni iepazina Alūksnes vēsturi un uzklausīja gides stāstījumu par gleznotāju L.Kokli un 

viņa gleznām.  

Mārkalnes bibliotēka rudenī, Dzejas dienās, nu jau tradicionāli organizē Dzejas dienu pasākumu 

bērniem un jauniešiem. Šoreiz tajā tika veidots Dzejas koks, bērni un jaunieši gan lasīja, gan paši rakstīja 

dzeju.  Tika rīkotas arī bibliotekārās stundas ar orientēšanos grāmatu plauktos. Bibliotekārajā stundā “E-

lasītava” tika lasītas e-grāmatas akvārija zivīm.  Kā vienu no interesantākajām aktivitātēm, kuras notika 

Mārkalnes bibliotēkā, varam atzīmēt grāmatzīmju veidošanas radošo darbnīcu, kurā bērniem bija iespēja 

veidot grāmatzīmes grāmatām, kuras viņi labprāt ieteiktu izlasīt saviem vienaudžiem. Šīs grāmatzīmes 

tika ievietotas bērnu izvēlētajās grāmatās un joprojām grāmatas tiek izsniegtas lasītājiem kopā ar tām. 

Novembrī pirmsskolas bērni tika aicināti uz Strautiņu bibliotēku atzīmēt rakstnieces 

Astrīdas Lindgrenes 110 gadu jubileju. Bibliotēkā bija izvietota rakstnieces grāmatu izstāde 

“Aizraujošā pasaku pasaule” un cita veida informācija par rakstnieces dzīvi un daiļradi.  Bērniem 

tika dota iespēja noskatīties arī filmiņu “Karlsons lido atkal”.  Kopā ar klases audzinātāju mazāko 

klašu skolēniem tika organizētas skaļās lasīšanas nodarbības. Aprīlī tika rīkota mīklu minēšanas 

pēcpusdiena. Katrs bērns bija sagatavojis vienu paša izdomātu mīklu, kuru pārējiem vajadzēja 

atminēt. Par katru uzminēto mīklu bērni saņēma veicināšanas balvu – saldumus. 

Trapenes bibliotēka ne tikai aktīvi organizē lasīšanas veicināšanas pasākumus bibliotēkā, bet arī 

iespēju robežās cenšas apmeklēt pasākumus, kurus organizē LNB Bērnu literatūras centrs 

“Bērnu/jauniešu/Vecāku žūrija”, Lielie Lasīšanas svētki Rīgā LNB.  Reizi ceturksnī bibliotēkā tiek 

organizēti jaunāko grāmatu apskati bērniem un jauniešiem. Tāpat jau vairāku gadu garumā Trapenes 

bibliotēkā notiek lasījumi Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros. Sadarbībā ar Trapenes sākumskolu 

bibliotēkā tika atzīmēta arī Lasīšanas zibakcijā ar mīļāko grāmatu. Kā vienu no veiksmīgākajām 

lasīšanas veicināšanas aktivitātēm Trapenes bibliotēkā varam minēt lasīšanas konkursu jaunajiem 

lasītājiem “Lūdzu, palīdziet pabeigt stāstu R. Svažas grāmatai “Pazudušais Salavecītis””. Interesants 

bija pasākums “Gaismas pils Krauklis lido uz Trapeni”, kurš tika organizēts LNB Bērnu literatūras centra 

rīkotā konkursa ietvaros. Konkursā Trapenes bibliotēka rakstīja par novadnieku, dzejnieku Ojāru Vācieti, 

kurš mīlēja savu zemi un putnus. Tā kā Ojāram Vācietim 2018. gada rudenī apritēs 85 gadu jubileja, 

Trapenes bibliotēkai ir iecere izveidot Bezgalības parku, kurā viens no pirmajiem vēstnešiem būtu 

konkursā iegūtā Melnā kraukļa figūra, kas novietota pie bibliotēkas. 

Ar lielu izdomu darbā ar bērniem un jauniešiem strādā Gaujienas bibliotēkas darbinieces. 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā bibliotēkā viesojās Pepija Garzeķe http://ejuz.lv/iez , ļoti atsaucīgi bērni 

piedalījušies viktorīnā “Mana Latvija” http://ejuz.lv/if0 , Helovīnu ekspedīcija bibliotēkā 

http://ejuz.lv/if1 , teatralizēta pasaciņas lasīšana "Caur pasaku vasaru gaidot" http://ejuz.lv/if5  

Gaujienas bibliotēka aicināja bērnus uz tikšanos ar kanisterapijas brīvprātīgo Līgu Bujāni no 

Valmieras bibliotēkas, lai piedalītos kanisterapijas I līmeņa nodarbībās – lasīt kopā ar suni, lasīšanas 

veicināšanas programmā “Ķepu ķepā, roku rokā lasām kopā!” http://ejuz.lv/if3 . 

Lai motivētu bērnus lasīt gaujienieši -žūrijas 2016 čaklākie eksperti devās izglītojošā ekskursijā 

uz Rīgu - Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju un izklaides parku “Avārijas 

brigāde” Lielvārdes novadā http://ejuz.lv/if6 . 

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

sadarbības vērtējums 

Mūsdienu bibliotēkas darbs nav iedomājams bez sadarbības partneriem, jo tikai tā mēs 

varam nodrošināt kvalitatīvu bērnu un jauniešu apkalpošanu un bibliotēkas piedāvāto aktivitāšu 

piedāvājumu, kas palīdz veidot radošas personības. 

http://ejuz.lv/iez
http://ejuz.lv/if0
http://ejuz.lv/if1
http://ejuz.lv/if5
http://ejuz.lv/if3
http://ejuz.lv/if6
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Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļai ir ilggadēja sadarbība ar Alūksnes 

pilsētas sākumskolu, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, Alūksnes Novada vidusskolu, 

pirmsskolas izglītības iestādēm “Sprīdītis”, “Pienenīte” un “Cālis”. Ar minētajām izglītības iestādēm 

ir izveidojusies cieša un pozitīva sadarbība. Aktīvākie bibliotēkas pasākumu apmeklētāji ir tieši šo 

skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi. Tiek organizētas bibliotekārās stundas, grāmatu 

apskati, tikšanās ar dažādiem autoriem, un lielāko daļu no šīm aktivitātēm apmeklē iepriekš uzrunāta 

pamatauditorija no šīm sadarbības iestādēm.  

Tāpat vairāku gadu garumā mums ir izveidojusies pozitīva sadarbība informācijas un 

pieredzes apmaiņas jomā ar LNB Bērnu literatūras centru, Balvu, Gulbenes un Cēsu bērnu literatūras 

nodaļu. 

Daži pasākumi tiek organizēti, sadarbojoties ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru (“Princešu 

studija”, “Snullis”), Alūksnes bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrību “Saulstariņi”, 

Alūksnes Mākslas skolu. 

Bibliotēkas sadarbības partneru tīkls nav iedomājams arī bez vietējiem laikrakstiem “Malienas 

Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”, kuri savās slejās atspoguļo mūsu nozīmīgākās aktivitātes.  

Sadarbībā ar vietējiem un citu novadu māksliniekiem Bērnu literatūras nodaļā jau vairāku 

gadu garumā notiek mākslinieku un fotogrāfiju izstādes.  

Kā nozīmīgākās mūsu un sadarbības partneru aktivitātes 2017.gadā varam minēt šādas: 

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija piedāvāja dažādu Valsts ģimnāziju darbu izstādi 

“Mans laiks”; 

 PII “Sprīdītis” prezentēja savu Ekoskolas projektu “Ēdiet atbildīgi!”; 

http://ej.uz/edatbildigi 

 PII “Pienenīte” izstādīja bērnu zīmējumus par Bērnu žūrijas grāmatām; 

 Alūksnes novada bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrības “Saulstariņi” 

dāvinājums Ziemassvētkos – galda spēles, kuras gatavojuši cilvēki ar īpašām vajadzībām. 

http://ej.uz/saulstarinudavana 

Sadarbībā ar E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju oktobrī notika Bērnu žūrijas grāmatas 

“Ezītis, kurš slepeni mīlēja” lasījums pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” audzēkņiem. Lasīja 

10. klases skolnieces.  

Maijā pie mums viesojās Balvu novada internātpamatskolas Bērnu žūrijas dalībnieki, bet 

augustā mūs apmeklēja Apes novada Gaujienas vidusskolas žūrijas eksperti. Septembrī tikāmies ar 

Balvu bērnu bibliotēkas BŽ lasītājiem. 

2017.gada vasarā Alūksnes uzņēmēji Jeļena un Māris Vīgupi ir īstenojuši projektu par 

bērniem draudzīgām vietām Alūksnē un Apē. Projekta iecere – iestādes Alūksnē un Apē, kurās 

ikdienā bērni var saņemt dažāda veida atbalstu un palīdzību ārkārtējās situācijās (mobilo telefonu 

uzlādēšana, iespēja apmeklēt tualeti, patverties sliktos laika apstākļos, padzerties ūdeni utt.). Arī 

Alūksnes pilsētas bibliotēka ir viena no vairākām bērnam draudzīgām iestādēm, ko apliecina arī īpaša 

uzlīme pie bibliotēkas ārdurvīm. http://ej.uz/bernamdraudzigavieta 

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Lai bibliotekārs varētu “iet līdzi laikam”, pielāgoties straujajām  izmaiņām, jaunākajām 

tendencēm darbā ar bērniem un jauniešiem, ir nepārtraukti jāmācās, apmeklējot dažādus tematiskos 

kursus un seminārus, pieredzes apmaiņas pasākumus u.tml. Tādēļ Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas darbinieki katru gadu regulāri iespēju robežās piedalās dažādos tālākizglītības 

pasākumos gan Rīgā, gan reģionos (Valmiera, Cēsis). 

2017.gadā Bērnu literatūras nodaļas darbinieki apmeklēja vairākus vērtīgus kursus un 

seminārus:  

1. Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference (Rīga, LNB); 

2. UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” četrgades cikla noslēguma seminārs; 

3. Seminārs “Lasi klusi, lasi skaļi – lasi!”; 

http://ej.uz/edatbildigi
http://ej.uz/saulstarinudavana
http://ej.uz/bernamdraudzigavieta
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4. Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 16.konference “Pedagoģiskās 

pieejas kompetenču attīstība bibliotēkā”; 

5. Seminārs “No Grāmatu starta līdz mediju un informācijpratībai bibliotēkās”. 

 

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

Bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem ikdienā nereti saskaramies ar dažādām problēmām, 

no kurām jau nemainīgi vairāku gadu garumā galvenā ir bērnu un jauniešu zemā interese par 

grāmatām un lasīšanu kā vienu no vērtīgākajiem brīvā laika pavadīšanas un atpūtas veidiem. Tādēļ, 

plānojot ikmēneša pasākumu piedāvājumus, cenšamies ņemt vērā šo faktu un plānos iekļaujam 

aktivitātes, kurās uzsvars tiek likts uz lasīšanas veicināšanu. Pārsvarā tās ir bibliotekārās stundas, 

grāmatu apskati, konkursi un citas mērķauditorijai saistošas aktivitātes. 

Esam novērojušas, ka vismazāk grāmatas lasa pusaudži. Ja bērni vecumā no aptuveni  7 līdz 11 

gadiem uz bibliotēku ar mērķi lasīt grāmatas nāk salīdzinoši bieži, tad, sasniedzot aptuveni 11 gadu 

vecumu (kas pēc attīstības psiholoģijas iedalījuma ir arī pārejas periods no bērna uz agrīno pusaudža 

vecumposmu), interesi par grāmatām un lasīšanu strauji sāk nomainīt citas vērtības un brīvā laika 

pavadīšanas veidi. Tā kā bērniem šajā vecumposmā (un vēl vairāk - vēlāk) ir svarīgi socializēties, 

pašapliecināties, “meklēt sevi”, tad bieži vien šo personības īpašību apliecināšanai vairāk noderīgi ir 

sociālie tīkli, ne grāmatas, jo tur var satikties ar virtuālajiem draugiem, būt sev līdzīgo sabiedrībā, gūt 

atzinību un citādi iekļauties sabiedrībā. Protams, liela nozīme ir arī tam, kāda attieksme pret grāmatām 

ir ģimenē, vai grāmatas lasa draugi un klases biedri. Nemainīga tendence vairāku gadu garumā ir arī 

fakts, ka zēni pusaudžu vecumā lasīšanai pievēršas mazāk, nekā meitenes šajā pašā vecumposmā. 

Vērtējot bibliotēkas apmeklētāju sastāvu un mērķus, ar kādiem viņi nāk, varam izdarīt šādus 

secinājumus: 

 Vislielākā interese par lasīšanu ir bērniem, kuri ir pirmsskolas vecumā un uz bibliotēku nāk 

kopā ar vecākiem vai vecvecākiem, kā arī mazāko klašu (1.-4.klašu) skolēniem; 

  Ir samazinājies to bērnu skaits, kuri bibliotēku apmeklē ar mērķi lietot stacionāros datorus, bet 

pieaug apmeklētāju skaits, kuri lieto bibliotēkas wi-fi savos viedtālruņos un planšetdatoros;  

 Wi-fi lietotāji pārsvarā ir zēni agrīnajā pusaudžu un pusaudžu vecumposmā; novērots ir arī tas, 

ka viedtālruņi un planšetdatori tiek lietoti grupās, kopā spēlējot spēles vai skatoties video 

vietnē youtube.com. 

Analizējot augstākminētos novērojumus, varam izdarīt secinājumus, ka joprojām jāturpina 

strādāt pie dažādu lasīšanu veicinošu aktivitāšu piedāvājuma tieši pusaudžiem, lai maksimāli 

samazinātu tendenci “grāmatu nomaina dators/planšete/viedtālrunis”.  

Ja iepriekšējos gados bibliotēkā bieži tika novērota “drūzmēšanās” pie stacionārajiem datoriem, 

tad arvien biežāk novērojam, ka datoratkarība bibliotēkā samazinās. Diemžēl, tas nenozīmē to, ka šī 

problēma arī ārpus bibliotēkas vairs nepastāv. Tas nozīmē to, ka lielākajai sabiedrības daļai datori ar 

interneta pieslēgumu ir mājās, vai tiek lietotas mobilās ierīces ar interneta pieslēgumiem, ko 

nodrošina mobilo sakaru operatori. No šī izriet secinājums, ka mums nākotnē, iespējams, vajadzētu 

strādāt pie tā, lai viena no pusaudžu nodarbēm ir e-grāmatu lasīšana. 

Tā kā ikdienas darbs ar bērniem un jauniešiem bibliotēkā ar katru gadu kļūst arvien sarežģītāks, 

mums ir jāpiemērojas un jāmēģina mainīties līdzi laikam un piedāvāt mūsdienu bibliotēkas 

apmeklētāja interesēm saistošas aktivitātes un virzīt viņa interesi uz grāmatu lasīšanu ar laikmetīgām 

metodēm. Iespēju robežās mēs to darām, savā darbā izmantojot informācijas tehnoloģiju piedāvātās 

iespējas – prezentācijas, pašu bibliotekāru veidotas filmiņas u.tml. Bērnu literatūras nodaļai 

aizvadītajā gadā tika iegādāts arī platekrāna televizors, līdz ar to ir daudz ērtāk bibliotēkas 

apmeklētājiem piedāvāt dažādas aktivitātes un demonstrēt dažādus vizuālos lasīšanu veicinošos 

materiālus (g. k. grāmatu apskatus).  

 

 

Sagatavoja Dzidra Bauere, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja 
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8. Novadpētniecība 
• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas darba galvenie virzieni novadpētniecības jomā  saistīti ar 

pilsētas un novada vēstures, kultūrvēsturisko norišu, novadnieku un kultūrvēsturisku objektu un 

informācijas par tiem apzināšanu, novadpētniecības krājuma papildināšanu, tā atspoguļošanu 

elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datubāzē. Tiek turpināts darbs pie novadpētniecības 

materiālu rekataloģizācijas (uzsākts rekataloģizēt 2001.gada laikrakstu “Malienas Ziņas”), 

papildināta datubāze ar pilnajiem tekstiem, papildināta Novadnieku datubāze ar jauniem ierakstiem 

no dažādiem resursiem. 

 Lai popularizētu bibliotēkā pieejamos novadpētniecības resursus interesentiem, sagatavotas 

un piedāvātas bibliotekārās stundas (Senās grāmatas stāsts; Novadpētniecības resursi bibliotēkā; 

Alūksnes Mazā gaismas pils). Organizēti pasākumi, tikšanās, novadnieku radošo darbu izstādes, 

grāmatu atvēršanas, bibliotēkas dalība  UNESCO LNK tīklā “Stāstu bibliotēkas”. 

 Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās atskaites periodā novadpētniecības darba galvenie 

virzieni bija saistīti ar  informācijas apzināšanu un saglabāšanu par savas pilsētas/pagastu vēsturi, 

kultūrvēsturiskajām norisēm, novadniekiem un kultūrvēsturiskiem objektiem. 

 Ieskats interesantākajos 2017.gada  novadpētniecības darba virzienos Alūksnes un Apes 

novadu bibliotēkās: 

 Apes bibliotēkā pārskata periodā prioritāte bija gatavošanās ikgadējiem Pilsētas svētkiem, 

kas izskanēja ar devīzi “Rūpniecības ielas stāsti un bagātības”. Bibliotēka īpašu uzmanību pievērsa 

konkrētai nozarei vai  posmam pilsētas vēsturē – vāca atmiņas, senas fotogrāfijas, dokumentus, 

piemiņas lietas, rezultātā tapusi izstāde.  

 Alsviķu bibliotēkā kā prioritāte tika izvirzīta dažādu materiālu vākšana par pagasta vēsturi. 

Sadarbībā ar vēsturnieku Jāni Līci, ieguva materiālus par pagasta vēsturi, izrakstus no revīzijas 

grāmatām, skolotāju – direktori Austru Lāci, Alūksnes rajona padomju saimniecību un kolhozu 

sarakstu, citus nozīmīgus materiālus. Daudz ieskenētas revīzijas grāmatas atsūtīja bibliotēkas labvēlis 

no Rīgas, kurai vecāku saknes cēlušās Alsviķu pagastā- Irēna Vitonska, kura arī novembra beigās 

viesojās bibliotēkā un dāvināja materiālus, kas ir nozīmīgi pagasta vēstures izpētē. 

 Annas bibliotēkas  vadītāja Ina Balaņuka piedalījās UNESCO Starptautiskajai dzimtās 

valodas dienai veltītā akcijā Vietvārdu talka un par Annas pagastu ievietoja vairāk nekā 200 

vietvārdus. Laureātu vidū ir arī Annas bibliotēkas vadītāja Ina Balaņuka.  

 LURSOFT erudīcijas konkursā „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” bibliotēkas vadītāja 

iesniedza radošo darbu - eseju „Tā mēs Annā dzīvojam”, kurš nopublicēts interneta vietnē 

www.news.lv sadaļā Konkursi. 

 Bejas bibliotēka novadpētniecības darbā ļoti cieši sadarbojas ar Bejas novadpētniecības 

centru. Bejas NC veidotajos pasākumos un aktivitātēs, aktīvu dalību ņēma arī Bejas bibliotēka.  

Pārskata periodā uzsvars tika likts uz padomju laika ekspozīcijas “Jaunalūksnes pagasts pēckara 

periodā” materiālu vākšanu un izveidošanu, kā arī Bejas skolas 150 gadu jubileju. 

 Ilzenes bibliotēkā uzmanība veltīta 1949. gada 25.martā politiski represētajiem iedzīvotājiem 

veltītajam pasākumam, kuram ļoti rūpīgi tika vākti materiāli un fotogrāfijas no iedzīvotājiem un 

politiski represēto radiniekiem. Materiāli tika ievietoti politiski represēto apvienības ‘’Sarma’’ 

izdotajā grāmatā ‘’Rūgto vērmeļu kauss’’ IV grāmatā. 

 Jaunalūksnes bibliotēkā atskaites periodā izveidoti četri vēsturiski materiāli: “Jaunalūksnes 

Tautas fronte,” “Lāzberģis,” “Kolberģis” un foto albums “Pagasts 2010.-”.  Materiālu sagatavošanā 

aktīvi iesaistījās pagasta iedzīvotāji ar vērtīgu informāciju un foto dokumentiem. 

 Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā 2017.gadā sadarbībā ar Jaunlaicenes tautas namu veidots 

novadnieces Lijas Brīdakas jubilejas pasākums “Ceļasomā gadalaiki”. 

 Kalncempju bibliotēka atsaucās 2017. gada februārī UNESCO  Latvijas Nacionālās 

komisijas sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu un partneriem aicinājumam iesaistīties akcijā 

Vietvārdu talka. Krāšņu, interesantu un savdabīgu vietvārdu netrūkst arī Kalncempjos, tāpēc vasaras 

periodā sadarbībā ar Ates muzeju un Sabiedrisko centru tika aptaujāti pagasta iedzīvotāji un 

pierakstīti 52 vietvārdi. Sarunā ar cilvēkiem nācies secināt, ka vietvārds nav tikai kādas vietas 

apzīmējums, zem tā slēpjas vesels stāsts par mājām, cilvēkiem un  vēsturi. 

http://www.news.lv/
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 Liepnas pagasta bibliotēka īpašu uzmanību veltījusi Žondecku dzimtas, kura atstājusi 

kultūras mantojumu pagasta dzīvē, pētīšanai. Tika veikta sarakste ar Minskas un Sanktpēterburgas 

arhīviem, lai saņemtu Žondecku dzimtas ģerboņa aprakstu, to pasūtītu izgatavošanai. Sarakste, 

meklēšana arhīvos virtuāli un piedalīšanās forumos bija novadpētniecības jomā kas jauns un 

interesants. 

 Mālupes pagasta bibliotēkā novadpētniecības darbā prioritāte bija gatavošanās novadnieka 

ģeodēzista Jāņa Biķa 120 dzimšanas dienas atceres pasākumam.  

 Pededzes bibliotēka ar saviem cienījamā vecuma lasītājiem – senioriem un sadarbībā ar 

Pededzes pamatskolu, 2017.gadā ir iesaistījusies aktivitātēs, kas saistītas ar Latvijas 100.gadadienu 

un Pededzes skolas 80.gadadienu. Skolā paredzēts izveidot vēstures istabu. Bibliotēkas lietotāji ir 

izvirzījuši mērķi - apzināt visas Pededzes  pagasta bijušas skolas, izgatavot pagasta kartes maketu, 

iezīmēt tajā vietas, kur atradās skolas, aptaujāt pagasta iedzīvotājus un pierakstīt atmiņas, apkopot 

aprakstus par skolām un noformēt mapes ar skolu aprakstiem un iedzīvotāju atmiņām. 

 Trapenes bibliotēka pievienojās Muzeju nakts akcijai. 2017.gada tēma bija ‘’Laika rats’’. 

Akcijai ‘’Bibliotēkas nakts’’ moto bija ‘’Pulkstenis varbūt zina, kur viņš iet?’’. Apmeklētāji 

iesaistījās jautājumu ruletē, kurā bija sagatavoti 70 jautājumi par šo tēmu.  25.11.2017. gadā 

bibliotēka nosvinēja 70 gadu jubileju. Pasākumā ‘’Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība’’ tika 

sagatavota informatīva izstāde ‘’Bibliotēkas notikumu virpulis’’ par bibliotēkas svarīgākajiem 

notikumiem laika posmā no 2007.gada līdz 2017.gadam. Apmeklētājiem apskatāmi 42 ilustratīvi 

materiāli par bibliotēkas notikumiem. 

 Veclaicenes bibliotēka, svinot Latvijas valsts 99.gadadienu, sadarbībā ar tautas namu un 

vēstures krātuvi organizēja pasākumu “Kur dzīvo mana tautas dziesma”. 

 Zeltiņu bibliotēka sakarā ar Zeltiņu vēstures krātuves 10.gadu (iepriekšējais nosaukums 

Zeltiņu muzejs) jubileju, visa gada garumā, katru mēnesi izlika izstādes “Zeltiņu muzeja foto stāsts 

“Zeltiņi 2007”, “Zeltiņi 2008”….līdz “Zeltiņi 2016”. Bibliotēkas apmeklētāji ar lielu interesi skatīja 

albumus, jo tie atspoguļo katra gada notikumus pagastā. 

 

• Novadpētniecības krājums 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

 Novadpētniecības krājuma veidošanā reģiona bibliotēkas, pirmkārt, apzin ar novadu saistīto 

informāciju no vietējiem laikrakstiem- “Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”, kā arī citiem 

periodiskajiem izdevumiem, papildinot tematiskās mapes. Šajā darbā tiek izmantota arī datubāze 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka.  

 Alūksnes pilsētas bibliotēka novadpētniecības materiālu kopas veido un papildina tikai 

elektroniski (vairs nekopējot rakstus un neglabājot papīra formātā). Šie materiāli lasāmi arī 

novadpētniecības datu bāzē (pilnteksti), kas pievienoti attiecīgajam datubāzes ierakstam. Krājumā 

pēc iespējas pilnīgāk tiek komplektētas grāmatas, kurās rakstīts par Alūksnes un Apes novadiem, 

novadniekiem, kā arī- novadnieku darbi. 

 Novadpētniecības krājums tiek papildināts arī ar pašu veidotām kolekcijām. Katru gadu, kopš 

2012. gada, tiek veidota kolekcija “Centrālā un citu reģionu prese”, kurā apkopoti ar Alūksnes un 

Apes novadiem saistīti raksti par cilvēkiem, vietām un notikumiem. 2017. gadā minētajā kolekcijā 

apzināti un saglabāti 107 raksti. Šo darbu veic Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītāja 

E.Būdniece. Visa gada garumā minētie raksti tiek elektroniski nosūtīti Alūksnes novada pašvaldības 

informācijas aprites speciālistei. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītāja apkopojusi informāciju par notikumiem un 

personībām pilsētas vēsturē, kuriem 2017.gadā apritēja apaļa gadskārta. Raksti pilnā apjomā pieejami 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā, tie saglabāti arī digitālā formā un izveidots CD “Alūksnes 

apaļos skaitļos. 2017.”. Apzinātas 162 vienības.  

 Apzinot ar Alūksnes un Apes novadiem saistītu informāciju 2017.gadā izdotajās grāmatās, 

izveidoti 4 apraksti novadpētniecības datubāzē. Attiecīgās lappuses ieskenētas un saglabātas, PDF 

formātā pievienotas novadpētniecības datubāzei lokālajā anotācijā.  

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par abiem 

novadiem- veidota novadpētniecības datu bāze IS Alise. Tajā tiek veikti analītikas ieraksti no 
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novadu laikrakstiem „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”, šie apraksti regulāri tiek piegādāti 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas Analītikas datubāzei (kopš 2004. gada, 

ierakstu skaits - 13747), 2017.gadā novadpētniecības datu bāze papildināta ar 1213 ierakstiem: no 

laikraksta „Malienas Ziņas” – 715, „Alūksnes Ziņas” – 426, rekataloģizētie – 70, centrālajiem 

izdevumiem – 107. Datu bāzē tiek veikti ieraksti arī no grāmatām – 4 vienības, ievietoti 102 apraksti 

novadpētniecības datubāzē (lokālajā anotācijā). 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka veido Novadnieku datu bāzi, kurā iekļautas ziņas par ar reģionu 

saistītām personībām, tā papildināta ar 79 personālijām un ir atrodama Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

interneta vietnē www.albibl.lv sadaļā Novadpētniecība, tajā atrodamas īsas ziņas kopumā par 398 

personām. http://ej.uz/zaj1 . Vārdnīca tiek rediģēta un papildināta. Tekošajā gadā vairāk tika 

papildināti dati ar Alsviķu pagasta personībām, pateicoties iznākušajai pagasta vēstures grāmatai. 

Jaunu personību apzināšanā palīdzējuši arī mūsu lasītāji. 

 2016.gadā tika noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp Latvijas Nacionālo bibliotēku 

(LNB), Alūksnes novada pašvaldību un Alūksnes pilsētas bibliotēku par pašvaldības informatīvā 

izdevuma tiešsaitē iesniegšanu Digitālajā bibliotēkā.  2017.gadā LNB DOM (digitālo objektu 

uzglabāšanas un piekļuves sistēma) informācijas sistēmā izveidoti apraksti un augšupielādēti 

pašvaldības informatīvā izdevuma “Alūksnes Novada Vēstis”  elektroniskās versijas 11 numuri. Arī 

Apes bibliotēka veica Apes novada informatīvā izdevuma “Apes Novada Ziņas” 2017. gada 

komplekta digitālās versijas  iesniegšanu. 

Pašvaldības dokumentu datubāzē ir 3186 ieraksti, no tiem atskaites periodā pievienoti- 448. 

Minēto datu bāzi veido Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītāja. Datu bāzē tiek ievadīti 

Alūksnes novada pašvaldības lēmumi, pilnie lēmumu teksti pievienoti anotācijas laukā, norādīta saite 

uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni.  

Novadpētniecības krājums papildināts ar jaunām grāmatām un citiem izdevumiem par Alūksnes 

puses cilvēkiem un notikumiem. Nozīmīgākie izdevumi: 

Jūlijā iznāca Aleksandra Pelēča bērnu dzejoļu grāmata “Čabiņš”. Šis dzejoļu krājums, 

sagatavots ap 1976.gadu, palika neizdots, jo toreiz Aleksandrs Pelēcis šķita nevēlams un nedrukājams 

autors, nesen atgriezies no izsūtījuma Sibīrijā. Grāmatas izdošanā iesaistījās Alūksnes novada ļaudis. 

“Čabiņš” ir krāsaina un labsirdīga grāmata ar mīļiem un sirsnīgiem dzejoļiem, kas neatstāj 

vienaldzīgu nevienu mazu un lielu lasītāju. http://ej.uz/mwcv  

Arī alūksnietes Baibas Cīrules grāmatiņa “Nedarbiņi: dzejoļi mazajiem” iznākusi ar  

sirsnīgiem un mīļiem dzejolīšiem bērniem. Autore mīl dzīvniekus. Apmeklējot dzīvnieku patversmi, 

nolēmusi sniegt mājas četrkājainajiem draugiem. Šī ir otrā grāmatiņas, kas veltīta mūsu mazākajiem 

draugiem – kaķiem. 

Jūlijā Alūksnes pilsētas bibliotēkā grāmatas atvēršanas svētkus svinēja alūksniete Moda 

Sedleniece ar pirmo dzejoļu grāmatu “Mūžam pāri – dienu pēdas iet”. Autorei par iedvesmu dzejai 

kalpo dažādas ikdienas lietas, vietas, kā arī cilvēki. Dzejas rindas ir romantiskas, kaut arī nereti tās 

skar arī skumju pārdzīvojumu un novērojumu mirkļus. Autore ir ar pozitīvu skatījumu uz dzīvi un to 

atklāj savās dzejas rindās. http://ej.uz/pok6  

Alūksnietei Vēsmai Koklei-Līviņai iznākusi dzejas grāmata “Dzīve mirkļu mainībā”. Autore 

grāmatā pieskaras mūsu Latvijas gadalaikiem ar savām izjūtām no jaunības līdz mūža nogalei. Šis ir 

autores četrdesmitais dzejoļu krājums, kas lasītājam ļauj notvert dzejnieces vārdu burvību par 

gadalaikiem un skaistiem sapņiem - patiesiem, sirsnīgiem un sirds siltiem. 

Pieredzējušais Alūksnes slimnīcas reanimācijas nodaļas vadītājs, Latvijas anesteziologu 

reanimatologu asociācijas Goda biedrs, astrologs Pēteris Kučiks 2016.gadā uzrakstīja biogrāfisku 

grāmatu “Dvēsele Ziemeļputeņos”, kas raksturo viņa dzimtas sakņu, ģimenes un darba pieredzes 

dzīvi. Grāmata “Plūtona varā” ir atkārtots izdevums, papildināts un labots. 

Dzejniece Kornēlija Apškrūma 2017.gadā atzīmēja savu 80 gadu jubileju. Viņas dzejoļus 

iemīlējuši dažādu paaudžu cilvēki. Dzejniece raksta par to, kas ir tuvs katram cilvēkam. K. 

Apškrūmas jaunajā dzejoļu krājumā “Ceļojums gadalaikos” apkopoti dzejoļi par Latvijas dabu 

gadalaikos. Mākslinieciskajam noformējumam izmantotas Ritas Blaževičas akvareļgleznas.  
http://ej.uz/axcd  

http://www.albibl.lv/
http://ej.uz/zaj1
http://ej.uz/mwcv
http://ej.uz/pok6
http://ej.uz/axcd


Alūksnes un Apes novadu bibliotēku 2017.gada darba pārskats 
 

Novadnieks mākslinieks Gunārs Ozoliņš savu dzīves jubileju atzīmēja ne tikai ar akvareļu 

izstādi, bet arī ar stāstu krājumu “Kā viena diena…”. Tā ir autora pirmā grāmata, kurā apkopoti 

atmiņu stāsti par kādreizējiem Alūksnes iedzīvotājiem, par pilsētas vēsturi. Krājumā ir biogrāfiskie 

stāsti arī saistībā ar pašu autoru, vērojumi un epizodes no paša dzīves, kā arī izdomāti literāri darbi.  
http://ej.uz/te23  

 Novadpētniecības krājumu papildina apgādā "Mansards" iznākušais literatūrzinātnieka 

Andreja Grāpja veidotais fotoalbums “Jānis Greste”. Grāmata izdota sadarbībā ar Skolu muzeju 

biedrību. Tās satura veidošanā piedalījās arī mūsu novadnieks kultūrvēsturnieks Jānis Polis.  Jānis 

Greste (1876–1951) bija viens no spilgtākajiem Latvijas Republikas izglītības sistēmas pamatlicējiem 

un veidotājiem. Viņa dzīves gadi saistās arī ar mūsu novadu. 1879.gadā ģimene pārcēlās uz 

Alsviķiem, kur pagājusi Jāņa Grestes bērnība. Mācījies Alsviķu pagastskolā (t. s. Ķemeru skolā), 

strādājis par skolotāju Kolberģa Bejas pagastskolā. Jāņa Grestes vietu un autoritāti laikabiedru vidū 

nodrošināja arī muzejnieka talants, kas veidoja humanitāru šķautni visnotaļ eksaktu zinātņu lietpratēja 

portretā. Fotoalbums aptver visu Jāņa Grestes biogrāfiju, skolotāja, muzeju darbinieka un literāta 

plašo darbību no 20. gs. sākuma līdz 50. gadiem, kā arī līdz šim nepublicētus Jāņa Grestes zīmējumus. 

 Novadnieks annenietis Kārlis Krēsliņš bijis Latvijas NBS Apvienotā štāba priekšnieks, 

Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors, Aizsardzības zinātņu pētnieciskā centra vadītājs, 

profesors, Latvijas pārstāvis NATO padomnieku grupā, ap 90 zinātnisko rakstu un pētījumu par 

radiolokāciju autors, žurnāla «Militārais Apskats" redakcijas kolēģijas priekšsēdētājs, laidis klajā jau 

otro  dokumentālo grāmatu.  Grāmata “No lauku puikas līdz ģenerālim” veltīta Latvijas simtgadei, 

atainojot savas dzimtas gaitas un vienlaikus parādot dažādus notikumus no mūsu valsts vēstures. Tajā 

ietverts Latvijas pirmais neatkarības laiks (1918—1940) un Latvijas neatkarības zaudēšana (1940—

—1991). Grāmatā ir izmantots arhīvu materiāls, un tas ir stāsts par vienkārša zemnieka ģimenes 

likteni pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, izsūtījumu un izdzīvošanu Sibīrijā, kā arī par lauku puikas 

izaugsmi līdz ģenerālim. Otrā grāmata “Gods kalpot Latvijai” ir jau izlasāma, tā tika izdota 2012. 

gadā. Šobrīd  sagatavošanā ir arī trešā Kārļa Krēsliņa grāmata.  
Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās atskaites periodā apkopoti jauni materiāli par pagasta 

notikumiem, apraksti par personībām, uzņēmējiem u.c. veida informācija, kas saistīta ar attiecīgā 

pagasta vārdu un cilvēkiem. 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā tekošā gada laikā ir turpināts darbs veidojot digitālos resursus. Tiek 

vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par abiem novadiem- veidota novadpētniecības datu 

bāze IS Alise. Veicot analītikas ierakstus no novadu laikrakstiem „Malienas Ziņas” un „Alūksnes 

Ziņas”, raksti tiek ieskenēti un pievienoti pilnā tekstā datubāzē. Tekošajā gadā pievienoti 885 

pilnteksti.  Ieskenētais materiāls tiek glabāts pa tēmām novadpētniecības materiālu kopās, kas 

veidotas elektroniskā veidā.  

Veidojot novadpētniecības izstādes gan virtuālās, gan planšetēs,  tiek veidoti digitāli resursi 

(izstādes “Būsim pazīstami – AVIKS”, “Ūdens uzziedināšana. Albertam Grīvniekam -100”, “Bija 

tāds laiks…: atjaunotajam Alūksnes rajonam - 50”, “Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona 

izveidošana” u.c.). 

Katru gadu, kopš 2012. gada, Alūksnes pilsētas bibliotēkā tiek veidota kolekcija “Centrālā un 

citu reģionu prese”, kurā apkopoti ar Alūksnes un Apes novadiem saistīti raksti par cilvēkiem, 

vietām un notikumiem. Veidojot izstādi “Alūksne apaļos skaitļos 2017”. 
Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās elektroniskā veidā vairāk tiek glabātas fotogrāfijas. 

 krājuma organizācija un glabāšana 

 Telpu trūkuma dēļ Alūksnes pilsētas bibliotēkā viss novadpētniecības izdevumu krājums nav 

izvietoti vienkopus, bet atrodas gan lasītavā, gan abonementā. Lasītavā pieejami pašvaldību 

informatīvie izdevumi, Alūksnes novada pašvaldības sēžu protokoli, Alūksnes Novada Vēstis, 

saistošie noteikumi u.c. Tāpat šeit ikviens var iepazīties arī ar tūrisma informācijas punkta 

izstrādātajiem materiāliem – bukletiem, kartēm, informācijas biļeteniem. Bibliotēkas abonementā 

atsevišķā plauktā izvietoti vietējo literātu un novadnieku darbi, bet daļa darbu par novada personībām, 

vietām un notikumiem izkārtoti plauktos pie novadpētnieka darba zonas. Vietējais laikraksts 

„Malienas Ziņas”, kas glabājas krātuvē, skatāms un lasāms no 1951.gada. Novadpētniecības 

http://ej.uz/te23
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konkursu materiāli  un citi ar novadpētniecību saistīti darbi CD, DVD formātā glabājas plauktā 

novadpētnieka darba zonā. 

 Pārējās reģiona bibliotēkās novadpētniecības materiāli izvietoti un pieejami atsevišķi 

iekārtotos plauktos. Materiāli sakārtoti mapēs, albumos un stendos, kas regulāri tiek papildināti no 

publikācijām presē par pagastiem un pagasta cilvēkiem. Mālupes bibliotēkā atrodas arī 

Novadpētniecības istaba, kur glabā pagasta vēstures materiālus, kā arī materiālus par novadnieku 

rakstnieku A.Pelēci. Mārkalnes bibliotēkā notikušas pārmaiņas sakarā ar pamatskolas slēgšanu. 

Bibliotēka pārņēmusi Mārkalnes pamatskolas Vēstures istabas ekspozīciju un materiālus. Malienas 

bibliotēka rūpējas par tai līdzās esošo novadpētniecības istabu, kas glabā daudzas vēsturiskās liecības 

par pagastu un tā ļaudīm. Bejas bibliotēka savāktos materiālus nodod Bejas novadpētniecības 

centram, kuri tiek uzņemti krājumā, veidotas izstādes un ekspozīcija. Datorā attēlu mapēs tiek 

uzglabāti bibliotēkas vadītājas uzņemti foto no dažādiem pasākumiem, kas jau kļuvuši par vēsturi un 

tiek izmantoti dažādos novadpētniecības darbos, izstādēs, bieži tiek prasīti un noder arī citām 

kultūras, tūrisma un izglītības iestādēm. 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 

 Reģiona bibliotēkas savos darba pārskatos atzīmē, ka novadpētniecības krājuma kvalitāte 

jāuzlabo, vairāk jāpievērš uzmanība novadpētniecības materiālu digitalizācijai. Alūksnes pilsētas 

bibliotēka cenšas veidot kvalitatīvu  novadpētniecības krājumu, papildina ar novadnieku izdotajām 

un ar novadu saistītajām grāmatām, preses izdevumiem. Arvien biežāk, īpaši, veidojot ar 

novadpētniecību saistītas izstādes, krājums papildinās ar dažādiem dokumentiem, fotogrāfijām. Līdz 

ar to domājam par kolekciju veidošanu un kvalitatīvu ierakstu katalogā. 

 izmantojums  

 Bibliotēku novadpētniecības materiālu krājumi tiek izmantoti, veidojot izstādes, pasākumus, 

tā ar tiem iepazīstinot plašu sabiedrības loku. Ar novadpētniecības materiāliem tiek iepazīstināti 

skolēni un citas interesentu grupas. Materiāli pieprasīti arī no vietējo novadpētnieku un muzeju 

darbinieku vidus- 2017.gadā pieprasījums par pretošanās kustību, nacionālajiem partizāniem, 

veidojot piemiņas vietu Mālupes mežos. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka katru gadu sagatavo nākamā gada jubilāru (personu, notikumu) 

sarakstu, kurš tiek nosūtīts visām novada kultūras iestādēm, ar lūgumu papildināt minēto sarakstu, lai 

katra iestāde, plānojot nākamā gada darbu, neaizmirstu savam pagastam, pilsētai svarīgus notikumus. 

Bibliotēkās novadpētniecības pieprasījumu izpildē joprojām aktuālas bijušas novadpētniecības 

mapes.  

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

 Lai nodrošinātu novadpētniecības materiālu pieejamību plašam interesentu lokam, Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas lasītavā un abonementā iekārtotas vietas, kur tiek izliktas izstādes. Apmeklētājiem 

pieejamā telpā iekārtoti izstāžu stendi, kur izvietojam gan vēsturiskas, gan ar novada cilvēkiem 

saistītas izstādes – turpinām iepriekšējā gadā aizsākto izstāžu ciklu “Alūksniešu vaļasprieki”. Bērnu 

literatūras nodaļas telpās organizējam novada, kā arī blakus novadu, mākslinieku darbu izstādes. 

Abonementā tiek izliktas mūsu novadnieku literātu jubilejām veltītas izstādes. 

 Otrs popularizēšanas veids ir dažādas tikšanās un pasākumi. 2017.gadā akcents tika likts uz 

novada kultūras un izglītības iestāžu novadpētniecības konkursu „Zudušais laikā”(2014),   “Latvijai 

– 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi” (2015), 

“Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas”(2016) darbu 

prezentēšanu pasākumu ciklā “Ar šodienas acīm”. Ar saviem pētījumiem interesentus iepazīstināja 

arī pagastu bibliotēkas: Māriņkalna bibliotēka, Mālupes pagasta bibliotēka, Alsviķu bibliotēka un 

Bejas bibliotēka. 

Tabula „Alūksnes pilsētas bibliotēkas organizētās 

svarīgākās izstādes un pasākumi novadpētniecības jomā 2017.gadā ” 

Norises 

laiks 

Izstādes, pasākuma nosaukums 

Janvāris Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm” – Kino laiki Alūksnē. 

http://ej.uz/nhpg   

Janvāris  Annas Murašovas (Balvi) gleznu izstāde  

http://ej.uz/nhpg
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 http://ej.uz/i417 

Februāris  Ciklā “Alūksniešu vaļasprieki” izstāde “Maize, maizīte…” alūksnietes 

Initas Lāces maizes uzlīmju kolekcija 

http://ej.uz/m2er  

Februāris Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm” – No mazpulku kustības 

vēstures 

http://ej.uz/32n9 

Februāris Tematisks pasākums “Klubam AVIKS -  30” (Alūksnes vēstures 

interešu kluba saime) un izstādes “Būsim pazīstami – AVIKS” 

atklāšana 

http://ej.uz/pgb4   

Februāris Literatūras izstāde “Ar baltas sveces liesmu vēstules es rakstu…”: 

rakstniecei novadniecei Sk. Kaldupei – 95 

Februāris  “Zvaigznēs ierakstīts…” Tikšanās ar anesteziologu un astrologu 

alūksnieti Pēteri Kučiku , saruna par viņa grāmatu “Dvēsele 

Ziemeļuputeņos” 

http://ej.uz/ncxn 

Februāris Tikšanās ar Kājnieku skolas Alūksnē kapelānu Gintu Poli. Saruna ar 

jauniešiem par karjeras izaugsmes jautājumiem 

https://goo.gl/aQFKV6  

Februāris/ 

marts  

Dainas Rudzītes un Dinas Rudzītes gleznu izstāde 

Marts Novadpētniecības izstādes “Ūdens uzziedināšana” atklāšana. Alūksnes 

strūklaku meistaram Albertam Grīvniekam 100 atceres pasākums 

http://ej.uz/k5me 

Marts  Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm”– Teātra spēlēšanas 

tradīcijas Zeltiņos 

http://ej.uz/wtdb  

Marts  Alūksnieša Igora Kolosova gleznu izstāde  

http://ej.uz/zfd8 

Aprīlis Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm” – Talkas tradīcijas 

Jaunlaicenes pagastā  

 http://ej.uz/7fzu  

Aprīlis  Literatūras izstāde “Caur sāpēm dzimst dzeja”:  novadniecei, 

dzejniecei K. Apškrūmai – 80 

Maijs Novadpētniecības izstāde “Bija tāds laiks…: atjaunotajam Alūksnes 

rajonam - 50” 

http://ej.uz/vzdc  

Maijs  Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm”– Vienas vārpas stāsts. 

Par bijušo kolhoza Igrīve priekšsēdētāju, LR Augstākās Padomes 

deputātu Ivaru Cauni 

http://ej.uz/wvpk 

Maijs  Jauniešu tikšanās ar Alūksnes biedrības “Remis” pārstāvjiem. Saruna 

ar kinologiem par karjeras izaugsmes  jautājumiem. 

https://goo.gl/RwMymA  

Jūnijs /jūlijs  Novadpētniecības materiālu izstāde “Alūksne apaļos skaitļos” 

http://ej.uz/ApaliSkaitli2017  

Jūnijs /jūlijs Alūksnietes Ritas Balanes gleznu izstāde  

Augusts  Novadpētniecības materiālu izstāde “Mūsu reģions centrālajā presē 

pirmajā pusgadā” CD formātā 

http://ej.uz/CentralaPrese2017  

Augusts/ 

septembris 

Alūksnieša Māra Salmiņa gleznu izstāde “Dabas ritmi” 

http://ej.uz/i417
http://ej.uz/m2er
http://ej.uz/32n9
http://ej.uz/pgb4
http://ej.uz/ncxn
https://goo.gl/aQFKV6
http://ej.uz/k5me
http://ej.uz/wtdb
http://ej.uz/zfd8
http://ej.uz/7fzu
http://ej.uz/vzdc
http://ej.uz/wvpk
https://goo.gl/RwMymA
http://ej.uz/ApaliSkaitli2017
http://ej.uz/CentralaPrese2017
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Septembris  Izstāde ciklā “Novadnieku vaļasprieki” – “Mans dārzs” 

http://ej.uz/99ko  

Septembris Literatūras izstāde “Jau steidzas septembris, pa vējam zeltu 

sviežot…”,  veltīta literātes – novadnieces L. Brīdakas 85.gadu 

jubilejai 

Septembris Izstāde lasītavā “Alūksnes skolu vēsture” 

Septembris Valsts ģimnāziju audzēkņu darbu izstāde “Mans laiks”  

http://ej.uz/ycrs 

Oktobris  Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm”– “Dzejnieka 

dzīvesstāsts. Jānis Karlsons. 1920.-2006.” 

http://ej.uz/ug31  

Oktobris Tatjanas Ābeltiņas (Beļava, Gulbenes novads) gleznu izstāde  

Novembris  Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm”– “Dzīvoja, strādāja, lai 

paspētu! Tālivaldis Birziņš 1925.-1976.” 

http://ej.uz/2m89  

Novembris  Saruna ar novadpētnieku, grāmatu autoru un izdevēju Jāni Poli par 

grāmatu “Jānis Greste. Fotostāsts” 

http://ej.uz/r89j 

Novembris  Novadpētniecības izstāde “Apceļosim mūsu skaisto Alūksni!” 

http://ej.uz/x7wo  

Novembris/

decembris 

Alūksnietes Dinijas Sekačas akvareļu izstāde 

Decembris  Novadpētniecības izstāde “Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona 

zveidošana” 

http://ej.uz/9bwi  

Decembris Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm” – “Mākslas zāģēšanas 

tradīcijas Bejā” 

http://ej.uz/y5f2 

Decembris Zinta Purena (Balvi) gleznu izstāde un tikšanās ar autoru 

 

 

• Sadarbība novadpētniecības jomā 

2017.gadā kultūras iestāžu sadarbību novadpētniecības darbā veicināja  pasākumu cikls “Ar 

šodienas acīm”, jo tikšanās reizēs tika piedomāts par interesantu savu pētījumu prezentēšanu. Kā 

piemērus var minēt pasākumus un sadarbības partnerus: 

Pasākums Sadarbības partneri 
No mazpulku kustības vēstures 

http://ej.uz/eu7m  
29. Ziemeru mazpulks, 

Māriņkalna bibliotēka, 

Strautiņu mazpulks, 

Alsviķu pagasta tūrisma darba speciālists,  

Pasākuma laikā bibliotēkas vadītāja Rudīte 

Jaunzema un novadpētnieks Jānis Polis 

iepazīstināja ar mazpulku vēsturi, pieredzē 

dalījās Alūksnes novada Mazpulku vadītājs 

Jānis Bērtiņš u.c. 
Teātra spēlēšanas tradīcijas Zeltiņos 

http://ej.uz/95xr  
Zeltiņu pagasta muzejs 

Zeltiņu tautas nams 
Zeltiņu drāmas teātris ,,Kontakts'' 

Talkas tradīcijas Jaunlaicenes pagastā 

http://ej.uz/pmw5  
Jaunlaicenes pagasta bibliotēka 

Jaunlaicenes tautas nams 

Folkloras kopa “Putnis” 

Stāstījums un muzikālais priekšnesums 

http://ej.uz/99ko
http://ej.uz/ycrs
http://ej.uz/ug31
http://ej.uz/2m89
http://ej.uz/r89j
http://ej.uz/x7wo
http://ej.uz/9bwi
http://ej.uz/y5f2
http://ej.uz/eu7m
http://ej.uz/95xr
http://ej.uz/pmw5
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 Nodibinot Bibliotēkas Draugu klubiņu, izveidojusies sadarbība ar radošiem alūksniešiem, 

kuri piedāvā savas zināšanas, prasmes  un intereses dažādās jomās. Fotogrāfs Alvits Grīvnieks dalījās 

ar novadpētniecības materiāliem izstādes veidošanā par strūklaku meistaru Albertu Grīvnieku, ar 

fotogrāfijām izstādi papildināja fotogrāfi Māris Fausts, Jānis Podnieks, bet Vilnis Blūms kopā ar 

bibliotēku izveidoja videofilmu par strūklaku meistaru. 

 Alūksnietis Vilnis Blūms, kuram vaļasprieks ir filmēšana, dāvinājis  un papildinājis 

bib;liotēkas novadpētniecības krājumu ar dažādām videofilmām par pilsētas vēsturi. 

 Sadarbībā ar vietējiem laikrakstiem “Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas” interesenti tiek 

informēti par aktivitātēm bibliotēkā, korespondenti ir mūsu pasākumu apmeklētāji. Sadarbībā ar 

laikrakstu “Alūksnes Ziņas” veidota foto izstāde “Mans dārzs”. “Alūksnes Ziņas” izsludinātajā 

fotokonkursā piedalījās 103 augu, ziedu un dārza ainavu fotogrāfijas ar jaukiem aprakstiem. 

Interesantākie darbi priecēja un iedvesmoja bibliotēkas apmeklētājus. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā- tikšanās ar vietējiem literātiem, vietējo mākslinieku darbu 

izstādes, radošo alūksniešu darbu izstādes (foto, kolekciju, rokdarbu, novadpētniecības). 

 Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas novadpētniecības darbā sadarbojas  ar pilsētas 

muzejiem, vēstures istabām,  tūrisma informācijas centriem, tautas namu darbiniekiem, pētniekiem  

u.c. entuziastiem. 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā organizējām pasākumu ciklu „Ar šodienas acīm”. Tā ietvaros 

2017.gada laikā, ar pārtraukumu vasaras mēnešos, interesenti katra mēneša trešajā ceturtdienā tika 

iepazīstināti ar Alūksnes novada pašvaldības rīkotajos novadpētniecības konkursu „Zudušais laikā”, 

„ Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi” un 

„Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas” godalgotajiem 

darbiem. Darbus prezentēja paši konkursa darbu autori, kopā ar saviem sadarbības partneriem.  

https://goo.gl/pbiSdQ  
 Jauna tradīcija aizsākta Grāmatu svētku ietvaros- “Novadnieku stunda”, kad grāmatu mīļotāji 

varēja tikties ar sava novada jauno grāmatu autoriem. Lasītāji iepazinās ar Vēsmas Kokles-Līviņas, 

Pētera Kučika un Alsviķu pagasta izdotajām grāmatām. http://ej.uz/zdx8  
 Annas bibliotēkā jauna pieredze gūta piedaloties UNESCO Starptautiskajā dzimtās valodas 

dienai veltītā akcijā Vietvārdu talka. Tā bija arī liela sadarbība ar pagasta iedzīvotājiem. Akcijas 

noslēguma pasākumā Rīgā LNB organizatori par aktivitāti Vietvārdu talkā īpaši atzīmēja arī Alūksnes 

novada pašvaldību. 

 Alsviķu bibliotēka uzsākusi novadpētniecības materiālu digitalizāciju un to saglabāšanu CD, 

lai apmeklētājiem būtu pieejamāki un vieglāk izmantojami. 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

 Novadpētniecības darbs tiek plānots, ņemot vērā darbinieku resursus, zināšanas un pieredzi. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā pilnvērtīgi strādāt novadpētniecības jomā kavē nepietiekamais 

bibliotēkas speciālistu skaits. Nenoliedzami, ka viens darbinieks nespētu paveikt tik daudz, ja 

neiesaistītos arī citi kolēģi. Novadpētniecības joma ir darbietilpīga, cilvēkresursu palielinājums nav 

iespējams, tādēļ darbs nesokas tik raiti, kā vēlētos. Akreditācijas komisijas atzinumā minēts arī, ka 

nepieciešams palielināt bibliotekāro speciālistu atalgojumu. 

 Pagastu bibliotēku darbiniekiem trūkst zināšanu novadpētniecības datu bāzes veidošanā, 

izmantojot IS Alise, lai patstāvīgi veiktu analītikas ierakstus no laikrakstiem, pievienot pilntekstus. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas speciālisti veic individuālas apmācības. Interesi izrādīja tikai Annas un 

Jaunannas bibliotēku vadītājas, kaut arī 2017.gadā reģiona novadpētniecības datu bāzes veidošanai 

plānoja pieslēgties arī Apes, Jaunannas, Ilzenes, Māriņkalna bibliotēkas, pievienojot tai ierakstus par 

novadpētniecības materiāliem, kas saistīti ar attiecīgā pagasta/pilsētas cilvēkiem, vietām un 

notikumiem. Diemžēl, neviena bibliotēka tekošajā gadā vēl to nav darījusi. 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

 Bibliotēkas darba kvalitāti vērtē, pirmām kārtām, mūsu apmeklētāji. 2017.gada septembrī tika 

veikta aptauja, izplatot anketas. Otrs visbiežāk nosauktais apmeklējuma mērķis tika nosaukts 

pasākumu, tikšanos un izstāžu apmeklējums. 94,3 % aptaujāto ir apmierināti pilnībā vai drīzāk 

apmierināti ar pasākumu, tikšanās ar autoriem, izstāžu piedāvājumu. Aptaujas rezultāti atklāja, ka 

https://goo.gl/pbiSdQ
http://ej.uz/zdx8
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liela daļa respondentu neizmanto datu bāzes. Tas liecina, ka vairāk jāpiestrādā pie to popularizēšanas. 

Jautāti, kādus jaunus pakalpojumus vēlētos saņemt nākošajos trīs gados, respondenti minējuši: biežāk 

izglītojošus pasākumus, aktivitātes pusaudžiem un jauniešiem. Tas varētu būt saistīts arī ar 

novadpētniecības darbu. Apmeklētāji vēlētos redzēt mūsdienīgas un plašas telpas, kas ļautu veidot 

vienotu novadpētniecības stūrīti, plašākas un interesantākas izstādes. 

 Akreditācijas komisija atzinīgi novērtējusi Alūksnes pilsētas bibliotēkas speciālistu darbu 

novadpētniecības jomā. 

 

Sagatavoja Maija Semjonova, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe 
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9. Projekti 
Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums/ 

bibliotēka 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts  

 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Galvenajā lomā- 

rakstnieks” 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

VKKF EUR 520,00 Projekta mērķis- popularizēt 

latviešu oriģinālliteratūru, dodot 

iespēju lasītājiem klātienē tikties 

ar atzītiem rakstniekiem- Māri 

Bērziņu, Ingu Gaili, Sanitu 

Reinsoni, Noru Ikstenu 

 

Atbalstīts 

Dalība citu institūciju projektos 

Dalība lasīšanas 

veicināšanas programmā 

“Bērnu/jauniešu/ vecāku 

žūrija”,  

12 publiskās un 6 skolu 

bibliotēkas 

VKKF, 

LNB, LBB 

112 eks. 

grāmatu 

par  

864,78 EUR , 

prezentācijas 

materiāli, balvas 

Lai aktīvāk iesaistītos lasīšanas 

veicināšanā un popularizētu 

grāmatu lasīšanu, bibliotēkas 

piedalās “Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrijā”. Projekta ietvaros 

tiek organizēti dažādi lasīšanu 

popularizējoši pasākumi, 

lasīšanas stundas, grāmatu 

apskati, tikšanās u.c 

Atbalstīts 

Dalība Gulbenes novada 

bibliotēkas projektā  

„„Europe Direct” 

informācijas centrs 

Gulbenē”,  

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Eiropas 

Komisija 

Finansējums 

Gulbenes 

novada 

bibliotēkas 

budžetā. 

EUR 2200- 

Alūksnes 

bibliotēkai 

(finansējums 

atalgojumam, 

lektoriem, 

aktivitāšu 

organizēšanai, 

publicitātes 

materiāliem 

u.c.) 

Projekta rezultātā bibliotēkās 

Alūksnē un Madonā darbojas 

Europe Direct informācijas 

centra Gulbenē filiāles, kas 

sniedz iedzīvotājiem informāciju 

ar Eiropas Savienību saistītos 

jautājumos, organizē izglītojošas 

aktivitātes: seminārs "Digitālās 

prasmes ikvienam”, konkurss 

par klimata pārmaiņām, 

seminārs “Tūrisma piedāvājuma 

paplašināšana un iespējas 

mazajiem uzņēmumiem”, lekcija 

"Finansējuma piesaistes iespējas 

Alūksnes un Apes novados", 

Eiropas dienas aktivitātes, 

tikšanās ar politologu I.Ijabu par 

aktualitātēm Latvijā un Eiropā 

u.c. 

 

Dalība LNB projektā 

"Latviešu 

oriģinālliteratūra 

Latvijas bibliotēkās" 

VKKF 67 grāmatas par 

EUR 578,88 

Projekts sniedz atbalstu 

bibliotēkām, kuras projekta 

rezultātā savus krājumus 

papildina ar vērtīgiem un 

kvalitatīviem latviešu 

oriģinālliteratūras izdevumiem 

 

Dalība biedrības 

“Siguldas Mākslu 

serpentīns” projektā 

“Latvijas zemes skaņa. 

Alūksne” 

VKKF, 

Latvijas 

valsts mežu 

atbalstītā 

Vidzemes 

kultūras 

programma 

2017” 

Rezultātā tapusi 

izstāde 

Bibliotēka iesaistās projektā, 

aicinot iedzīvotājus piedalīties 

aptaujā un apkopojot viņu 

ieteikumus par Alūksnes novada 

enerģētiskākajām vietām, kurās 

varētu ierakstīt zemes skaņas un 

atspoguļot tās izstādē 

 

Dalība LNB Atbalsta 

biedrības projektā 

“Bibliotēkas, kas 

VKKF,  

Rīgas dome, 

ziedotāji, 

Alūksnes 

Rezultātā tapusi 

izstāde, kas 

2018.gada jūlijā 

būs skatāma 

Tapusi izstāde un katalogs, kurā 

stāsti par 12 bibliotēkām, tai 

skaitā Alūksnes novada Alsviķu 

bibliotēku,  
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palīdzēja izaugt 

Latvijai”,  

Alsviķu bibliotēka 

novada 

pašvaldība 

Alūksnē, izdots 

katalogs 

kurām ir simboliska nozīme 

Latvijas tapšanā par valsti, 

izceļot to bagāto vēsturi un 

dibināšanā iesaistītās personības 

Dalība Apes novada 

pašvaldības projektā 

“Vienlīdzīgas iespējas 

ilgtermiņā 

bezdarbnieku senioru 

iekļaušanai darba 

tirgū lauku apvidos/ 

Active Age”, 
Apes bibliotēka 

Interreg V-A 

Centrālās 

Baltijas jūras 

reģiona 

pārrobežu 

sadarbības 

programma 

 Projekta ietvaros 1 no 

aktivitātēm tika realizēta Apes 

bibliotēkā- datorkursi senioriem 

“Pamatapmācība datorprasmēs”. 

Projekta mērķis-nodrošināt 

vienlīdzīgas iespējas iesaistīties 

darba tirgū pirmspensijas 

vecuma (55+) bezdarbniekiem 

un pensionāriem, kuri vēlas 

apgūt jaunas prasmes un 

izmantot tās papildu ienākumu 

gūšanā. 

 

Dalība biedrības 

“Kultūras un izglītības 

centrs “STILI”” projektā 

“Ceļojošā izstāde 

“Gleznotājam 

Jūlijam Krastiņam – 

135”, 

Kalncempju un 

Alūksnes bibliotēkas 

Alūksnes 

novada 

pašvaldība 

Finansējums 

biedrības 

“Kultūras un 

izglītības centrs 

“STILI”” 

budžetā 

Projekta rezultātā bibliotēkās 

skatāma ceļojošā izstāde 

“Gleznotajam Jūlijam 

Krastiņam-135”, kurā izmantoti 

Kalncempju un Alūksnes 

bibliotēku krājumos esošie 

novadpētniecības materiāli. 

 

Dalība UNESCO 

Latvijas Nacionālās 

komisijas 

“Stāstu bibliotēku” 

tīklā, 

Alūksnes bibliotēka 

UNESCO 

LNK 

Iespēja bez 

maksas 

piedalīties 

profesionālās 

pilnveides 

pasākumos 

Mērķis-veicināt stāstniecības 

tradīcijas vietējā kopienā, stāstot 

un klausoties stāstus iepazīt 

nozīmīgu nemateriālās kultūras 

mantojuma daļu. Alūksnes 

pilsētas bibliotēka pasākumu 

cikls “Profesiju stāsti”, “Ar 

šodienas acīm” u.c. 

 

 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

- netiek izmantotas visas iespējas papildus finansējuma piesaistē, ierobežotās darbinieku 

kapacitātes un motivācijas trūkuma dēļ; 

- jāaktivizē sadarbība ar sava pagasta/pilsētas citām iestādēm, kopīgi piedaloties projektu 

konkursos par papildus finansējuma ieguves iespējām; 

- dalību starptautiskos projektos ierobežo bibliotēku speciālistu nepietiekamās svešvalodu 

zināšanas; 

- atsevišķi bibliotēku darbinieki (Annā, Pededzē), kuri ir aktīvi pagasta sabiedriskās dzīves 

atbalstītāji, iesaistās un piedalās pagasta pārvaldes vai sabiedrisko organizāciju projektu 

izstrādē un realizācijā, kas nav tieši saistīti ar bibliotēku darbu, bet ir nozīmīgi vietējai 

kopienai (vides sakārtošana u.c.) 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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10. Publicitāte 
• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

 Lai radītu cilvēkos interesi par bibliotēku un vēlmi kļūt par tās lietotāju un pasākumu 

apmeklētāju, ļoti liela loma ir bibliotēkas publicitātei, tam, kā mēs to reklamējam, kā par saviem 

pakalpojumiem stāstām sabiedrībai. Arī Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas dažādos veidos cenšas 

sabiedrību informēt par pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem: 

• informācija par bibliotēkas darba aktivitātēm regulāri tiek atspoguļota vietējos laikrakstos 

“Alūksnes Ziņas”, “Malienas Ziņas”, to interneta vietnēs, žurnālisti bieži tiek aicināti uz 

dažādiem bibliotēku pasākumiem; http://ej.uz/laikrakstos  

• Alūksnes novada pašvaldību bibliotēku pasākumu plāns katru mēnesi tiek ievietots “Alūksnes 

Novada Ziņās”, savukārt Apes novadā bibliotēkas savas publicitātes veicināšanai izmanto 

vietējo izdevumu „Apes Novada Ziņas”; 

• tiek veidoti bukleti, informatīvas lapiņas, grāmatzīmes u.c. publicitātes materiāli par 

bibliotēkas pakalpojumiem, pasākumiem u.c., kas vienmēr pieejamas esošajiem un 

potenciālajiem bibliotēkas apmeklētājiem; 

• atsevišķi tiek veidoti arī jaunākās literatūras saraksti, abonēto preses izdevumu saraksti, kas 

pieejami gan interneta vietnēs, gan bibliotēkās uz vietas. 

•  informācija par bibliotēkās notiekošajiem pasākumiem katru mēnesi tiek nodota Alūksnes 

novada pašvaldības informācijas aprites speciālistei, kura to ievieto kopīgajā pašvaldības 

pasākumu darba plānā, kurš elektroniski tiek nosūtīts visām pašvaldības iestādēm un citiem 

masu mēdijiem. 

 Alūksnes uzņēmēji Māris un Jeļena Vīgupi 2017.gadā uzsāka īstenot ieceri par bērniem 

draudzīgām vietām Alūksnē un Apē, kur bērnam saņemt palīdzību ikdienas ārkārtas situācijās – kad 

nepieciešams uzlādēt telefonu vai sazvanīt vecākus, patverties sliktu laika apstākļu 

gadījumā, padzerties ūdeni vai apmeklēt labierīcības. Aicinājumam atsaukušās Alūksnes, Trapenes, 

Gaujienas bibliotēkas, kuru dalību minētajā akcijā apstiprina īpaša  uzlīme. http://ej.uz/ca7f  

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī 

• Informācija par Alūksnes novada bibliotēkām atrodama Alūksnes novada interneta vietnē 

www.aluksne.lv (sadaļa Kontakti- kultūras iestādes- bibliotēkas)- par katru novada bibliotēku 

atrodama kontaktinformācija (vadītāja vārds, uzvārds, bibliotēkas tālrunis, e-pasts, adrese) un 

interneta saite uz attiecīgās bibliotēkas profilu Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv 

un uz Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietni www.albibl.lv. Aizvadītajā gadā 

bibliotēkas mājas lapā  ievietotas 137 (101) ziņas ar ilustratīvajiem materiāliem, izveidotas 73 

(44) jaunas galerijas. Pašvaldības mājas lapā tiek publicēta arī aktuālā informācija par kādu 

norisi bibliotēkā, katru mēnesi tur pieejams arī iestāžu, t.sk. arī bibliotēku, pasākumu plāns.  

• Informācija par Apes novada bibliotēkām atrodama Apes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.apesnovads.lv (sadaļa Kultūra- bibliotēkas)- par katru novada bibliotēku 

atrodama kontaktinformācija (vadītāja vārds, uzvārds, bibliotēkas tālrunis, e-pasts, adrese), 

bibliotēkas darba laiks, īsa vēsture un piedāvātie pakalpojumi. 

• Svarīgākā informācija par visām Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām atrodama internetā 

portālā http://www.kulturaskarte.lv. Bibliotēku pienākums ir sekot, lai tajā atspoguļotā 

informācija būtu aktuāla un saistoša, nepieciešamības gadījumā to nomainot informācijas 

sistēmā https://is.kulturaskarte.lv/ 

• Visas reģiona bibliotēkas izveidojušas savu bibliotēku profilus Latvijas bibliotēku portālā 

http://www.biblioteka.lv/ un vairāk vai mazāk aktīvi savos profilos publicē informāciju par 

bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, izstādēm, apmeklētājiem piedāvātajiem 

pakalpojumiem, informāciju par ievērojamākajiem novadniekiem, bibliotēkas vēsturi, foto 

galerijas, jauno grāmatu sarakstus u.c. Kopumā Alūksnes un Apes pašvaldību bibliotēku 

profilu skatījumi ir 11 951, Alūksnes pilsētas bibliotēkas profila apmeklējumi – 1885, 

http://ej.uz/laikrakstos
http://ej.uz/ca7f
http://www.aluksne.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
https://is.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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informācija par bibliotēkas aktualitātēm  papildināta ar 53 ziņām, 20 notikumiem un 101 

galeriju. Savus bibliotēku profilus nebija papildinājušas 2 – bibliotēkas – Jaunannas un 

Vidagas. 

   Informācijas atspoguļojums tiek nodrošināts arī sociālajos tīklos.  Aktīvi pārstāvēts bibliotēkas 

profils sociālajā tīklā www.draugiem.lv. Aizvadītajā gadā tajā publicētas  408 (551)jaunas ziņas, 

ievietotas 2 aptaujas  un izveidotas 85 (77) foto galerijas, kuras papildinātas  ar 827 (736) bildēm. 

Sadaļā “Man patīk” pievienoti 2238 (2614) ieraksti, komentāros – 36 (49), ieteikumos – 2410 (3176). 

Šobrīd  www.draugiem.lv vietnē Alūksnes pilsētas bibliotēkas profilam ir 702  sekotāji (gada laikā 

klāt nākuši 39), tātad  pieaugums sastāda  5,86%.  Lapas vieta kopējā topā ierindojas 301. pozīcijā no 

36886 (2016.g. bija 396. no 35377). Lapas apmeklējumu skaits gada laikā – 95409 (2016.g. – 23019). 

 Ņemot vērā, ka lielākā daļa bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam ikdienā aktīvi izmanto 

dažādus sociālos tīklus, lai informētu par Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas 

aktivitātēm, ir izveidota arī atsevišķa lapa sociālajā portālā www.draugiem.lv- 

http://www.draugiem.lv/berni.albibl, apmeklējums 2017. gadā – 20 522. Bērnu literatūras nodaļai ir 

izveidots arī savs blogs http://berni.albibl.lv , kurā atspoguļota informācija, kas saistoša bērniem - 

informācija par pasākumiem bērnu literatūras nodaļā, Bērnu žūriju u.c. Aizvadītajā gadā tam ir bijuši 

888 skatījumi. 

 Tā kā Alūksnes pilsētas bibliotēkā darbojas Europe Direct informācijas centra (EDIC) 

Gulbenē Alūksnes filiāle, tad aktuālu informāciju saistītu ar Eiropas Savienību ievietojam ne tikai 

bibliotēkas interneta vietnē, bet arī EDIC Gulbenē profilā www.draugiem.lv, apmeklējums – 885.   

 Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir arī savs Twitter konts https://twitter.com/AlBibl, apmeklējums 

2017. gadā- 4597. 

Jaunannas, Annas un Trapenes bibliotēkas atsevišķus materiālus ievietojušas arī 

https://www.youtube.com/ un http://www.slideshare.net. 

 Vairākas pagastu bibliotēkas epizodisku informāciju par bibliotēkas aktivitātēm mēdz ievietot 

sava pagasta izveidotajos profilos vai savos personīgajos. Tā, piemēram, atskaites periodā 

Veclaicenes bibliotēka uzsākusi ziņas ievietot pagasta profilā 

http://www.draugiem.lv/veclaicenespagasts.   

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Tabula “Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi  

Alūksnes pilsētas bibliotēkā 2017. gadā” 

Pasākums Īss pasākuma apraksts 

Akcija “Aklais randiņš ar grāmatu” Bibliotēkas apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja 

izvēlēties kādu no iesaiņotajām grāmatām. 

Neredzot tās vāku, tikai izlasot uz iesaiņojamā 

papīra dažus atslēgas vārdus, var vienīgi nojaust 

tās piederību kādam konkrētam žanram. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1484745808  
Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas 

acīm” – Kino laiki Alūksnē. 
Par laiku, kad Alūksnē vēl tika rādīts kino, stāstīja 

bijusī Alūksnes Novadpētniecības muzeja 

darbiniece Astrīda Ievedniece, stāstījumu 

papildināja arī klātesošie apmeklētāji. 

 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1484901588  
E – prasmju nedēļa Tiešraides semināri, informatīvā stunda “E – 

pakalpojumi karjeras izaugsmei un darba 

meklēšanas prasmju pilnveidei”. 
Tikšanās bibliotēkas draugu klubiņā  

“Zvaigznēs ierakstīts…” 
Tikšanās ar ārstu un astrologu, grāmatas “Dvēsele 

Ziemeļputeņos” autoru Pēteri Kučiku. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1486118044  
Tikšanās ar grāmatu „Latvietes karma” un 

„Ardievu, karma!” autori Intu Blūmu 
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1486988713  

http://www.draugiem.lv./
http://www.draugiem.lv-/
http://www.draugiem.lv/berni.albibl
http://berni.albibl.lv/
http://www.draugiem.lv/
https://twitter.com/AlBibl
http://www.draugiem.lv/veclaicenespagasts
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1484745808
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1484901588
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1486118044
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1486988713
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Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas 

acīm” – No mazpulku kustības vēstures 
Tikšanās ar 29. Ziemeru Mazpulka vadītāju Jāni 

Bērtiņu. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1487689447  
Tematisks pasākums “Klubam AVIKS -  

30”  
Kopā pulcējās Alūksnes vēstures interešu kluba 

Aviks bijušie dalībnieki. Klubs darbojās 5 gadus 

80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1488291109  
Izstādes “Ūdens uzziedināšana” atklāšana. 

Alūksnes strūklaku meistaram Albertam 

Grīvniekam 100 atceres pasākums 

Alūksnes strūklaku meistara Alberta Grīvnieka 

100 gadu atceres pasākums un izstādes par viņa 

darbiem atklāšana, kur atmiņās dalījās viņa dēls 

Alvits Grīvnieks un bijušie darbabiedri. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1489499143  
Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas 

acīm” – Teātra spēlēšanas tradīcijas 

Zeltiņos 

Bibliotēkā viesojās Zeltiņu teātra aktieri, kuri 

stāstīja par savu darbību un teātra spēlēšanas 

tradīciju vēsturi Zeltiņu pagastā. 

Alūksnes un Apes novadu Grāmatu 

svētki 

Grāmatu svētkos piedalījās politologs Ivars Ījabs, 

bija tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu, aktrisi un 

astroloģi Akvelīnu Līvmani, novadniekiem – 

grāmatu autoriem Vēsmu kokli – Līviņu, Pēteri 

Kučiku u.c. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1492694271  
Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas 

acīm” – Talkas tradīcijas Jaunlaicenes 

pagastā 

Par talkas tradīcijām Jaunlaicenes pagastā stāstīja 

pagasta bibliotēkas un Tautas nama vadītājas I. 

Šķepaste un M. Svārupe, talkas dziesmas skandēja 

Jaunlaicenes folkloras kopa Putnis. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1493368169  
Tikšanās ar Sanitu Reinsoni- grāmatas 

“Meža meitas” autori 
Tikšanās ar Sanitu Reinsoni- Bērziņu- Latvijas 

Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 

pētnieci par grāmatu „Meža meitas”. Tikšanās notika 

VKKF atbalstītajā projektā “Galvenajā lomā- 

rakstnieks”. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1494339384  
Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu Sarunu ar rakstnieci Noru Ikstenu un lasītājiem vadīja 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciāliste Liega 

Piešiņa. Tikšanās notika VKKF projekta “Galvenajā 

lomā- rakstnieks” ietvaros. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1497012178  
Alūksnietes Modas Sedlenieces dzejoļu 

grāmatas “Mūžam pāri – dienu pēdas iet” 

atvēršana 

Tikšanās ar novadnieci Modu Sedlenieci un viņas 

pirmās grāmatas atvēršanas svētki. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1505308889  

Tikšanās – saruna ar dzejnieci, 

rakstnieci Ingu Gaili 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1505914868  

Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas 

acīm” – “Dzejnieka dzīvesstāsts./Jānis 

Karlsons. 1920.-2006.” 

Stāsta vēsturniece A. Ievedniece 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1507900849  

Draugu klubiņš.  

Misija Indijā. 

Tikšanās ar NBS kapelānu Gintu Poli 

Mācītājs G. Polis 4x bijis misijā Indijā. Stāstījums par 

kristīgo kalpošanu. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1487246949  

Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas 

acīm” – “Dzīvoja, strādāja, lai paspētu! 

Tālivaldis Birziņš 1925.-1976.” 

Alsviķu pagasta bibliotēkas vadītāja Sarmītes Meļķes 

stāsts un līdzgaitnieku atmiņas par alsviķieti, p/s 

“Alsviķi” direktoru Tālivaldi Birziņu. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1511880860  

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1487689447
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1488291109
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1489499143
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1492694271
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1493368169
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1494339384
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1497012178
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1505308889
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1505914868
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1507900849
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1487246949
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1511880860
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Draugu klubiņš. Saruna ar 

novadpētnieku, grāmatu autoru un 

izdevēju Jāni Poli par grāmatu “Jānis 

Greste. Fotostāsts” 

Jāņa Poļa prezentācija un saruna par novadnieka, 

skolotāja, muzeju darbinieka, literāta Jāņa Grestes 

dzīvi.  

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1512120726  

Tikšanās bibliotēkas draugu klubiņā. Še 

Tev sauja piparkūku! 

Klubiņa dalībnieki tika iepazīstināti ar piparkūku 

vēsturi, Ziemassvētki citās valstīs- prezentācijas. 

Tikšanās ar biedrības “Siguldas Mākslu 

serpentīns” projekta Latvijas zemes 

skaņas. Alūksne. mākslinieci Zandu 

Puči. 

Tikšanās laikā Alūksnes novada iedzīvotāji tika 

aicināti ieteikt 3 vai vairāk enerģētiskākās vietas 

Alūksnes novadā, kur projekta laikā ierakstīt 

zemes skaņas. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1497014534  

Lekcija - diskusija „Latvijas, Eiropas 

un pasaules nākotne jaunajā realitātē” 
 

Tikšanās ar politologu Ivaru Ījabu. 

Lekcija „Finansējuma piesaistes 

iespējas Alūksnes un Apes novados” 
 

Lektore – biedrības Alūksnes nevalstisko 

organizāciju atbalsta centrs valdes priekšsēdētāja 

Dzintra Zvejniece. 

 

 

2017.gadā bibliotēku 70.gadu jubilejas svinēja Mālupes pagasta un Trapenes bibliotēkas. 

Trapenes bibliotēkā jubileja svinēta ar devīzi ‘’Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība’’, kas ir arī ā 

ir 2018.gada Bibliotēku festivāla un Bibliotēku nedēļas tēma. Bibliotēkas vadītāja klātesošos 

iepazīstināja kā bibliotēka laika gaitā ir mainījusies, no grāmatu krātuves kļūstot par mūsdienīgu 

informācijas sniedzēju, apmeklētāji varēja skatīt izstādi, kurā atspoguļoti interesantākie  un 

nozīmīgākie  notikumi   bibliotēkas dzīvē pēdējos 10 gados. Tika sveikti čaklākie lasītāji dažādās 

nominācijās, lai lasītprieks nezūd arī turpmāk! Muzikālais paldies no mūziķa Ērika Loka. 

http://ej.uz/hh5w  

Apes bibliotēka sadarbībā ar tautas namu iedzīvotājus aicinājušas uz sirsnīgām sarunām ar 

žurnālisti Līgu Blauu, rakstnieci Noru Ikstenu, grāmatas “Jettes dienu grāmata” autori E.Apsīti. 

Novadnieces Elīnas Zālītes 119.dzimšanas diena sagaidīta ar literāri muzikālu kompozīciju “Viršu 

ziedu aijātā…”. 

Jaunlaicenes bibliotēka sadarbībā ar tautas namu 2017.gadā uzsākusi jaunu erudīcijas spēļu 

ciklu, kad reizi 2 mēnešos vietējie iedzīvotāji tiek aicināti veidot komandas un piedalīties konkursos 

par dažādām tēmām “izvingrinot prātus”. 

Svinēt Baltā galdauta svētkus aicinājušas Annas, Kalncempju, Mārkalnes bibliotēkas. 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Lai veicinātu savas iestādes publicitāti, par to ir jādomā nepārtraukti. Strādājot ikdienā ar 

bibliotēkas lietotājiem, ir jācenšas katram individuāli stāstīt par pakalpojumiem, ko bibliotēka 

piedāvā. Mums pašiem liekas, ka, ja to zinām mēs, tad to zina arī visi pārējie, bet tā nebūt nav. 

Piemēram, ir tā, ka cilvēks jau gadiem bibliotēkā ņem grāmatas, bet nezina, ka uz mājām lasīšanai 

var dabūt arī žurnālus. Joprojām ir apmeklētāji, kuri brīnās, ka lielākā daļa bibliotēkas pakalpojumu 

ir pieejami par velti, tai skaitā- internets. Arī attiecībā uz rīkotajiem pasākumiem – nepietiek tikai 

uzlikt afišu, vēlams cilvēkus uzaicināt individuāli, kā arī nosūtot īsziņas vai uzrakstot e – pastu. Par 

to esam pārliecinājušies paši Alūksnes pilsētas bibliotēkā, rīkojot Draugu klubiņa tikšanās – ja cilvēku 

uzaicina uz pasākumu, nosūtot īsziņu un atgādinot par pasākumu, tad lielākā daļa arī ierodas. 

Jauniešiem svarīga ir informācija sociālajos tīklos.  

Pēc 2017. gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem 

redzams, ka visbiežāk informāciju par jaunumiem un pasākumiem bibliotēkā aptaujātie iegūst no 

afišām un informatīvajām lapiņām bibliotēkā, kā arī no darbinieku sniegtās informācijas (55,5%), 

lasot pašvaldības informatīvo izdevumu “Alūksnes Novada Vēstis” (56,3%), laikrakstu “Malienas 

Ziņas” (57%), “Alūksnes Ziņas” un interneta vietnē aluksniesiem.lv (50,8%), bibliotēkas interneta 

vietnē 46,1%, sociālajos mēdijos- 32%.  

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1512120726
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1497014534
http://ej.uz/hh5w
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 Rīkojot pasākumus lauku iedzīvotājiem, noteikti būtu jāstrādā komandā visām pagasta 

iestādēm, varbūt pat vajadzētu sadarboties arī ar kaimiņu pagastiem, jo tad šiem pasākumiem noteikti 

būs labāka kvalitāte un līdz ar to arī plašāks skanējums. Arī organizējot pasākumus bērniem un 

jauniešiem, tiem noteikti būtu jābūt atraktīviem ar pašu dalībnieku iesaistīšanos, lai bērniem rodas 

vēlme atkal apmeklēt bibliotēku. 

 Lielākā daļa reģiona bibliotēku ir pietiekami aktīvas, atspoguļojot informāciju par norisēm 

savās bibliotēkās Latvijas Bibliotēku portālā, bet būtu nepieciešams vairāk reklamēt savus bibliotēku 

profilus vietējiem iedzīvotājiem. 

 Viena no problēmām- komunicējot interneta vidē, ir nepieciešamas īpašas prasmes sagatavot 

īsu, kvalitatīvu, saistošu informāciju- tas prasa gan īpašas zināšanas, gan laiku, bet šim nolūkam arī 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā nav savas štata vienības, informāciju interneta vidē publicē abonementa 

un dažkārt arī citu nodaļu darbinieki papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem, tādēļ informācija 

dažkārt nav tik kvalitatīva vai aktuāla kā mēs vēlētos. 

 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Sadarbības partneris Sadarbības joma 
Alūksnes novada pašvaldība Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktores dalība domes sēdēs, 

komitejās, ikmēneša informatīvajās sanāksmēs pie domes vadības, 

iknedēļas sanāksmēs pašvaldības Kultūras un sporta nodaļā, kur tiek 

stāstīts par paveikto, plānoto darbību, tiek aktualizētas problēmas 

bibliotēku darbā, notiek attīstības, sadarbības jautājumu risināšana, 

informācijas apmaiņa u.c. 

Alūksnes novada dome 2017.gadā pieņēmusi 2 lēmumus, kas skar 

bibliotēkas: Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas izvirzīšanu reģiona 

galvenās bibliotēkas statusam; Par grozījumu Ilzenes bibliotēkas 

nolikumā. 

Visu novada pagastu bibliotēku vadītāju dalība jaunās novada 

attīstības programmas izstrādē, piedaloties grupu diskusijās katrā 

pagastā. Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore un metodiķe strādā 

novada attīstības programmas izstrādes kultūras darba grupā.  

Alūksnes novada bibliotēkām- sadarbība finansiālo, saimniecisko un 

organizatorisko jautājumu risināšanā notiek ar pagastu pārvaldēm. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka piedalās pašvaldības aktīvās atpūtas 

dienas organizēšanā. 

Alūksnes novada pašvaldības  

Kultūras un sporta nodaļa 

Sadarbībā organizēti Grāmatu svētki, viens profesionālās pilnveides 

seminārs kultūras darbiniekiem, seminārs “Tūrisma piedāvājuma 

paplašināšana un iespējas mazajiem uzņēmumiem” 

Apes novada pašvaldība Ar Apes novada domi Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir noslēgts līgums 

par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nodrošināšanu Apes 

novadā. Pēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par Apes novada 

bibliotēku darbu, informēta pašvaldība par organizētajiem 

profesionālās pilnveides pasākumiem, aktualitātēm bibliotēku darbā.  

Apes novada bibliotēkām- sadarbība finansiālo, saimniecisko un 

organizatorisko jautājumu risināšanā.  

Pašvaldību informācijas aprites 

speciālisti 

Bibliotēkas nosūta informāciju par plānotajiem pasākumiem, tie tiek 

publicēti pašvaldību izdevumos “Alūksnes Novada Vēstīs”, „Apes 

Novada Ziņās” un internetvietnēs, izsūtīti citiem masu mēdijiem. 

http://aluksne.lv/index.php/kultura/kulturas-pasakumu-menesa-plans/  

Alūksnes pilsētas bibliotēka regulāri nosūta tos rakstus no centrālās 

un citu reģionu preses, kas saistīti ar Alūksnes reģionu.  

Sociālās aprūpes centri 

“Alūksne”, “Trapene” 

Grāmatu piegāde, apmaiņa 

Pašvaldību kultūras, izglītības 

iestādes, muzeji, 

novadpētniecības, tūrisma 

speciālisti 

Kopīgi organizēti pasākumi, aktivitātes, skaļās lasīšanas sacensības 

utt. 

Veclaicenē- Igauņu dienas, Vidagā- Vidagas ļaužu saiets, sporta 

spēles, Trapenē- Muzeju nakts “Laika rats”, Mārkalnē, Annā- Baltā 

galdauta svētki, Mālupē- novadnieka ģeodēzista Jāņa Biķa 

120.jubilejas atceres pasākums, Māriņkalnā- svētki bērniem 1.jūnijā, 

Jaunlaicenē- erudīcijas konkursi, Ilzenē- Līvu diena, Apē- Pilsētas 

svētki, “”Rūpniecības ielas stāsti un bagātības” u.c. 

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra teātra studijas SnulliS iestudējums 

Grāmatu svētkiem. 

 

 

 

 

 

 

http://aluksne.lv/index.php/kultura/kulturas-pasakumu-menesa-plans/
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• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Sadarbības 

partneris 

Galvenās sadarbības jomas 

 

Laikraksts 

„Malienas Ziņas”  

Publicitātes nodrošināšana, informācijas apmaiņa, izplatīšana laikrakstā un 

tā interneta vietnē www.malienaszinas.lv, žurnālistu piedalīšanās bibliotēku 

aktivitātēs.  

Laikraksts 

„Alūksnes Ziņas” 

Publicitātes nodrošināšana, informācijas apmaiņa, izplatīšana laikrakstā un 

tā interneta vietnē www.aluksniesiem.lv, , žurnālistu piedalīšanās bibliotēku 

aktivitātēs. Laikraksta izsludinātā konkursa rezultātā tapusi foto izstāde 

“Mans dārzs” Alūksnes bibliotēkā. 

Alūksnes 

nevalstisko 

organizāciju atbalsta 

centrs, Alūksnes un 

Apes novadu fonds 

Informācijas apmaiņa, izplatīšana, ziedojumu vākšana A.Pelēča grāmatas 

“Čabiņš” izdošanai, dzīvnieku patversmei “Astes un Ūsas”, atbalsts 

ziedojumu vākšanas akcijai “Aklais randiņš ar grāmatu”, Alūksnes NVO 

atbalsta centra vadītājas dalība bibliotēku darbinieku seminārā ar lekciju par 

finansējuma piesaistes iespējām u.c. 

Sabiedriskās 

organizācijas, 

biedrības, NVO 

Biedrība “Siguldas Mākslu serpentīns”- iesaistīšanās projektā “Latvijas 

zemes skaņa. Alūksne”. 

Alūksnes novada bibliotēkām- sadarbība ar Politiski represēto klubu 

„Sarma”- palīdzība grāmatu izplatīšanā (“Rūgtais vērmeļu kauss”), 

pasākumu organizēšanā, bibliotēkas telpu un prezentācijas tehnikas 

izmantošana. Kluba “Sarma” izdoto grāmatu dāvinājumi bibliotēkām. 

Nepieciešamās informācijas nodrošināšana. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai- sadarbība ar  pilsētas senioru biedrību 

„Sudrabs”: informācijas apmaiņa, piedaloties viņu organizētajās 

sanāksmēs, tikšanās bibliotēkā un iepazīstinot ar jaunumiem bibliotēkas 

darbā, apmācību organizēšana e-pakalpojumu izmantošanā, savstarpēji 

pasākumu apmeklējumi, iepazīstināšana ar bibliotēkas resursiem u.c. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai- sadarbība ar studiju AQUA un tās vadītāju 

mākslinieku Gunāru Ozoliņu- vietējo mākslinieku (amatieru) izstāžu 

organizēšana, bibliotēkas telpu izmantošana nodarbībām. 

Kultūras un izglītības centrs “Stili”- sadarbība ceļojošo izstāžu izveidē, 

atbalsts projektu izstrādē. 2017.gadā tapusi ceļojošā izstāde “Gleznotājam 

Jūlijam Krastiņam- 135”. Izstādes tapšanā palīdzējusi Kalncempju un 

Alūksnes bibliotēkas. 

Dzīvnieku patversmes “Astes un Ūsas” dalība Grāmatu svētkos. 

Kinologu biedrība “Remis”- dalība Alūksnes bibliotēkas pasākumos. 

Annas bibliotēka- aktīva sadarbība ar pagasta senioru kopu “Virši zied” 

(jaunāko grāmatu apskati, vietvārdu apzināšana, Baltā galdauta svētki u.c.), 

biedrību “Nāc pretim” (projekta “Vides sakārtošana Annas pagasta centrā” 

realizācija,). 

Bērnu un jauniešu ar īpašam vajadzībām biedrība “Saulstariņi”- 

nodarbības bibliotēkā, dāvina Alūksnes bibliotēkai galda spēles. 

Vidagas bibliotēka- senioru biedrība “Iesim kopā”- sporta spēļu 

organizēšana, teātra mēģinājumi. 

Zeltiņu bibliotēkā- sadarbība ar senioru kopu “Zeltenes”: grāmatu apskati, 

jaunumi bibliotēkā, pasākumi. 

Alsviķu bibliotēkā- sadarbība ar senioru kopām “Noskaņa” un „Par 

prieku sev un citiem” : apmācības IT jomā, jauno grāmatu apskati, seniori 

palīdz bibliotekārei novadpētniecības darbā. 

Pededzes bibliotēkā- 1 reizi nedēļā notiek aktīvo senioru pulciņa nodarbības, 

regulāri tiek organizētas rokdarbu izstādes 

Māriņkalna bibliotēka- sadarbība ar senioru biedrību- diskusijas par 

grāmatām, seniori iestudē grāmatu fragmentus. 

Grāmatu tirgotāji Veiksmīga sadarbība visām bibliotēkām ar individuālo komersantu “Virja 

AK” svētkos grāmatu iegādē, piegādē, Zvaigznes ABC grāmatnīca Alūksnē- 

http://www.malienaszinas.lv/
http://www.aluksniesiem.lv/
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dalība Grāmatu svētkos, SIA “Donita” (grāmatnīca) Alūksnē piešķir 

bibliotēkām 15% atlaidi. 

Gulbenes, Madonas 

bibliotēkas 

Kopīga dalība projektā par Europe Direct informācijas punktu izveidi 

bibliotēkās. Informācijas apmaiņa, projekta aktivitāšu koordinācija, kopīga 

EDIC informatīvā biļetena izdošana u.c. 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

LNB speciālistu klātienes konsultācijas Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

(krājums, plānošanas dokumenti, tālākizglītības iespējas). 

Informācijas aprite, konsultācijas, profesionālās pilnveides pasākumi, 

sanāksmes, SBA pakalpojumi, atbalsts Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrijai, 

projekts "Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās", dokumentu 

elektroniskā piegāde u.c. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka un Apes bibliotēka- pašvaldību izdevumu 

tiešsaitē iesniegšanu LNB Digitālajā bibliotēkā, bibliogrāfisko izrakstu 

piegāde LNB analītikas datu bāzei 

Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Atbalsta 

biedrība 

Dalība balvas “Pagasta bibliotekārs- gaismas nesējs” popularizēšanā, 

pretendentu izvirzīšanā.  

Alsviķu bibliotēkas sadarbība izstādes un kataloga “Bibliotēkas, kas 

palīdzēja izaugt Latvijai” tapšanā. 

Latvijas bibliotekāru 

biedrība (LBB) 

LBB Vidzemes 

nodaļa 

Profesionālo aktivitāšu organizēšana, dalība tajās. 

Vidzemes bibliotēku darbinieku saietu organizēšana, dalība tajos, pieredzes 

apmaiņa. 

LR Kultūras 

ministrija  

Bibliotēku un arhīvu 

nodaļa 

Profesionālās informācijas apmaiņa, konsultācijas, Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas akreditācijas procesa nodrošināšana. 

SIA Tieto Latvia IS Alise sistēmas uzturēšana, apmācību organizēšana Alūksnē- “BIS Alise- 

palīgs bibliotēku darba pārvaldībā”, konsultācijas 

 Kultūras 

informācijas sistēmu 

centrs 

Autorizēto datu bāzu nodrošinājums, iespēja izsniegt lasītājam uz mājām 

attālinātās piekļuves autorizācijas datus Letonikai. 

Seminārs par datu bāzu izmantošanu. 

Piedaloties KISC konkursā par radošāko ideju datubāzu izmantošanā, 

Alūksnes pilsētas bibliotēka ieguva veicināšanas balvu - EBSCOhost 

datubāzes abonementu 2017.gadam. 

E-prasmju nedēļas pasākumu koordinācija, seminārs par VID e-

pakalpojumiem. 

Sadarbībā ar “Lursoft IT”- konkurss “Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” 

Eiropas Komisijas 

pārstāvniecība 

Latvijā 

Sadarbības partneris projekta par Europe Direct centru izveidi realizācijā, 

semināru organizēšana, profesionālās pilnveides pasākumi, informatīvo 

materiālu izplatīšana. 

Konkurss 9.-12. klašu skolēniem –“Daudz laimes, Eiropa!”, Alūksnes 

jauniešiem iespēja piedalīties svētku koncertā Latvijas televīzijā. 

UNESCO Latvijas 

Nacionālā komisija 

Izglītojošas aktivitātes, Alūksnes pilsētas bibliotēkā  dalība tīklā  „Stāstu 

bibliotēkas”. 

Annas, Kalncempju bibliotēku, alūksnietes- bibliotēkas lietotājas V.Supes, 

Strautiņu pamatskolas skolotājas S.Masingas un viņas audzēkņu dalība 

akcijā “Vietvārdu talka”, bibliotēkas popularizē minēto akciju. Alūksnes 

novada pašvaldības, Annas un Alūksnes bibliotēku vadītāju dalība 

noslēguma pasākumā 

Ziemeļu Ministru 

padomes birojs 

Latvijā 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas organizēšana, publicitātes materiāli. 

Latvijas Republikas 

Ārlietu Ministrija 

Atbalsts ES informācijas punkta darbībai Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
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Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Dalība VARAM, LNB projektā, veidojot elektronisku Latvijas ainavu 

dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”- 

www.ainavudargumi.lv .  

Latvijas Banka Sabiedrības aptaujas „Latvijas gada monēta” popularizēšana, iedzīvotāju 

informēšana, aptaujas anketu savākšana, dalība konkursā “Izzini Latvijas 

monētas”. Aktīvākās bibliotēkas (Apes bibliotēka) dalība noslēguma 

pasākumā, apbalvošana. 

SIA Telia Latvija Sadarbība kvalitatīva interneta pieslēguma/ datu pārraides tīkla darbības 

nodrošināšanā un tehniskās palīdzības sniegšana- nomainīts raidītājs, 

uzlabojot interneta ātrumu Alūksnes bibliotēkā.  

 

Valsts probācijas 

dienesta Alūksnes 

teritoriālā 

struktūrvienība 

Probācijas klientu nodarbināšana Alūksnes pilsētas bibliotēkā.  

2017.gadā Alūksnes bibliotēkā tika nodarbināts 1 klients 

Nodarbinātības 

Valsts aģentūras 

Alūksnes filiāle 

Sadarbība E-prasmju nedēļas pasākumu organizēšanā- lekcija, praktiskās 

nodarbības “E-pakalpojumi karjeras izaugsmei un darba meklēšanas 

prasmju pilnveidei” 

Smiltenes 

tehnikuma Alsviķu 

teritoriālā 

struktūrvienība 

Sadarbības līgums ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, kas nodrošina 1 

audzēknim darba vidē balstītas apmācības izglītības programmā “Datoru 

lietošana”, kvalifikācija- teksta redaktora operators. 

Uzņēmēju Vīgupu 

ģimene 

Alūksnes, Gaujienas, Trapenes bibliotēku iesaistīšanās uzņēmēju Vīgupu 

ģimenes iniciētajā akcijā “Draudzīga vieta bērnam” 

Radošas personības- 

literāti, mākslinieki, 

novadpētnieki, 

video operatori u.c. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā- tikšanās ar vietējiem literātiem, mākslinieku 

darbu izstādes, radošo alūksniešu darbu izstādes (foto, kolekciju, 

novadpētniecības). 

Alūksnes bibliotēkā A.Murašovas  M.Salmiņa, I.Kolosova, T.Ābeltiņas, 

Z.Purena, D.Sekačas, R.Balanes gleznu izstādes, alūksnietes I.Lāces maizes 

etiķešu kolekcijas izstāde, māksliniece D.Rudzīte vadījusi radošo nodarbību 

bērniem, mākslinieks G.Ozoliņš palīdz izvērtēt bērnu zīmējumu konkursu 

darbus. 

Sadarbībā ar alūksnieti, video operatoru V.Blūmu Alūksnes bibliotēka 

ieguvusi savā krājumā vērtīgus ar novada vēsturi saistītus DVD, tiek filmēti 

atmiņu stāstījumi pasākumu ciklā “Ar šodienas acīm”. 

Sadarbībā ar Alūksnes novadpētniekiem top izstāde un pasākums “AVIKS-

30” (Alūksnes vēstures interesentu kluba saimei- 30). 

Žurnāliste D.Lozko kopā ar savu sunīti Džazu piedalās lasīšanas stundās 

bērniem. 

Jāuzsver, ka radošo cilvēku devums savai bibliotēkai ir bezmaksas! 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

 2017.gadā bibliotēkas nav iesaistījušās konkrētos sadarbības projektos starptautiskā līmenī 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs  

 Viens no galvenajiem uzdevumiem bibliotēku interešu aizstāvībā- regulāri atgādināt 

bibliotēkas finansētājam- pašvaldībai- par bibliotēku nozīmību, pierādot to ar statistikas datiem, 

konkrētiem faktiem un stāstiem, kas arī regulāri 2017.gadā tika darīts, apmeklējot gan 

pašvaldības organizētās sanāksmes, komitejas un domes sēdes, gan runājot individuāli gan ar 

deputātiem, pārvalžu vadītājiem. 

 2017.gadā kā veiksmīgu piemēru var minēt Alūksnes novada attīstības programmas 

sagatavošanas posmu, kad visos pagastos un Alūksnes pilsētā tika organizētas pašvaldības 

darbinieku, sabiedrisko organizāciju un iedzīvotāju diskusijas par novada attīstības jautājumiem 

turpmākajiem 5 gadiem. Visu novada pagastu bibliotēku vadītāji, piedaloties minētajās grupu 

http://www.ainavudargumi.lv/
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diskusijās, varēja paust savu viedokli ne tikai bibliotēku un kultūras jautājumos, bet akcentēt 

problēmas arī citās sfērās, kā arī uzklausīt iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus bibliotēku darba 

jomā. Diskusijās Alūksnes pilsētā kultūras jomā- kā prioritārais jautājums tika akcentēts 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas atrašanās nepiemērotās telpās, kas ierobežo bibliotēkas 

pakalpojumu pieejamību. Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore un metodiķe iekļautas novada 

attīstības programmas izstrādes kultūras darba grupā. 

 Alūksnes novada domes vadība tika iepazīstināta ar Alūksnes pilsētas bibliotēkā veiktās 

aptaujas datiem- 45,8% pilnībā vai daļēji nav apmierināti ar bibliotēkas telpu pieejamību un 

piemērotību bibliotēkas funkciju veikšanai. Saņemti respondentu viedokļi, kur vairumā uzsvērts- 

par apgrūtināto nokļūšanu bibliotēkas 2.stāvā stāvo kāpņu dēļ. 

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

2017. gadā bibliotēku tīkls Alūksnes un Apes novados nav mainījies. Alūksnes pilsētas 

bibliotēka joprojām ir metodiskais un konsultatīvais centrs 21 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību 

bibliotēkai. Metodiskā darba galvenie virzieni ir palikuši nemainīgi - bibliotekārā darba koordinācija 

Alūksnes un Apes novados, bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības organizēšana, 

metodiskās palīdzības sniegšana pašvaldību bibliotēkām. 

 Regulāri tiek veikta metodisko materiālu, svarīgu e-dokumentu un cita veida aktuālas 

profesionālas informācijas saņemšana un nodošana bibliotēkām, organizēta dalība nozīmīgākajos 

semināros, konferencēs u.c. bibliotēku darba aktivitātēs Latvijā, bibliotēku darba rādītāju apkopošana 

un analīze, statistikas datu rediģēšana kultūras kartē, datu par pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

savākšana, apkopošana un iesniegšana Kultūras ministrijai, LNB Bibliotēku Attīstības centram, 

KISC, Latvijas Bibliotekāru biedrībai u.c. Alūksnes pilsētas bibliotēka kā metodiskais centrs organizē 

informatīvus mācību seminārus un apmācības 

 2017. gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka ir noorganizējusi 4 seminārus Alūksnes un Apes 

novadu bibliotēku darbiniekiem, pieredzes apmaiņas brauciens šogad netika rīkots. Semināros  tika 

runāts par bibliotēku nozares galvenajām aktualitātēm, analizēti darba rezultāti, diskutēts par jaunu 

pakalpojumu ieviešanu bibliotēkās, spriests par lasīšanas veicināšanas iespējām un pieredzi darbā ar 

bērniem un jauniešiem, notikusi dalīšanās pieredzē ar kolēģiem par dzirdēto dažādos profesionālās 

pilnveides pasākumos. Semināros bibliotēku darbinieki tika iepazīstināti arī ar projekta “Latviešu 

oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās” grāmatu kolekciju. 

 Tika apmeklēti arī daudzi citu organizētie profesionālās pilnveides pasākumi. Jau 20. reizi 

apmeklējām LBB VN bibliotēku darbinieku vasaras saietu – konferenci, kura šogad notika Madonas 

novadā. Šie saieti ir ļoti vērtīgi gan jaunu zināšanu iegūšanas, gan jaunas pieredzes iegūšanas 

iespējām, gan arī brīvā laika saturīgas pavadīšanas dēļ. Pateicoties dalībai EDIC uzturēšanas projektā, 

ir iespēja apmeklēt arī daudzus Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, LR Ārlietu ministrijas 

organizētos seminārus un forumus. 

• Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs

(-i) 

Pasākuma 

nosaukums, galvenās 

tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 17.03.2017. Alūksnes 

kultūras 

centrs 

Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Bibliotēku darbinieku 

seminārs. Tēmas – 

atziņas un secinājumi 

par darbu 2016. gadā, 

ieskats 2017. gada 

plānotajā, diskusija – 

pieredzes apmaiņa, 

katra bibliotēka 

demonstrē prezentāciju 

par veiksmīgākajām 

aktivitātēm un 

jauninājumiem, 

aktualitātes: E – 

prasmju nedēļa, 

Grāmatu svētki, 

Bibliotēku nedēļa, 

Stāstu bibliotēkas u.c. 

I.K.VIRJA grāmatu 

tirdzniecība. 

32 4 

2. 17.05.2017. Alūksnes 

administra

tīvā ēka 

Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Apmācību kursi “BIS 

ALISE – palīgs 

31 8 
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sadarbībā ar 

SIA “Tieto 

Latvia” 

bibliotēkas darba 

pārvaldībā” 

3. 10.10.2017. Alūksnes 

kultūras 

centrs 

Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Kultūras darbinieku 

seminārs. Tēmas – 

nozīmīgāko notikumu 

un pasākumu plāna 

projekts 2018. gadā, 

pasākumi Latvijas 

simtgadei, bibliotekārā 

darba aktualitātes, 

finansējuma piesaistes 

iespējas Alūksnes un 

Apes novados, 

grāmatu tirdzniecība. 

http://www.albibl.lv/?

go=galerija&id=15077

25199  

34 5 

4. 05.12.2017. Alūksnes 

Kultūras 

centrs 

Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

KISc 

Bibliotēku darbinieku 

seminārs. Tēmas – 

galvenie virzieni 

novadpētniecības 

darbā, bibliotekārs kā 

medijpratības 

mediators, Vidzemes 

novadu bērnu un skolu 

darbinieku 16. 

konferences Cēsīs 

galvenās atziņas, 

skaļās lasīšanas 

projekts, autortiesības 

bibliotēkās, bibliotēku 

krājumu saturs un 

kvalitāte., VID 

Elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas 

aktuālie jautājumi. 

29 5 

 

 Metodisko darbu koordinē, vada, sniedz konsultācijas, organizē tālākizglītības pasākumus, 

kopīgus semināru un konferenču apmeklējumus Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe, konsultācijas 

dažādos bibliotekārā darba jautājumos sniedz arī pārējie bibliotēkas nodaļu darbinieki: abonementa 

darbinieki- par lietotāju reģistrāciju IS Alise, SBA moduļa izmantošanu, lasītavas darbinieks- par 

datu bāzēm un pilnīgāku elektroniskā kataloga izmantošanu informācijas meklēšanā, bērnu literatūras 

nodaļas darbinieki- par jaunām lasīšanas veicināšanas aktualitātēm, komplektēšanas nodaļas 

darbinieks- sniedz jaunākās literatūras apskatus un individuālās konsultācijas darbā ar IS Alise. Starp 

Alūksnes novada pašvaldību un Apes novada domi ir noslēgts līgums par reģiona galvenās bibliotēkas 

metodisko funkciju veikšanu Apes novadā. 

 Tā kā 2016. gada Alūksnes un Apes novados notika vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija, 

tad 2017. gadā bieži vien bija nepieciešama konsultatīvā palīdzība akreditācijas komisijas ieteikumu 

izpildei – krājumu kvalitātes aktualizēšanai, informācijas meklēšanas iemaņu uzlabošanai, telpu 

pārdomātākai iekārtošanai u.c. 

• Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 Sadarbība ar skolu bibliotēkām visbiežāk aprobežojas ar aktuālas profesionālās informācijas 

nosūtīšanu, tai skaitā arī- Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. Notiek koordinējošais 

darbs ar Bērnu žūrijas skolu bibliotēkām, 2017.gadā- arī ar tām skolām, kuras piedalījās Nacionālās 

skaļās lasīšanas sacensībās.  

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1507725199
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1507725199
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1507725199
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 Apzinātas skolu bibliotēkās strādājošo darba slodzes. Alūksnes novadā darbojas 13 skolu 

bibliotēkas, Apes novadā darbojas 4 skolu bibliotēkas. Skolu bibliotēkās strādā 18 skolu bibliotēku 

darbinieki, no kuriem- 4 darbinieki strādā uz pilnu slodzi, 3 darbinieki- uz 0,4, 6 darbinieki- uz 0,2, 

4 darbiniekiem ir 0,1 slodze, 1 darbinieks- 0,03 slodzes, tādēļ visbiežāk skolu bibliotēkas veic tikai 

mācību grāmatu izsniegšanu/saņemšanu. Jāatzīst, ka, pateicoties sadarbībai, 2017.gadā palielinājās 

to skolu bibliotēku skaits, kas iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija (6 skolas).  

 Pēc pieprasījuma tiek sniegtas konsultācijas par statistikas datu ievadi Digitālajā Kultūras 

kartē.  

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas komplektēšanas nodaļas vadītāja un IT speciālists sniedz 

konsultācijas Alūksnes pilsētas sākumskolas un Valsts ģimnāzijas bibliotēku darbiniecēm darbā ar IS 

Alise- komplektēšanā, rekataloģizācijā, pēc skolu bibliotēku pieprasījuma- jaunsaņemtajiem 

izdevumiem importē/veido bibliogrāfiskos ierakstus elektroniskajam katalogam. 2018.gada sākumā 

darbu sistēmā ir uzsākusi arī Alūksnes novada vidusskolas bibliotēka, kam arī tiek sniegta 

konsultatīva palīdzība šī darba veikšanā.  Ieviest BIS Alise lauku skolās nav lietderīgi kamēr novados 

notiek skolu sistēmas reforma.  

• Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

 Notiek sadarbība ar LNB Bibliotēku attīstības centru – apmeklējam viņu organizētos 

seminārus un apmācības, vajadzības gadījumā lūdzam konsultācijas. 2017.gadā Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā LNB speciālisti klātienē sniedza konsultācijas krājuma attīstības jautājumos, 

profesionālajā pilnveidē un attīstības dokumentu sagatavošanā.  

 Bieži nākas konsultēties arī ar SIA Tieto Latvia par IS Alise darbību. Aizvadītajā gadā 

Alūksnē kopīgi tika noorganizēts apmācību kurss “BIS Alise – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā”, 

kuru vadīja funkcionālā konsultante Marina Saņuka.  Pagastu bibliotekāriem tas bija ļoti izdevīgi, jo 

apmācības notika uz vietas, un līdz ar to samazinājās gan to izmaksas, gan arī ceļa izdevumi.  

 Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Gulbenes novada bibliotēkas mācību centru, kurš 

2017.gada nogalē un 2018. gada sakumā ar VKKF atbalstu projekta “Novadpētniecības mācības 

bibliotekāriem seno mājvietu apzināšanā” organizēja 4 lekcijas un praktiskās nodarbības ne tikai sava 

novada, bet arī Alūksnes un Madonas reģionu bibliotekāriem.  

 Vietējā līmenī cieša sadarbība ir ar Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļu – 

organizējām kopīgus sezonas sākuma un noslēguma kultūras darbinieku seminārus, jau 11 gadus 

kopīgi rīkojam novadpētniecības konkursus Alūksnes kultūrizglītības iestādēm, organizējam kopīgus 

pieredzes braucienus, Grāmatu svētkus u.c. Bibliotēkas direktore katru nedēļu apmeklē sanāksmes, 

kuras vada Kultūras un sporta nodaļas vadītāja, un tajās piedalās visu Alūksnes pilsētas kultūras 

iestāžu vadītāji. Šajās sanāksmēs tiek spriests par galvenajām norisēm un tendencēm pilsētas kultūras 

dzīvē. 

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

vajadzības 

 Runājot par metodiskā un konsultatīvā darba problēmām, jāteic, ka viena no tām ir 

nepietiekamais finansējums profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanai. Lai gan jāteic, ka 

finansējums ne vienmēr ir noteicošais, bieži vien tie ir arī dažādi bezmaksas semināri, kā arī 

transportu apmaksā pilsētas bibliotēka vai Kultūras un sporta nodaļa no sava budžeta, bet atsaucība 

ir niecīga. Bieži vien pagastu bibliotēku darbinieki ir pārāk kūtri un neizrāda interesi par piedāvātajām 

iespējām. To varbūt arī var izskaidrot ar pesimismu, kas ir pārņēmis lielu daļu lauku iedzīvotāju, 

redzot, kā ar katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits, tiek slēgtas skolas, veikali, samazinātas slodzes 

kultūras iestādēs. Neviens nevar būt drošs, ka nākamā iestāde, kurai samazinās slodzi vai slēgs vispār, 

būs vietējā bibliotēka, jo, piemēram, Alūksnes novada mazākajā Kalncempju pagastā ir palikuši vairs 

tikai 186 iedzīvotāji. 

 Lai atvieglotu profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanu un samazinātu izmaksas, 

vairāk jādomā par to organizēšanu uz vietas Alūksnē.  

  

  

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 



Alūksnes un Apes novadu bibliotēku 2017.gada darba pārskats 
 

 

Pielikums Nr.1 Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājuma komplektēšanas un 

organizācijas politika 
 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

2017.-2019.gadam. 

 

1. Bibliotēkas un apkalpojamās teritorijas raksturojums.   

 Alūksnes pilsētas bibliotēka ir vienīgā pašvaldības publiskā bibliotēka Alūksnes pilsētā, tā 

veic reģiona galvenās bibliotēkas (RGB) funkcijas, ir konsultatīvais un metodiskais centrs 21 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēkai, sniedz atbalstu minēto novadu skolu bibliotēkām. 

Alūksnes pilsētā un novadā publisko bibliotēku tīkls ir optimāls un nodrošina labu pieejamību 

bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem. 

 Tabula “Alūksnes pilsētas un novada raksturojums” 

 Novada 

platība 

km2 
 

Teritoriālās 

vienības 
Iedzīvotāju 

skaits 

uz 01.01.2017. 

PMLP dati 

Visp. izglītības 

iestāžu skaits 

Publisko 

bibliotēku 

skaits 

Alūksnes 

novads (t.sk. 

Alūksnes 

pilsēta) 

~ 1765 

 

15 pagasti, 

Alūksnes 

pilsēta 

Novadā-16814 

(-518) 

 

PII- 6  

Ģimnāzija-1 

Vidusskolas-2 

Sākumskola-1  

Pamatskolas- 8 

Internātpamat-

skola-1 

18 

Alūksnes 

pilsēta 

 

~14 

 7711 

(-271) 

PII- 3 

Ģimnāzija-1 

Vidusskola-1 

Sākumskola-1  

1 

Alūksnes novadā bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus nodrošina: 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka; 

 17 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 535 iedzīvotājiem); 

 13 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas; 

 1 bibliotēka profesionālās izglītības kompetences centra Smiltenes tehnikums Alsviķu 

teritoriālajā struktūrvienībā; 

 1 augstskolas filiāles bibliotēka- LU Alūksnes filiāle; 

 1 slimnīcas bibliotēka Alūksnē. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbības mērķis ir:  

 sniegt operatīvus un kvalitatīvus  informācijas un bibliotekāros pakalpojumus,  

 sekmēt novada iedzīvotāju mūžizglītību, sekmīgu iekļaušanos darba tirgū, 

 nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu,  

 palīdzēt veidot zināšanu sabiedrību, tādējādi veicinot novada attīstību, 

 apkopot un saglabāt informācijas avotus par novada cilvēkiem, vēsturi, popularizēt tos. 

 Bibliotēkas uzdevumi krājuma veidošanā ir komplektēt, sistematizēt, apstrādāt, uzskaitīt, 

izvērtēt un saglabāt bibliotēkas krājuma resursus un nodrošināt to neierobežotu pieejamību 

lietotājiem.  

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši Alūksnes novada 

attīstības interesēm. Bibliotēka nodrošina sava krājuma, datubāzu un informācijas sistēmas, kā arī 

citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot starpbibliotēku abonementu 

pakalpojumus. Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka nodrošina Alūksnes un 
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Apes novadu bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju, sniedz tām konsultatīvu un metodisku 

palīdzību. 

Bibliotēka pamatā apkalpo Alūksnes pilsētas iedzīvotājus, bet tā kā Alūksnes ir novada centrs, 

tad tās lietotāji ir arī iedzīvotāji no pilsētai tuvākajiem pagastiem.  Bibliotēka atrodas pilsētas 

centrā. Pozitīvi, ka netālu no bibliotēkas atrodas divas pilsētas skolas- Alūksnes pilsētas sākumskola 

un Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija, kā arī- Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs, Nodarbinātības 

valsts aģentūras Alūksnes filiāle, novada sociālais dienests. Pilsētā darbojas RPIVA Alūksnes filiāle, 

mācību centrs “Izglītības un kultūras mantojuma zelta vārti”, mācību centru “Buts”, 

“Austrumvidzeme” filiāles, kuru piedāvātās apmācību programmas ietekmē pieprasījumu pēc 

konkrētiem izdevumiem arī Alūksnes pilsētas bibliotēkā.  

  

2. Krājuma komplektēšanas un informācijas resursu vispārīgs  raksturojums. 

 

 Uz 2017.gada 1.janvāri Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums ir 43771 eksemplāri dažādu 

resursu, tai skaitā 34999 grāmatas. Uz vienu Alūksnes pilsētas iedzīvotāju ir 5,7 vienības resursu, t.sk 

grāmatas- 4,5 grāmatas. Uz vienu bibliotēkas lietotāju – 21 vienība, t.sk.- 16,8 grāmatas (2078 

lietotāji). 

 Krājuma veidošanas mērķis, uzdevumi, struktūra. 

 Krājuma veidošanas mērķis ir nodrošināt ikvienu bibliotēkas apmeklētāju ar kvalitatīvu, 

sabiedrības interesēm atbilstošu krājumu, kas sniedz jebkuram interesentam nepieciešamo 

informāciju, zināšanas, nodrošina saturīgu brīvā laika pavadīšanu, neatkarīgi no tā dzīves vietas, 

dzimuma, vecuma, fiziskā un sabiedriskā stāvokļa, reliģiskās un nacionālās piederības.  

    Veidojot krājumu, bibliotēka Alūksnes pilsētas un novada iedzīvotājiem nodrošina: 

 piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā ikvienam interesentam; 

 piekļuvi valsts un pašvaldības informācijai, dokumentiem; 

 atbalstu formālajai un mūžizglītībai, pilnvērtīgai iespējai atpūsties; 

 lasīšanas un literatūras popularizēšanu; 

 pirmo saskarsmi ar grāmatu bērniem; 

 informācijas, literatūras u.c. dokumentu par Alūksnes novadu apzināšanu, komplektēšanu, 

saglabāšanu un neierobežotu pieejamību. 

Krājuma struktūru veido:  

 Lietotāju apkalpošanas nodaļu krājums:  

- Abonements (aktīvā krājuma daļa- daiļliteratūra un nozaru literatūra u.c. dokumenti, 

novadpētniecības krājuma daļa- novadnieku darbi, audiovizuālie dokumenti- filmas);  

- Lasītava (laikraksti, žurnāli, uzziņu izdevumi, enciklopēdijas, vārdnīcas, ceļveži, vērtīgas 

nozaru grāmatas, kas nav pieejamas nevienā no reģiona bibliotēkām, pašvaldības dokumenti, 

novadpētniecības dokumenti- publikāciju apkopojumi no Latvijas preses izdevumiem, arī- 

grāmatām tematiskajās mapēs, audiovizuālie dokumenti u.c.);  

- Bērnu literatūras nodaļa (bērniem un jauniešiem līdz 9.klasei adresētie resursi- grāmatas, 

žurnāli, audiovizuālie dokumenti, spēles u.c.);  

 Krātuve (dubleti, maz izmantoti izdevumi).  

 Elektroniskie resursi: 

- bibliotēkas veidotās un abonētās datu bāzes tiešsaitē:  

 novadpētniecības datu bāze; 

 pašvaldības dokumentu datu bāze; 

 Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv; 

 datu bāze Letonika www.letonika.lv. 

 Bibliotēkas krājuma veidošanu uzrauga un kontrolē bibliotēkas direktora iecelta bibliotēkas 

Krājuma komisija 4 cilvēku sastāvā. 

 Krājuma vispārīgs raksturojums. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājuma komplektēšanu nosaka:  

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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 lietotāju pieprasījums; 

 bibliotēkas funkcijas (informēt, izglītot, izklaidēt);  

 finanšu līdzekļu apjoms;  

 izdevēju piedāvājums. 

 Krājuma sastāvā ir dažādi izdevumu veidi: grāmatas (80%), periodika (19%), elektroniskie 

resursi un audiovizuālie izdevumi (1%), attīstošās spēles. 

 Krājuma tematiskais aptvērums: pārstāvētas gandrīz visas zinātņu nozares, visplašāk – daiļliteratūra 

un literatūra bērniem. Kārtojums krājumā ir sistemātisks, pa nozarēm.  
 Krājuma valodu aptvērums: galvenokārt tiek komplektēti izdevumi latviešu valodā (78%) , 

kā arī- krievu valodā (19 %), angļu, vācu u.c. valodās (3%). 

 Krājuma eksemplaritāte: grāmatas tiek komplektētas 1-2 eksemplāros, laikraksti, žurnāli- 

kārtējā gada pilni komplekti. 

 Krājuma reģionālais aptvērums: pārsvarā tiek komplektēti Latvijas izdevumi. Reti un ar lielu 

atlasi- citās valstīs izdotie izdevumi (galvenokārt- daiļliteratūra, žurnāli, kas izdoti Krievijā). 

 Krājuma komplektēšanas avoti:  

 pirkumi (grāmatu tirdzniecības organizācijas Alūksnē- SIA “Donita” grāmatnīca, SIA 

“Zvaigzne ABC” grāmatnīca Alūksnē, izbraukuma tirdzniecība- IK “Virja AK”, izdevēji, SIA 

“Latvijas Grāmata”);  

 abonēšana (periodiskie izdevumi, autorizētās datu bāzes);  

 dāvinājumi (no privātpersonām, organizācijām, ar LNB starpniecību saņemti);  

 atvietošana nozaudēto izdevumu vietā (Bibliotēkai tiesības izvērtēt izdevumus pēc atbilstības 

lietotāju vajadzībām, fiziskā stāvokļa, nozaudētā izdevuma vērtības);  

 dalība VKKF atbalstītajās programmās, LNB, LBB administrētajos projektos (lasīšanas 

programma “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija ”, “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra" 

u.c.). 

 Krājuma finansējuma avoti: 

 Alūksnes novada pašvaldības budžeta asignējumi (pamatfinansējums); 

 dalība projektos. 

 Uz vienu reģistrēto Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietotāju (2016.gadā tie ir 2078 lietotāji) 

krājumam izlietots EUR 4,18 pašvaldības finansējuma, bet uz vienu pilsētas iedzīvotāju - EUR 1,13. 

Plānots finansējumu krājuma komplektēšanai pakāpeniski palielināt- vismaz EUR 1,50 uz vienu 

iedzīvotāju.   

Finansējuma sadalē krājuma komplektēšanai ievērota šāda proporcionalitāte: 

 70% no finansējuma- grāmatām, audiovizuālajiem izdevumiem, no tā- 

         30%- izdevumi bērniem, 

 30%- periodisko izdevumu abonēšanai. 

 Bibliotēkai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem krājuma komplektēšanai jāatbilst LR Ministru 

kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem.  

3. Bibliotēkas mērķauditorija. 

Bibliotēkas pamatmērķauditorija ir Alūksnes pilsētas un arī- novada iedzīvotāji. ~46% no 

novada iedzīvotājiem dzīvo Alūksnes pilsētā, bet pārējie ~54% dzīvo lauku teritorijās. Novada 

iedzīvotāji galvenokārt nodarbojas ar lauksaimniecību, mežsaimniecību un dažādu pakalpojumu 

sniegšanu. Kopējais iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā 5 gados samazinājies par 1894 iedzīvotājiem, 

tai skaitā- Alūksnes pilsētā- par 884 iedzīvotājiem. 

2016.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkā kā pastāvīgi tās lietotāji iesaistīti 27% pilsētas 

iedzīvotāju, kas pēdējos 5 gados ir diezgan stabils rādītājs ar minimālām svārstībām. 

Bibliotēkas lietotāju sastāvs: 

 strādājošie valsts, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos (27%) 

 darba meklētāji, mājsaimnieces (10%) 

 seniori (10%)  

 studenti (5%)  

 pirmsskolas vecuma bērni, skolu audzēkņi (42%) 

  u.c. 
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4. Krājuma komplektēšanas pamatprincipi. 

 Informācijas resursiem jāatspoguļo dažādi viedokļi;  

 Izvēloties dokumentus, nav pieļaujama politiska, reliģiska, komerciāla, personiska vai cita 

ietekmēšana;   

 Pieejamība- jānodrošina pieeja informācijas resursiem dažādos formātos- tradicionālajā 

papīra formātā un elektroniskajā formātā ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no tā dzimuma, 

vecuma, fiziskā un sabiedriskā stāvokļa, dzīves vietas, reliģiskās un nacionālās piederības; 

 Kvalitāte – bibliotēkas krājuma komplektēšana iespējami atbilstoši Alūksnes pilsētas un 

novada attīstības iezīmēm, vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām; 

 Aktualitāte, plānveidīgums – regulāra un sistemātiska krājuma papildināšana ar jaunākajiem 

iznākušajiem izdevumiem, nekontrolētu iepirkumu un dāvinājumu nepieļaušana; 

 Daudzveidība – visās nozarēs iespējami visaptverošs dokumentu klāsts dažādām lasītāju 

grupām un izglītības līmeņiem.  

 Dokumentu atlases kritēriji:  

 atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm;  

 izdevuma kvalitāte;  

 publikācijas forma un stils;  

 valodas aspekts; 

 nozaru speciālistu vērtējums;  

 oriģināla (tulkotai uzziņu literatūrai) publicēšanas gads;  

 cena. 

Izdevumi tiek komplektēti 1 eksemplārā, paaugstināta pieprasījuma izdevumi- 2 

eksemplāros. 

 Komplektējamo izdevumu veidi: 

 grāmatas (komplektējamo izdevumu pamatveids);  

 žurnāli (komplektē kārtējā gada izdevumus); 

 laikraksti (komplektē kārtējā gada izdevumus); 

 audiovizuālie izdevumi (filmas, klausāmgrāmatas- CD, DVD formātos);  

 autorizētās datu bāzes (www.news.lv; www.letonika.lv u.c.- pēc iespējām); 

 galda spēles (ar atlasi, attīstošās) 

 

 Komplektējamo izdevumu tematika: 

UDK Nozare 
Piezīmes 

 

  
Plānots kārtējā gadā  nozaru literatūru komplektēt ~30% no 

kopējā jaunieguvumu skaita 

0 Vispārīgā nodaļa Pamatzināšanu līmenis 

004      Datorzinātne Komplektē galvenokārt pēdējos 3 gados izdotos izdevumus 

02      Bibliotēkzinātne 
Pamatzināšanu līmenī. Galv.uzmanība- publiskajām 

bibliotēkām 

1 Filosofija Pamatzināšanu līmenis. Garīgās dzīves filosofija- padziļināti 

15 Psiholoģija Padziļināti, studiju līmenī, arī populārzinātniski izdevumi 

2 Reliģija Pamatzināšanu līmenī 

3 Sociālās zinātnes Padziļināti, studiju līmenī 

32      Politoloģija Padziļināti, studiju līmenī 

33      Ekonomika Padziļināti, studiju līmenī 

34      Tiesības Padziļināti, studiju līmenī 

37      Pedagoģija. Izglītība Padziļināti, studiju līmenī 

39 
     Etnogrāfija. Tradīcijas. 

Folklora 
Pamatzināšanu līmenis, populārzinātniska satura izdevumi. 

Padziļināti- izdevumi, kas saistīti ar Vidzemi 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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5 Dabaszinātnes  
Pamatzināšanu līmenis, populārzinātniska satura izdevumi. 

Komplektē galvenokārt pēdējos 5 gados izdotos izdevumus 

6 
Lietišķās zinātnes. Medicīna. 

Tehnoloģijas 
Komplektē galvenokārt pēdējos 5 gados izdotos izdevumus 

61      Medicīna 
Pamatzināšanu līmenis, populārzinātniska satura izdevumi 

(veselīgs dzīvesveids, tautas medicīna u.c.) 

 

62      Tehnika 
Padziļināti, studiju līmenī.  Praktiska satura izdevumi 

(transportlīdzekļu ekspluatācija, metālapstrāde u.c.) 

63      Lauksaimniecība 
Padziļināti, studiju līmenī. Praktiska satura izdevumi 

(lopkopībā, augkopībā, augu aizsardzībā u.c.) 

64      Mājsaimniecība 
Pamatzināšanu līmenis, populārzinātniska, praktiska satura 

izdevumi  

69      Būvniecība 
Pamatzināšanu līmenis, populārzinātniska un praktiska satura 

izdevumi (ēku būvniecībā, mājokļa remontā, amatniecībā u.c) 

7 Māksla. Izklaide. Sports Pamatzināšanu līmenis, populārzinātniska satura izdevumi 

8 Valodniecība 
Padziļināti, studiju līmenī komplektē galvenokārt izdevumus 

par  Latviju, latviešu valodu. Pārējās valodas- pamatzināšanu 

līmenis 

9 
Ģeogrāfija. Biogrāfijas. 

Vēsture 

Pamatzināšanu līmenis, populārzinātniska satura izdevumi . 

Padziļināti- izdevumi par Latvijas vēsturi. Novadpētniecības 

izdevumi. 

908  Novadpētniecība 

Iespējami pilnīgi tiek komplektēti resursi par Alūksnes un Apes 

novadiem, neatkarīgi no izdevuma veida, izdošanas vietas un 

valodas. 

Izdevumu veids- grāmatas, audiovizuālie izdevumi, žurnāli, 

rokraksti, fotogrāfijas (tradicionālā un digitālā formātā) u.c. 

Novadnieku-literātu darbi, grāmatas par ievērojamiem 

novadniekiem tiek komplektētas vismaz 2 eksemplāros, pārējie 

izdevumi- vismaz 1 eksemplārā.  

 

 Daiļliteratūra 

Plānots kārtējā gadā komplektēt ~40% no kopējā 

jaunieguvumu skaita. 

No Latvijas izdevumiem komplektē pēdējos 2-3 gados izdotos 

darbus latviešu valodā, paaugstināta pieprasījuma daiļliteratūru 

(detektīvi, bestselleri) arī krievu valodā, jauniešiem adresētu 

jaunāko daiļliteratūru arī-angļu un vācu valodā.  

Atkārtoti izdevumi komplektējami iepriekš izdoto nolietoto 

vietā. Komplektē arī klausāmgrāmatas. 
Daiļliteratūras krājumā jāsabalansē lasītāju pieprasījums, ar 

nepieciešamību veidot labu lasītāju gaumi 

 Izdevumi bērniem 

Plānots kārtējā gadā komplektēt ~30% no kopējā 

jaunieguvumu skaita. 

Komplektē izdevumus bērniem, kas izdoti pēdējos 2 gados:  

oriģinālliteratūru,  

labākās tulkotās grāmatas 

uzziņu izdevumus 

attīstošās galda spēles 

grāmatas, kas rosina bērnus darboties, mācīties kopā ar 

vecākiem (mācīties burtus, ciparus, veidot u.tt.) 

lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku 

žūrija” iekļautās grāmatas 

sabalansēts teksta un ilustrāciju apmērs 

 Komplektējot krājumu, tiek ņemts vērā, ka galvenie uzņēmējdarbības veidi novadā ir 

mežizstrāde, kokapstrāde, celtniecība, mazumtirdzniecība, lauksaimnieciskā ražošana, kravu 

pārvadājumi pa autoceļiem, automobiļu apkope un remonts.  

 Analizējot krājuma apgrozījumu pa nozarēm, redzam, ka vismazākais dokumentu 

apgrozījums ir sekojošās nozarēs- literatūrzinātnē, valodniecībā, dabaszinātnēs, ģeogrāfijā, mākslā. 

Izdevumi šajās nozarēs tiek komplektēti minimālā līmenī. 

 Vislielākā interese lietotājiem ir par daiļliteratūru (42% no kopējā izsnieguma), arī par 

sabiedrisko zinātņu literatūru- pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, juridiskās zinātnes, sabiedriskās 
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attiecības - jomas, kurās ir vairāk studējošo no vietējiem iedzīvotājiem. Izdevumi šajās nozarēs tiek 

komplektēti padziļinātā līmenī. 

 

 Prioritātes krājuma komplektēšanā: 

 izdevumi bērniem, pusaudžiem; 

 uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, datubāzes); 

 izdevumi studiju atbalstam prioritārajās nozarēs; 

 izdevumi saturīga brīvā laika pavadīšanai (daiļliteratūra, praktiska satura izdevumi); 

 latviešu daiļliteratūra un populārzinātniskā oriģinālliteratūra;  

 labākā tulkotā un kritiķu atzinīgi novērtētā ārvalstu daiļliteratūra; 

 klausāmgrāmatas bērniem un pieaugušajiem. 

 Valodu aptvērums: 

 pamatvaloda- latviešu valoda; 

 krievu valoda- paaugstināta pieprasījuma daiļliteratūra, populārzinātniskā literatūra vēsturē, 

medicīnā, ievērojamu cilvēku biogrāfijas u.c.; 

 angļu, vācu valodā- minimālā apjomā- jauniešiem adresēta populāra daiļliteratūra. 

 Krājumā nekomplektē: 

 īslaicīgs nozīmes izdevumus, sīkiespieddarbus (bukletus, reklāmas prospektus, partiju 

programmas, afišas u.tml.); 

 pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas, darba burtnīcas, metodiskos līdzekļus 

pedagogiem; 

 mūzikas ierakstus; 

 nošu izdevumus (izņemot bērniem domātos dziesmu krājumus); 

 atsevišķu rakstu kopijas, avīžu un žurnālu izgriezumus (izņemot novadpētniecību); 

 kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecību); 

 attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību); 

 rokrakstus (izņemot novadpētniecību); 

 pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru. 

 

5. Dāvinājumu pieņemšanas politika. 

 Bibliotēka dāvinājumos no privātpersonām, iestādēm un organizācijām bez atlīdzības pieņem: 

 grāmatas, 

 audiovizuālos izdevumus (CD, DVD formātā), 

 galda spēles. 

 Dāvinājumu izvērtēšanu veic Krājuma komisija pēc sekojošiem kritērijiem:  

- izdevuma fiziskais stāvoklis; 

- izdošanas gads;  

- pieprasījums;  

- dokumenta esamība bibliotēkā; 

- dokumenta atbilstība krājuma komplektēšanas prioritātēm;  

- dokumenta vērtība bibliotēkas krājumā. 

 Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji: 

- izdevuma fiziskais stāvoklis – nelietotas vai mazlietotas, iesējums- cietie vāki; 

- izdošanas laiks – pēdējo 5 gadu izdevumi, ja nav krājumā vai ir nepieciešams veikt krājuma 

piekomplektēšanu ar trūkstošajiem eksemplāriem; 

- aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra; 

- ar novadu saistīti izdevumi, ja nav krājumā vai ja nepieciešami papildus eksemplāri; 

- izdevumi ar kultūrvēsturisku nozīmi, neskatoties uz izdošanas gadu; 

- valoda – pamatā latviešu valoda, paaugstināta pieprasījuma daiļliteratūra (detektīvi, 

bestselleri), populārzinātniskā literatūra arī krievu valodā, jauniešiem adresēta jaunākā 

daiļliteratūra-angļu un vācu valodā; 
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- bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai piedāvāt 

lietotājiem; 

- saturīgi vērtīgi izdevumi teicamā kvalitātē, kas izdoti pirms vairāk kā 5 gadiem, tiek pieņemti, 

lai aizvietotu fiziski nolietotos, bet lietotāju pieprasītos izdevumus. 

 

 Par dāvinājuma statusu liecina grāmatas titullapā ielīmēta uzlīme ar dāvinātāja vārdu (ja 

dāvinātājs tam ir piekritis).  

 Piegādi veic paši dāvinātāji, atsevišķos gadījumos- bibliotēka. 

 

6. Dokumentu rekomplektēšanas (norakstīšanas) politika. 

 Ja bibliotēkas krājumā esošie dokumenti tiek uzskatīti par bibliotēkas lietotājiem nederīgiem, 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi” 33. 

punktu, notiek norakstīšanai paredzēto izdevumu atlase. 

 Dokumentu izvērtēšana tiek veikta pēc kritērijiem:  

- dokumenta fiziskais stāvoklis, nolietojums;  

- cirkulācijas (izsnieguma) biežums;  

- dokumenta esamība vēl kādā citā reģiona bibliotēkā;  

- iespējamā pielietojamība nākotnē; 

- dokumenta datējums; 

- dokumenta vērtība bibliotēkas krājumā; 

- līdzīgas informācijas pieejamība citur. 

 Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli: 

- pēc satura novecojuši; 

- liekie dubleti; 

- bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši un maz izmantoti dokumenti; 

- nolietoti iespieddarbi u.c. dokumenti, kuri lietošanas procesā kļuvuši turpmākai izmantošanai 

nederīgi; 

- nozaudētie iespieddarbi (lietotāju nozaudētie, pazuduši brīvpieejas apstākļos, pazuduši 

sūtījumu laikā); 

- dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ (lietotāja dzīvesvietas maiņas dēļ u.c.); 

- izdevumi nodoti citām bibliotēkām; 

- īslaicīgs glabāšanas termiņš (seriālizdevumi); 

- bojāti stihisku nelaimju dēļ; 

 Bibliotēkas krājuma rekomplektēšana - resursu izvērtēšana un materiālu norakstīšana notiek 

1-2 reizes gadā. Lietotāju nozaudētas grāmatas tiek aizstātas ar līdzvērtīgām, kā to paredz Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas lietošanas noteikumi.  

 Abonētās preses glabāšanas termiņi: 
 Laikrakstu un žurnālu glabāšanas ilgumu nosaka lasītāju pieprasījums un šo izdevumu 

izvietošanas iespējas. 

- Latvijas lielākie laikraksti (“Diena”, “Latvijas Avīze”, “MK Latvija” u.c.) , – pieejami tikai 

kalendārajā gadā saņemtie laikrakstu numuri, pārējo gadu izdevumi- iespēju robežās; 

- vietējā reģiona laikraksti „Malienas Ziņas”, „Alūksnes Ziņas”- pastāvīgi; 

- nozaru žurnāli – pēc vajadzības; 

- populāra rakstura žurnāli – 2 gadi. 
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Pielikums Nr.2 Alūksnes pilsētas bibliotēkas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju infrastruktūra 
 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas datori” 

Atrašanās vieta 
Funkcija 

(finansējuma avots) 
OS 

Operatīvā 

atmiņa 

(Gb) 

Procesor

s (GHz) 

Iegādāts

/saņemts 

Plānots 

nomainīt/ 

uzlabot 

Abonements  Darbinieka (KISC) WIN7 4 3,3 2012. 2019. 

Abonements  Darbinieka (pašvaldība) WIN10 2 1,6 2012. 2019. 

Lasītava  Darbinieka (pašvaldība) WIN10 4 3,2 2015.  

Bibliogrāfs  Darbinieka (pašvaldība) WIN10 4 3,6 2015.  

SIPP  Darbinieka (pašvaldība) WIN10 4 3,6 2015.  

Komplektēšana  Darbinieka (pašvaldība) WIN10 4 3,6 2015.  

Metodiķis  Darbinieka (pašvaldība) WIN10 4 3,6 2015.  

Direktors Darbinieka (KISC) WIN7 4 3,3 2012. 2019. 

Bērnu lit.nod.  Darbinieka (KISC) WIN10 4 3,3 2012. 2019. 

Bērnu lit.nod.  Darbinieka (pašvaldība) WIN10 4 3,6 2015.  

Bērnu lit.nod.  Darbinieka (pašvaldība) WIN10 4 3,6 2015.  

Abonements  

 
Publiskais (3TD) WIN7 1 2,66 2008. 2018. 

SIPP Publiskais (3TD) WIN7 4 1,8 2008. 2018. 

SIPP Publiskais (3TD) WIN7 4 1,8 2008. 2018. 

SIPP Publiskais (3TD) WIN7 4 1,8 2008.  

SIPP Publiskais (3TD) WIN7 4 1,8 2008.  

SIPP Publiskais (3TD) WIN7 4 1,8 2008.  

SIPP 

Publiskais  

(ERAF projekts  

PIPP attīstība) 

WIN8.1 4 3 2015.  

SIPP 

Publiskais  

(ERAF projekts  

PIPP attīstība) 

WIN8.1 4 3 2015.  

Bērnu lit.nod. Publiskais (3TD) WIN7 4 1,8 2008.  
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Atrašanās vieta 
Funkcija 

(finansējuma avots) 
OS 

Operatīvā 

atmiņa 

(Gb) 

Procesor

s (GHz) 

Iegādāts

/saņemts 

Plānots 

nomainīt/ 

uzlabot 

Bērnu lit.nod. Publiskais (VVBIS) 
WINThi

nPC 
2 2,8 2005.  

Portatīvais dators 

(nomas) 
Publiskais (KISC) WIN7 4  2011. 2020. 

Portatīvais dators 

(nomas) 
Publiskais (KISC) WIN10 4  2011.  

Portatīvais dators Darbiniekiem (KISC) WIN10 4  2014. 2020. 

 

Darbinieku datortehnikas stāvoklis bibliotēkā vērtējams kā labs, lietotājiem domātās 

datortehnikas stāvoklis- apmierinošs. Jāturpina darbs pie Trešā Tēva dēla projekta datortehnikas 

nomaiņas. 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas citas IT ierīces” 

Iekārta  
Iegādes  

finansējuma avots 
Skaits 

Iegādes 

gads 

Planšetdators Pašvaldības budžets 1 2015. 

Projektors Pašvaldības budžets 1 2012. 

LED televizors Pašvaldības budžets 1 2016. 

Kases aparāts Pašvaldības budžets 1 2014. 

Multifunkcionālā iekārta  (krāsu, A3) 

ERAF projekts  

PIPP attīstība 
1 2015. 

Multifunkcionālā iekārta  

(melnbalta, A3) (abonements) 
KISC 1 2008. 

Multifunkcionālā iekārta (melnbalta, A4)  Dāvinājums Telia Latvija 1  

Printeris (krāsu, A4) 

(bērnu nod.) 
Pašvaldības budžets 1 2006. 

Printeris (melnbalts, A4) (KAN) KISC 1  

Kopētājs (melnbalts, A3) (bērnu nod.) Pašvaldības budžets 1 2006. 

Laminēšanas iekārta Pašvaldības budžets 1 2014. 

Fotoaparāts (digitālā spoguļkamera) Pašvaldības budžets 1 2015. 

Atskaņotājs VHS, DVD Pašvaldības budžets 1 2003. 

CD mūzikas atskaņotājs Pašvaldības budžets 1  

Mobilais tālrunis KISC 

Pašvaldības budžets 
2 2011. 

Svītrkodu skeneri KISC 7  
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Pielikums Nr.3 Fotomirkļi 
 

  

Seminārs  

Tūrisma piedāvājuma paplašināšana  

un iespējas mazajiem uzņēmējiem 

Lekcija - diskusija  

Latvijas, Eiropas un pasaules nākotne 

jaunajā realitātē 
 

 

Seminārs Finansējuma piesaistes 

iespējas Alūksnes un Apes novados 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā viesojas 

grāmatas Latvietes karma autore Inta Blūma 
 

 

Tikšanās ar grāmatas Meža meitas autori 

Sanitu Reinsoni 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā viesojas 

Nora Ikstena un Liega Piešiņa 
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Alsviķu pagasta senioru kopa Par prieku 

sev un citiem tiekas bibliotēkā katru 

trešdienu 

Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 

pasākums Zvaigžņu atspulgā 

 

  

 

 

 

 

 

 

E – prasmju nedēļa Malienas bibliotēkā Radošā darbnīca Lieldienu apsveikumu 

veidošana Veclaicenes bibliotēkā 
 

 

Seniori izspēlē erudīcijas spēli  

Iepazīsti Alūksnes novadu! 

 Zeltiņu bibliotēkā 

Prāta spēles, ko kopā ar tautas namu 

organizē Jaunlaicenes pagasta bibliotēka, ir 

guvušas atsaucību jauniešu vidū 
 

 

 

        



Alūksnes un Apes novadu bibliotēku 2017.gada darba pārskats 
 

 

Mālupes pagasta bibliotēku sveic 

kolēģes 70 gadu jubilejā 

Arī Trapenes bibliotēkai - 70 

 

 

Alūksnes un Apes novadu bibliotekāri 

LBB Vidzemes vasaras saietā – 

konferencē Lubānas novadā 

Kultūras darbinieki stāda sarkanās un 

baltās tulpes Latvijas simtgadei pie 

Alūksnes Kultūras centra 
 

 

Grāmatzīmes bērniem Liepnas pagasta 

bibliotēkā 

Jaunannas bibliotēkā domā par to, kā 

interesantāk uzrunāt mazos lasītājus 

 

 

 


