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1. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums. 

 

2013.gads bibliotēku darbiniekiem ir bijis darbīgs un radošs, par savu galveno uzdevumu 

ikdienas darbā izvirzot- kvalitatīvu bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanu. Jāpriecājas, ka 2013.gadā 

pieaugusi bibliotēku izmantojamība (fiziskie apmeklējumi + 4120, virtuālie apmeklējumi + 1422), 

palielinājies bibliotēkās reģistrēto lasītāju skaits (+433), pieauguši pašvaldību piešķirtie līdzekļi 

krājuma komplektēšanai (+ Ls 1730), saglabāts bibliotēku tīkls un darbinieku resursi. Alūksnes un 

Apes novadu pašvaldību bibliotēkās lasa 32% iedzīvotāju. Apmeklētāju vecuma sastāvs mainās, 

nedaudz samazinājies bērnu un jauniešu īpatsvars- viņi sastāda 33,5 % no visiem reģistrētajiem 

lietotājiem, apmeklējums- 43% no kopējā bibliotēku apmeklējumu skaita.  

2013.gadā Alūksnes un Apes novadu publisko bibliotēku darba prioritātes un galvenie uzdevumi bija: 

 Bibliotēku pakalpojumu attīstība un bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kvalitātes 

uzlabošana; 

 Krājumu kvalitātes pilnveidošana, informācijas pieejamības uzlabošana; 

 Lasītprieka veicināšana bērnu un jauniešu vidū; 

 Bibliotēkas lietotāju apmācība darbam ar datoru, internetu un informācijas meklēšanas 

prasmju uzlabošana;  

 Bibliotēku pakalpojumu popularizēšana, publicitātes nodrošināšana; 

 Darbinieku profesionālā tālākizglītība; 

 Bibliotēku materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. 

Alūksnes reģionā darbojošos bibliotēku skaits 2013.gadā nav mainījies, bibliotēku skaits 

ir optimāls. 

Alūksnes novadā ir apvienojušies 15 pagasti (Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunannas, 

Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Mālupes, Malienas, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu un 

Ziemera) un Alūksnes pilsēta, kas ir novada administratīvais centrs.  

Uz 2013.gada 1.jūliju, pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā bija 

reģistrēti 18301 iedzīvotāji (iedzīvotāju skaits samazinājies par 200 iedzīvotājiem jeb 1,1 %). 

Iedzīvotāju blīvums Alūksnes novadā ir viens no mazākajiem valstī- 10,5 cilvēki uz 1 km2. Kopējais 

iedzīvotāju skaits Alūksnes novadā 3 gadu laikā samazinājies par 505 iedzīvotājiem, kas ievērojami 

ietekmē pašvaldības budžeta ieņēmumus.  

Alūksnes novadā darbojas: 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka; 

 17 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 580 iedzīvotājiem) 

 14 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas  
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 1 profesionālās skolas bibliotēka 

 1 augstskolas filiāles bibliotēka 

 1 slimnīcas bibliotēka. 

Publiskās bibliotēkas Alūksnes novadā darbojas kā pagastu pārvalžu struktūrvienības, rīkojumus 

par pagastu bibliotēku darbu izdod pagasta pārvaldes vadītājs. Alūksnes pilsētas bibliotēka- Alūksnes 

novada pašvaldības iestāde. Pagastos izveidotas pagastu pārvaldes, kuru darbu organizē un vada viens 

pārvaldes vadītājs uz 2-3 pārvaldēm, novada centrā Alūksnē atrodas novada dome un administrācija, 

darbojas centralizētā grāmatvedība, atsevišķa pārvalde pilsētā nav izveidota. Kopējo kultūras iestāžu, 

t.sk. arī bibliotēku, darbības koordināciju veic Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas 

vadītājs. 

Divos lielākajos Alūksnes novada pagastos- Alsviķu un Jaunalūksnes- darbojas pa 2 bibliotēkām. 

Nepilnu darba laiku (0,5 slodzes) strādā 1 bibliotēka- Alūksnes Kalncempju pagastā. Mālupes 

bibliotēkā strādā 2 darbinieki, no kuriem viens uz ½ slodzi. Pārējās bibliotēkās- strādā pa vienam 

darbiniekam- bibliotēku vadītāji. 

Apes novada administratīvajā teritorijā ietilpst Apes pilsēta, kurā atrodas novada administratīvais 

centrs, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasti. Uz 2013.gada 1.jūliju, pēc Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes datiem, Apes novadā bija reģistrēti 4033 iedzīvotāji (iedzīvotāju skaits 

samazinājies par 68 iedzīvotājiem jeb 1,7%). Pēdējo trīs gadu laikā iedzīvotāju skaits samazinājies par 

511 iedzīvotājiem. 

Apes novadā darbojas 4 pašvaldības publiskās bibliotēkas (1 bibliotēka uz 1008 iedzīvotājiem): 

 Apes bibliotēka (vietējās nozīmes pilsētas bibliotēka) 

 3 pagastu bibliotēkas 

 5 skolu bibliotēkas. 

Apes novadā katrā pagastā ir izveidotas pagastu pārvaldes, bibliotēkas- pašvaldības iestādes. 

Bibliotēku vadītāju darbu pārrauga domes izpilddirektors. Atskaites periodā bibliotēku skaits nav 

mainījies. Apes bibliotēkā strādā 3 darbinieki, Virešu un Gaujienas pagasta bibliotēkās- pa vienam 

darbiniekam, bet Trapenes bibliotēkā- 2 darbinieki, no kuriem 1 darbiniece nepilnu darba laiku- 0,9 

slodzes.  

Alūksnes pilsētas bibliotēka ir Alūksnes novada pašvaldības iestāde, kura darbojas kā reģiona 

galvenā bibliotēka (RGB) abu novadu bibliotēkām. Alūksnes un Apes novadu domes ir pieņēmušas 

lēmumus, kuri nosaka, ka Alūksnes pilsētas bibliotēka realizē Alūksnes un Apes novadu RGB 

funkcijas, noslēgts līgums, katru gadu tiek saskaņots nepieciešamais finansējums metodiskā darba 

veikšanai. 2013.gadā finansējums no Apes novada pašvaldības- Ls 1175 (Ls 293,75 uz 1 publisko 

bibliotēku). 2012.gadā bibliotēkai notikusi atkārtota akreditācija, kuras rezultātā iegūts reģiona 

galvenās bibliotēkas statuss līdz 2017.gada decembrim. 
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Visas pašvaldību bibliotēkas ir reģistrētas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā, ir akreditētas 

(Alūksnes pilsētas bibliotēka- 2012.gadā atkārtoti kā reģiona galvenā bibliotēka, pagastu bibliotēkas- 

2009.gadā kā vietējās nozīmes bibliotēkas). Pagastu bibliotēkām atkārtota akreditācija paredzēta 

2015.gadā. Bibliotēkas darbojas saskaņā ar apstiprinātiem nolikumiem.  

2013.gadā, gatavojoties euro kā maksāšanas līdzekļa ieviešanai Latvijas Republikā, abu novadu 

bibliotēku lietošanas noteikumos un maksas pakalpojumu izcenojumos veikti grozījumi, cenas uzrādot 

euro. 

Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās ar 26.09.2013. gada Alūksnes novada 

domes lēmumu Nr. 440 apstiprināti jauni maksas pakalpojumi. Galvenās izmaiņas- pakalpojumiem 

(kopiju, izdruku izgatavošana, skenēšana, faksa sūtīšana u.c.), kuri tiek veikti no bibliotēku krājumiem 

un informācijas resursiem, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) netiek piemērots, bet, ja minētie 

pakalpojumi tiek veikti no citiem resursiem, PVN tiek aprēķināts.  

Bibliotēku darbinieki ar savām organizētajām aktivitātēm iesaistījušies gan savu novadu, 

pagastu kultūras dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs, gan piedalījušies valsts nozīmes pasākumos- E-

prasmju nedēļā, Februāris- droša interneta mēnesis, Bibliotēku nedēļā Latvijā, Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļā, Muzeju naktī, Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā, piedalījušies makulatūras vākšanas akcijā „Zaļā 

bibliotēka”, Monētu dienās, bibliotekāri aicinājuši iedzīvotājus piedalīties akcijā „Tautas grāmatu 

plaukts”, lasīšanas zibakcijā, palīdzējuši iedzīvotājiem apgūt datorprasmes, piedalījušies Latvijas 

Lielajā talkā, kopā ar saviem lasītājiem piedalījušies novadu Grāmatu svētkos, atzīmējuši mūsu 

novadnieku  ievērojamas jubilejas: O.Vācietim-80, V.Pelēcim- 105, L.Laicenam- 130, E.Zālītei- 115, 

tēlniecei L.Līcei- 100, gleznotājam J.Selgam- 100, rakstnieku piedalījušies tautfrontiešu atmiņu 

saglabāšanā un izstāžu veidošanā, svinot Latvijas Tautas frontes 25.gadadienu. utt.  

Kā pozitīva tendence jāmin, ka arī 2013.gadā saņemts valsts atbalsts bibliotēku krājumu 

komplektēšanā: Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēka izstrādāja kultūras 

projektu, ko finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Alūksnes pilsētas bibliotēka piedalījās minētajā 

projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un guva atbalstu, tā rezultātā- 

Alūksnes novada pašvaldības bibliotēkas projekta ietvaros saņēma divas latviešu oriģinālliteratūras 

grāmatu kolekcijas kopumā gandrīz 150 eksemplārus izdevumu. 

Bibliotēku darbība vērsta uz tālāku savu pakalpojumu attīstību un kvalitātes paaugstināšanu. 

Galvenie mērķi- nodrošināt Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājiem operatīvus un kvalitatīvus 

informācijas pakalpojumus, sekmēt iedzīvotāju mūžizglītību, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, novada 

vēstures apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, sekmīgi darboties valsts vienotajā bibliotēku 

informācijas sistēmā.  
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Alūksnes un Apes novadu publisko bibliotēku vidējie darba kvalitātes rādītāji 

Darba rādītāji 

Alūksnes novada bibliotēkās 
Apes 

novada 

bibliotēkās 

Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Pagastu 

bibliotēkas 

Iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums % 27% 34% 39% 

Bibliotēku fizisko apmeklējumu skaits uz 1 

lasītāju 
17,8 22,3 14,9 

Bibliotēku izsniegums uz 1 lasītāju 29 35,6 27 

Pašvaldības 1 lasītājam grāmatām iztērēja 1,95 4,30 2,73 

Pašvaldības 1 lasītājam periodikai iztērēja 0,87 2,08 1,39 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju 

(Ls) 
37 39 37,3 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 

iedzīvotāju (Ls) 
10,06 13,3 14,8 

Jauno grāmatu skaits uz 1 lasītāju 0,56 1,15 0,66 

Bibliotēku krājuma apgrozība 1,44 1,07 1,14 

Bibliotēku dokumentu skaits uz 1 lasītāju 20,2 33,2 23,8 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa 
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2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publisko bibliotēkas krājuma komplektēšanu 

nosaka: lietotāju pieprasījums, bibliotēkas funkcijas (informēt, izglītot, izklaidēt), finanšu 

līdzekļu apjoms un izdevēju piedāvājums. Alūksnes pilsētas bibliotēkā ir izstrādāta krājuma 

komplektēšanas politika, kura galvenās vadlīnijas tiek ievērotas nepieciešamo iespieddarbu 

atlasē un jaunākās literatūras izvēlē. Bibliotēku viens no galvenajiem uzdevumiem ir veidot 

universālu un aktuālu krājumu, atbilstošu bibliotēku lietotāju interesēm ar kvalitatīviem 

tradicionālajiem un elektroniskajiem informācijas nesējiem, nodrošinot krājuma saturisko 

kvalitāti, veicinot tā izmantojamību un lasītību. 

Galvenās prioritātes krājuma komplektēšanā un organizācijā: regulāri papildināt krājumu 

ar vērtīgiem izdevumiem, sabalansējot finanšu līdzekļus ar vajadzībām; veikt krājuma kvalitātes 

uzlabošanu, rekomplektējot krājumu no maz izmantotās, novecojušās literatūras; pabeigt 

krājumu rekataloģizāciju visās pagastu bibliotēkās; rast iespēju papildināt krājumus, piesaistot 

papildus līdzekļus pašvaldību finansējumam. 

2013.gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēku 

krājumu komplektēšanai ir palielinājies par Ls 1730 jeb 5,3%, salīdzinot ar 2012.gadu.  

Finansējums pieaudzis vai palicis nemainīgs Alūksnes novadā 12 bibliotēkām (Alsviķos, 

Annā, Ilzenē, Bejā, Jaunlaicenē, Kalncempjos, Malienā, Mārkalnē, Pededzē, Strautiņos, 

Zeltiņos, Veclaicenē), Apes novadā- 1 bibliotēkai- Vidagā. Pārējām bibliotēkām finansējums 

krājumam samazinājies nenozīmīgi. 

Alūksnes novada dome bibliotēku krājumu komplektēšanai atvēlējusi Ls 27853 (+ Ls 

1805 jeb 7% vairāk kā 2012.gadā),  Apes novada domes finansējums Ls 6578, tas samazinājies 

tikai nedaudz (- Ls 75) 
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bibliotēkās 
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bibliotēka 
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1 lasītāju (Ls) 
2,82 6,38 4,12 
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0,77 2,17 1,63 
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst LR Ministru kabineta 

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

2013.gadā sastādīja Alūksnes novada pagastu bibliotēkās vidēji uz 1 iedzīvotāju ir Ls 2,17 un 

Ls 6,38 uz 1 bibliotēkas lietotāju. Alūksnes pilsētas bibliotēkā- Ls 0,77 uz 1 iedzīvotāju un Ls 

2,82  uz 1 lietotāju.  Apes novada bibliotēkās uz 1 iedzīvotāju- Ls 1,63, bet uz 1 lietotāju- Ls 

4,12. 

67% no kopējā finansējuma krājumam tiek izmantoti grāmatu iegādei, 33%- periodisko 

izdevumu iegādei. 

2013.gadā VKKF atbalsts bibliotēku krājumu komplektēšanā saņemts, pateicoties 

Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēkas izstrādātajam kultūras 

projektam. Alūksnes pilsētas bibliotēka piedalījās minētajā projektu konkursā „Latviešu 

oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un guva atbalstu, tā rezultātā- Alūksnes novada 

pašvaldības bibliotēkas projekta ietvaros saņēma divas latviešu oriģinālliteratūras grāmatu 

kolekcijas (ne finansējumu), kopumā 146 eksemplārus izdevumu par Ls 800.  

Vērtīgs bibliotēku krājuma papildinājums 2013.gada nogalē saņemts arī no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas: programmu „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana 

pašvaldības publiskajās bibliotēkās visos Latvijas reģionos” un „Nevalstisko organizāciju 

atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” ietvaros saņemti 26 eks. izdevumu par 

Ls 189. 

2013.gadā 16 bibliotēkas, t.sk. 3 skolu bibliotēkas piedalījās lasīšanas veicināšanas 

programmā Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrija un saņēma atbalstu grāmatu iegādē- 2013.gadā 

bibliotēkas saņēma 212 eksemplārus grāmatu par Ls 959,52.  

Dāvinājumus bibliotēkas saņēmušas no dažādām organizācijām, privātpersonām, gan tieši 

no dāvinātājiem, gan ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpniecību, kā arī piedaloties Grāmatu 

svētkos, kur iegūst dāvanu kartes grāmatu iegādei gan no politiskajām partijām, gan izdevējiem 

(2013.gadā ~ 1000 Ls). Uztrauc dāvinājumu kvalitāte, ne vienmēr tie ir bibliotēku profilam 

atbilstoši, saņemam arī izdevniecību plauktos iegūlušās grāmatas, tādēļ ikviens dāvinājums ir 

jāizvērtē. Pēdējos gados mazinājusies ir vietējo iedzīvotāju aktivitāte grāmatu dāvināšanā.  

Novadpētniecībā nozīmīgi izdevumi saņemti no sabiedriskajām organizācijām- atmiņu 

krājumi „Šalc Tālavas un dzimtenes sili”, „Rūgtais vērmeļu kauss” 3.grām., Alūksnes novada 

pašvaldības finansētais Latvijas Zinātņu Akadēmijas izdevums „Kultūrvēstures avoti un 

Alūksnes novads.” Aktīvi jaunāko grāmatu dāvinātāji ir mūsu novadnieki- autori: J.Polis, 

E.Jansons,  Dz.Sapule; tulkotāja S.Zariņa u.c. 

Izmantojot lielākās grāmatu bāzes Latvijā , SIA Latvijas grāmata interneta vietnes 

(www.lgramata.lv), IK Virja mājas lapu (www.virja.lv) piedāvājumus, izdevniecību mājas lapas 

http://www.lgramata.lv/
http://www.virja.lv/
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(Zvaigzne ABC; Valters un Rapa; Jāņa Rozes interneta grāmatnīca u.c.), tiek veidoti jauno 

grāmatu saraksti. Ieskatu par jaunākajām un lasītākajām grāmatām sniedz arī apskati un 

recenzijas periodikā („Santa”, „Mājas Viesis”, „Latvju Teksti”, arī „Latvijas Avīzes” pielikums 

„Kultūrzīmes”. Labs un interesants padomdevējs literatūras izvēlē ir jaunais LNB Bibliotēku 

attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra jaunākās literatūras ceļvedis „Pērļu zvejnieks”. 

Preses izdevumu pasūtīšanai Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas izlietojušas Ls 11206, 

kas ir 33 % no kopējā pašvaldības piešķirtā finansējuma krājuma papildināšanai. 

 

 
 

Abonējot presi, bibliotēkas rūpīgi izanalizē bibliotēkas lasītāju pieprasījumu (tiek veiktas 

aptaujas), ņem vērā pieejamo finansējumu un rūpīgi izvērtē pasūtāmo izdevumu sarakstu, 

atsakoties no līdzīga satura izdevumiem. Aizvien aktīvāk bibliotēkas izmanto datu bāzi Lursoft 

Laikrakstu bibliotēka, lai piedāvātu bibliotēkas apmeklētājiem izlasīt izdevumus, kas 

tradicionālā formā nav pieejami bibliotēkā. Pagastu bibliotēkās pieejamais preses izdevumu 

nosaukumu skaits svārstās ~ 15-35 nosaukumiem. 

2013.gadā bibliotēku krājumi papildināti ar 6176 grāmatām, t.sk 1430 grāmatām bērniem 

līdz 4.klasei (23 % no kopējā grāmatu jaunieguvumu skaita)  un 11495 eksemplāriem preses 

izdevumu. Ierobežotā finansējuma dēļ ir nepietiekams audiovizuālo dokumentu- jaunieguvumu 

skaits (tikai 50), jo, balstoties uz lietotāju pieprasījumu,  par prioritāti tomēr tiek izvirzīta 

iespiesto izdevumu komplektēšana. 

23225; 67%

11206; 33%

Pašvaldības izdevumi krājuma komplektēšanai 
2013.gadā  (Ls)

grāmatām

presei
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Jaunieguvu skaits bibliotēku krājumos, salīdzinot ar 2012.gadu, palielinājies kopumā par 

2019 vienībām (+12,8%), t.sk. par 95 grāmatām un 1908 eksemplāriem seriālizdevumu, 

audiovizuālo izdevumu skaits +6. Prieks, ka pieaudzis jauniegūto bērnu grāmatu skaits +191 

eks. (+15%), kopumā bērniem līdz 4.klasei nopirkti 1430 eksemplāri grāmatu. 

6176

11495

0
Krājuma jaunieguvumi 2013.gadā
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5064
6050

5436
6081 6176

8638 8651
9484 9587

11495

911 1008 1288 1239 1430

Jaunieguvumi Alūksnes un Apes novadu publisko 
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Krājumā tiek iekļauta jaunākā latviešu oriģinālliteratūra, labākā tulkotā daiļliteratūra, 

bērnu grāmatas, uzmanību veltot arī skolēnu ieteicamās literatūras sarakstiem. Uzziņu literatūrā 

tiek iegādātas enciklopēdijas, rokasgrāmatas, ceļveži u.c. Nozaru literatūrā katrā nodaļā tiek 

papildināts esošās literatūras klāsts, lai veicinātu lasītāju izglītības iespējas un arī brīvā laika 

saturīgu pavadīšanu. Studējošajai un skolu jaunatnei pieprasītākās grāmatas ir par psiholoģiju, 

pedagoģiju, ekonomiku, uzņēmējdarbību, sabiedriskajām attiecībām, sportu, ceļojumiem u.c. 

Palielinājusies arī interese par svešvalodā (angļu, vācu val.) izdotajām grāmatām. Krājuma 

komplektēšanā iespēju robežās tiek aptvertas visas zinātņu nozares un darbības jomas, kas 

aktuālas novadu iedzīvotājiem, mācību iestāžu audzēkņiem. 

46 % no visa krājuma ir informācijas resursi dažādās nozarēs, 41 % ir daiļliteratūra, bet 

13 % bērnu literatūra.  

 
Krājumā ir izdevumi 91 % latviešu valodā, 9 % krievu un tikai 1 % citās valodās. 

57% no visām jauniegūtajām grāmatām ir daiļliteratūra. 

Grāmatas Periodika CD/DVD

6 176

11 495

50

Jaunieguvumi Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku krājumos 2013.gadā

Pavisam kopā 17 721 eks.

1 924

6 301

211
627 584

1 068
414 185 87 193

3 519

1 608

Bibliotēku krājuma sadalījums pa nozarēm
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Pēdējos 2 gados redzama tendence, ka bibliotēku krājumu apjoms nedaudz palielinās, 

iemesli- ar katru gadu vairāk jaunieguvumu, no krājuma izslēgto vienību skaits samazinās, jo 

iepriekšējos gados, veicot krājumu rekataloģizāciju, no bibliotēku krājumiem tika izslēgts 

lielāks izdevumu skaits. Jāturpina domāt par krājumu kvalitāti un to atbilstību lasītāju 

pieprasījumam. 

Regulāri veicot krājuma rekomplektēšanu no nepieprasītiem, novecojušiem izdevumiem, 

tiek nodrošināta krājuma aktualitāte- 2013.gadā no Alūksnes un Apes novadu bibliotēku 

krājumiem izslēgts 15254 vienības, no tām 5119 vienības jeb 34 % ir grāmatas, bet 66 % preses 

izdevumi.  Norakstīta gan nolietotā, gan novecojusī, maizmantotā literatūra, arī lasītāju 

nozaudētās grāmatas. Novadu bibliotēkām ir mazpieprasītās literatūras glabāšanas problēmas. 

 
Pieaudzis no krājuma izslēgto grāmatu skaits par 34%, gandrīz nemainīgs palicis izslēgto 

seriālizdevumu skaits, samazinājies norakstīto bērnu grāmatu skaits, salīdzinot ar 2012.gadu.  
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Alūksnes pilsētas bibliotēkā attīrīts no dubletēm un novecojošiem izdevumiem (50. un 

60.gadu trimdas izdevumi u.c.) krātuves krājums. Pašreiz tajā – 3821 eks. Krātuves fondam 

trūkst piemērotu telpu, tādēļ apgrūtināts izdevumu izkārtojums, pārskatāmība. 

Bibliotēku krājumu apgrozība 2013.gadā 

 

Bibliotēkas Kopējā krājuma 

apgrozība 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

Seriālizdevumu 

krājuma apgrozība 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

1,44 0,95 3,73 

Alūksnes novada 

pagastu bibliotēkas 

1,07 0,68 2,77 

Apes bibliotēka 2,06 1,79 3,16 

Apes novada 

pagastu bibliotēkas 

0,59 0,40 0,99 

Reģiona bibliotēkās  1,17 0,8 2,64 

Bibliotēku krājumu apgrozība ļoti skaidri parāda, ka mainās bibliotēku lasītāju paradumi- 

priekšroka tiek dota preses izdevumu lasīšanai, grāmatas lasīšanai tiek paņemtas retāk. Par to 

liecina arī tas, ka jau vairākus gadus pēc kārtas bibliotēkās samazinās izsniegumu skaits, 

informācija tiek iegūta, izmantojot citus resursus. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā katra mēneša pēdējā pirmdiena ir Jauno grāmatu diena, kad 

ar jaunieguvumiem visas dienas garumā var iepazīties klātienē un rezervēt tās lasīšanai. 

Informācija par jaunieguvumiem atrodama bibliotēkas interneta vietnē www.albibl.lv sadaļā 

”Jaunās grāmatas”, jaunumi tiek reklamēti arī bibliotēkas profilā portālā www.draugiem.lv. kur 

tiek ievietota galerija ar jauno izdevumu attēliem un īsām anotācijām. Jauno grāmatu diena ir 

arī Apes bibliotēkā, pārējās bibliotēkās jaunieguvumi pie lasītājiem nonāk īsi pēc to iegādes.  

Lai padarītu krājumus lietotājiem pieejamākus, 2014.gadā nepieciešams veikt Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas lasītavas krājuma izvērtēšanu ar mērķi lielāko daļu informācijas resursu 

novirzīt ņemšanai uz mājām. 

Grāmatas Periodika CD/DVD

5 119

10 124

11

Izslēgtie izdevumi  no Alūksnes un Apes 

bibliotēku krājumiem

Pavisam kopā 15 254 eks.

http://www.draugiem.lv/
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Reģionālo kopkatalogu veido Alūksnes pilsētas bibliotēka un 17 Alūksnes novada 

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

pilsētas sākumskolas bibliotēka, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka. Jaunieguvumus 

katra bibliotēka komplektē pati, izdevumu aprakstus, izmantojot informācijas sistēmas Alise 

moduli Z39.50 klients, katalogā importē Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieks. Galvenajā 

autoritatīvajā datubāzē ir 13 524 ieraksti, kas atvieglo bibliotekāro darbu, dod iespēju ātrāk un 

precīzāk atrast lietotāju pieprasīto informāciju. 

Krājumu rekataloģizācija pilnībā ir pabeigta visās Alūksnes un Apes novadu publiskajās 

bibliotēkās. Automatizētā lietotāju apkalpošana: izsniegšana/ saņemšana notiek 19 novadu 

publiskajās bibliotēkās. Automatizēto iespieddarbu saņemšanu/izsniegšanu plānots ieviest  

2014.gadā pēdējās 3 bibliotēkās – Ilzenes, Bejas un Pededzes bibliotēkās.  

2013.gadā veikta inventarizācija Jaunannas bibliotēkā, izmantojot informācijas sistēmas 

Alise moduli Inventarizācija. 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore I.Ozoliņa 

un komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja S.Avotiņa 
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3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju un finansiālām grūtībām, kuras joprojām 

izjūt Latvijas reģionos, jo šeit par krīzes beigšanos nekas īpaši neliecina, bibliotēkas ir 

turpinājušas attīstīt savus pakalpojumus. Alūksnes reģionā bibliotēku skaits nav mainījies – 

Alūksnes novadā darbojas 18, bet Apes novadā – 4 bibliotēkas. Abu novadu bibliotēku 

pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar bibliotēku nolikumiem un lietošanas noteikumiem. Visi 

pamatpakalpojumi bibliotēkās tiek nodrošināti bez maksas. Kā maksas pakalpojumi tiek 

piedāvāti kopēšana, izdrukas, skenēšana, laminēšana. 2013.gadā, gatavojoties euro kā 

maksāšanas līdzekļa ieviešanai Latvijas Republikā, abu novadu bibliotēku lietošanas 

noteikumos un maksas pakalpojumu izcenojumos veikti grozījumi, cenas uzrādot euro. 

Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās ar 26.09.2013. gada Alūksnes 

novada domes lēmumu Nr. 440 apstiprināti jauni maksas pakalpojumi. Galvenās izmaiņas- 

pakalpojumiem (kopiju, izdruku izgatavošana, skenēšana, faksa sūtīšana u.c.), kuri tiek veikti 

no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) netiek 

piemērots, bet, ja minētie pakalpojumi tiek veikti no citiem resursiem, PVN tiek aprēķināts.  

Rādītāji 2011. 2012. 2013. Dinamika 

Lietotāji 7170 6812 7245 + 433 

Apmeklējumi 177 285 163 243 168 785 + 5542 

Izsniegums 261 628 234 794 229 346 - 5448 
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Par darba rezultātiem aizvadītajā gadā nevaram spriest viennozīmīgi, jo, kā redzams, 

lietotāju un apmeklētāju skaits Alūksnes reģiona bibliotēkās ir pieaudzis, bet izsniegums ir 

samazinājies. Reģistrēto lietotāju skaits ir pieaudzis 16 bibliotēkās, 5 - nedaudz samazinājies un 

1 - palicis nemainīgs. Kopējais apmeklējumu skaits ir palielinājies 14 novadu bibliotēkās, ir 

pieaudzis gan fiziskais un virtuālais apmeklējums, gan arī apmeklējums bērniem un jauniešiem 

līdz 18 gadu vecumam. Virtuālo apmeklējumu skaita pieaugumu radīja tas, ka aizvadītajā gadā 

katra bibliotēka pie saviem apmeklējumiem pieskaitīja arī savu bibliotēku profilu skatījumu 

skaitu bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Šajā sakarā jāteic, ka ļoti daudzi bibliotekāri smagi 

pārdzīvoja savas informācijas pazušanu no portāla sakarā ar tehniskām problēmām, tāpēc, ka 

tajā bija ieguldīts liels darbs, pateicoties konkursam „Es stāstu par savu bibliotēku”, ko bijām 

izsludinājuši 2012. gada nogalē, lai uzlabotu bibliotēku profilu saturu un kvalitāti. Aizvadītā 

gada pavasarī visas reģiona bibliotēkas bija daudz strādājušas un pilnveidojušas savus 

bibliotēku profilus portālā. 

Bērnu un jauniešu vidū joprojām vislielāko skaitu sastāda datoru apmeklētāji, kaut gan ir 

pagasti (Jaunanna, Jaunlaicene, Zeltiņi, Māriņkalns, Vidaga), kur datorlietotāju skaits ir 

samazinājies, jo daudziem datori ir mājās. Tai pašā laikā, piemēram, Mārkalnes pagasta 

bibliotēkā datoru visiem gribētājiem nepietiek, un veidojas rindas. Šogad tiek plānota papildus 

jauna datora iegāde par pašvaldības līdzekļiem. 

 

Runājot par Alūksnes pilsētas bibliotēkas darba rādītājiem, ir redzams, ka 2013. gadā 

bibliotēkā reģistrēti 2299 lietotāji, no tiem 24 % jeb katrs 4 (kopskaits - 562) kaut reizi 

apmeklējis lasītavu un 22% jeb katrs 5 (kopskaits - 509) izmantojis sabiedriskā interneta pieejas 

punkta pakalpojumus. 
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Šogad kopumā ir samazinājies izsniegumu skaits, bet 9 bibliotēkās tas ir pieaudzis, 8 

bibliotēkās ir pieaudzis izsniegums arī bērnu un jauniešu vidū. Apmeklētāji vairāk nekā 

iepriekšējā gadā ir lasījuši seriālizdevumus, to izsniegums ir pieaudzis 1197 vienībām. Ļoti 

priecē darbs Annas pagasta bibliotēkā, kur visi darba rādītāji ir palielinājušies. Lietotāju skaits 

ir pieaudzis pat par 13 %! Un tas ir noticis, neskatoties uz to, ka pirms vairākiem gadiem pagastā 

tika slēgta skola. Kā uzskata bibliotēkas vadītāja Ina Balaņuka, tad liela nozīme šeit ir 

pasākumiem dažādām mērķgrupām, kurus rīko bibliotēka un uz kuriem tiek aicinātas gan 

ģimenes ar bērniem, gan seniori, gan jaunieši. Bibliotēka šeit darbojas kā vietējais sabiedriskais 

centrs un ir tikšanās vieta daudziem pagasta iedzīvotājiem. 

 

Vairākas bibliotēkas (Trapene, Vidaga, Anna) uzsver to, ka uz bibliotēkām vairāk ir 

sākušas nākt ģimenes ar bērniem, tas nozīmē, ka tomēr veidojas lasīšanas veicināšanas 

pēctecība.  

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. 19 

bibliotēkas veic lietotāju automatizēto apkalpošanu, 2014. gada janvārī to uzsāka Pededzes 

bibliotēka. Bejas un Ilzenes bibliotēkas to uzsāks tuvākajā laikā. 

Viens no vairāk izmantotajiem bibliotēku pakalpojumiem ir preses izdevumu 

piedāvājums. Ir pastāvīgo apmeklētāju loks, kas iecienījuši jaunāko laikrakstu un žurnālu 

lasīšanu uz vietas, kā arī apmeklētāji, kas regulāri iegriežas pēc žurnāliem lasīšanai uz mājām, 

un daudzi no viņiem izmanto abas šīs iespējas. Pagastu bibliotēkās uz mājām bieži vien tiek 

izsniegti arī laikraksti. Jāteic gan, ka bibliotēkās pārsvarā tiek abonēti tikai 2 vietējie laikraksti, 

no centrālajiem izdevumiem – „Latvijas Avīze”. 
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Vēl viens no pieprasītiem bibliotēku pakalpojumiem ir izdrukas, kopēšana un skenēšana. 

Kā piemēru var minēt apmeklētājus, kas izmanto bibliotēkas saziņai ar citiem pakalpojumu 

sniedzējiem – mobilo sakaru operatoriem, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c. Nereti 

nepieciešama palīdzība gan atrast internetā nepieciešamo veidlapu, gan to aizpildīt, seko 

skenēšana un elektroniska dokumenta nosūtīšana pakalpojuma sniedzējam. Pieprasītas ir 

konsultācijas datora un interneta izmantošanā, sākot ar palīdzību kāda sociālā tīkla izmantošanā, 

līdz pat internetbankas maksājumiem vai ātrā kredīta formēšanu. Nereti palīdzība nepieciešama 

kāda dokumenta, piemēram, iesnieguma, izveidē vai formatēšanā. Lietotāju apmācību 

bibliotēku darbinieki veic pārsvarā individuāli, grupu apmācības ir notikušas tikai Alūksnes 

pilsētas un Alsviķu pagasta bibliotēkās. 

Arvien populārākas kļūst konsultācijas, kas saistītas ar elektronisku dokumentu 

nosūtīšanu, norēķināšanos par pakalpojumiem, e-pārvaldi. Šeit pieprasījumi saistāmi ar dažādu 

pakalpojumu sniedzēju (Lattelecom, Latvenergo, retāk - mobilo sakaru operatori un citi) rēķinu 

izdruku, iesniegumu veidlapas parauga izdruku, aizpildīšanu, ieskenēšanu un nosūtīšanu uz e-

pastu, palīdzību dzīvesvietas deklarēšanā un internetbanku lietošanā. 

Tieši 2013. gadā parādījās jauna lietotāju kategorija – sociālā dienesta klienti, kuriem 

finansiāla vai, iespējams, arī cita veida atbalsta saņemšanai tiek pieprasīti bankas konta izraksti. 

To izdrukas saņemšana bankā ir maksas pakalpojums, kas izmaksu ziņā ir ievērojami dārgāk 

nekā katras izdrukas apmaksa bibliotēkā atbilstoši lappušu skaitam. Liela daļa no šīs kategorijas 

apmeklētājiem nekad nav izmantojuši datoru ar interneta pieslēgumu, līdz ar to iemācīt viņus 

izmantot tikai un vienīgi internetbanku bez jebkādām priekšzināšanām datora un interneta 

lietošanā ir teju neizpildāmā misija, kuru uzņemties nav iespējams arī tās laikietilpīguma dēļ. 

Tāpēc neatbildēts paliek jautājums par risku, ko uzņemas bibliotekārs, darbojoties šo klientu 

internetbankā. 

Iedzīvotāju atsaucību guvuši dažādi bibliotēku rīkotie konkursi (tradicionālie konkursi - 

Krustvārdu mīklu minētāju konkurss, Valodu konkurss), pasākumi (tikšanās ar literātiem, 

izglītojoši pasākumi, gadskārtējie Grāmatu svētki, Bibliotēku nedēļas pasākumi, Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļa, E-prasmju nedēļa, Februāris- droša interneta mēnesis) u. c. 

Visās bibliotēkās tiek veidoti jauno grāmatu saraksti un organizētas jauno grāmatu dienas. 

Tā kā jaunieguvumu apstrāde notiek maksimāli ātri (tas parasti notiek dažu dienu laikā, jo katra 

bibliotēka grāmatas iepērk un apstrādā pati), tad ceļš no jaunas grāmatas līdz lasītājam tiek 

saīsināts līdz minimumam. Vecākā gada gājuma cilvēkiem vairākas bibliotēkas (Beja, Mālupe, 

Māriņkalns) lasāmvielu piegādā mājās, savukārt Trapenes bibliotēka savus pakalpojumus reizi 

nedēļā piedāvā Sociālās aprūpes centra iemītniekiem viņu telpās. 
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Visās bibliotēkās ir izveidotas atsauksmju un ierosinājumu burtnīcas, daudzās ir izveidoti 

informatīvie bukleti par bibliotēkas darba laiku un pakalpojumiem, grāmatzīmes ar lietotājiem 

nepieciešamo informāciju. 

Joprojām Alūksnes pilsētas bibliotēkā savus pakalpojumus piedāvā ES informācijas 

punkts (ESIP), kas kopš 2004. gada aprīļa darbojas arī kā Europe Direct informācijas centra 

Gulbenē Alūksnes filiāle. Tajā ir pieejams plašs informācijas materiālu klāsts par ES, tās 

dalībvalstīm, strukturālajiem fondiem, programmām, finansējuma piesaistīšanas iespējām. 

Sabiedrības informēšanā tiek iesaistīti arī pagastu bibliotēku darbinieki, viņiem tiek rīkoti 

izglītojoši semināri par ES jautājumiem. Informatīvie materiāli par Eiropas Savienību tiek 

izplatīti arī pagastu un Alūksnes skolu bibliotēkām. 

Bibliotēku darba laiki parasti ir pieskaņoti to apmeklētāju vajadzībām. Parasti tie ir 

saskaņoti ar citām pagasta iestādēm, lai iedzīvotājiem, ierodoties pagasta centrā, būtu iespēja 

izmantot šo visu iestāžu pakalpojumus. Parasti tas notiek rīta pusēs, bet, kopš bibliotēkās ir 

pieejams internets, apmeklētāju netrūkst arī vakarpusē, jo, beidzoties mācībām skolā, daudzi 

vēlas pasēdēt pie datora. Pagastu bibliotēkas lietotājiem ir atvērtas 5 dienas un vidēji 40 stundas 

nedēļā. Tikai Kalncempju pašvaldībā bibliotēka apmeklētājiem ir pieejama nepilnu darba dienu. 

Mālupes bibliotēkas, kurā strādā 2 darbinieki, darba laiks ir no 8.00 līdz 18.00. Alūksnes pilsētas 

bibliotēka lietotājiem ir atvērta 6 dienas nedēļā. Vairākas bibliotēkas (Trapene, Zeltiņi, 

Jaunalūksne, Mālupe u.c.) strādā arī sestdienās, to parasti izmanto skolu audzēkņi un studenti, 

kuri ir atbraukuši mājās no savām mācību iestādēm. 

Bibliotēku darba laiki parasti ir pieskaņoti to apmeklētāju vajadzībām. Parasti tie ir 

saskaņoti ar citām pagasta iestādēm, lai iedzīvotājiem, ierodoties pagasta centrā, būtu iespēja 

izmantot šo visu iestāžu pakalpojumus. Parasti tas notiek rīta pusēs, bet, kopš bibliotēkās ir 

pieejams internets, apmeklētāju netrūkst arī vakarpusē, jo, beidzoties mācībām skolā, daudzi 

vēlas pasēdēt pie datora. Pagastu bibliotēkas lietotājiem ir atvērtas 5 dienas un vidēji 40 stundas 

nedēļā. Tikai Kalncempju pašvaldībā bibliotēka apmeklētājiem ir pieejama nepilnu darba dienu. 

Mālupes bibliotēkas, kurā strādā 2 darbinieki, darba laiks ir no 8.00 līdz 18.00. Alūksnes pilsētas 

bibliotēka lietotājiem ir atvērta 6 dienas nedēļā. Vairākas bibliotēkas (Trapene, Zeltiņi, 

Jaunalūksne, Mālupe u.c.) strādā arī sestdienās, to parasti izmanto skolu audzēkņi un studenti, 

kuri ir atbraukuši mājās no savām mācību iestādēm. 

Ja nepieciešamais iespieddarbs bibliotēkā nav pieejams, apmeklētājiem tiek piedāvāta 

iespēja izmantot starpbibliotēku abonementu. Iespieddarbi galvenokārt saņemti gan no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas, gan arī no Alūksnes pilsētas bibliotēkas. Pagastu bibliotēku darbinieki 

bieži vien izmanto iespēju saņemt nepieciešamo iespieddarbu no sev tuvākā kaimiņu pagasta 



20 
 

bibliotēkas. 2013. gadā SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu skaits ir samazinājies – 694 

(attiecīgi 2011. gadā – 572). 

Kas attiecas uz bibliotēku pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, tad stāvoklis 2013. 

gadā nav mainījies. Cilvēki ar kustību traucējumiem var iekļūt Bejas, Kalncempju, Liepnas, 

Mālupes, Strautiņu, Trapenes un Vidagas bibliotēkās. Uzbrauktuves ir ierīkotas arī pie 

Jaunalūksnes, Alsviķu, Veclaicenes un Alūksnes pilsētas bibliotēkām, bet tā kā tās atrodas 2. 

stāvā, tad apmeklētāji var izmantot tikai zvana pogu, jo uz otro stāvu ved stāvas kāpnes. 

 

Datorapmācības senioriem Alsviķu bibliotēkā notiek trešdienās ik nedēļu 
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Informācijas meklēšanā internetā bieži nepieciešama bibliotekāra palīdzība 

 

Mums patīk lasīt arī grāmatas, bet dažreiz uzspēlējam arī spēles, ja ir kompanjons 
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Annas bibliotēku labprāt apmeklē jaunās ģimenes 

 

Kamēr māmiņa pie datora 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Alūksnes un Apes novados bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu veic 22 publiskās 

bibliotēkas un 19 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas. Atsevišķas bērnu literatūras nodaļas ir 

Alūksnes un Apes bibliotēkās. Alūksnes pilsētas bibliotēkā un Apes bibliotēkā bērnu literatūras 

nodaļas atrodas vienā ēkā ar pieaugušo lasītāju nodaļām, tādējādi paverot plašākas iespējas 

kopīgu resursu izmantošanā. Pagastu bibliotēkās iespēju robežās ir izveidotas bērnu 

apkalpošanas zonas - mazākajiem lasītājiem rotaļu stūrīši. Bērnu un jauniešu krājums ir nodalīts 

no pieaugušo krājuma. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem ir nozīmīgākā bibliotēkas darba sastāvdaļa, jo iemācot 

bērniem lasīt un mīlēt grāmatas, tiek nodrošināta bibliotēkas vajadzība ilgtermiņā.  

Alūksnes reģiona bibliotēkās reģistrētais bērnu un jauniešu skaits- 2430, kas ir 33,5 % no 

kopējā reģistrēto lietotāju skaita.  

 
Reģistrēto lietotāju skaits palielinājies tikai nedaudz +34 (+1,4%),  11 b-kās pieaudzis 

lasītāju- bērnu un jauniešu skaits. Apmeklējumu skaits bērniem un jauniešiem- 60443. 

Apmeklējumi bērniem un jauniešiem 43% no kopējā fiziskā apmeklējumu skaita. 
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Beidzot vērojama apmeklējumu skaita palielināšanās bērniem un jauniešiem līdz 18 g.- 

1,2 tk (2,1%). 

Izsniegums bērniem un jauniešiem- 56381 vienības jeb 24,6% no kopējā bibliotēku 

izsnieguma, joprojām vērojama izsnieguma samazināšanās -  par 4,8 tk. vienībām (7,9%) 

 

2013.gadā vislielāko atsaucību guvusi bibliotēku dalība lasīšanas veicināšanas 

programmā Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija. No Alūksnes novada lasīšanas veicināšanas 
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programmā piedalījās 9 publiskās bibliotēkas un 3 skolu bibliotēkas, no Apes novad- visas 4 

publiskās bibliotēkas. Programmas realizācijai, pateicoties LNB Bērnu literatūras centra un 

LBB iniciatīvai, VKKF un Kultūras ministrijas finansējumam, 2013.gadā bibliotēkas saņēma 

212 eksemplārus grāmatu par Ls 959,52.  

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija darbojās Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Apes bibliotēkā, 

Alsviķu, Gaujienas, Ilzenes, Jaunannas, Liepnas, Trapenes, Zeltiņu, Mālupes, Mārkalnes, 

Māriņkalna un Vidagas bibliotēkās, kā vienmēr aktīvas Bērnu žūrijas dalībnieces bijušas arī 

Strautiņu, un Malienas pamatskolu bibliotēkas ar saviem lasītājiem, 2013.gadā skolu 

bibliotēkām pievienojās arī Alūksnes novada vidusskolas bibliotēka. Paldies LNB Bērnu 

literatūras centra darbiniecēm par lielo darbu grāmatu sadalē un žūrijas darba koordinēšanā!  

Pateicoties dalībai lasīšanas veicināšanas programmā, bibliotēku darbinieki vairāk 

pievēršas darbam ar bērniem un jauniešiem, ar dažādām aktivitātēm rosina jaunākos bibliotēkas 

apmeklētājus pievērsties lasīšanai, bērni mācās spriest, izteikt savas domas un vērtējumu. Kā 

balvu par veiksmīgu piedalīšanos žūrijas darbā, vairāku bibliotēku (Apes, Gaujiena, Alsviķu, 

Trapenes, Mālupes) darbinieki bērniem organizē ekskursijas. 

 

Plašāk par darbu ar bērniem un jauniešiem Alūksnes reģiona bibliotēkās lasīt atskaitē, kas 

iesniegta Bērnu literatūras centrā. 
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

 

Bibliotēku informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapas, blogi, sociālie tīkli un citas tīmekļa 

vietnes. 

Svarīgākā informācija par visām Alūksnes reģiona bibliotēkām atrodama internetā portālā 

www.kulturaskarte.lv.  

Savas interneta vietnes ir divām bibliotēkām- Alūksnes pilsētas bibliotēkai www.albibl.lv 

un Trapenes pagasta bibliotēkai www.trapenesbiblioteka.lv. Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas 

lapas apmeklējums 2013.gadā- 11622 t.i., 31,8 apmeklējumi dienā. Elektroniskā kopkataloga 

apmeklējumu statistika – 1133 unikālie apmeklētāji, kopējie apmeklējumi- 4679. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnes struktūra: 

Sadaļā „Aktualitātes”- tiek publicēta informācija par bibliotēkā notiekošajiem 

pasākumiem, literatūras izstādēm, informācija lietotājiem, kā arī cita saistoša informācija; 

Sadaļa „Par mums”- kontakti, darba laiks, struktūra, nolikums, lietošanas noteikumi, 

vēsture, informācija par realizētajiem projektiem; 

Sadaļā „Prese”- ievietots periodisko izdevumu saraksts, kurā izdevumu nosaukumi ir 

sasaistīti ar attiecīgā izdevuma interneta mājas lapu un elektronisko kopkatalogu; 

Sadaļā „Jaunās grāmatas”- tiek ievietoti katra mēneša jaunieguvumu saraksti; 

Sadaļā „Bibliotēka piedāvā”- publicēti bibliotēkas piedāvātie bezmaksas un maksas 

pakalpojumi, to izcenojumi; 

Sadaļā „Novads” atrodama informācija par novadniekiem (uz doto brīdi par 58 literātiem, 

20 skolotājiem), bibliotēkā esošajām novadpētniecības tematiskajām un personāliju mapēm, 

ievietotas arī prezentācijas par novada kultūras iestādēm); 

Sadaļā „Eiropas Savienība” atrodama informācija par bibliotēkā esošajiem ESIP un 

Europe Direct informācijas centriem, iedzīvotājiem saistoša ES informācija, kā arī interneta 

saišu katalogs par Eiropas Savienību; 

Sadaļā „Lietošanas noteikumi” pieejami pašvaldības apstiprinātie bibliotēkas lietošanas 

noteikumi; 

Sadaļā „Novadu bibliotēkas” publicēta informācija par Alūksnes un Apes novadu 

publiskajām bibliotēkām- bibliotēkas nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds, kontaktinformācija- 

tālrunis, e-pasts. Bibliotēku nosaukumi sasaistīti ar attiecīgo bibliotēku profiliem portālā 

www.biblioteka.lv, kur atrodama plašāka informācija par bibliotēku- darba laiks, foto, notikumi 

un aktualitātes; 

Sadaļā „Galerijas”- ievietoti foto par notikumiem bibliotēkā; 

Sadaļa „Bibliotekāriem”  tajā tiek publicēta bibliotēku darbiniekiem aktuāla profesionālā 

informācija; 

http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.trapenesbiblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Sadaļā „E-resursi” apkopota informācija un nodrošināta piekļuve Alūksnes un Apes 

novadu bibliotēku elektroniskajam katalogam, novadpētniecības un pašvaldības dokumentu 

datu bāzei, valsts nozīmes elektroniskajam bibliotēku kopkatalogam, LNB katalogam, 

informācija par bibliotēkā pieejamām autorizētajām datu bāzēm, noderīgām interneta vietnēm, 

kas ērtākai lietošanai sagrupētas tematiski, piekļuvi novada domes lēmumiem elektroniskā 

formā, brīvpieejas pilnteksta e-izdevumiem; 

Sadaļa „Bērnu nodaļa” veidota kā blogs http://berni.albibl.lv/, kurā atspoguļota 

informācija, kas saistoša bērniem. Informācija par pasākumiem bērnu literatūras nodaļā, Bērnu 

žūriju u.c. tiek ievietota arī sadaļā „Aktualitātes”. 2013.gadā veikta tīmekļa vietnes uzlabošana. 

Informāciju bibliotēkas tīmekļa vietnē ievieto bibliotēkas katras nodaļas darbinieki, 

nepieciešamības gadījumā- IT administrators, kurš arī pakāpeniski strādā pie tīmekļa vietnes 

pilnveides.  

Tīmekļa vietnē ir izveidots kustīgais banneris „Zvani! Raksti! Apmeklē!” (ar tālruņa 

numuriem, e-pasta adresi), uz kura uzklikšķinot var sūtīt e-pastu bibliotēkai. 

Informācija bibliotēkas mājas lapā uz patreizējo brīdi pieejama tikai latviešu valodā.  

No jauna izveidota baneru josla. Informācijas atjaunošana tīmekļa vietnē notiek samērā 

regulāri. Lietotāju ērtībai interneta vietnes sākumlapā no jauna izveidots meklēšanas logs 

„Meklēt elektroniskajā katalogā”. 

No 2010.gada svarīgākās bibliotēkas ziņas var lasīt RSS ziņu plūsmā. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir izveidots bibliotēkas profils www.draugiem.lv/apb, kur 

tiek ievietotas interesantākās ziņas un foto par bibliotēkas pasākumiem, jaunajām grāmatām, 

konkursiem utt. Bibliotēkas profilam ir 275 sekotāji (+ 173 salīdzinot ar 2012.gadu). Pagastu 

bibliotēkas informāciju par bibliotēkas aktivitātēm mēdz ievietot savos personīgajos profilos 

portālā www.draugiem.lv.  

Trapenes bibliotēkas tīmekļa vietnē www.trapenesbiblioteka.lv informācija izkārtota šādās 

sadaļās: Aktualitātes, Pakalpojumi, Bibliotēkas vēsture, jauniešiem, Grāmatu tops, Periodika, 

Lietošanas noteikumi, Noderīgas saites, E-katalogs. 

Pateicoties Alūksnes pilsētas bibliotēkas izsludinātajam konkursam pagastu bibliotēkām 

„Es stāstu par savu bibliotēku”, kura mērķis bija popularizēt bibliotēku pakalpojumus e-vidē, 

aktualizēt bibliotēku vietējā satura informācijas publicēšanu Latvijas Bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv, ievērojami tika veicināta bibliotēku aktivitāte savu bibliotēku profilu izstrādē 

un pilnveidē, regulārā informācijas ievietošanā Latvijas Bibliotēku portālā. 

 

 

http://berni.albibl.lv/
http://www.draugiem.lv/apb
http://www.draugiem.lv/
http://www.trapenesbiblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Alūksnes un Apes novadu bibliotēku profilu statistika Latvijas Bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv  

Bibliotēka Kopējais 

apmeklējums 

Unikālie 

apmeklējumi 

Alūksnes novads KOPĀ 7244 4374 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 937 564 

Alsviķu bibliotēka 814 546 

Annas bibliotēka 582 382 

Bejas bibliotēka 249 144 

Ilzenes bibliotēka 322 232 

Jaunalūksnes bibliotēka 471 243 

Jaunannas bibliotēka 189 143 

Jaunlaicenes bibliotēka 475 326 

Kalncempju bibliotēka 351 238 

Liepnas bibliotēka 1171 469 

Malienas bibliotēka 221 138 

Mālupes bibliotēka 359 214 

Māriņkalna bibliotēka 215 155 

Mārkalnes bibliotēka 152 94 

Pededzes bibliotēka 77 58 

Strautiņu bibliotēka 235 185 

Veclaicenes bibliotēka 291 136 

Zeltiņu bibliotēka 133 107 

Apes novads KOPĀ 1145 695 

Apes bibliotēka 534 292 

Gaujienas bibliotēka 208 137 

Trapenes bibliotēka 305 177 

Vidagas bibliotēka 98 89 

 

http://www.biblioteka.lv/
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Annas bibliotēkas profils Latvijas bibliotēku portālā 

Bibliotēku kontaktinformācija, kā arī informācija par bibliotēku darba aktualitātēm 

regulāri tiek atspoguļota arī pašvaldību interneta vietnēs www.aluksne.lv un www.apesnovads.lv, 

kā arī reģiona laikrakstu interneta vietnēs www.aluksniesiem.lv un www.malienaszinas.lv. 

Bibliotēku kontaktinformācija atrodama arī tādos portālos kā www.aluksne24.lv, www.viss.lv u.c. 

2013.gadā tika atjaunots Alūksnes pilsētas bibliotēkas Twitter konts, ir 190 sekotāji.  

Secinājums: informācija par bibliotēku pakalpojumiem, aktivitātēm interneta vidē ir ļoti 

nepieciešama, bet trūkst personāla resursu, lai pilnvērtīgi veiktu šo darbu. Bibliotekāriem 

nepieciešamas īpašas apmācības ziņu veidošanā publicēšanai sociālajos tīklos. 

Darbs ar elektronisko katalogu. 

Reģionālo kopkatalogu veido Alūksnes pilsētas bibliotēka un 17 Alūksnes novada 

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

pilsētas sākumskolas bibliotēka, E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēka. 

Jaunieguvumus katra bibliotēka komplektē pati, izdevumu aprakstus, izmantojot 

informācijas sistēmas Alise moduli Z39.50 klients, katalogā importē Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas darbinieks.  

Pagastu un skolu bibliotēku darbinieki paši veido jaunieguvumu sūtījumus, pie attiecīgā 

kataloga ieraksta pievieno eksemplāru ziņas, izdrukā un ielīmē izdevumos svītrkodus. Ja 

http://www.aluksne.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.aluksniesiem.lv/
http://www.malienaszinas.lv/
http://www.aluksne24.lv/
http://www.viss.lv/
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attiecīgā ieraksta kopkatalogā nav, tad pagastu bibliotēkas ziņas par attiecīgo izdevumu 

elektroniski nosūta Alūksnes pilsētas bibliotēkai, komplektēšanas un apstrādes nodaļas 

darbinieks importē vajadzīgo ierakstu no LNB vai citu bibliotēku katalogiem, ja nepieciešamais 

ieraksts nav atrodams, tad veido to.  

Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēkas vadītāja 2013.gadā ir rekataloģizējusi 

bibliotēkas krājumu, norit darbs pie mācību literatūras ievadīšanas elektroniskajā katalogā. 

2014.gadā jāuzsāk lietotāju reģistrācija. 

Pieeja elektroniskajam katalogam internetā iespējama mājas lapā www.albibl.lv sadaļā E-

resursi un ātrā pieeja mājas lapā, izmantojot ātrās meklēšanas logu „meklēt elektroniskajā 

katalogā”. Katras bibliotēkas profilā Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv arī atrodama 

saite uz kopkatalogu. 

Kopējais ierakstu skaits elektroniskajā kopkatalogā- ~36 500.  

No 2004. gada 1. janvāra tiek veidota elektroniskā novadpētniecības datu bāze, izmantojot 

informācijas sistēmu Alise, ierakstu skaits ~5800. Datu bāzi veido Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

bibliogrāfe. 

Tiek veidota pašvaldības dokumentu datu bāze, ierakstu skaits- ~685. 

Ar IS Alise moduli Alise-i strādā visas 22 Alūksnes reģiona pašvaldību publiskās 

bibliotēkas, kā arī 2 no 19 vispārizglītojošo skolu bibliotēkām – Alūksnes pilsētas sākumskolas 

un E. Glika Valsts ģimnāzijas bibliotēkas.  

Krājumu rekataloģizācija pilnībā ir pabeigta visās Alūksnes un Apes novadu publiskajās 

bibliotēkās. Automatizētā lietotāju apkalpošana: izsniegšana/ saņemšana notiek 19 novadu 

publiskajās bibliotēkās. Automatizēto iespieddarbu saņemšanu/izsniegšanu plānots ieviest  

2014.gadā 3 bibliotēkās – Ilzenes, Bejas un Pededzes bibliotēkās.  

Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās elektroniskās datubāzes 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publisko bibliotēku apmeklētājiem 2013.gadā  bija 

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

www.letonika.lv. Izmantojamība- viduvēja, jāstrādā pie minēto resursu popularizēšanas. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka izmanto iespējas piedalīties datu bāžu bezmaksas 

izmantošanas-iepazīšanas akcijās (nozare.lv u.c.), kad bez maksas tiek dota iespēja iepazīties ar 

šiem informācijas resursiem.  

Bibliotēku apmeklētājiem pieejamas arī bibliotēkas veidotās datu bāzes- Alūksnes un 

Apes novadu bibliotēku kopkatalogs (ierakstu skaits- ~36 500), novadpētniecības datu bāze 

(ierakstu skaits- ~7450), pašvaldības dokumentu datu bāze (ierakstu skaits~685). Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas interneta vietnes sadaļā „Novads” atrodama informācija par novadniekiem 

(uz doto brīdi par 58 literātiem, 20 skolotājiem), bibliotēkā esošajām novadpētniecības 

tematiskajām un personāliju mapēm, ievietotas arī prezentācijas par novada kultūras iestādēm. 

http://www.albibl.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Tiek veikti analītikas apraksti no laikrakstiem „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas” par 

Alūksnes un Apes novadiem un regulāri piegādāti Latvijas Nacionālās bibliogrāfijas Analītikas 

datubāzei. 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums. 

Nevar noliegt, ka bibliotēku darbībā informācijas un komunikācijas tehnoloģijām ir īpaša 

loma gan informācijas pieejamības nodrošināšanā, gan tās apstrādē un izmantošanā.  

Jāsecina, ka, beidzoties valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda atbalstam datortehnikas 

iegādē bibliotēkām, aizvien lielāks ieguldījums minētās tehnikas uzturēšanā un atjaunošanā ir 

nepieciešams no pašvaldībām.  

2013.gadā arī Alūksnes un Apes novada pašvaldības savu iespēju robežās ir atbalstījušas 

savas bibliotēkas datoru un citas biroja tehnikas iegādē. Tā, piemēram, Alūksnes novadā 8 

bibliotēkās ir iegādāta datortehnika:  Alsviķu bibliotēka ( 2 gb. datoru sistēmbloki, 1 monitors), 

Mālupes bibliotēka (dators), Veclaicenes bibliotēka (dators), Jaunannas bibliotēka (datora 

sistēmbloks), Zeltiņu bibliotēka (datora sistēmbloks), Strautiņu bibliotēka (portatīvais dators, 

datora sistēmbloks), Jaunlaicenes bibliotēka (multifunkcionālā iekārta), Pedezes bibliotēka 

(dators, printeris). Apes novada Vidagas bibliotēkā iegādāta multifunkcionālā iekārta, Trapenes 

bibliotēkā- portatīvais dators, multifunkcionālā iekārta. 

2012.gada nogalē par valsts līdzekļiem no Kultūras informācijas sistēmu centra Alūksnes 

reģiona bibliotēkas saņēma 4 datorkomplektus (3 no tiem Alūksnes pilsētas bibliotēkai, 1- 

Vidagas bibliotēkai), kuri tika izmantoti darbinieku darba staciju nomaiņai. 

Bibliotēkās pieejamās datortehnikas skaits būtiski nav mainījies, jo, lai arī no jauna 

iegādāti 10 datori vai datoru sistēmbloki, ar tiem parasti tika nomainīti bojātie. Datortehnikas 

atjaunošana notiek samērā lēni, pārsvarā tie ir esošās datortehnikas remonti un darbspēju 

uzlabošana (īpaši tas attiecas uz bibliotēku darbinieku datoriem).  

2013.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka un Pededzes bibliotēka turpināja piedāvāt 

pakalpojumu- portatīvos datorus, kurus iedzīvotāji uz laiku var izmantot bezatlīdzības lietošanā 

darbam mājās. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā pieejama speciālās datortehnikas komplekts vājredzīgajiem 

cilvēkiem. 

2014.gadā nelielos apjomos paredzēta datortehnikas atjaunošana un tās darbības 

uzlabošana. 

Visās 22 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publiskajās bibliotēkās ierīkots un 

veiksmīgi darbojas patstāvīgais interneta pieslēgums ar datu pārraides ātrumu 2 Mbit/s pagastu 

bibliotēkās, Alūksnē- līdz 10 mbit/s, visās bibliotēkās pieejams un veiksmīgi tiek izmantots 
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bezvadu internets. Vajadzētu domāt par datu pārraides ātruma palielināšanu, it sevišķi pagastu 

bibliotēkās.  

 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās pieejamā datortehnika un biroja tehnika 

Bibliotēka 
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Alsviķu bibliotēka 10 2 8  1 1 1 2 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 28 13 14 1 4 1 1 3 

Annas bibliotēka 7 1 6  1  1  

Ilzenes bibliotēka 5 1 4  1   1 

Bejas bibliotēka 6 1 5  2   2 

Jaunalūksnes bibliotēka 7 1 6  1   1 

Jaunannas bibliotēka 7 1 6  1   1 

Jaunlaicenes bibliotēka 6 1 5  1   2 

Kalncempju bibliotēka 4 1 3    1 1 

Liepnas bibliotēka 7 1 6  1   1 

Malienas bibliotēka 4 1 3  1   1 

Mālupes bibliotēka 8 2 6  1 1 1 1 

Māriņkalna bibliotēka 7 1 6     1 

Mārkalnes bibliotēka 6 1 5  1   1 

Pededzes bibliotēka 9 1 8  2   1 

Strautiņu bibliotēka 5 1 4     2 

Veclaicenes bibliotēka 5 1 4  1   1 

Zeltiņu bibliotēka 5 1 4  1 1 1 1 

Kopā Alūksnes novada b-kās 136 32 103 1 20 4 6 23 

Apes bibliotēka 11 4 7  2 1 1  

Gaujienas bibliotēka 5 1 4     1 

Trapenes bibliotēka 8 2 6  2   2 

Vidagas bibliotēka 7 1 6  2   2 

Kopā Apes novada b-kās 31 8 23 0 6 1 1 5 

Pavisam kopā 167 40 126 1 26 5 7 28 

 

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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6. Novadpētniecības darbs 

 

Novadpētniecības darba metodisko vadību Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās veic 

Alūksnes pilsētas bibliotēka, kas pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Tā ir 

metodiskais un konsultatīvais centrs novadpētniecības darbā visām 22 abu novadu bibliotēkām. 

Bibliotēku darbinieku seminārā skatīti novadpētniecības darba aktuāli jautājumi, pārrunāta gūtā 

pieredze, diskutēts par darba formām un metodēm. Ikdienā sniegtas individuālās konsultācijas 

un nepieciešamās uzziņas gan personīgi, gan pa telefonu par dažādiem ar novadpētniecību 

saistītiem jautājumiem. Alūksnes pilsētas bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības 

materiāli par abiem novadiem - veidota novadpētniecības datu bāze elektroniskā formā (kopš 

2004. gada, ierakstu skaits - 7450), veidots novadpētniecības uzziņu krājums (tematiskās mapes, 

iespieddarbi). Par tematiskajām mapēm – to skaits sniedzas pāri 140, nosacīti tās veido vairākas 

grupas – tematiskās (par novadiem kopumā, katru pagastu, dabas objektiem, sportu, kultūru, 

reliģiju, uzņēmējdarbību, vēsturi u. t. t.) un personāliju mapes (par konkrētiem novadniekiem – 

literātiem, kultūras un mākslas darbiniekiem, sportistiem, vēsturiskām personībām u. c.) Telpu 

trūkuma dēļ Alūksnes pilsētas bibliotēkā visi materiāli nav izvietoti vienkopus, bet atrodas gan 

lasītavā, gan abonementā. Lasītavā pieejami pašvaldību informatīvie izdevumi, Alūksnes 

novada domes 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. Lai vairāk pievērstu uzmanību ar Alūksnes novadu saistīto 

rakstnieku darbiem, bibliotēkas abonementā atsevišķā plauktā izvietoti vietējo literātu un 

novadnieku darbi. Atskaites periodā bibliotēkas novadpētniecības krājums papildinājies ar 

jauniem izdevumiem – „Rūgtais vērmeļu kauss. 3.daļa” (sastādītāja I. Vītola) – grāmata par 

represēto Alūksnes puses cilvēku likteņiem, „Šalc Tālavas un dzimtenes sili” – par Nacionālās 

pretošanās kustību Alūksnes ģimnāzijā, „Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads” (sastādītāji 

D. Markus un S. Cimermanis), „Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava”(sastādītājs S. 

Cimermanis), audiovizuālais izdevums „Salauztie mūži atmiņās sāp” 7. daļas 4. filma. 

Īpaši jāatzīmē bibliotēkas sadarbība ar Alūksnes un Apes novadu politiski represēto klubu 

„Sarma”, tās rezultātā bibliotēkas krājums papildinājies ar vairākiem vērtīgiem izdevumiem un 

videofilmas „Salauztie mūži atmiņās sāp” kārtējām daļām, kurās dokumentētas politiski 

represēto abu novadu iedzīvotāju likteņgaitas. Videofilmu prezentācijas notiek bibliotēkas 

telpās, piedaloties represētajām personām, novada vadības pārstāvjiem, skolu, muzeju 

pārstāvjiem, citiem interesentiem. 

Elektroniski tiek uzkrātas publikācijas par Alūksnes un Apes novadiem  no centrālajiem 

laikrakstiem, saglabājot to digitālās kopijas. Šeit lieti noder Lursoft laikrakstu bibliotēkas 
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piedāvātais „Preses aģents”, kas e-pastā ziņo par jaunākajiem rakstiem ar atbilstošiem iepriekš 

izvēlētajiem atslēgvārdiem. Savukārt izmantojot LNB Analītikas datubāzi, kā arī kolēģu un 

lasītāju norādījumus, tiek pievienotas arī ar Alūksnes un Apes novadiem un/vai to iedzīvotājiem 

saistītas publikācijas no žurnāliem. Tādejādi 2013. gadā tika ieskenēti 102 raksti (2012. gadā – 

41). Gada nogalē tapa publikācija vietējā laikrakstā „Malienas Ziņas” (publicēta šī gada pirmajā 

laikraksta numurā), kuras saturu nodrošināja bibliotēkas savāktais materiāls – „Ko aizvadītajā 

gadā par mums rakstījuši citi”. Šāda veida sadarbība ar vietējo laikrakstu ir lieliska iespēja 

popularizēt bibliotēkā veikto novadpētniecības darbu. Kā vēl vienu piemēru šeit var minēt 

publikāciju vietējā laikraksta „Malienas Ziņas” 88. gadskārtā, kurā tika popularizēta iespēja 

novadpētniecības interesentiem izmantot LNB digitālo bibliotēku, jo tajā pieejami laikraksta 

vecākie numuri, no kuriem sadarbībā ar bibliotēku tika atlasīti interesanti fragmenti publikācijas 

vizuālajai noformēšanai.  

Alūksnes un Apes novadu visās bibliotēkās atskaites periodā turpinājies mērķtiecīgs, 

regulārs darbs novadpētniecības materiālu vākšanā, apkopošanā, faktu un datu fiksēšanā par 

izmaiņām bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā. Populāras ir tematiskās mapes. Darbinieki 

izmanto Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfa veidotās novadpētniecības datu bāzes 

materiālus, kur var atrast nepieciešamo informāciju un atvērt avīžu rakstu (Alūksnes Ziņas) 

pilntekstus.  

Neliels ieskats dažu bibliotēku novadpētniecības darbā: 

Alsviķu bibliotēka: 

Bibliotēka ir ieguvusi apjomīgu materiālu klāstu par tēlnieci Liliju Līci, kurai 2013. gadā 

apritēja 100 gadi. Šos materiālus piedāvāja tēlnieces radiniece Ārija Bībere. Daudz materiālu 

apkopots arī par otru mūsu pagasta simtgadnieku gleznotāju Jāni Selgu. Abiem jubilāriem 

pagastā notika vairāki pasākumi un bibliotēka piedalījās 
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ar apjomīgu izstādi simtgadnieku godināšanā. 

No apkopotajiem materiāliem ir izveidota katram sava grāmata, ar kurām iepazīties 

bibliotēkā var ikviens interesents. Tēlnieces Lilijas Līces grāmatas tapšanā kā līdzautors ir arī 

bibliotēka. Materiāli ir arī datorrakstā un to palīdzēja realizēt praktikants no Alsviķu arodskolas 

Valters Grosmanis. 

Svarīgākie notikumi un pasākumi bibliotēkā ir atspoguļoti izstādē pie bibliotēkas. 

 

(Izstādes foto) 
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Jubilāriem par godu Jānis Polis un Ārija Bībere izdeva grāmatas. 

Annas bibliotēka: 

2013. gadā liela vērība tika pievērsta vietvārdu apzināšanai, notikumu un stāstu 

apkopošanai par pagasta mājām un to apkārtni, kā arī nostāstu pierakstīšana. Daudzas vietas 

fotografētas. 

Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības tūrisma informācijas centru, tika apkopota 

informācija un foto par Annas pagastu Alūksnes novada prezentācijas grāmatai. 

Sadarbībā ar Alūksnes muzeju tika apkopota informācija par Latvijas tautas frontes Annas nodaļas 

darbību un iesniegts muzejam, kā arī iesniegts eksponāts izstādei „Latvijas tautas frontei – 25”. 

Liels darbs tika ieguldīts ievācot ziņas, skenējot foto, kartes u.c. dokumentus no 

novadpētniecības materiāliem, lai sniegtu vēsturiskas uzziņas bijušā padomju armijas karavīra 

otrā pasaules kara laikā, kurš kritis un apglabāts Annas pagasta teritorijā, piederīgajiem 

Krasnojarskā. 

Bibliotēku nedēļas 2013 vadmotīvs bija Mantojuma sardzē! Tika sarīkota tikšanās ar 

bijušo Annas skolas skolotāju Intu Vilku, kura prezentēja savu grāmatu „Caur sirdi plūstošā 

dzīve”. Uzzinājām daudz par tā laika notikumiem un dzīvi Annas pagastā. Kopīgi apmeklējām 

pagasta vēstures istabu, kura glabā daudzas vērtīgas atmiņas. Apmeklētāji dalījās ar saviem 

stāstiem un fotogrāfijām, kuras papildināja novadpētniecības materiālus. 
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Tikšanās ar bijušo Annas skolas skolotāju Intu Vilku 

 

Vēstures istabas apmeklējuma laikā 

Atzīmējams, svarīgs, bet skumjš notikums Annas pagasta vēsturē bija dzejnieces 

Skaidrītes Kaldupes aiziešana mūžībā. Dzejnieces daudzi darbi ir tapuši tieši Annas pagasta 

„Rūnēnos”, tādēļ tika rīkots piemiņas pasākums bibliotēkā, kurā piedalījās arī ornitologs Jānis 

Brikmanis (Sk.Kaldupes tuvs paziņa).  
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Tikšanās ar Jāni Brikmani 

Lielu vērtību guvām dodoties ciemos uz Kocēnu novadu, kur piedalījāmies dzejnieces 

Skaidrītes Kaldupes piemiņas pasākumā. Tajā piedalījās annenieši – dzejnieces talanta cienītāji.  

Jaunlaicenenes bibliotēka: 

2013.gada aprīlī Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā sanāca kopā domubiedres, kas sevi dēvē 

par novadpētniecības entuziastēm un nodibināja domubiedru grupu „Neu-Laitzen”. Šī grupa ir 

liels palīgs bibliotēkas darbā ar novadpētniecības materiālu vākšanu un izstāžu veidošanu.  

Sadarbojoties bibliotēkai, tautas namam un pamatskolai par tradīciju kļuvusi ikgadējais 

konkurss-viktorīna, ka veltīta radošu personību un viņu daiļrades iepazīšanai. 

Trapenes bibliotēka: 

2013. gadā Alūksnes muzejam Kultūras ministrija atbalstīja projektu, kurā atzīmēja 

Latvijas Tautas frontes 25.gadadienu. Alūksnes muzejs aicināja ikvienu bijušā Alūksnes rajona 

iedzīvotāju, kas personīgi bijis iesaistīts neatkarīgās Latvijas valsts atdzimšanas notikumos un 

Latvijas tautas frontes darbībā, dalīties atmiņās par šo laiku. Cilvēki tika aicināti doties uz 

Alūksnes un Apes novada vietējo bibliotēku, lai dalītos ar saviem atmiņu stāstiem. Trapenes 

bibliotēkai tika uzticēts Latvijas Tautas frontes barikāžu dalībnieka U.Kārkliņa virsjaka. 

Projekta ietvaros tika veidota ceļojošā izstāde. 
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Bibliotēkas dalība projektā ‘’Latvijas Tautas frontei -25’’ 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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7. Projektizstrāde. 

 

2013.gadā vislielāko atsaucību guvusi bibliotēku dalība lasīšanas veicināšanas 

programmā Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija. No Alūksnes novada lasīšanas veicināšanas 

programmā piedalījās 9 publiskās bibliotēkas un 3 skolu bibliotēkas, no Apes novad- visas 4 

publiskās bibliotēkas. Programmas realizācijai, pateicoties LNB Bērnu literatūras centra un 

LBB iniciatīvai, VKKF un Kultūras ministrijas finansējumam, 2013.gadā bibliotēkas saņēma 

212 eksemplārus grāmatu par Ls 959,52.  

Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrija darbojās Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Apes bibliotēkā, 

Alsviķu, Gaujienas, Ilzenes, Jaunannas, Liepnas, Trapenes, Zeltiņu, Mālupes, Mārkalnes, 

Māriņkalna un Vidagas bibliotēkās, kā vienmēr aktīvas Bērnu žūrijas dalībnieces bijušas arī 

Strautiņu, un Malienas pamatskolu bibliotēkas ar saviem lasītājiem, 2013.gadā skolu 

bibliotēkām pievienojās arī Alūksnes novada vidusskolas bibliotēka. Paldies LNB Bērnu 

literatūras centra darbiniecēm par lielo darbu grāmatu sadalē un žūrijas darba koordinēšanā!  

Pateicoties dalībai lasīšanas veicināšanas programmā, bibliotēku darbinieki vairāk 

pievēršas darbam ar bērniem un jauniešiem, ar dažādām aktivitātēm rosina jaunākos bibliotēkas 

apmeklētājus pievērsties lasīšanai, bērni mācās spriest, izteikt savas domas un vērtējumu. Kā 

balvu par veiksmīgu piedalīšanos žūrijas darbā, vairāku bibliotēku (Apes, Gaujiena, Alsviķu, 

Trapenes, Mālupes) darbinieki bērniem organizē ekskursijas. 

 

Alsviķu bibliotēkas Bērnu/jauniešu/ vecāku žūrijas eksperti devās ekskursijā pa Alūksnes un 

Balvu novadiem 

Eksperti apmeklēja Ķuršu pareizticīgo baznīcu, pasaku taku un muzeju Pededzes pagastā, 

kaujas vietu un piemiņas vietu Liepnā, estrādi un katoļu, pareizticīgo un luterāņu baznīcas, 
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Kupravā – ķieģeļu un drenu cauruļu rūpnīcas postu un pamestību. Viļakā- pikniks, peldēšanās 

atrakcijas pie ezera, gida pavadībā apmeklēta katoļu baznīca un kapenes, iepazīti arī Balvi.  

Trapenes bibliotēkas eksperti 2013. gadā apmeklēja Limbažu novadu- Dzīvā sudraba 

muzeju, vecā rātsnama sienas gleznojumu apskate, Limbažu muzeju, viduslaiku pilsdrupas un 

skatu torni, Baumaņu Kārļa pieminekli, Veco ugunsdzēsēju depo un torni, mini zoo 

’’Bērzkalni’’, Igates pili. Bibliotēkas vadītāja Dzidra Zariņa par iespēju savus čaklākos lasītājus 

aizvest ekskursijā: „Paldies pašvaldībai! Lasītprieku motivēt var arī tā!” 

Par tradīciju Alsviķu bibliotēkā jau kļuvusi „Nakts bibliotēkā”, kurā piedalās čaklākie 

žūrijas eksperti. Alsviķu bibliotēkas vadītāja S.Meļķe: „„Nakts bibliotēkā” - pasākums bērnu 

žūrijas dalībniekiem-  kas sākas plkst. 15:00 un beidzās nākošās dienas plkst.15:00. Bibliotēkā 

ar prezentāciju par Alsviķu muižām ciemojās vēsturnieks un tūrisma darba organizators Jānis 

Polis, vēlāk ikvienam bija jāatpazīst 26 ievērojamākie kultūrvēsturiskie Alsviķu pagasta objekti 

un cilvēki, turpinājumā karaoke, filmu skatīšanās, kopā lasīšana, stāstu stāstīšana, orientēšanās 

bibliotēkas plauktos, dažādas spēles un arī balviņas par atraktivitāti. Alsviķu bibliotēka vairs 

nav iedomājama bez pasākuma „Nakts bibliotēkā”.” 

 

Arī Jaunannas bibliotēkā populāra kļūst Bērnu žūrijas ekspertu pulcēšanās naktī   

Trapenes bibliotēkas Bērnu žūrijas ekspertiem pašvaldība apmaksāja braucienu gan uz 

Lielajiem Lasīšanas svētkiem Rīgā, gan dalību Alūksnes Grāmatu svētkos. 

Lai sekmētu vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās 

bibliotēkās, sniegtu iespēju rakstniekiem satikt savus lasītājus, sarunāties un gūt iedvesmu jaunu 

darbu radīšanai, Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēka izstrādāja 

kultūras projektu, ko finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Alūksnes pilsētas bibliotēka 

piedalījās minētajā projektu konkursā ar projektu „Latviešu oriģinālliteratūra un autori 

bibliotēkās” un guva daļēju atbalstu, tā rezultātā- Alūksnes novada pašvaldības bibliotēkas 

projekta ietvaros saņems divas latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekcijas kopumā 146 

eksemplārus izdevumu par Ls 800. No grāmatu kolekcijas tika izveidotas 2 grāmatu kopas, 
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kuras turpina ceļot pa reģiona bibliotēkām, dodot iespēju tās iepazīt plašam lasītāju lokam. 

Diemžēl netika atbalstīta autora vizīte bibliotēkā. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka iesniedza pieteikumu dalībai UNESCO LNK  “Stāstu 

bibliotēku” tīklā un ir viena no 33 Latvijas bibliotēkām, kas veicinās stāstīšanas tradīciju savās 

kopienās. Lielākā daļa no uzņemtajām bibliotēkām “Stāstu bibliotēkās” iesaistās pirmo reizi, 

taču Alūksnes pilsētas bibliotēka kopā ar vēl 15 dalībbibliotēkām – otro reizi. UNESCO LNK 

tīkla „Stāstu bibliotēkas” mērķis ir veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur 

stāstniecību, sadarbojoties ar piesaistītiem mantojuma, tradicionālās kultūras un stāstniecības 

jomas ekspertiem. Īpaši tiek uzsvērta stāstu stāstīšanas, dokumentēšanas un popularizēšanas 

nozīme mūsdienu sabiedrībā. Tīkla ietvaros organizētās aktivitātes vērstas uz bibliotēku radošo 

attīstību un sadarbību, prasmēm sadarboties ar vietējo kopienu, nodrošinot savstarpēju 

komunikāciju un paaudžu saikņu stiprināšanu, kā arī bibliotēkas lomas izcelšanu informācijas 

apzināšanā, saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā. 

Kopš Alūksnes pilsētas bibliotēka  darbojas “Stāstu bibliotēkās”, ir notikuši vairāki 

stāstniecības tradīcijām veltīti pasākumi. Arī nākamajam, 2014. gadam, mums jau ir padomā 

vairāki  aizraujoši un daudziem mūsu lasītājiem saistoši notikumi, kuros galvenā loma tiks 

atvēlēta stāstam. Ievērojamākie no gaidāmajiem pasākumiem – atmiņstāsti “Skolas un skolēni 

Alūksnē laiku lokos”,  čaklākajiem “Bērnu žūrijas 2013″ lasītājiem plānots brauciens ar plostu 

pa Alūksnes ezeru, klausoties senās teikas par Alūksnes ezeru, kā arī brauciens ar Bānīti 7.-9. 

klašu skolēniem (“Bānītis alūksniešu atmiņstāstos”). 

2013.gadā turpinājās Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekta „Lasītprieks kopā ar 

rakstnieku” realizācija, projektu 2012.gada nogalē atbalstīja VKKF. Projekta ietvaros lasītājiem 

bija iespēja tikties ar rakstniekiem/ dzejniekiem U.Ausekli, V.Rūmnieku, L.Dreiži, M.Runguli, 

I.L.Milleri (Muižzemnieci), L.Nemieru. 

 

Tikšanās ar Māri Runguli Alūksnē 
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Jaunalūksnes bibliotēka 2013.gadā turpināja realizēt VKKF atbalstīto projektu „No 

rakstītā vārda līdz tikšanās priekam bibliotēkā”, kura ietvaros Jaunalūksnes un Malienas 

pagastu jaunie lasītāji tikās ar mākslinieci Indru Sproģi, bet vecākā gada gājuma cilvēki ar 

Lejasciema dzejnieci Irisu Puidzi. 

 

Indra Sproģe Jaunalūksnē 

 

VKKF atbalstītu projektu „Satiec rakstnieku savā bibliotēkā” realizēja arī Apes 

bibliotēka, aicinot tikties ar lasītājiem rakstniekus U.Ausekli un V.Rūmnieku. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka kā sadarbības partneris kopā ar Alūksnes muzeju, politiski 

represēto klubu „Sarma” iesaistījās Alūksnes novada pašvaldības projektā- pasākumu ciklā 

„Mana atmiņa zied”, atzīmējot Latvijas Tautas frontes izveidošanos pirms 25 gadiem. 

Finansiāli projektu atbalstīja Kultūras ministrija. Lai šo notikumu godam atcerētos, aicinājām 

atsaukties visus Alūksnes novada iedzīvotājus, kas iesaistījušies Latvijas Tautas frontes darbībā 

vai kā citādi bijuši saistīti ar Atmodas laiku. Tika izveidota mobila izstāde, apkopotas atmiņas, 

piefiksēts ikviena cilvēka devums tā laika notikumos, vāktas rakstiskas vai foto liecības par šo 

laiku un notikumiem Alūksnē, novadā un valstī. Atmiņu stāsti tiks fiksēti CD un DVD, lai pēc 

tam tos kā izziņas un mācību materiālus izmantotu skolās, muzejos, bibliotēkās. 23. augustā pie 

Alūksnes Jaunās pils tika veidots ziedu paklājs. 

Minētā projekta realizācijā iesaistījās visas novada bibliotēkas, bet jāsaka, ka cilvēku 

aktivitāte nebija liela. 
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Izstāde „Latvijas Tautas frontei- 25” Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Trapenes bibliotēka 

izstādei piedāvāja Latvijas Tautas frontes barikāžu dalībnieka U.Kārkliņa virsjaku. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka kopā ar Madonas bibliotēku kā sadarbības partneri  ir 

iesaistījušās Gulbenes bibliotēkas projektā „„Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē”, kura 

rezultātā bibliotēkās Alūksnē un Madonā darbojas centra filiāles. Projektu finansē Eiropas 

Komisija, bibliotēka iegūst finansējumu gan darba samaksai darbiniekam, lektoriem, dažādu 

aktivitāšu organizēšanai u.c. (finansējums Gulbenes bibliotēkas budžetā)- ~ Ls 2000. Tā 

piemēram projekta ietvaros bibliotēkā notika sekojošas aktivitātes: izglītojošs seminārs 

"Sarunas par veselību", kura laikā savus padomus un ieteikumus tā dalībniekiem sniedza 

fizioterapeite B.Strodāne un masāžas un pirts veselības speciāliste Ā.Vērse; Eiropas Valodu 

dienai veltīts konkurss; informatīvs seminārs "Zini savas tiesības: iespējas ceļot"; krustvārdu 

mīklu minētāju tikšanās- konkurss „Iepazīsim Eiropu!”; pasākums bērniem „Eiropasaka 2013”, 

„Senā ķeltu zeme- Īrija” u.c. 

 

Pasākuma „Eiropasaka 2013”dalībnieki veiksmīgi tikuši galā ar uzdevumu- salikta puzle, kurā redzams 

īru teiku varonis Leprikons 
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Protams, ka ne visi bibliotēku izstrādātie projekti tiek atbalstīti. Tā, piemēram, aktīva 

projektu izstrādātāja ir Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja I.Zakarīte, bet atskaites periodā viņas 

iesniegtie projekti VVKF projektu konkursam un Alūksnes un Apes novada fonda 12.projektu 

konkursam „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” atbalstu neguva.  

Arī 2013.gadā bibliotēkas ar pašvaldības starpniecību aktīvi ir iesaistījušās Valsts 

nodarbinātības aģentūras projektā nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai 

un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”, tādējādi gan iegūstot sev palīgus ikdienas darbā 

(saimnieciskajos u.c. darbos).  

 

 

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs 21 Alūksnes un Apes 

novadu pašvaldību bibliotēkai. Metodiskā darba galvenie virzieni ir - bibliotekārā darba 

koordinācija Alūksnes un Apes novados, bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības 

organizēšana, metodiskās palīdzības sniegšana rajona 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 kultūrkartē, iesaistīšanās dažādās profesionālās aptaujās un 

datu par pašvaldību publiskajām bibliotēkām savākšana, apkopošana un iesniegšana Kultūras 

ministrijai, LNB Bibliotēku Attīstības institūtam (BAI), v/a KIS, Latvijas Bibliotekāru biedrībai 

u.c. Alūksnes pilsētas bibliotēka kā metodiskais centrs organizē informatīvus mācību seminārus 

un apmācības, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus uz citiem novadiem. Katru gadu bibliotēkas 

direktore vai metodiķe sniedz pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto Alūksnes novada 

pašvaldības kultūras, izglītības un sporta komitejai. 

2013. gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka ir noorganizējusi 4 seminārus Alūksnes un Apes 

novadu bibliotēku darbiniekiem. Tajos tika runāts par bibliotēku nozares galvenajām 

aktualitātēm, analizēti darba rezultāti, diskutēts par bibliotēku krājumu veidošanas kritērijiem, 

spriests par lasīšanas veicināšanas iespējām un pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, 

notikusi dalīšanās pieredzē ar kolēģiem par dzirdēto dažādos tālākizglītības pasākumos. Gandrīz 

katra semināra darba kārtībā iekļaujam arī jaunāko vērtīgāko grāmatu apskatus, kurus sagatavo 

un ļoti aizraujoši klātesošajiem pasniedz komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja Sandra 

Avotiņa. Semināros esam izveidojuši rubriku „Ceļojumu stāsti”, kur par saviem ceļojumiem uz 

dažādām pasaules valstīm un tur redzēto un piedzīvoto stāsta gan paši bibliotekāri, gan arī citi 

uzaicinātie ciemiņi. Šos neklātienes ceļojumus mēs organizējam sadarbībā ar EUROPE 

DIRECT informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāli, kura Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

projekta ietvaros tika izveidota 2004. gadā un darbojas jau 10 gadu. Tādējādi bibliotēku 

darbiniekiem ir bijusi iespēja neklātienē iepazīties ar daudzām valstīm: Grieķiju, Portugāli, 

Krieviju, Īriju u.c. Pavasarī uz semināru bija uzaicināta arī ceļojumu aģentūras „Apkārt 

pasaulei” vadītāja Inese Grava, kura pastāstīja par ceļojumu iespējām. Katrā seminārā 

cenšamies runāt ne tikai par profesionālām lietām, bet arī uzaicināt kādu lektoru, lai paplašinātu 

dalībnieku redzesloku un gūtu arī emocionālu baudījumu. Semināros parasti cenšamies sveikt 

darbiniekus arī nozīmīgās dzīves jubilejās, kā arī jaunos darbiniekus, uzsākot darba gaitas. Tas 

viss ļoti vieno un rada patīkamu kopības sajūtu. 
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2013. gadā veicām bibliotēku darbinieku aptauju par to, kas apmierina vai kas būtu 

jāuzlabo un jāņem vērā, organizējot seminārus. Liela daļa bibliotekāru uzsvēra, ka vairāk 

gribētu dalīties pieredzē ar kolēģiem un apmainīties idejām, vairāk runāt par praktiskām darba 

lietām. Liela daļa bibliotēku darbinieku aizvadītajā gadā izteica vēlmi doties pieredzes apmaiņas 

braucienā uz Kurzemes puses bibliotēkām, tāpēc jūnijā arī organizējām 2 dienu braucienu uz 

Tukuma, Talsu, Brocēnu, Engures un Kuldīgas novadiem. Visiem tas ļoti patika un saņēmām 

tikai labas atsauksmes. Šādi pieredzes braucieni ļauj smelties jaunas idejas darbam un kaut ko 

pamainīt arī savā bibliotēkā. Savukārt Apes novada bibliotekāri vēl apmeklēja arī Smiltenes 

novada bibliotēkas.  

Aizvadītajā gadā vairāki bibliotēku darbinieki ir piedalījušies apmācībās Gulbenes 

reģionālajā mācību centrā projekta “Fotogrāfiju un atmiņu stāsti” ietvaros, apgūstot tēmas 

„Mutvārdu vēsture bibliotēkās”, “Autortiesības un bibliotēku darbība digitalizācijas procesos”, 

“Izstāžu menedžments un dizains”. 

 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieku diskusija par gada darba rezultātiem 
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Gada noslēguma seminārs Ziemassvētku noskaņās 

 

Alūksnes un Apes novadu bibliotekāri viesojas Tukuma bibliotēkā 

 

Iespēju robežās esam apmeklējuši arī dažādus tālākizglītības pasākumus, kurus organizēja 

Latvija Nacionālā bibliotēka, SIA TietoLatvia, Kultūras informācijas sistēmu centrs, Latvijas 

bibliotekāru biedrība, Ziemeļvalstu Padome, UNESCO Latvijas Nacionālā komiteja u.c. 

Aizvadītajā gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka atkārtoti kļuva par UNESCO LNK iniciatīvas 

„Stāstu bibliotēkas” dalībnieci. Lai pilnveidotu savas zināšanas, Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

speciālisti ir apmeklējuši dažādus tālākizglītības pasākumus katrs savā darba jomā – lasītavas 

vadītāja – konferenci „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai” Balvos un 

mācību semināru par novadpētniecības datu bāzu veidošanu IS ALISE Gulbenē, 

komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja – semināru krājuma komplektēšanas 

speciālistiem un mācību kursus darbam ar informācijas sistēmu ALISE, bērnu literatūras 

nodaļas darbinieces – UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” organizētos seminārus, 

mācību kursus „Pasākums bērniem vai pasākums sev?”, informatīvo sanāksmi par gatavošanos 

Ziemeļvalstu nedēļai, konferenci „Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā”, Vidzemes 

novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 13. konferenci „Nākotnes bibliotēka” u.c. Ir 

apmeklēti arī ikgadējie direktoru un metodiķu semināri, kā arī semināri, kurus organizē ar 

Eiropas Savienību saistītās institūcijas Latvijā. Maijā Alūksnes pilsētas bibliotēkā notika 

informatīvs seminārs „Ir sarunas, ir rezultāts”, kuru organizēja Latvijas darba devēju 

konfederācija. Tajā piedalījās gan darba devēji un ņēmēji, gan arī pašvaldības pārstāvji. 

Vērtīga un jaunām idejām bagāta 2013. gadā bija Latvijas bibliotekāru16. konference 

„Bibliotēkas tagad! – Iedvesmojošas. Pārsteidzošas. Iedrošinošas.” Kā katru gadu ļoti gaidīts un 

kupli apmeklēts bija LBB Vidzemes nodaļas 16. konference – saiets „Latviešu pilsoniskās 
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sabiedrības un nacionālās izglītības sākums Gaujas krastos Valmierā”. Tā bija 2 ļoti jaukas un 

neaizmirstamas dienas Gaujas krastos, kur varēja gan uzzināt daudz interesanta un noderīga 

savam turpmākajam darbam, gan arī atpūsties un padomāt arī par sevi, jo dalībnieki 1. dienā 

varēja piedalīties dažādās personīgās pilnveides meistarklasēs un iepazīties ar mūzikas, deju, 

mākslas un laimes terapiju, kanisterapiju, izmēģināt bio dejas. Šie vasaras saieti dod ļoti lielu 

enerģijas lādiņu visam turpmākajam gadam. Daudz patīkamu mirkļu un iespēju satikt kolēģus 

no citiem novadiem sagādāja dalība KISC rīkotajā pasākumā Siguldā, kur visi kopā varējām 

atskatīties uz paveikto un kopīgi piedzīvoto publisko bibliotēku attīstības projektā „Trešais tēva 

dēls” 7 gadu periodā.       

 

Alūksnes un Apes novadu bibliotekāres LBB VN vasaras saietā viesu namā „Gaujas priedes” 

 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēkas tiek apmeklētas reizi gadā, 

nepieciešamības gadījumā arī biežāk. Ja ir nepieciešams, uz bibliotēkām izbrauc arī IS Alise 

administrators un datorspeciālists. Apmeklējuma laikā tiek izvērtēta bibliotēkas darbība, 

norādīti ieteikumi, kas būtu uzlabojums turpmākajā darba periodā. Novadu bibliotēkās kadru 

mainība ir minimāla, pēdējā gada laikā ir nomainījies darbinieks Apes novada Gaujienas 

bibliotēkā. Jaunie darbinieki parasti tiek iepazīstināti ar bibliotekārā darba specifiku, 

nepieciešamo dokumentāciju, kā arī apmācīti darbam ar IS Alise. Tas notiek gan Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā, gan arī izbraucot uz vietas. Jaunie darbinieki arī regulāri apmeklē visus 

tālākizglītības pasākumus. 

Iesaistījāmies arī 12.Grāmatu svētkos, kuri tika rīkoti Alūksnes pilsētā, jo tādējādi tiek 

nodrošināta iespēja tajos piedalīties maksimāli lielam iedzīvotāju skaitam. Tajos piedalījās 20 

abu novadu bibliotēkas. Veicām arī dāvanu karšu sadali bibliotēkām atkarībā no tā, cik lasītāju 

bibliotekārs ir piesaistījis svētku pasākumos kā apmeklētājus. Saņēmām dāvanu kartes par Ls 
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740.- Pēc tam par atvēlēto summu katra bibliotēka var izvēlēties nepieciešamās grāmatas pēc 

saviem ieskatiem. Jāteic, ka daudzus bibliotekārus neapmierina izdevniecību piedāvājums 

Grāmatu svētkos, jo bieži vien tiek piedāvātas vienas un tās pašas grāmatas vairākus gadus pēc 

kārtas, kas ir uzkrājušās noliktavās. Arī braukt atprečot dāvanu kartes uz Rīgu par tik nelielām 

summām vairs nav izdevīgi. Gada nogalē 18 bibliotēkas piedalījās LBAB organizētajā konkursā 

„Lielā Lasītāju balva”, kur no visām novadu bibliotēkām tiek savākta un apkopota informācija 

par attiecīgajā gadā lasītākajām grāmatām. 

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. Starp Alūksnes novada pašvaldību un Apes novada domi ir noslēgts līgums 

par reģiona galvenās bibliotēkas metodisko funkciju veikšanu Apes novadā. 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

 

Atskaites periodā neviena no Alūksnes un Apes novadu publiskajām bibliotēkām savu 

atrašanās vietu nav mainījusi, 2013.gadā visas bibliotēkas strādāja esošajās telpās. Lai arī 

vairākām pagastu bibliotēkām būtu vēlamas plašākas telpas, tomēr atrast vēl labāku risinājumu 

bibliotēku telpām laukos ir diezgan sarežģīti, jo pašvaldību īpašumu un finanšu resursi ir 

ierobežoti. Bibliotēku telpu stāvoklis- apmierinošs un labs. Jaunu ēku būvniecība plānota 

netiek. 

Bibliotēku telpu kopējā platība ir 2450 m2, no kurām lasītāju apkalpošanas telpas ir 1976 

m2 (81% no kopējās telpu platības), krātuves 111 m2 (4%), pārējās telpas- 363 m2 (15%). 

Lasītāju vietu skaits bibliotēkās- 324. 

Alūksnes novada pagastu bibliotēku vidējais telpu lielums- 87 m2, lasītāju apkalpošanas 

telpu lielums- 77 m2.  

Ļoti šaurās un nepiemērotās telpās strādā Alūksnes pilsētas bibliotēka. Bibliotēkas telpu 

platība 460 m2 , no tā tikai 287 m2 lietotāju apkalpošanai, ir vairāk kā nepietiekama, lai 

nodrošinātu ērtus darba apstākļus lietotājiem- nav lasītavas bērnu literatūras nodaļā, trūksts 

telpu krātuvei, kur tiktu izvietota mazpieprasītā krājuma daļa, grūti izvietot datortehniku un 

brīvpieejas krājumu, nav atpūtas telpas bibliotēkas darbiniekiem. Uz bibliotēkas 2.stāvu ved 

stāvas kāpnes, kas apgrūtina vecāka gadagājuma cilvēku nokļūšanu abonementā, lasītavā, 

interneta pieejas punktā. Pašvaldības deputāti joprojām nevar vienoties par novada 

dzimtsarakstu nodaļas pārvietošanu uz citām telpām (tā atrodas vienā ēkā ar bibliotēku), lai 

nodotu telpas bibliotēkas lietošanā. Situācija, protams, ir sarežģīta, jo pašvaldībai nav brīvu 

īpašumu, kuri būtu atbilstoši un piemēroti dzimtsarakstu nodaļas funkcijām. Ar Alūksnes 

novada domes priekšsēdētāju pārrunāti iespējamie varianti Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

nodrošināšanai ar piemērotām telpām. 2013.gadā netika atbalstīts Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

papildus finansējuma pieprasījums, lai turpinātu abonementa telpu remontu (nepieciešamais 

finansējums ~ 10 000). Finansējuma pieprasījums iesniegts arī 2014.gadā.  

Apes novadā pagastu bibliotēku telpu vidējais lielums 101 m2, Apes bibliotēka strādā 199 

m2 lielās telpās.  

Pozitīvi, ka visas ēkas, kurās atrodas bibliotēkas, ir pašvaldības īpašumi.  

2013.gadā tikai 5 bibliotēkās ir veikti lielāki vai mazāki remontdarbi. Kosmētiskais 

remonts veikts Trapenes pagasta bibliotēkā, atjaunojot krāsojumu brīvpieejas krājuma daļā un 

datortelpā, Veclaicenes bibliotēkā nomainīti apkures radiatori, Vidagas bibliotēkā veikts telpu 

funkcionālais pārplānojums, kosmētiski izremontētas daļa telpu, nomainītas ārdurvis, 

Mārkalnes bibliotēkā nomainīts grīdas segums lasītavā, atjaunots sienu krāsojums, telpa 
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labiekārtota. Alūksnes pilsētas bibliotēkā nomainītas ēkas ārdurvis un nomainīts grīdas segums 

abonementā.  

     

Mārkalnes bibliotēkā neliels kosmētiskais remonts veikts lasītavas telpā 

 

Žēl, ka pašvaldību finansējums ir ierobežots, lai veiktu bibliotēku labiekārtošanas darbus 

un aprīkojuma nomaiņu pilnā apjomā. Bibliotēku vadītāji kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem, 

rūpīgi analizējot tēriņus, pamazām un mērķtiecīgi labiekārto savas bibliotēkas.  

      

Vidagas bibliotēkā pēc telpu kosmētiskā remonta 

 

Vidagas bibliotēkas vadītāja Aira Mūrniece: „Bibliotēkas telpās 2013. gadā ir pabeigts 

kosmētiskais remonts. Tika veikta grīdas seguma  nomaiņa un sienas tapešu pārlīmēšana. Līdz 

ar to telpas ir vizuāli pievilcīgākas, apmeklētājiem patīkamākas, gaišākas. Esam papildinājuši 

apgaismojumu ar nelielām lampiņām, kas uzlabo apgaismojumu starpplauktu ejās.” 
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Telpu krāsojums atsveidzināts arī Trapenes pagasta bibliotēkā 

 

Kaut ļoti ierobežots ir pašvaldības finansējums bibliotēku iekārtojuma, mēbeļu 

atjaunošanai, bibliotēku darbinieki lēnām, bet mērķtiecīgi cenšas mājīgāk iekārtot savas 

bibliotēkas, nomainot vecās mēbeles pret jaunām. 2013.gadā 8 bibliotēkas lielākā vai mazākā 

apjomā iegādājušās jaunas mēbeles.  

Apes novada Trapenes bibliotēka veikusi grāmatu plauktu nomaiņu kopsummā par 2400 

latiem. Trapenes bibliotēkas vadītāja Dzidra Zariņa bibliotēkas darba pārskatā raksta: „Plauktu 

nomaiņa radīja pievilcīgu un mūsdienīgu interjeru. Bibliotēkas plaukti izkārtoti gar sienām, tā 

telpā ieguvām plašumu un vairāk brīvas vietas. Arī bibliotēkas apmeklētāji atzinīgi novērtēja 

vizuālās pārmaiņas, apmeklētājiem ir ērtāka pieeja krājumam un personālam vieglāk strādāt.  

Bibliotēkai iegādājāmies arī jaunu galdu bērnu un jauniešu vajadzībām.”  

    

Trapenes bibliotēkā- jauni grāmatu plaukti 

 

Jaunus grāmatu plauktus iegādājusies arī Liepnas pagasta bibliotēka. Bērnu istabā jauni 

grāmatu plaukti tagad ir Malienas bibliotēkā, Annas bibliotēka iegādājusies plauktu periodikas 

izvietošanai, Jaunalūksnes bibliotēka- novadpētniecības materiālu izvietošanai, Ilzenes 
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bibliotēka papildus jau esošajiem iegādājusies 6 grāmatu plauktus, Pededzes bibliotēka- 2 

plauktus ērtākai krājuma izvietošanai, Mārkalnes bibliotēkā labiekārtota lasītava un bērnu 

stūrītis, arī Māriņkalna bibliotēkas bērnu istaba labiekārtota ar jaunu galdiņu un krēsliem. 

 

   

Malienas bibliotēkā 

 

 

Labiekārtota Māriņkalna bibliotēkas bērnu istaba 

Telpu paplašināšana nepieciešama vairākām bibliotēkām (Alsviķu, Ilzenes, Jaunlaicenes, 

Liepnas, Gaujienas, Trapenes, Veclaicenes, Vidagas, Alūksnes pilsētas bibliotēkai)- trūkst 

lasītavu, nav iespējams pārskatāmi izvietot bibliotēkas krājumu, datorus, lai būtu ērti darba 

apstākļi bibliotēku lietotājiem. Arī vairāku bibliotēku akreditācijas atzinumos ieteikts atrast 

bibliotēkām papildus telpas- krātuves mazāk izmantojamajai krājuma daļai, tādējādi rodot 

iespēju pārredzamāk un lasītājiem ērtāk pieejami izvietot grāmatu krājumu. Nelielas krātuves ir 

tikai 7 bibliotēkām (Alūksnē, Apē, Māriņkalnā, Zeltiņos, Veclaicenē, Gaujienā un Strautiņos).  

Viena no problēmām bibliotēku ikdienas darbā- esošās datortehnikas strauja nolietošanās 

un novecošanās. Tā kā valsts atbalsts datortehnikas nomaiņai ir ļoti minimāls (2012.gada beigās 

no Kultūras informāciju sistēmu centra saņemti 4 datorkomplekti, bet 2013.gada nogalē- viens 
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portatīvais dators reģiona galvenajai bibliotēkai metodiskā darba veikšanai), tad galvenās rūpes 

par minēto problēmu gulst uz pašvaldību pleciem. 2013.gada nogalē veikta no Kultūras 

informāciju sistēmu centra (valsts aģentūras Kultūras informācijas sistēmas) saņemtās 

datortehnikas inventarizācija, 2014.gada sākumā ar pašvaldību noslēgts jauns līgums par 

minētās datortehnikas izmantošanu. 

2013.gadā Alūksnes novadā 8 bibliotēkas iegādājušās jaunu datortehniku vai citu biroja 

tehniku: Alsviķu bibliotēka- 2 datoru sistēmblokus, 1 monitoru; Strautiņu bibliotēka- portatīvo 

datoru un datora sistēmbloku; Veclaicenes bibliotēka- datoru darbinieka vajadzībām; Jaunannas 

bibliotēka- datora sistēmbloku; Zeltiņu bibliotēka- datora sistēmbloku; Mālupes bibliotēka- 

datoru; Pededzes bibliotēka- datoru, printeri; Jaunlaicenes bibliotēka- multifunkcionālo iekārtu. 

Kalncempju  un Annas bibliotēka iegādājušās jaunus digitālos fotoaparātus. Apes novada 

Trapenes bibliotēka iegādājusies portatīvo datoru un multifunkcionālo iekārtu, Vidagas 

bibliotēka- multifunkcionālo iekārtu un fotoaparātu. 2014.gadā paredzēts turpināt pakāpenisku 

datortehnikas nomaiņu vai esošo tehnisku  uzlabošanu. 

Aktuāla problēma joprojām ir bibliotēku fiziskā pieejamība cilvēkiem ar kustību 

ierobežojumiem. Tikai 9 bibliotēku ēkas daļēji ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

(ja pie ēkām daudzviet ir ierīkotas uzbrauktuves, tad tālākā nokļūšana bibliotēku telpās ir 

apgrūtināta- šauras durvis, apkalpošanas telpas atrodas otrajos stāvos, sliekšņi u.c.). Situācija 

šajā jomā 2013.gadā nav mainījusies, daudzviet tas ir izdarāms tikai tad, ja tiktu veikta visas 

ēkas rekonstrukcija.  

Plānotais finansējums bibliotēkām 2014.gadam paredzams iepriekšējā gada apjomā. 

Deputātiem lemšanai iesniegts papildus finansējuma pieprasījums Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

telpu remontam (~ 10 000 Ls), jo bibliotēka plānojusi grāmatu plauktu nomaiņu abonementā, 

bet to racionāli veikt paralēli ar telpu remontu. 

Alūksnes novada attīstības programmā 2011.- 2017.gadam kā vidēja termiņa mērķis ir 

izvirzīts- attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra un kā konkrētais 

uzdevums- Alūksnes pilsētas bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas nodrošināšana ar 

atbilstošām telpām.  

Bibliotēku darbinieku un pašvaldību kopējais uzdevums ir attīstīt novada bibliotēkas kā 

daudzfunkcionālus centrus, nodrošinot tām atbilstošas telpas, lai sniegtu mūsdienīgus bibliotēku 

pakalpojumus. Lielākoties visas bibliotēkas strādā, lai arī ne tik plašās, bet mājīgās un gaišās 

telpās! Bibliotēku materiālais stāvoklis Alūksnes un Apes novadā ir apmierinošs. 

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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10. Bibliotēkas personāls 

 

Esot ciešā saistībā ar jauno tehnoloģiju attīstību un atbilstoši sabiedrības vajadzībām, ir 

mainījusies arī bibliotekāra profesija. Ļoti svarīga ir bibliotēku darbinieku kompetence ne tikai 

profesionālo zināšanu un prasmju apguvē, bet arī labas zināšanas psiholoģijā un saskarsmes 

kultūrā. Bibliotekāra kompetenci veido gan formālā izglītība, gan arī nepārtraukta profesionālā 

pilnveide. 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēkās strādā 34 bibliotekārie darbinieki, 7 

darbiniekiem ir augstākā bibliotekārā izglītība, 11 darbiniekiem ir vidējā profesionālā 

bibliotekārā izglītība, 15 ir darbinieki ar profesionālo vidējo un augstāko izglītību citās jomās, 

2 – ar vispārējo vidējo izglītību. 

2013. gadā 2 pagastu bibliotēkās strādāja 2 darbinieki – Mālupes bibliotēkā otrs darbinieks 

strādā pusslodzē, bet Trapenes bibliotēkā – 0,9 slodzē, Kalncempju bibliotēkā strādā viens 

darbinieks uz pusslodzi. Personāla maiņa bibliotēkās ir minimāla. Darbinieks ir nomainījies 

tikai Apes novada Gaujienas bibliotēkā.  

 

Malienas bibliotēkas vadītāja Daina Baltā apgūst 240 stundu profesionālās pilnveides 

programmu Informācijas un bibliotēku zinību pamati. Savukārt Sandra Āboliņa, kura 

aizvadītajā gadā uzsāka darbu Apes novada Gaujienas bibliotēkā, apguva 40 stundu apmācību 

ar BIS ALISE. 

Aizvadītajā gadā vairākās bibliotēkās (Alsviķi, Pededze, Mārkalne) kā aktīvi palīgi 

vasarās iesaistījušies brīvprātīgie bērni un jaunieši, kuri palīdzējuši sakārtot plauktos grāmatas, 

salabot saplēstos izdevumus, labiekārtot un sakopt apkārtni. Liepnas, Zeltiņu un Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie 

darbi pašvaldībās”, radot iespēju vairākiem bezdarbniekiem strādāt. Savukārt Apes bibliotēkas 

vadītāja piedalījās Valsts aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” tālākizglītības programmas 

īstenošanā, nodrošinot prakses vietu 1 cilvēkam datoru lietošanas apguvei un informācijas 

ievadīšanā 240 stundu programmā. Arī Alūksnes pilsētas bibliotēkā 5 nedēļu darba praksi 
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lietvedībā apguva apmācību centra „BUTS” kursante Ligita Dokteniece. Jāteic, ka visas šis 

apmācības prasa no darbiniekiem papildus laika ieguldījumu un pacietību, bet ir jāsaprot arī šie 

apmācāmie cilvēki, jo katram jau sava darba prakse ir jāapgūst. 

Bibliotēku darbinieki aizvadītajā gadā ir apmeklējuši sekojošus tālāk izglītības pasākumus: 

18.03.2013. UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” tīkla plānošanas seminārs 

03.04.2013. Seminārs par VKKF mērķprogrammas „Vidzemes kultūras programmas 

2013” projektu pieteikumu sagatavošanu 

12.04.2013. EDIC, ESIP un ES informācijas tīklu seminārs 

18.04.2013. Latvijas bibliotekāru 16.konference „Bibliotēkas tagad!- Iedvesmojošas, 

pārsteidzošas, iedrošinošas” 

29.04.2013. UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas”  pieredzes apmaiņas un 

plānošanas seminārs 

30.04.2013. Konkursa „Radošās aktivitātes par drošību internetā manā bibliotēkā 

2013” noslēguma pasākums 

10.05.2013. Konference „Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā” 

15.05.2013. Seminārs „Ir sarunas, ir rezultāts”, Latvijas Darba devēju konfederācija 

27.-28.05. Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara 

sanāksme Dobelē 

30.05.2013. RGB metodiķu seminārs 

18.-19.06.2013.  Pieredzes brauciens uz Engures, Tukuma, Talsu, Kuldīgas un Brocēnu 

novada bibliotēkām 

10.-11.07. LBB VN 16.saiets- konference „Latviešu pilsoniskās sabiedrības un 

nacionālās izglītības sākums Gaujas krastos Valmierā” 

28.08.2013. Informatīvs seminārs „Gaismas pils laikā un telpā” 

12.09.2013. lekcija „Mutvārdu vēsture bibliotēkās” Gulbenes RMC 

18.-19.09. Novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās 

identitātes stiprināšanai” Balvos 

03.10.2013. Latvijas Bankas un LDDK seminārs „Kas jāzina par eiro drošību” 

04.10.2013. Informatīva sanāksme, lai gatavotos Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai 

18.10.2013. Diskusija par Eiropas nākotni 

18.10.2013. Mācību kursi „Pasākums bērniem vai pasākums sev?” 

23.10.2013. Seminārs krājuma komplektēšanas speciālistiem 

24.10.2013. Mācību seminārs par novadpētniecības datu bāzes veidošanu IS Alise 

25.10.2013. Mācību seminārs „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība: ilgtspēja un 

iespējas” 

31.10.2013. Seminārs „Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas” 

06.11.2013. Mācību kursi darbam ar informācijas sistēmu Alise 

07.11.2013. Lekcija „Autortiesības un bibliotēku darbība digitalizācijas procesos” 

20.11.2013. Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 13.konference 

„Nākotnes bibliotēka” 

20.11.2013.  Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksme 

04.12.2013. RGB metodiķu seminārs 

05.12.2013. UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” tīkla plānošanas 

seminārs Virtuālās stundas- tiešsaistes mācību semināri bibliotekāriem. 
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Daudz vērtīga un noderīga profesionālā ziņā tika iegūts pieredzes apmaiņas braucienā pa 

Kurzemes puses bibliotēkām 

 

  

Apes novada bibliotēku darbiniekiem bija iespēja apmeklēt arī Smiltenes novada 

kultūras iestādes 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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11. Finansiālais nodrošinājums 

 

Alūksnes reģiona publisko bibliotēku pamatfinansējumu veido bibliotēku dibinātāju- 

Alūksnes novada pašvaldības (18 bibliotēkas) un Apes novada pašvaldības (4 bibliotēkas)- 

budžeta līdzekļi, ieņēmumi no bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādos 

projektos piesaistītajiem līdzekļiem. Tā kā Alūksnes pilsētas bibliotēka realizē reģiona galvenās 

bibliotēkas (RGB) funkcijas arī Apes novadā, tad ir noslēgts līgums par šo funkciju finansēšanu, 

katru gadu tiek saskaņots konkrēts finansējums- 2013.gadā Apes novada domes finansējums 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai bija Ls 1175 (Ls 293,75 uz 1 Apes novada bibliotēku).  

Bibliotēku finansiālo nodrošinājumu nosaka Bibliotēku likuma 17.pants un Ministru 

kabineta noteikumi nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. 

2013.gadā bibliotēku darbībai piešķirtais pašvaldību finansējums nodrošina Alūksnes un Apes 

novadu pašvaldību bibliotēku pamatfunkciju veikšanu, nelieli līdzekļi tiek atvēlēti arī attīstībai.  

Visas bibliotēkas strādā saskaņā ar gada sākumā pašvaldībās apstiprinātām iestādes 

uzturēšanas un pasākumu izmaksu tāmēm. Bibliotēku darbinieki ik mēnesi saņem informāciju 

no Finanšu nodaļas par tāmes izpildi, lai varētu sekot līdzi ieņēmumu/izdevumu dinamikai un 

nepieciešamības gadījumā- saskaņojot ar pagastu pārvaldēm un pašvaldību, veiktu izmaiņas 

plānotajā tāmē. 

2013.gadā Alūksnes un Apes pašvaldību kopējais finansējums ir Ls 284973 jeb 99% no 

bibliotēku kopējā finansējuma. Pašvaldības finansējuma īpatsvars no kopējā finansējuma ir 

pieaudzis- tas izskaidrojams arī ar to, ka 2013.gadā pašvaldību budžetos vairs netika ieskaitīta 

valsts mērķdotācija bezmaksas datoru un interneta izmantošanas nodrošināšanai bibliotēkās, 

minētais finansējums no valsts tika maksāts pa tiešo pakalpojuma piegādātājam. 

 

 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Finansējums kopā 387341 304762 279238 287155 314691 287139

Pašvaldības finansējums 360158 269655 268474 276569 298120 284973
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Kopējais finansējums bibliotēkām 2013.gadā diemžēl ir bijis ar negatīvu dinamiku -8,7% 

(- Ls 27552). 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību finansējums 2013.gadā ir Ls 284973 jeb par Ls 

13147 (4,4%) mazāks kā pērn. Alūksnes novada dome bibliotēkām piešķīrusi Ls 225427 (- Ls 

17227 jeb par 7,1% mazāk kā 2012.gadā), bet Apes novada dome- Ls 59546 (+ Ls 4080 jeb par 

7% vairāk kā 2012.gadā). 

Alūksnes novadā pašvaldības finansējums pieaudzis 10 bibliotēkām, bet nedaudz 

samazinājies 8 bibliotēkām. Apes novada pašvaldība savām bibliotēkām kopumā atvēlējusi par 

Ls 4080 vairāk kā 2012.gadā, finansējums palielinājies visām 4 bibliotēkām. 

98% no bibliotēkām piešķirtā finansējuma jeb Ls 275657 tiek izlietoti kārtējiem 

izdevumiem- darbinieku algām, VSAO iemaksām, krājuma komplektēšanai, IT uzturēšanai, 

dažādiem pakalpojumiem un precēm (elektrība, apkure, sakaru izdevumi, saimniecības un 

kancelejas preces u.c.). 

 
 

Kārtējie izdevumi 2013.gadā ir palielinājušies vai palikuši nemainīgi Alūksnes novadā- 6 

bibliotēkās (Alsviķu, Annas, Mārkalnes, Strautiņu, Veclaicenes, Zeltiņu bibliotēkās) , Apes 

novadā- 3 bibliotēkās (Gaujienas, Trapenes, Vidagas bibliotēkās). 

Kopumā finansējums atalgojumam ir palicis gandrīz nemainīgs (- Ls 1877), nedaudz 

pieaudzis valsts sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām (+ Ls 1464), samazinājušies 

izdevumi arī  informācijas tehnoloģijām, preču un pakalpojumu iegādei.   

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

Atalgojums 174936 157474 137601 139407 146044 145857

VSAOI 42047 36508 34677 33066 35693 37157

Krājums 41449 26029 29781 32320 38097 34431

IT 24989 13073 27479 20072 17303 8562
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Procentuāli vislielākos izdevumus sastāda darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas- 66%, finansējums krājumam sastāda 13%, informācijas tehnoloģijām- 3%, 

preču un pakalpojumu iegādei atvēlēti 14% izdevumu, pārējie izdevumi- 4%.  

Viens no bibliotēku veiksmīgas darbības nosacījumiem ir kvalitatīvs tās krājums, regulāra 

tā papildināšana ar lasītāju pieprasītiem izdevumiem.  

Kopumā finansējums krājuma komplektēšanai, salīdzinot ar 2012.gadu, ir samazinājies, 

bet tas izskaidrojams ar to, ka 2012.gada nogalē, pateicoties dalībai VKKF mērķprogrammas 

"Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" projektu konkursā, ievērojami palielinājās 

ieņēmumi no VKKF- par Ls 5396. 

 

 
 

2013.gadā VKKF atbalsts bibliotēku krājumu komplektēšanā saņemts, pateicoties 

Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacionālā bibliotēkas izstrādātajam kultūras 

projektam. Alūksnes pilsētas bibliotēka piedalījās minētajā projektu konkursā „Latviešu 

oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un guva atbalstu, tā rezultātā- Alūksnes novada 
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pašvaldības bibliotēkas projekta ietvaros saņēma divas latviešu oriģinālliteratūras grāmatu 

kolekcijas (ne finansējumu), kopumā 146 eksemplārus izdevumu par Ls 800.  

Vērtīgs bibliotēku krājuma papildinājums 2013.gada nogalē saņemts arī no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas: programmu „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana 

pašvaldības publiskajās bibliotēkās visos Latvijas reģionos” un „Nevalstisko organizāciju 

atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” ietvaros saņemti 26 eks. izdevumu par 

Ls 189. 

2013.gadā 16 bibliotēkas piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu/ jauniešu/ 

vecāku žūrija un saņēma atbalstu grāmatu iegādē. 

 2013.gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēku 

krājumu komplektēšanai ir palielinājies par Ls 1730 jeb 5,3%, salīdzinot ar 2012.gadu.  

Finansējums pieaudzis vai palicis nemainīgs Alūksnes novadā 12 bibliotēkām (Alsviķos, 

Annā, Ilzenē, Bejā, Jaunlaicenē, Kalncempjos, Malienā, Mārkalnē, Pededzē, Strautiņos, 

Zeltiņos, Veclaicenē), Apes novadā- 1 bibliotēkai- Vidagā. Pārējām bibliotēkām finansējums 

krājumam samazinājies nenozīmīgi. 

Alūksnes novada dome bibliotēku krājumu komplektēšanai atvēlējusi Ls 27853 (+ Ls 

1805 jeb 7% vairāk kā 2012.gadā),  Apes novada domes finansējums Ls 6578, tas samazinājies 

tikai nedaudz (- Ls 75) 
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 Alūksnes novada bibliotēkās Apes novada 
bibliotēkās Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 
Pagastu 

bibliotēkas 

Pašvaldības finansējums 
grāmatām uz 1 lasītāju (Ls) 

1,95 4,30 2,73 

Pašvaldības finansējums 
periodikai uz 1 lasītāju (Ls) 

0,87 2,08 1,39 

Pašvaldības finansējums 
krājumam uz 1 lasītāju (Ls) 

2,82 6,38 4,12 

Pašvaldības finansējums 
krājumam uz 1 iedzīvotāju (Ls) 

0,77 2,17 1,63 

 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst LR Ministru kabineta 

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

2013.gadā sastādīja Alūksnes novada pagastu bibliotēkās vidēji uz 1 iedzīvotāju ir Ls 2,17 un 

Ls 6,38 uz 1 bibliotēkas lietotāju. Alūksnes pilsētas bibliotēkā- Ls 0,77 uz 1 iedzīvotāju un Ls 
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2,82  uz 1 lietotāju.  Apes novada bibliotēkās uz 1 iedzīvotāju- Ls 1,63, bet uz 1 lietotāju- Ls 

4,12. 

 
 

67% no kopējā finansējuma krājumam tiek izmantoti grāmatu iegādei, 33%- periodisko 

izdevumu iegādei. 

Bibliotēkas ieņēmumus veido arī to sniegtie maksas pakalpojumi, kas sastāda 0,3% no 

visa bibliotēku finansējuma. Galvenie maksas pakalpojumi bibliotēkās ir kopiju un izdruku 

izgatavošana, skenēšana. Bibliotēku ieņēmumi no maksas pakalpojumiem sastāda niecīgu 

summu- Ls 991 (+ Ls 158 salīdzinot ar 2012.gadu). Pagastu bibliotēkās ieņēmumi svārstās no 

Ls 128 (Jaunlaicenē) līdz Ls 5 (Malienā), Alūksnes pilsētas bibliotēka ieņēmusi Ls 497 (+ Ls 

14), bet Apes bibliotēka- Ls 127. Četras bibliotēkas (Gaujiena, Ilzene, Liepna, Mārkalne) 

maksas pakalpojumus nav sniegušas. 

Kapitālie izdevumi 2013.gadā ir tikai Ls 5044 (- Ls 3292, salīdzinot ar 2012.gadu), kas ir 

tikai 1,8% no visiem izdevumiem. Apes novada Vidagas bibliotēkā iegādāta multifunkcionālā 

iekārta (Ls 228), Trapenes bibliotēkā- portatīvais dators, multifunkcionālā iekārta un jauni 

grāmatu plaukti (Ls 2400). Alūksnes novadā 8 bibliotēkās ir iegādāta datortehnika:  Alsviķu 

bibliotēka ( 2 gb. datoru sistēmbloki, 1 monitors, Ls 803), Mālupes bibliotēka (dators, Ls 450), 

Veclaicenes bibliotēka (dators, Ls 398), Jaunannas bibliotēka (dators, Ls 399), Zeltiņu 

bibliotēka (datora sistēmbloks, Ls 450), Strautiņu bibliotēka (portatīvais dators, datora 

sistēmbloks, Ls 880), multifunkcionālo iekārtu par Ls 506 iegādājusies Jaunlaicenes bibliotēka, 

Pedezes bibliotēka (jauns dators darbiniekam, printeris). 

Jaunalūksnes bibliotēka par Ls 190 iegādājusies plauktu novadpētniecības materiāliem, 

žurnālu plauktu iegādājusies Annas bibliotēka, jaunus grāmatu plauktus iegādājušās arī 

Trapenes bibliotēka, Liepnas, Ilzenes, Pededzes bibliotēkas, atsevišķas mēbeles bērnu stūrīšiem 

iegādājušās Māriņkalna bibliotēka, Mārkalnes, Malienas, Vidagas bibliotēkas. 

Neliels telpu remonts veikts Alūksnes pilsētas bibliotēkā, nomainot vienai abonementa 

telpai grīdas segumu un nomainot bibliotēkas ēkai jaunas ieejas durvis, kopējās izmaksas Ls 

3030, arī Mārkalnes, Trapenes un Vidagas bibliotēkās. 

23225

11206
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Piedaloties projektā „Eiropas Komisijas „Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē” 

(bibliotēkās Alūksnē un Madonā darbojas centra filiāles), bibliotēka iegūst finansējumu gan 

darba samaksai darbiniekam, lektoriem, dažādu aktivitāšu organizēšanai u.c., finansējums tiek 

ieskaitīts Gulbenes bibliotēkas budžetā ~ Ls 2000. Projektu finansē Eiropas Komisija.  

2013.gadā turpinājās Alūksnes pilsētas bibliotēkas projekta „Lasītprieks kopā ar 

rakstnieku!” realizācija, finansējums no VKKF Ls 390 saņemts 2012.gada nogalē.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkas pamatbudžetu veido Alūksnes novada pašvaldības 

finansējums (98%). 

 

 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

KOPĀ 105291 71544 87633 91386 106817 88972
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76% no izdevumiem sastāda izdevumi darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, 7% krājuma komplektēšanai, 8% preču iegādei un pakalpojumiem, 

informācijas tehnoloģijām- 4% no kopējiem izdevumiem. 

Secinājums: saņemtais finansējums 2013.gadā nodrošināja bibliotēku pamatpakalpojumu 

sniegšanu iedzīvotājiem, bet tas ir nepietiekams kvalitatīvai attīstībai, īpaši nepieciešams 

finansējums telpu remontam Alūksnes pilsētas bibliotēkai un aprīkojuma modernizēšanai visās 

bibliotēkās. 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa. 
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12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

 

Publicitāte jebkurā cilvēka darbības jomā ir nepieciešama, arī bibliotēku darbā. Pirmkārt, 

lai par bibliotēkas darbu, tās iespējām, sniegtajiem pakalpojumiem uzzinātu pēc iespējas plašāks 

iedzīvotāju loks. Sniedzot informāciju par savu darbu masu mēdijiem, mēs veidojam priekšstatu 

par bibliotēku, piesaistām potenciālo apmeklētāju uzmanību, veidojam sabiedrības viedokli, 

atklājam bibliotēkas pakalpojumu dažādību. 

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”. Raksta gan žurnālisti pēc savas iniciatīvas, gan 

speciāli aicināti, raksta arī paši bibliotēku darbinieki; 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas pasākumu plāns katru mēnesi tiek ievietots “Alūksnes 

Domes Vēstīs”, savukārt Apes novadā bibliotēkas savas publicitātes veicināšanai izmanto 

vietējo izdevumu „Apes Novada Ziņas” 

 informācija par bibliotēku pakalpojumiem, lietošanas noteikumiem u.c. atrodama arī 

pašvaldību mājas lapā, bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, kur kopīgais virtuālais Alūksnes 

un Apes bibliotēku profilu apmeklējums 2013. gadā bija 8389 reizes. Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas tīmekļa vietne www.albibl.lv  aizvadītajā atskaites periodā ir apmeklēta 16 448 

reizes. Sava mājas lapa ir izveidota un tiek uzturēta arī Apes novada Trapenes bibliotēkā 

www.trapenesbiblioteka.lv Vairākas bibliotēkas (Annas, Trapenes, Alūksnes pilsētas 

bibliotēka) ir izveidojušas savus kontus arī sociālajos tīklos Twitter, www.draugiem.lv, lai dotu 

iespēju aizvien lielākam cilvēku skaitam uzzināt par bibliotēkas aktivitātēm. 

 tiek veidoti bukleti informatīvas lapiņas 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 mājas lapā, gan bibliotēkā 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.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir izveidojies noteikts sadarbības partneru loks: 

Sadarbības partneris Galvenās sadarbības jomas 

Alūksnes novada pašvaldība 
 

Bibliotēkas finansētājs. Dalība pašvaldības projektos. 
Bibliotēkas attīstības jautājumu risināšana. Dalība Alūksnes 
novada domes sēdēs, informatīvajās sanāksmēs, komitejās, 
informācijas apmaiņa, problēmu risināšana, konsultācijas 
utt. 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.trapenesbiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/


68 
 

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras 
un sporta nodaļa 

Tālākizglītības un pieredzes pasākumu organizēšana, 
informācijas apmaiņa, dalība novada pasākumos (pilsētas, 
novada svētki, muižas parka svētki), Grāmatu svētku 
organizēšana 

Apes novada pašvaldība Līgums par RGB funkciju veikšanu Apes novadā.  

Izglītības iestādes, t.sk. skolu 
bibliotēkas (Alūksnes Valsts ģimnāzija, 
Alūksnes pilsētas sākumskola, 
Alūksnes novada vidusskola , PII 
„Sprīdītis”, „Pienenīte”, „Cālis”, 
Alsviķu profesionālā skola, Alūksnes 
bērnu un jauniešu centrs, Alūksnes 
mākslas skola u.c.) 

Pasākumu, izstāžu organizēšana, Grāmatu svētku 
organizēšana, informācijpratības stundas, IS Alise 
administrēšana, konsultācijas u.c. 
 

Alūksnes muzejs Kopēju projektu izstrāde, pasākumu organizēšana, 
novadpētniecības materiālu popularizēšana, apmācību 
pasākumi 

Laikraksts „Malienas Ziņas”  Publicitātes nodrošināšana, informācijas apmaiņa, 
izplatīšana. Kopīgu pasākumu organizēšana (Krustvārdu 
mīklu minētāju konkurss, literātu gada lielā tikšanās, valodu 
konkurss u.c.)  

Laikraksts „Alūksnes Ziņas” Publicitātes nodrošināšana, informācijas apmaiņa, 
izplatīšana.  

Izdevums „Alūksnes Novada Vēstis” Publicitātes nodrošināšana, informācijas apmaiņa, 
izplatīšana. Pasākumu plāna publicēšana. 

SIA „Donita”, IK „Virja AK” Krājuma komplektēšana, dalība semināros 

Alūksnes nevalstisko organizāciju 
atbalsta centrs, Alūksnes un Apes 
novadu fonds 

Informācijas apmaiņa, izplatīšana. Tālākizglītības pasākumi. 
Iesaistīšanās labdarības akcijās („Skolas soma”, „Dzīvnieku 
mājai Alūksnē”).  

Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļa Telpu izmantošana, kopīgu pasākumu organizēšana 

Represēto klubs „Sarma” Palīdzība projektu izstrādē, grāmatu sagatavošanā, 
izplatīšanā, pasākumu organizēšanā 

Senioru biedrība „Sudrabs”, 
pensionāru padome 

Apmācību organizēšana, pasākumu piedāvājums, pasākumu 
tehniskais nodrošinājums (projektors, ekrāns) 

Sociālais dienests Nodarbības maznodrošināto ģimeņu bērnu vasaras 
nometnes dalībniekiem, bezdarbnieku nodarbinātība, 
potenciālo klientu apzināšana bibliotēkas pakalpojumam- 
portatīvo datoru noma, mājmācība darbam ar datoru 

Dr. Misiņa medicīnas vēstures muzejs Dalība konkursā- aptaujā par labāko novadu mediķi  

A/s SEB banka Alūksnes filiāle Grāmatu dāvinājumi, E-prasmju nedēļas organizēšana 

Literātu klubs „Ezerlāse” Darba koordinācija, pasākumu organizēšana 

Gulbenes, Madonas bibliotēkas Kopīga dalība projektos par Europe Direct informācijas 
punktu izveidi bibliotēkās. Informācijas apmaiņa.  

Valmieras bibliotēka, Europe Direct 
informācijas centrs Valmierā 

Izglītojoši semināri, pieredzes apmaiņas (2 x gadā) 

Gulbenes reģionālais mācību centrs Tālākizglītības pasākumi 

Latvijas Nacionālā bibliotēka Informācijas koordinācija, konsultācijas, semināru un kursu 
organizēšana, SBA pakalpojumi, atbalsts Bērnu/jauniešu 
žūrijai u.c. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība 

Ziedojumu akcijas 

Latvijas bibliotekāru biedrība (LBB) 
LBB Vidzemes nodaļa 

Profesionālo aktivitāšu organizēšana. Vidzemes bibliotēku 
darbinieku saietu organizēšana, dalība tajos, pieredzes 
apmaiņa 
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LR Kultūras ministrija Bibliotēku 
nodaļa 

Profesionālās informācijas apmaiņa, konsultācijas, 
akreditācijas procesa organizēšana 

SIA TietoLatvia IS Alise sistēmas uzturēšana, apmācību organizēšana, 
konsultācijas 

 Kultūras informācijas sistēmu centrs Valsts mēroga projektu koordinācija, dalība tajos, 
autorizēto datu bāžu nodrošinājums, tālākizglītības 
pasākumu organizēšana, publicitātes pasākumi  

Eiropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā 

Sadarbības partneris projekta par Europe Direct centru 
izveidi realizācijā, semināru organizēšana, informatīvo 
materiālu izplatīšana 

Lauku bibliotēku atbalsta biedrība Grāmatu svētku organizēšana, dalība konkursā „Lielā 
lasītāju balva”, dalība kopīgu projektu izstrādē 

UNESCO Latvijas nacionālā komisija Izglītojošas aktivitātes, dalība projektā „Stāstu bibliotēkas” 

Ziemeļu Ministru padomes birojs 
Latvijā 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas organizēšana, publicitātes 
materiāli 

Gētes institūts Rīgā Tālākizglītības pasākumi 

Latvijas Republikas ārlietu Ministrija Semināru organizēšana ES informācijas punktu 
koordinatoriem 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka koordinē arī visu reģiona un republikas mēroga pasākumu 

norisi Alūksnes un Apes novados. Esam iesaistījušies visos līdz šim notikušajos Grāmatu 

svētkos, kuri vienmēr ir rīkoti Alūksnes pilsētā, jo tādējādi tiek nodrošināta iespēja tajos 

piedalīties maksimāli lielam iedzīvotāju skaitam. Gada nogalē regulāri piedalāmies LBAB 

organizētajā konkursā „Lielā Lasītāju balva”, kur no visām novadu bibliotēkām tiek savākta un 

apkopota informācija par attiecīgajā gadā lasītākajām grāmatām. 

Kā katru gadu aprīļa beigās novadu bibliotēkās tika organizēti Bibliotēku nedēļas 

pasākumi. Tie parasti tiek apzināti un apkopoti, pēc tam sniedzot informāciju par paredzētajām 

aktivitātēm gan novada pašvaldībai, gan vietējiem medijiem. Pēdējos divos gados ir 

izveidojusies tradīcija šīs nedēļas ietvaros rīkot akciju „Viena diena bibliotēkā”, kad vienā 

noteiktā dienā fotogrāfijās tiek iemūžināta bibliotēkas ikdiena. 

Vairākas Alūksnes un Apes bibliotēkas (Alūksnes pilsētas, Trapenes, Malienas, Alsviķu) 

piedalījās arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos, organizējot Ziemeļvalstu autoru 

lasījumus savās bibliotēkās. Bērnu literatūras nodaļas vadītāja apmeklē Ziemeļvalstu Padomes 

biroja organizētās sanāksmes reģionu pasākumu koordinatoriem. Tur iegūtā informācija un 

izdales materiāli tālāk tiek nodoti novadu bibliotekāriem. 

Ar katru gadu populārāki kļūst pasākumi bibliotēkās E-prasmju nedēļas ietvaros, kā arī 

pasākumi par drošu internetu februārī. Daudzkārt arī Alūksnes pilsētas darbinieki piedalās 

pagastu bibliotēku organizētajos pasākumos.  

Jaunlaicenes, Malienas un Alūksnes pilsētas darbinieki kopā ar saviem lasītājiem 

piedalījās arī zibakcijā „Lasīšanas diena”. 
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Lietus lasītgribētājus nemaz netraucēja 

 

Domājot par publicitāti, bibliotēku mērķis ir piesaistīt sabiedrības uzmanību, aktivizēt 

resursu izmantošanu, palielināt lietotāju skaitu, sniegt informāciju par jaunajiem 

pakalpojumiem un sekmēt to atpazīstamību. 

Bibliotēkas darbinieki regulāri organizē dažādus pasākumus: nelielas literatūras izstādes, 

plašākas izstādes sadarbībā ar citām organizācijām, vietējiem māksliniekiem, tikšanās ar 

literātiem, novada literātu grāmatu atvēršanas svētkus, tematiskus pasākumus, konkursus. 

Publicitāte jebkurā cilvēka darbības jomā ir nepieciešama, arī bibliotēku darbā. Pirmkārt, 

lai par bibliotēkas darbu, tās iespējām, sniegtajiem pakalpojumiem uzzinātu pēc iespējas plašāks 

iedzīvotāju loks. Sniedzot informāciju par savu darbu masu mēdijiem, mēs veidojam priekšstatu 

par bibliotēku, piesaistām potenciālo apmeklētāju uzmanību, veidojam sabiedrības viedokli, 

atklājam bibliotēkas pakalpojumu dažādību. 

Ieskatam dažu bibliotēku pakalpojumi un aktivitātes: 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas pasākumi 2013. gadā: 

- Sirds valodā runājot – tikšanās ar dzejnieci I. Puidzi no Lejasciema; 

- Dalība akcijā Februāris – droša interneta mēnesis; 

- E – prasmju nedēļa; 

- 12. Alūksnes un Apes novadu Grāmatu svētki; 

- Bibliotēku nedēļas pasākumi: 

- E – prasmju skola kopā ar Swedbank; 

- Noslēguma pasākums konkursam par eiro ieviešanu kopā ar EP deputātu Kr. Kariņu; 

- Dalība Alūksnes novada svētkos „Malēnieši ir visur”; 

- Tikšanās ar novadnieka Valentīna Pelēča mazmeitu Māru Pelēci no ASV; 

- Izglītojošs seminārs Sarunas par veselību; 

- R. Stradas tautisko jostu izstāde; 
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- Izstāde Latvijas tautas frontei – 25; 

- Piedalīšanās akcijā „Tautas grāmatu plaukts”; 

- Dalība akcijā „Grāmatu draugu ķēde”; 

- Piedalīšanās makulatūras vākšanas akcijā Zaļā bibliotēka. 

 

  

12. Grāmatu svētki   Tikšanās ar EP deputātu Krišjāni Kariņu 

  

Novada svētkos Malēnieši ir visur! Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieki 

Rūta Strada pie savām austajām jostām 

Alsviķu bibliotēka: 

Pagājušajā gadā bibliotēka turpināja apmācīt seniorus darbā ar jaunajām tehnoloģijām. 

Ziemā mācības pabeidza 2 lietotāji. Kopā ir novadītas 79 stundas- 13 mācību dienas pa 4 

stundām. Mācības ir noritējušas sekmīgi, jo šie seniori ir jauno tehnoloģiju lietotāji ikdienā. 

Iepriekšējie skolnieki mācījās sev vēlamās tēmas, lai atvieglotu savu ikdienu un varētu samaksāt 

maksājumus internetbankā. 

Bibliotēka rīko pasākumus bērniem un jauniešiem Bērnu žūrijas projekta ietvaros. Notika 

iepazīšanās pasākums ar jauno grāmatu kolekciju un pieteikšanās par grāmatu ekspertiem. 

Aprīlī jauks izdevās „Vakars bibliotēkā”. Cepām vafeles, likām puzles pa komandām, 

skatījāmies filmu, uzņēmām paši video – sižets no dažādām anekdotēm, cienājāmies un ikviens, 

kuram bija nākamajai skolas dienai jāmācās, arī sagatavojās stundām. Jau pagājušajā gadā 

aizsākām tradīciju, kad grupiņa bibliotēkas palīgu palika pa nakti bibliotēkā un meitenēm tas 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1369740745
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bija nebijis piedzīvojums, un ļoti iepatikās, tāpēc šogad turpinājām šo jauko tradīciju un 

piedalījās visi bērnu žūrijas dalībnieki. Tā kā bibliotēkā gulēt starp plauktiem var seši līdz septiņi 

dalībnieki, tad sadalījāmies divās grupās un 6. un 24. jūlijā bibliotēkā notika pasākumi „Viena 

nakts bibliotēkā”. Tika izvirzītas divas pasākuma vadītājas- Marta un Amanda, kuras atbildēja 

par spēlēm un vakara norises gaitu. Meitenes bija izplānojušas dažādas spēles, filmu un 

multfilmu skatīšanos, orientēšanos bibliotēkas plauktos un pusnaktī bija orientēšanās dabā. Kā 

atklājās, tumsiņā nav viegli sameklēt 12 punktus un ikdienā paskrienam daudz kam garām un 

neievērojam. Pēc ikviena labi padarīta darba bija arī mazas balviņas ikvienam dalībniekam. Šīs 

nakts dalībnieki ļoti azartiski piedalījās pašu sacerētas šausmu īsfilmas uzņemšanā un pēc tam 

uzfilmēto arī skatījāmies uz lielā ekrāna. Video bija labi uzfilmēts, patika pašām dalībniecēm. 

 

 

Neaizmirstama nakts bibliotēkā 

Annas bibliotēka: 

Pagastā aktīvi darbojas pensionāru padome un kopa „Virši zied”. Tās dalībnieki aktīvi 

iesaistās pasākumu organizēšanā, apmeklē bibliotēku, kur rīko arī savus pasākumus, atbalsta 

bibliotēku dažādās citās aktivitātēs, izrāda pašiniciatīvu, vāc un apkopo pagasta kultūrvēsturisko 

mantojumu. Ļoti laba sadarbība ir ar sabiedriskās organizācijas „Nāc pretim” biedriem, kuri 

piedalās gan pasākumu organizēšanā, gan novadpētniecības materiālu vākšanā un apkopošanā.  

Sadarbība ir ar Alūksnes Tūrisma informācijas centru – iegūta un sniegta informācija par 

tūrisma iespējām pagastā, novadā, Latvijā un arī ārpus tās. Daudz tika strādāts pie Alūksnes 

novada prezentācijas grāmatas veidošanas. 

Jau vairākus gadus nepārtraukta sadarbība ir ar Annas pagasta represētajiem. 
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Saistībā ar dzejnieci Skaidrīti Kaldupi, laba sadarbība ir izveidojusies ar Kocēnu kultūras 

nama vadītāju un nākošajā gadā ceram turpināt iesāktās ieceres. 

 

Pensionāru padomes priekšsēdētāja palīdz pasākuma norisē 

 

Pensionāru padome sadarbībā ar bibliotēku organizē pasākumus 

Trapenes bibliotēka: 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitāte ir ‘’Bērnu un Jauniešu žūrija’’, kurā 

bibliotēka piedalās no 2002. gada. Vietējā pašvaldība atbalsta žūrijas ekspertus piešķirot 

finansējumu ekskursijai, kas bērnus motivē lasīt un piedalīties Bērnu žūrijas darbā. 2013. gadā 

apmeklējām Limbažu novadu (Dzīvā sudraba muzeju, vecā rātsnama sienas gleznojumu 

apskate, Limbažu muzeju, viduslaiku pilsdrupas un skatu torni, Baumaņu Kārļa pieminekli, 

Veco ugunsdzēsēju depo un torni, mini zoo ’’Bērzkalni’’, Igates pili). Bērnu žūrijas eksperti 
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katru gadu apmeklē Grāmatu svētkus Alūksnē un Lielos lasīšanas svētkus Rīgā, Ķīpsalā. 

2013.gadā eksperti bija sajūsmā gan par vietējiem Grāmatu svētkiem, gan Rīgas braucienu. 

Bērni par redzēto un piedzīvoto stāsta saviem vienaudžiem skolā, tā rezultātā bibliotēkā 

piesakās jauni lasītāji, kas vēlās piedalīties Bērnu žūrijā, jo ‘’viņi visur braucot’’.2013. Bērnu 

žūrijā lasīja 27 eksperti un vecāku žūrijā 3 māmiņas. Bērnu žūrijas noslēguma pasākumā 

bibliotēka sagatavo prezentāciju un Trapenes pamatskolas visi izglītojamie noskatās 

prezentāciju, eksperti tiek apbalvoti ar īpašām kladēm.  

  

Bērnu žūrijas eksperti ekskursijā uz Limbažu novadu 

Paldies pašvaldībai! Lasītprieku motivēt var arī tā! 

2013.gads aizritējis novadnieku rakstnieku zīmēs(dzejniekam Ojāram Vācietim -80 un 

rakstniekam Linardam Laicenam – 130). Trapenē dzejniekam O.Vācietim Trapenes pagasta 

muzejs organizēja pasākumu ‘’Ojārs. Laiks. Mūžība’’, režisore Sanita Eglīte). Bibliotēkas 

uzdevums bija izveidot paplašinātu literatūras izstādi, kuru apmeklēja vairāk kā 100 interesenti, 

kā arī viesi no Baložiem, Pededzes, Rugāju novada, Apes novada. Ieguvām bibliotēkas viesu 

grāmatā unikālu ierakstu(dzejnieka O.Vācieša dēla Žaņa Vācieša ierakstu).  

2013. gads novembra zīmē atzīmējām novadnieka Linarda Laicena 130 jubileju. Piemiņas 

brīdī pie L.Laicena pieminekļa salidoja Trapenes pamatskolas bērnu veidotie Laimes putni, kuri 

pacēlās lidojumam. Lasījām L.Laicena pasakas ‘’Laimes putns’’ fragmentus un apmeklējām 

Trapenes muzeja ekspozīciju par Linardu Laicenu. 
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Trapenes bibliotēkas publicitāte: 

Informācija par bibliotēku un tās aktivitātēm ( pasākumi, izstādes, prezentācijas) sabiedriskās 

saziņas līdzekļos:  

 Bibliotēkas mājas lapa: http://www.trapenesbiblioteka.lv, http://www.trapene.lv, 

 http://www.biblioteka.lv, www.apesnovads.lv 

 www.biblioteka.lv. Konkurss disciplinēja bibliotekārus, lai regulāri ievietotu aktuālu 

informāciju par bibliotēku portālā www.biblioteka.lv 

 3td emuārā par veiksmes stāstiem publiskajās bibliotēkās, ‘’Nekad nesaki nekad” 

 (1020 skatījumi) un angļu valodā ‘’Never say never’’(210 skatījumi). 

 Sadarbība ar ‘’Alūksnes Ziņām’’ un ‘’Malienas Ziņām’’. 

 Sadarbība ar Apes novada domes laikrakstu 1x mēnesī aktualitātes par bibliotēkas darbu 

‘’Apes novada Ziņas’’ 

 Trapenes pamatskolas avīzīte ‘’Soma’’ 

 Laikraksts ’’Latvijas Avīze’’ pielikumā „’Kultūras zīmes’’.(24.09.2013.)Intervija ar 

žurnālisti Vitu Krauju 

 Trapenes bibliotēkas informatīvais stends – grāmata (3 lappuses, 2012. gadā aktualizēts 

pilnīgi no jauna) un 2013. gadā lapas mehāniski sabojātas 

 Trapenes pagasta bibliotēkas bukleti, grāmatzīmes, vizītkartes. 

 Trapenes pagasta buklets. 

Apes novada logo, Apes novada buklets, nozīmītes un citi prezentācijas materiāli. 

 

http://www.trapenesbiblioteka.lv/
http://www.trapene.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/


76 
 

 

  

Tautas grāmatu plauktam - 11 grāmatas no trapeniešiem 

 

Pavisam akcijā Tautas grāmatu plaukts ar saviem dāvinājumiem piedalījās iedzīvotāji no 

12 pagastiem, kā arī no Alūksnes un Apes pilsētām. 

Mālupes bibliotēka: 

2013.gadā liels darbs tika ieguldīts , strādājot ar „Bērnu žūrijas” ekspertiem. Sākumā 

atsaucība bija liela, taču ar laiku tā samazinājās. Novērojām, ka mazākie bērni lasa vairāk, bet 

lielāko klašu skolēni labprāt negrib lasīt. Viņu brīvo laiku tomēr paņem datori, portāls 

draugiem.lv. Lai ieinteresētu arī turpmāk bērnus lasīt, Bērnu žūrijas ekspertiem 2013.gadā 

organizējām ekskursiju uz Trapeni- Z.Safranoviča senlietu muzeju, apskatījām Apes 

ievērojamākās vietas, iepazināmies ar Grūbes HES, kur bērni varēja makšķerēt zivis. Uzskatām, 
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ka Vecāku žūrija ir labs projekts, taču samērā grūti ir pierunāt vecākus piedalīties. Laukos tomēr 

bērnu vecāki ir aizņemti cilvēki. Esam novērojušas, ka ģimenēs, kurās lasa vecāki, lasa arī viņu 

bērni. Satraucoši ir tas, ka Mālupes pamatskolā mācās vairs tikai 50 bērni. 

 

Eksperti ciemos pie Z.Safranoviča senlietu muzejā „Fazāni” 

 

Eksperti gatavojas foreļu zvejai Grūbes HES 
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Nedalītu Mālupes bibliotēkas apmelētāju ievērību izpelnījās seno Ziemassvētku 

apsveikumu kartīšu izstāde 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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13. Veiksmes stāsti 

 

Lai arī aizvadītais gads it kā nav nesis nekādus īpašus pārsteigumus vai lielus 

sasniegumus, tomēr tieši šajā gadā visvairāk bibliotēkas ir uzrakstījušas savus veiksmes stāstus. 

Lai arī citiem tie var šķist pavisam sīki un nebūtiski, bet katram konkrētajam cilvēkam un 

konkrētajai vietai tie ir ļoti svarīgi. It īpaši pagājušajā gadā cauri padarītajiem darbiem bieži 

vijās cauri labdarības tēma, palīdzība līdzcilvēkiem. Tas šajā nežēlīgajā izdzīvošanas laikā nav 

mazsvarīgi, ja kāds pasniedz palīdzīgu roku vai vienkārši sirsnīgi aprunājas. Lūk, dažu 

bibliotēku minētie veiksmes stāsti 2013. gadā: 

Pededzes bibliotēka: 

Ziemassvētki ir īstais laiks labdarībai. Bez šaubām, labs vārds un labi darbi der visu gadu, 

bet tieši decembrī mēs saplānojam visas darīšanas, lai ievilktu elpu un sāktu Jaunajā gadā jaunu 

dzīvi. Jau kopš 2000. gada biedrība „Pededzes Nākotne” rīko labdarības akciju „Palīdzēsim 

viens otram”. Šogad tās ietvaros mūsu pagasta aktīvākie pensionāri un citas pededzietes 

iesaistījās labdarības pasākumā „Lai ir ziemai silti rīti - adi cimdos auseklīti”, kuru vadīja 

bibliotekāre Antoņina Girs. Par aizejošo gadu ir daudz domu, ko domāt, un ir daudz cilvēku, ko 

pieminēt. Tāpēc garajos Adventa vakaros noadītus priekšmetus (noadījām 26 pārus, t.i. 17 zeķu 

pārus un 9 cimdu pārus) kopā ar daļiņu savas sirds siltuma mēs dāvinājām Alūksnes pansionāta 

Pededzes un ar Pededzi saistītiem iemītniekiem, Pededzes bērniem Latvijas bērnu namos un 

internātskolās, adoptētājās ģimenēs, kā arī vientuļiem Pededzes iedzīvotājiem. 

Mālupes bibliotēka: 

Muižas ēkā, kurā atrodas bibliotēka, ir arī dzīvokļi un tur dzīvo pensionāre Ilgas tante. 

Viņa Mālupē ir ienācēja un pirms tam strādājusi Rīgā Nacionālajā bibliotēkā par apkopēju. 

Gandrīz katru rītu viņa ienāk bibliotēkā, lai novēlētu veiksmīgu dienu. No rītiem vienmēr  

bibliotēkas celiņš ir noslaucīts, atnestas svaigas puķes. Vasarā brīvdienās aplej puķu stādījumus. 

Viņas pašas vaļasprieks ir puķu audzēšana un pužļu likšana. Pēc dabas viņa ir noslēgts cilvēks, 

taču ienākot bibliotēkā viņa it kā pārvēršas. Bibliotēkā mēs ierīkojām viņas veidoto pužļu- 

gleznu izstādi. Viņa ir salikusi vairāk kā 30 liela un mazāka izmēra puzles- gleznas. Ilgas tante 

ir kā atslēga bibliotēkai, jo vienmēr uzrauga, lai bibliotēkas apkārtne būtu tīra un sakopta. Arī 

tāds var būt veiksmes stāsts. 

Malienas bibliotēka: 

Malienā dzīvo Mārīte. Šobrīd viņai ir 52 gadi. Jau no bērnības viņa ir 2.grupas invalīde. 

Mārītei ir grūti komunicēt un uzturēties sabiedrībā, jo sarunājoties viņa nekontrolē balss 

skaļumu. Kamēr dzīva bija Mārītes māte, viņa vadīja visu mājas dzīvi un meitu no mājas 

neizlaida. Nu māte ir aizsaulē. Mārītes māsa mudināja Mārīti visas lietas kārtot pašai. Pirmā 
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iziešana sabiedrībā sākās ar bibliotēkas apmeklējumu. Sākuma tikai paskatījās, aplūkoja kādu 

žurnālu. Nu kļuvusi par cītīgu lasītāju, izlasīto pārspriež ar bibliotekāri, pastāsta par saviem 

ikdienas darbiem. Ir radusies interese arī par datoru un internetu. Vienīgi bailes viņu attur no 

datora lietošanas. Bet, iedrošinot un mācot, šogad ceru, ka tās izdosies pārvarēt. Visvairāk 

priecājos, ka Mārīte ir sākusi apmeklēt sabiedriskos pasākumus, cilvēki ir apraduši un pieņem 

mūsu Mārīti. Šis ir stāsts, kā bibliotēka paver durvis arī cilvēku ar īpašām vajadzībām 

iekļaušanai sabiedrībā. 

Zeltiņu bibliotēka: 

Ir tāda gandarījuma sajūta, ka e-prasmju nedēļas laikā uz nodarbībām atnāk vecāka 

gadagājuma cilvēki. Jau otro gadu pēc kārtas pie datoriem ir sēdušās 80 gadīgas sievietes. Viena 

no viņām ir ļoti aktīva bibliotēkas pasākumu atbalstītāja. Reiz viņa bibliotēkā griezās ar lūgumu 

– no savas bērnības viņa atcerējās kādu dzejoli, kuru bija lasījusi 40. gados žurnālā „Mana 

Māja”, bet nezināja ne autoru, ne nosaukumu. Ik palaikam, ieejot datu bāzē „Periodika” centos 

kaut ko atrast, bet e-prasmju nedēļas nodarbībā, kad iepazīstināju ar šo datu bāzi, šai sievietei 

pašai izdevās atrast dzejoli. Liels prieks bija mums abām. 

Ar lielu interesi un azartu aizritēja Monētu dienas bibliotēkā. Iepazinām skaistos latiņus, 

nobalsojām un aktīvi iesaistījāmies Letonikas konkursā. 

Annas bibliotēka: 

„Pa bibliotēkas logu raugoties – rotaļu laukumā vasarā gandrīz katru dienu spēlējās ne 

tikai viens bērns, bet bērnu bariņi – domā, ka varbūt tieši viņi būs nākamie bibliotēkas 

apmeklētāji.” Tāds ir iepriekšējā gada veiksmes stāsta nobeigums, bet, turpinot šo domu, varu 

apgalvot, ka teiktais ir piepildījies un bērnu skaits (pirmsskolas vecuma) pārskata periodā - ir 

palielinājies. 

2013.gads ir bijis daudzu pārsteigumu un dažādu sakritību gads, kas ir iepriecinājis un arī 

skumdinājis. Tā pagasta iedzīvotāji zaudēja izcilu personību, daudzu cilvēku iedvesmas avotu, 

garīgā spēka cilvēku Adolfu Čerbikovu, kurš aizgāja no mums 91 gada vecumā un atstāja 

bagātīgu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. Mūžībā aizgāja arī novadniece, dzejniece 

Skaidrīte Kaldupe, kuras literārie darbi bieži tiek izmantoti dažādos pasākumos, un viņa bija 

izcila rakstniece.  

Runājot par sakritībām. Rīkojot dažādus pasākumus, aktivitātes, daudzreiz ir stipri 

jāpiedomā pie notikuma gaitas – ko darīt, kā būs labāk, ko uzaicināt. Man bija vairāki pasākumi, 

kuru veidošana sanāca negaidīti vai stipri vieglāk un patīkamāk nekā biju domājusi. Tā, 

piemēram, Skaidrītes Kaldupes bērēs satiku Kocēnu kultūras nama vadītāju un Jāni Brikmani 

jeb tautā saukto Putnu Jāni, ar kuru pēc tam izveidojās lieliska sadarbība. Gatavojoties vienam 

pasākumam, uzzinājām par cita cilvēka lieliskajām dotībām un ieguvām kultūras cilvēku, kurš 
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var radīt muzikālās noskaņas daudziem citiem pasākumiem. Veidojot izstādes, iedzīvotāji paši 

piesakās bez uzaicinājuma, ko varētu atnest, tā mēs tikām pie izstādes „Mans vaļasprieks”.  

Un tā – visa gada garumā … atliek man kādu brīdi tikai domās izlolot kādu ieceri, tad tā 

realizējās ar dubultu un pat trīskāršu krāšņumu un saturiski bagāta. Daudzreiz nemaz nevarēju 

iedomāties, ka, visu tā kopā saliekot, var sanākt tik labi! 

Māriņkalna bibliotēka: 

Stāsta Māriņkalna bibliotēkas vadītāja Rudīte Jaunzema: „Mans veiksmes stāsts 

aizvadītajā gadā saistīts ar negaidītu ielūgumu uz pasākumu ,,Manai Latvijai – 95’’, kas notika 

Māriņkalna tautas namā. To organizēja Ziemeru pamatskolas skolotāji un skolēni. Iepriekš 5.-

9.klasei katrs skolēns aizpildīja pieteikuma anketu, kam vēlētos pateikt ,,paldies”. 6. klases 

skolēns Mairis Spēlītis savā anketā bija ierakstījis, ka ,,paldies’’ pateiktu bibliotekārei Rudītei. 

Man tas tiešām bija pārsteigums, jo par to uzzināju tikai pasākumā. Šis puisis ir aktīvs ,,Bērnu 

žūrijas’’ eksperts un tieši tāpēc bieži ar viņu pārrunājām izlasītās grāmatas. Tas bija gandarījums 

par darbu, ko ieguldu skolēnu lasītprieka attīstībā”. 

Jaunlaicenes bibliotēka: 

Pirmais veiksmes stāts aizsākās 2012. gada 7.decembrī Mālpilī, kad Eiropas Parlamenta 

deputāte Prof. Inese Vaidere pasniedza atzinības rakstu par aktīvu darbību sava novada 

bibliotēkā un uzaicināja apmeklēt Eiropas Parlamentu Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas vadītājai 

Ivetai Šķepastei. 2013.gada 14. un 15.maijā ceļš veda uz Eiropas Parlamentu Briselē. 

Viesošanās laikā tika dota iespēja iepazīt I.Vaideres darbu, apskatīt Parlamenta ēku, piedalīties 

Vijas Beinertes dokumentālās filmas par Maestro Raimondu Paulu pirmizrādē, Briseles apskate 

un neaizmirstamu iespaidu gūšana Eiropas skaistākajā pilsētā Brigē. Šādi braucieni izrauj no 

ikdienas rutīnas un ļauj atgriezties darbā ar jaunu sparu un iegūtie iespaidi veicina uz jauniem 

sasniegumiem. 

 

Sagatavoja alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 


