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1. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums. 

Alūksnes reģiona bibliotēku misija ir būt par klientorientētiem informācijas, izglītības, kultūras, 

sabiedriskās saskarsmes, novadpētniecības centriem Alūksnes un Apes novadu cilvēkiem, nodrošinot 

lietotāju pieprasījumam atbilstošus kvalitatīvus daudzveidīgus pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās 

sabiedrības attīstībā. 

Bibliotēku darbības mērķis ir sniegt operatīvus un kvalitatīvus  informācijas un bibliotekāros 

pakalpojumus ikvienam bibliotēkas lietotājam, sekmēt novada iedzīvotāju mūžizglītību un sekmīgu 

iekļaušanos darba tirgū, nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, palīdzēt veidot zināšanu 

sabiedrību, tādējādi veicinot novada attīstību, kā arī- apkopot un saglabāt informācijas avotus par 

novada vēsturi, popularizēt tos. 

Alūksnes un Apes novadu publisko bibliotēku 2014.gada darba prioritātes un galvenie 

uzdevumi bija: 

 nodrošināt bibliotēku krājumu kvalitatīvu attīstību, t. sk. datu bāzu pieejamības 

nodrošināšana; 

 paaugstināt bibliotēku darbinieku profesionālo kvalifikāciju, regulāri piedaloties 

profesionālās pilnveides pasākumos; 

 popularizēt lasīšanu kā nepieciešamību pilnvērtīgas personības izaugsmē un saturīgu brīvā 

laika pavadīšanas iespēju, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem; 

 turpināt aktīvāk popularizēt bibliotēkās pieejamos resursus un pakalpojumus, tai skaitā- 

izmantojot sociālos tīklus internetā; 

 turpināt bibliotēku lietotāju apmācību darbam ar datoru, internetu, uzlabot viņu prasmes e-

pakalpojumu izmantošanā un informācijas meklēšanā; 

 turpināt vākt un apkopot novadu nemateriālo kultūras mantojumu, popularizēt to un 

nodrošināt tā plašāku pieejamību; 

 uzlabot bibliotēkās organizēto lasīšanu popularizējošo pasākumu kvalitāti; 

 gatavoties bibliotēku akreditācijai; 

 veikt automatizētās pagastu bibliotēku krājumu inventarizācijas. 

Alūksnes reģionā- Alūksnes un Apes novados darbojošos bibliotēku skaits 2014.gadā nav 

mainījies, kopumā reģionā darbojas 22 pašvaldību publiskās bibliotēkas, 19 vispārizglītojošo skolu 

bibliotēkas, 1 arodskolas bibliotēka, 1 augstskolas filiāles bibliotēka un 1 slimnīcas bibliotēka. 

Alūksnes novadā ir apvienojušies 15 pagasti un Alūksnes pilsēta, kas ir novada 

administratīvais centrs.  

Uz 2015.gada 1.janvāri, pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes novadā 

bija reģistrēti 17623 iedzīvotāji (uz 01.01.2014.- 18020 iedzīvotāji),  iedzīvotāju skaits gada laikā 

samazinājies par 397 iedzīvotājiem jeb 2,2 %.  

Alūksnes novadā darbojas: 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka; 

 17 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 558 iedzīvotājiem); 

 14 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas;  

 1 arodskolas bibliotēka (Alsviķu arodskola); 

 1 augstskolas filiāles bibliotēka (RPIVA Alūksnes filiāle); 

 1 slimnīcas bibliotēka (Alūksnes slimnīca). 

Alsviķu un Jaunalūksnes pagastos darbojas pa 2 bibliotēkām, pārējos- pa vienai publiskajai 

bibliotēkai. Nepilnu darba laiku (0,5 slodzes) strādā 1 bibliotēka- Kalncempju pagastā, kurš ir 

mazākais Latvijā iedzīvotāju skaita ziņa, pēc oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

datiem uz 01.01.2015. te dzīvo 200 iedzīvotāju. Mālupes bibliotēkā strādā 2 darbinieki, no kuriem 

viens uz ½ slodzi. Pārējās bibliotēkās- strādā pa vienam darbiniekam- bibliotēku vadītāji. 
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Pagastu bibliotēkas Alūksnes novadā, tāpat kā 2013.gadā, darbojas kā pagastu pārvalžu 

struktūrvienības, rīkojumus par pagastu bibliotēku darbu izdod pagasta pārvaldes vadītājs. Alūksnes 

pilsētas bibliotēka ir 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. Kopējo kultūras iestāžu, 

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

nodaļas vadītājs.  

Apes novada administratīvajā teritorijā ietilpst Apes pilsēta, kurā atrodas novada 

administratīvais centrs, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagasti. Uz 2015.gada 1.janvāri, pēc 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Apes novadā bija reģistrēti 3909 iedzīvotāji (uz 

01.01.2014.- 3977 iedzīvotāji), iedzīvotāju skaits samazinājies par 68 iedzīvotājiem jeb 1,7%.  

Apes novadā darbojas 4 pašvaldības publiskās bibliotēkas (1 bibliotēka uz 977 iedzīvotājiem): 

 Apes bibliotēka (vietējās nozīmes pilsētas bibliotēka); 

 3 pagastu bibliotēkas; 

 5 skolu bibliotēkas. 

Apes novadā katrā pagastā darbojas pagastu pārvaldes, bibliotēkas- Apes novada pašvaldības 

iestādes. Bibliotēku vadītāju darbu pārrauga domes izpilddirektors. 2014.gadā Apes novada 

pašvaldībā izveidota centralizētā grāmatvedība. Finansiālie jautājumi pagastu bibliotēkām tagad 

jākārto Apes pilsētā pašvaldības grāmatvedībā. Apes bibliotēkā strādā 3 darbinieki, Virešu bibliotēkā- 

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

slodzes. 2014.gadā Gaujienas bibliotēkā darbu uz nepilnu slodzi (0,4 slodzes) uzsāk otrs darbinieks, 

kas veic arī O.Vācieša Gaujienas vidusskolas bibliotēkas bibliotekāra pienākumus. 

Pārskata periodā izmaiņas Alūksnes un Apes novadu bibliotēku juridiskajā statusā un struktūrā 

nav notikušas. 

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

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

ir pieņēmušas lēmumus, kuri nosaka, ka Alūksnes pilsētas bibliotēka realizē Alūksnes un Apes 

novadu RGB funkcijas, 2009.gadā noslēgts līgums, bet katru gadu tiek saskaņots nepieciešamais 

finansējums RGB funkciju realizēšanai Apes novadā. 2014.gadā finansējums no Apes novada 

pašvaldības- EUR 1670 (EUR 417,50 uz 1 publisko bibliotēku). 

2012.gadā atkārtota akreditācija notikusi Alūksnes pilsētas bibliotēkai, kuras rezultātā iegūts 

reģiona galvenās bibliotēkas statuss līdz 2017.gada decembrim. Pārējās bibliotēkas akreditētas 

2009.gadā kā vietējās nozīmes bibliotēkas, atkārtota akreditācija tām paredzēta 2016.gadā. 

Bibliotēkas darbojas saskaņā ar apstiprinātiem nolikumiem un lietošanas noteikumiem. Alūksnes 

novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās ar 2013.gada 26.septembra Alūksnes novada domes 

lēmumu Nr. 440 apstiprināti jauni maksas pakalpojumi, kas stājās spēkā no 2014.gada 1.janvāra. 

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.  

Aizvadītais 2014.gads iezīmējies ar ļoti svarīgu notikumu ne tikai bibliotēku, bet visas valsts 

sabiedriskajā dzīvē- durvis apmeklētājiem vērusi jaunā, ilgi gaidītā Gaismas pils- Latvijas Nacionālā 

bibliotēka (LNB). Arī novadu bibliotēkas aktīvi iesaistījās ar Gaismas pils atvēršanu saistītajos 

pasākumos- akcijā „Grāmatu draugu ķēde”, Trapenes un Alūksnes bibliotēku vadītājas ar digitālajām 

šķērēm grieza jaunās bibliotēkas atklāšanas lentu Trapenē un Alūksnē, piedalījāmies Novadu dienā 

jaunajā Gaismas pilī, kopā ar domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” dalībniekiem- bērniem 

devāmies karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku”.  

2014.gadu varam nosaukt par Lielās lasīšanas gadu- bibliotēkas aktīvi iesaistījās, popularizējot 

televīzijas raidījumu „Lielā lasīšana” un aicinot savus apmeklētājus balsot par sev mīļākajām 

grāmatām. 

Bibliotēku darbinieki ar savām aktivitātēm iesaistījušies gan savu novadu, pagastu kultūras 

dzīvē un sabiedriskajās aktivitātēs, gan piedalījušies valsts nozīmes pasākumos- E-prasmju nedēļā, 
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Februāris- droša interneta mēnesis, Lielajos lasīšanas svētkos Ķīpsalā, Bibliotēku nedēļā Latvijā, 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, Muzeju naktī, Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā, Monētu dienās, novada 

Karjeras nedēļā, Ēnu dienā, bibliotekāri aicinājuši savus apmeklētājus piedalīties lasīšanas zibakcijās, 

konkursos, palīdzējuši iedzīvotājiem apgūt datorprasmes un e-pakalpojumu izmantošanu, 

piedalījušies Latvijas Lielajā talkā, kopā ar saviem lasītājiem piedalījušies novadu Grāmatu svētkos, 

Dzejas dienās, Baltijas ceļa 25.gadadienas atceres pasākumos, patriotiskās dzejas festivālā 

Salacgrīvā, ar izstādēm un pasākumiem atzīmējuši mūsu novadnieku  ievērojamas jubilejas: 

L.Koklem-90, H.Grāvim-90, E.Glikam-360, V.Ķirpam-85, E.Liepiņam-85, R.Ādamsonam-90 u.c. 

Nenovērtējams bibliotēku un citu kultūras iestāžu ieguldījums ir piedalīšanās Alūksnes novada 

pašvaldības un Alūksnes pilsētas bibliotēkas organizētajā novadpētniecības konkursā „Zudušais 

laikā”, kura rezultātā tapa vērtīgi ar novada vēsturi saistīti darbi digitālā formātā. Pateicoties Annas 

bibliotēkas vadītājas iniciatīvai, Alūksnes Lielajos kapos uzstādīts piemineklis novadniecei, 

rakstniecei Skaidrītei Kaldupei.  

Analizējot 2014.gada galvenos statistikas rādītājus, redzam, ka stabils ir bibliotēkās reģistrēto 

lietotāju skaits: Alūksnes novada bibliotēkās- 5688 (+40 salīdzinot ar 2013.gadu), Apes novada 

bibliotēkās- 1587 (-10). Alūksnes novadā fiziskais apmeklējumu skaits samazinājies par 14%, Apes 

novadā- pieaudzis par par 6,7%. Kā vienu no apmeklējumu skaita samazināšanās iemesliem 

bibliotēku darbinieki min gan iedzīvotāju skaita samazināšanos, gan to, ka pēdējā gada laikā krītas 

bibliotēkas datorlietotāju skaits, jo gan internets, gan tā izmantošanai paredzēto ierīču klāsts 

mājsaimniecībās kļūst arvien pieejamāki, tādējādi sarūkot nepieciešamībai izmantot bibliotēkās 

pieejamo internetu un datorus. Izsniegums samazinājies abu novadu bibliotēkās: Alūksnes novadā 

par 10,5%, Apes novadā-par 19%, tas izskaidrojams gan ar informatīvās telpas paplašināšanos, kad 

daudzi lietotāji sev nepieciešamo informāciju meklē internetā, tīmeklī tiek piedāvāti lasīt arī daudzi 

preses izdevumi, gan ar lasīšanas paradumu maiņu, mainoties paaudzēm. Novērojumi liecina, ka 

lasītāji vienā apmeklējuma reizē paņem mazāk grāmatu, sarucis arī laikrakstu lasītāju skaits. Lasītāju 

apmeklējumu skaitu ietekmē arī veiktie remontdarbi (Alūksne, Jaunalūksne, Mārkalne), kad 

bibliotēkas lasītājiem uz laiku slēgtas vai strādā ierobežotā pieejamībā, darbinieku ilgstoša slimība 

(Trapene). 

Atzinīgi varam vērtēt novadu pašvaldību atbalstu un sapratni- pašvaldību finansējums 

bibliotēkām ir stabils, ar tendenci palielināties: Alūksnes novada bibliotēkām tas pieaudzis par EUR 

22280 jeb 6,5%, Apes novada bibliotēkām- par EUR 10602 jeb 11%. Krājuma komplektēšanai 

kopumā līdzekļi palielinājušies par EUR 4205 jeb 8%, saglabāts bibliotēku tīkls un darbinieku resursi. 

Ar pašvaldību atbalstu bibliotēkas uzlabojušas savu materiāli tehnisko bāzi, kosmētiskie remonti 

veikti Alūksnes, Jaunalūksnes, Mārkalnes bibliotēkās. 

Alūksnes novada pašvaldība atzinīgi novērtējusi Annas bibliotēkas vadītājas Inas Balaņukas 

darbu, piešķirot apbalvojumu „Zelta bite” par radošu, iniciatīvas bagātu attieksmi darbā, veicinot 

Annas pagasta izaugsmi. Ina saņēmusi arī Annas pagasta pārvaldes atzinības rakstu par ilggadīgu un 

radošu ieguldījumu Annas pagasta kultūrvides veidošanā. Nu jau bijusī Alūksnes pilsētas bibliotēkas  

bibliogrāfe Aija Plūme saņēma Alūksnes novada pašvaldības iedibināto balvu „Pagodinājums 

kultūrā” par mūža ieguldījumu bibliotēku attīstībā, viņa bibliotēkai veltījusi sava mūža 46 gadus. 

Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības izstrādātajam 

kultūras projektam, ko finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds, saņemts valsts atbalsts bibliotēku 

krājumu komplektēšanā. Alūksnes pilsētas  un Vidagas bibliotēkas piedalījās minētajā projektu 

konkursā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” un guva atbalstu, tā rezultātā- 

novadu bibliotēkas projekta ietvaros saņēma divas vērtīgu grāmatu kolekcijas kopumā 114 

eksemplārus izdevumu par ~888 euro. 

2015.gadā bibliotēkām jādomā par tālāku savu pakalpojumu attīstību un kvalitātes 

paaugstināšanu, padarot bibliotēkas saistošas jaunām apmeklētāju mērķgrupām.  
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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 % 27,5% 36,4% 40,6% 

Bibliotēku fizisko apmeklējumu skaits uz 1 

lasītāju 

14,2 15,7 16,1 

Bibliotēku izsniegums uz 1 lasītāju 28 30 22 

Pašvaldības izdevumi grāmatu iegādei uz 1 

iedzīvotāju (EUR) 

0,74 2,22 2,29 

Pašvaldības izdevumi periodikas iegādei 

uz 1 iedzīvotāju (EUR) 

0,36 1,06 1,05 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju 

(EUR) 

61,28 55,95 59,14 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 

iedzīvotāju (EUR) 

16,85 20,35 24,01 

Jauno grāmatu skaits uz 1 lasītāju 0,5 0,9 0,8 

Bibliotēku krājuma apgrozība 1,43 1 1 

Bibliotēku dokumentu skaits uz 1 lasītāju 20 31 22 

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,  

 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. 

Tiek ievēroti papildināšanas pamatprincipi: kvalitāte, daudzveidība, plānveidīgums, aktualitāte. 

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; rast iespēju 

papildināt krājumus, piesaistot papildus līdzekļus pašvaldību finansējumam, piedaloties projektu 

konkursos. Izvēloties jaunieguvumus, rūpīgi analizēt esošo krājumu, izsniegumu, ņemt vērā lasītāju 

ieteikumus un pieprasījumus. Prioritāte- jaunākā latviešu oriģināldaiļliteratūra un nozaru literatūra, 

labākie tulkojumi, bērnu un jauniešu grāmatas, ar novadpētniecību saistītie izdevumi (grāmatas, CD, 

DVD u.c.). 

2014.gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēku krājumu 

komplektēšanai ir palielinājies par EUR 4205 jeb 8%, salīdzinot ar 2013.gadu. Finansējums pieaudzis 

vai palicis nemainīgs Alūksnes novadā 11 bibliotēkām (Alsviķos, Ilzenē, Jaunannā, Jaunlaicenē, 

Liepnā, Malienā, Māriņkalnā, Mārkalnē, Pededzē, Zeltiņos, Veclaicenē), Apes novadā- 3 bibliotēkās- 

Apē, Gaujienā unVidagā. Pārējām bibliotēkām finansējums krājumam samazinājies nenozīmīgi. 

Alūksnes novada dome bibliotēku krājumu komplektēšanai atvēlējusi EUR 40119, tas ir par 

EUR 488 vairāk kā 2013.gadā,  Apes novada domes finansējums EUR 13077, tas pieaudzis par EUR 

3717. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi” grāmatu un periodisko izdevumu iegādei pašvaldību bibliotēkās ir jāpiešķir 

ne mazāk kā EUR 0,43 uz vienu iedzīvotāju. Alūksnes novada pašvaldība krājuma komplektēšanai 

uz 1 iedzīvotāju piešķīrusi EUR 2,28, Apes pašvaldība- EUR 3,35. 
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68% no kopējā finansējuma krājumam tiek izmantoti grāmatu iegādei. Preses izdevumu 

pasūtīšanai Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas izlietojušas EUR 15945, kas ir 32 % no kopējā 

pašvaldības piešķirtā finansējuma krājuma papildināšanai. 
 

Rādītāji 

Alūksnes novada bibliotēkās 
Apes novada 

bibliotēkās 
Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Pagastu 

bibliotēkas 

Pašvaldības izdevumi grāmatu 

iegādei uz 1 iedzīvotāju (EUR) 
0,74 2,22 2,29 

Pašvaldības izdevumi periodikas 

iegādei uz 1 iedzīvotāju (EUR) 
0,36 1,06 1,05 

Pašvaldības izdevumi grāmatu 

iegādei uz 1 lasītāju (EUR) 
2,69 6,12 5,65 

Pašvaldības izdevumi periodikas 

iegādei uz 1 lasītāju (EUR) 
1,30 2,92 2,59 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka un Apes novada Vidagas bibliotēka ar projektu pieteikumiem 

startēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības izstrādātajā un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektu konkursā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”. Prieks, ka atbalstīto projektu vidū ir arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas un Vidagas 

bibliotēkas iesniegtie projekti. Vērtējot projektus, tika ņemts vērā konkursa nolikumā prasītais, īpašu 

uzmanību pievēršot pamatojumam par grāmatu kolekcijas nepieciešamību. Minētā projekta ietvaros 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas saņēma vērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras grāmatu 

kolekcijas kopumā 104 eksemplārus par summu ~ EUR 887. Vispieprasītākie no izdevumiem ir: I. 

Ābele. Klūgu mūks, D. Avotiņa Jūlija, L. Blaua Jānis Stradiņš, I. Līdaka. Zoodārzs manā pagalmā, 

grāmatas par māksliniekiem (K. Padegs, V. Purvītis, J. Rozentāls).  

17 bibliotēkas no Alūksnes reģiona piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā 

Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija. No Alūksnes novada lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 10 

publiskās bibliotēkas un 3 skolu bibliotēkas, no Apes novada - visas 4 publiskās bibliotēkas. 

Programmas realizācijai, pateicoties LNB Bērnu literatūras centra un LBB iniciatīvai, VKKF un 

Kultūras ministrijas finansējumam, 2014. gadā bibliotēkas saņēma 204 eksemplārus grāmatu par ~ 

EUR 1490. 

Dāvinājumus bibliotēkas saņēmušas no dažādām organizācijām, privātpersonām, gan tieši no 

dāvinātājiem, gan ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpniecību. Piedaloties Grāmatu svētkos  ar 

Lauku bibliotēku atbalsta biedrības starpniecību saņemts dāvinājums 162 eks EUR 1125. Vērtīgākie 

no dāvinājumiem ir-SIA Binders albums Ceļos nelokāmi, kas veltīts Latvijas Ceļu būves nozares 

attīstībai, Somijas vēstniecības dāvinājums sešas T. Jansones bērnu grāmatas un 1 animācijas filmas 

DVD, SIA Latio grāmata Nekustamais īpašums Latvijā 1991.-2012., Latvijas Bankas izdevumi Lata  

naudas zīmes. Lats Coins and Notes 1993-2013, Norvēģijas vēstniecības dāvinājums CD ar lugu 

fonogrammām bērniem Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā u.c. 

Nozīmīgi arī dažādu privātpersonu dāvinājumi, galvenokārt- daiļliteratūras grāmatas- gan 

latviešu, gan krievu valodās. Alūksnes pilsētas bibliotēka izmanto dāvinājumus, lai uzlabotu krājuma 

fizisko kvalitāti (krājuma nolietoto grāmatu nomaiņai). 2014.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka kā 

dāvinājumus ir saņēmusi 146 grāmatas (2013. gadā bija 253) no 30 privātpersonām. Dāvinājumu 

kvalitāte ne vienmēr ir bibliotēku profilam atbilstoša, saņemam arī izdevniecību plauktos iegūlušās 

grāmatas, tādēļ ikviens dāvinājums ir jāizvērtē. Pēdējos gados mazinājusies ir vietējo iedzīvotāju 

aktivitāte grāmatu dāvināšanā, no iedzīvotājiem galvenokārt tiek saņemti daiļliteratūras izdevumi. 

Bibliotēku nedēļā tiek organizēta akcija “Uzdāvini vienu jaunu grāmatu savai bibliotēkai!” 

Atskaites periodā bibliotēkas novadpētniecības krājums papildinājies ar vairākiem 

izdevumiem. Klajā nākušas jaunas mūsu novadnieku daiļliteratūras un dzejas grāmatas: Dzintrai 
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Sapulei Tas nebija sen, tas bija vēl vakar un Gan pasakas, gan dzīve, Kornēlijai Apškrūmai Dzirdēt 

ar sirdi, Vēsmai Koklei – Līviņai Jāmeklē ir TEV! un Dainai Avotiņai Jūlija. Sabaļauskis Aļģirts 

populārzinātniskajā grāmatā Mēs - balti, sadaļu veltījis Alūksnes mācītājam Ernstam Glikam.  

Krājumu papildināja Alūksnes novada pašvaldības novadpētniecības konkursa „Zudušais 

laikā” digitālie materiāli – 19 diski. 

Preses izdevumu abonēšanā ņemti vērā dati no lasītāju aptaujām, kurā bija iespēja ieteikt 

abonēšanai nākamajam periodam gan līdz tam bibliotekās pieejamos preses izdevumus, gan ieteikt 

jaunus, kā arī dati no IS Alise par seriālizdevumu izsnieguma.  Protams, tiek ņemtas vērā arī 

finansējuma iespējas un rūpīgi izvērtēts pasūtāmo izdevumu sarakstu, atsakoties no līdzīga satura 

izdevumiem. Nepietiekami 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 ~ 12-30 nosaukumiem. 

2014.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkā abonēti 8 laikraksti (no kuriem viens krievu valodā) un 

68 nosaukumu žurnāli (no kuriem 14 – krievu valodā). Visā bibliotēkā, ieskaitot Bērnu literatūras 

nodaļu, abonēto preses izdevumu kopskaits – 94 nosaukumi (latviešu valodā – 77, krievu valodā – 

16, angļu valodā – 1). Bibliotēkās lasītāko žurnālu TOP 10 iekļuvuši gan izklaidējoši, gan praktisku 

padomu žurnāli, kā arī sabiedriski politiskie iknedēļas izdevumi: Privātā Dzīve, Ievas Stāsti, Patiesā 

Dzīve, Māja, Praktiskais Latvietis, Ir, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Sestdiena, Zintnieks, Leģendas. 

Abonēto laikrakstu vidū vislasītākie ir vietējie laikraksti „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”. 

Izsnieguma ziņā savu popularitāti nav zaudējuši preses izdevumi – tie sastāda 45% no kopējā 

bibliotēkās reģistrētā izsniegumu kopskaita. 
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Kopumā 2014.gada laikā Alūksnes pilsētas bibliotēkas fondā ienācis 2705 eks. t.sk.grāmatas-

1090 eks.,  periodika-1581 eks., CD/DVD-34 eks. 

Jaunieguvumu skaits bibliotēku krājumos, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājies par 2017 

vienībām jeb 11,4%, t.sk. par 518 grāmatām un 1485 eksemplāriem seriālizdevumu, audiovizuālo 

izdevumu skaits -4. Samazinājies arī jauniegūto bērnu grāmatu skaits -280 eks., kopumā bērniem līdz 

4.klasei nopirkti 1150 eksemplāri grāmatu, kas ir 20,3% no visām jaunsaņemtajām grāmatām. 

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. 

Joprojām jāpievērš uzmanība iespieddarbu komplektēšanai tehniskajās zinātnēs, jo pēdējā laikā 

jūtami trūkst literatūras automobiļu uzbūvē un ekspluatācijā, metināšanā, lauksaimniecībā, medicīnā, 

bioloģijā. Pieprasījums pēc konkrētas nozares izdevumiem ir atkarīgs gan no studiju programmas, 

gan arī no Nodarbinātības Valsts Aģentūras kursu vai apmācību piedāvājuma novadā (lietvedība, 

grāmatvedība, konditoreja, šūšana, valodas). Lasītāju vidū pēdējos gados vērojama lielāka interese 

par praktiskām lietām, ko cilvēks pats var pagatavot mājas apstākļos (rokdarbi, interjers, dārzniecība). 

2014.g.vērtīgākais ieguvums- bibliotēkas krājums papildinājies ar saturiski bagātiem 

izdevumiem, piemēram, Latvijas Zinātņu akadēmijas izdevums Latvieši un Latvija 4 sēj., Latvijas 

100 skaistākās vietas, I. Būmane    Latvijas 99 privātie muzeji un kolekcijas, Latvijas novadu dārgumi, 

A.Jansone  Austrumvidzemes rakstainie dūraiņi, A.Vasiļjevs Eiropas modes vēsture u.c. Lasītājiem 

saistoši ir izdevumi par spilgtām Latvijas personībām- D. Mazvērsīte  Elga Īgenberga, I. Imbovica 

Dzīves svinētājs Jānis Mencis, L. Blaua Nekas jau nebeidzas Harijs Spanovskis, L. Blaua Jānis 

Stradiņš u.c. Izdevniecības atkārtoti izdod iepriekšējo gadu desmitos iznākušās grāmatas bērniem un 

jauniešiem, kas pieskaitāmas bērnu literatūras klasikas zelta fondam: J. Rainis Zirņa bērni (pēc 

1982.g.izd.), Upe, upe Daugaviņa (pēc 1957.g.izd.), Z. Purvs Juris un Muris (pēc 1958.g.izd.), A. 

Sakse Pasakas par ziediem ( pēc 1966.g.izd.) u .c. 

Turpinām papildināt klausāmgrāmatu kolekciju- latviešu autoru darbus lasa teātru aktieri- 

U.Bērziņš Izņemts no skolas, M.Bērziņš Gūtenmorgens, I.Gaile Āda u.c. 

Lai popularizētu bibliotēku krājumu saturu, izveidota prezentācija- apskats –„Bibliotēkas 

vecākās grāmatas līdz 1930.gadam”, jauno grāmatu apskati notiek bibliotēku darbinieku semināros, 

īpaši saistošs tas bija LNB Bibliotēku konsultatīvā centra speciālistes Liegas Piešiņas izpildījumā. 

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 

2012.g. 2013.g. 2014.g.
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2737 2680

1581
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jauno izdevumu attēliem un īsām anotācijām. Jauno grāmatu diena ir arī Apes bibliotēkā, pārējās 

bibliotēkās jaunieguvumi pie lasītājiem nonāk īsi pēc to iegādes.  

Nodrošinot bibliotēku krājuma aktualitāti, regulāri notiek krājuma rekomplektēšana no 

nepieprasītiem, novecojušiem izdevumiem. 2014.gadā no Alūksnes un Apes novadu bibliotēku 

krājumiem izslēgts 18253 vienības, no tām 9689 vienības jeb 53 % ir grāmatas, bet 47 % preses 

izdevumi. Palielinājies no krājuma norakstīto grāmatu skaits par 47%.  Norakstīta gan nolietotā, gan 

novecojusī, maizmantotā literatūra, arī lasītāju nozaudētās grāmatas. 2014.gadā 9 bibliotēkās tika 

veiktas krājuma inventarizācijas, no krājumiem izslēgtas arī brīvpieejas apstākļos pazudušās 

grāmatas. Novadu bibliotēkām ir mazpieprasītās literatūras glabāšanas problēmas- nav krātuvju telpu. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā attīrīts no novecojušiem izdevumiem krātuves fonds, papildināts 

un saturiski atjaunots rezerves izdevumu fonds. Pašreiz krātuvē glabājas 4112 eks. Krātuves fondam 

trūkst piemērotu telpu, apgrūtināts izdevumu izkārtojums pa nodaļām, nepilnīgs apgaismojums, 

pārskatāmība. 

 
Bibliotēku krājumu apgrozība 2014.gadā 

Bibliotēkas Kopējā krājuma 

apgrozība 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

Seriālizdevumu 

krājuma apgrozība 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 1,43 1,10 2,7 

Alūksnes novada pagastu bibliotēkas 0,96 0,58 2,7 

Apes bibliotēka 1,42 1,15 2,36 

Apes novada pagastu bibliotēkas 0,67 0,44 1,28 

Reģiona bibliotēkās  1,08 0,73 2,45 

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 kuro gadu pēc kārtas bibliotēkās samazinās izsniegumu skaits, informācija tiek iegūta, 

izmantojot citus resursus. 
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47 % no visa reģiona bibliotēku krājuma ir informācijas resursi dažādās nozarēs, 40 % - 

daiļliteratūra, bet 13 % bērnu literatūra. Minētā proporcionālā attiecība, salīdzinot ar 2013.gadu, nav 

mainījusies. 

Krājumā ir izdevumi 91 % latviešu valodā, 8 % krievu un tikai 1 % citās valodās. 

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. Bibliotēku skaits, kuru 

krājumi atspoguļoti elektroniskajā katalogā, atskaites gadā nav mainījies.  

2014.gadā kopkatalogā ievadīti vairāk kā 1500 jauni apraksti, kopējais ierakstu skaits 

elektroniskajā kopkatalogā ~ 38 000, ziņas par 195338 eksemplāriem. 

Jaunieguvumus katra bibliotēka komplektē pati, izdevumu aprakstus, izmantojot informācijas 

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

Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieks seko līdzi kopkataloga kvalitātei, papildina, analizē un veic 

atbilstošās izmaiņas kopkataloga ierakstos, veido autoritatīvo datu bāzi (13889 ieraksti). 

Krājumu rekataloģizācija pilnībā ir pabeigta visās Alūksnes un Apes novadu publiskajās 

bibliotēkās, tā notiek skolu bibliotēkās. Automatizētā lietotāju apkalpošana: izsniegšana/ saņemšana 

notiek 21 novadu publiskajā bibliotēkā, 2015.gadā to uzsāks arī Ilzenes pagasta bibliotēka. 2014.gadā 

veiktas krājumu inventarizācijas 8 Alūksnes novada pagastu bibliotēkās un 1 Apes novada bibliotēkā, 

kā arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā bibliotēkā, izmantojot informācijas 

sistēmas moduli Inventarizācija. Piedaloties Alūksnes pilsētas bibliotēkas speciālistiem un sniedzot 

konsultācijas, 8 Alūksnes novada pagastu bibliotēkās un 1 Apes novada bibliotēkā, kā arī Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā veiktas krājumu inventarizācijas. Krājums inventarizēts 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā, Māriņkalna bibliotēkā, Alsviķu bibliotēkā, Veclaicenes bibliotēkā, 

Zeltiņu bibliotēkā, Strautiņu bibliotēkā, Mālupes bibliotēkā, Gaujienas un Mārkalnes bibliotēkās. 

Bibliotēku krājumos esošās grāmatas tika salīdzinātas ar datorizēto uzskaiti, kura tiek veikta IS Alise. 

Rūpīga veikta inventarizācijas aktu  analīze, tika izdarīti secinājumi par krājuma saglabāšanu, datu 

atbilstību (likvidētas kļūdas eksemplāru ierakstiem), izvērtēti trūkstošo grāmatu iemesli. Veikta 

bojāto svītrkodu atjaunošana, norakstītas krājuma pārbaudē neatrastās grāmatas, līdz ar to sakārtoti  

bibliotēku krājumi. 

 

Sagatavoja: 
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3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

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.  

Rādītāji 2012. 2013. 2014. Dinamika 

Lietotāji 6812 7245 7275 + 30 

Apmeklējumi 163 243 168 785 145 569 - 23 216 

Izsniegums 234 794 229 346 201 464 - 27 882 

Par darba rezultātiem aizvadītajā gadā nevaram spriest viennozīmīgi, jo, kā redzams, lietotāju 

skaits Alūksnes reģiona bibliotēkās ir pieaudzis, bet apmeklējums un izsniegums ir samazinājies. 

Reģistrēto lietotāju skaits ir pieaudzis 12 bibliotēkās, 10 bibliotēkās - samazinājies. Kopējais 

apmeklējumu skaits reģionā ir jūtami sarucis, kaut gan 9 bibliotēkās tas ir palielinājies, ir samazinājies 

gan fiziskais un virtuālais apmeklējums, gan arī apmeklējums bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu 

vecumam. Iedzīvotāju skaits katru gadu sarūk, piemēram, 2014. gadā Alūksnes novadā pēc Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldes datiem tas ir samazinājies par 397 cilvēkiem. Tas nozīmē, ka novada 

kartē katru gadu pazūd viens vidusmēra pagasts. Protams, samazinās arī bērnu un jauniešu skaits, 

skolās skolēnu skaits ik gadu sarūk, un lauki kļūst aizvien tukšāki, tādējādi cerēt uz darba rādītāju 

pieaugumu bibliotēkās būtu nereāli. Tomēr, vērtējot bibliotekāro aptvērumu, jāteic, ka tas ir normas 

robežās – sākot no 30 % līdz pat 52 %, tikai 2 pagastos, kuros darbojas 2 bibliotēkas, tas attiecīgi ir 

20% un 21% apjomā.  
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Arī datorlietotāju skaits turpina samazināties, jo daudziem internets ir pieejams mājās. Interneta 

pakalpojumus pārsvarā izmanto sociāli maznodrošinātākā iedzīvotāju daļa, kura nevar atļauties 

datora iegādi un interneta pieslēgumu. Jāteic, ka bibliotēku darba radītājus ir ietekmējuši arī citi 

faktori – vairākās bibliotēkās (Trapene, Liepna, Beja) darbinieki ilgstoši slimoja, līdz ar to 

apmeklētājiem bibliotēkas pakalpojumi nebija pieejami, savukārt Mārkalnes pagasta bibliotēka uz 

kādu laiku bija slēgta remonta dēļ. Daudzām bibliotēkām, tai skaitā arī Alūksnes pilsētas bibliotēkai, 

ir apgrūtināta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 11 bibliotēkas ir izvietotas ēku otrajā stāvā. 

Ja arī ir ierīkota uzbrauktuve, tad ir iespēja iekļūt 1. stāvā, bet tālāk apmeklētāji netiek. Cilvēki ar 

redzes traucējumiem Alūksnes pilsētas bibliotēkā var izmantot iekārtu vājredzīgajiem. 

Arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas sabiedriskajā interneta pieejas punktā (SIPP) vērojams 

nemainīgs reģistrēto lietotāju kritums ik gadu. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2013.gadā 

turpināja palielināties datora un interneta lietotāju skaits mājsaimniecībās, visticamāk līdzīga 

tendence saglabājusies arī 2014.gadā, jo gan internets, gan tā izmantošanai paredzēto ierīču klāsts 

kļūst arvien pieejamāki, tādējādi sarūkot nepieciešamībai izmantot SIPP. Iespējams, tas varētu daļēji 

izskaidrot SIPP reģistrēto lietotāju pastāvīgo kritumu. SIPP pamatā tiek noslogots pateicoties 

ierobežotam lietotāju lokam, varētu to saukt par SIPP nemainīgo „kodolu”, kas bibliotēku apmeklē 

regulāri. BIS Alise dati apliecina, ka teju pusi visa apmeklējuma nodrošina 6% no 2014.gadā 

reģistrēto/pārreģistrēto apmeklētāju kopskaita (iekļauti tie, kas gada laikā SIPP izmantojuši 50 vai 
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vairāk reižu). Lielākais īpatsvars – 31% no SIPP reģistrētajiem lietotājiem – bibliotēkas datorus visa 

gada garumā izmantojuši tikai 1 reizi (nodrošinot sev 3% no apmeklējumu kopskaita 2014.gadā). 

 

Proporcionālā attiecība starp SIPP reģistrētajiem apmeklētājiem un uzskaitīto apmeklējumu skaitu, 

iedalot tos pēc apmeklētības biežuma 

Šogad kopumā ir samazinājies arī izsniegumu skaits, bet 7 bibliotēkās tas ir pieaudzis. 

Apmeklētāji aizvadītajā gadā vairāk ir lasījuši seriālizdevumus, to apgrozība ir 2, 4 reizes, savukārt 

grāmatu krājuma apgrozījums – tikai 0,7gada laikā, kopumā reģiona bibliotēkās vidējā krājuma 

apgrozība ir 1,1 reizes. Kā pamatojums tam ir iedzīvotāju zemā maksātspēja, nevarot atļauties abonēt 

vai nopirkt sev vēlamos preses izdevumus. Tāpēc vairākas bibliotēkas, komplektējot savus krājumus, 

periodikai atvēl gandrīz tikpat lielu finansējumu kā grāmatām, jo lasītāji visvairāk vēlas lasīt tieši 

jaunākos preses izdevumus. 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”, žurnālu klāsts lauku bibliotēkās pārsvarā svārstās starp 20 – 30 izdevumiem. 

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. 21 

bibliotēka veic lietotāju automatizēto apkalpošanu. 

Viens no pieprasītākajiem bibliotēku pakalpojumiem ir izdrukas, kopēšana un skenēšana. 

Apmeklētāji bieži 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. Aizvadītajā gādā reģiona bibliotēkās ir veikta 1567 dokumentu 

elektroniskā piegāde, kas ir par 662 vienībām vairāk nekā 2013. gadā. Pieprasītas ir konsultācijas 

datora un interneta izmantošanā, palīdzība kāda sociālā tīkla izmantošanā, internetbankas maksājumu 

vai izdruku veikšana, ātrā kredīta noformēšana. Nereti palīdzība nepieciešama kāda dokumenta, 

piemēram, iesnieguma, izveidē vai formatēšanā. Lietotāju apmācību bibliotēku darbinieki veic 

pārsvarā individuāli, grupu apmācības ir notikušas tikai Alūksnes pilsētas, Alsviķu un Strautiņu 

bibliotēkās. 

Attiecībā uz uzziņu un informācijas darbu bibliotēkās, vislabākais rezultāts, protams, ir tad, ja 

informācijas meklēšanas procesā iesaistās arī pats apmeklētājs, esot gatavs veltīt tam arī savu laiku. 

Šāda sadarbība parasti izveidojas ar studentiem, kuri ierodas bibliotēkā savu pētniecisko darbu 
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tapšanas laikā, tomēr pamatā apmeklētāju nostāja ir distancēta, pieprasījuma izpildi pilnībā atstājot 

bibliotekāra pārziņā.  

Šo un citu informacionālo pieprasījumu gadījumā tiek strādāts ar vairākām datubāzēm, sākot ar 

BIS Alise, turpinot ar Lursoft laikrakstu bibliotēku un LNB Analītikas datubāzi, kā arī LNB Digitālo 

bibliotēku un elektronisko katalogu. Reizēm tiek izmantoti arī internetā brīvi pieejami informācijas 

avoti.  

Uzziņu sniegšana mācību un darba vajadzībām ir mazāk pieprasīta salīdzinājumā ar uzziņām 

par sadzīves tēmām – mājsaimniecību, hobijiem, veselību. Šeit neaizstājama ir jau minētā LNB 

Analītikas datubāze, kā arī Lursoft laikrakstu bibliotēka, jo grāmatās šādu informāciju neatrast. Tāpēc 

iespēju robežās tiek glabāti arī vairāku iepriekšējo gadu žurnāli. Piemēram, bieži tiek meklēta 

informācija par dārzkopību. To, ka lielai daļai lasītāju aizraušanās ir savs dārzs, apliecina arī 

novērojumi pavasara sezonā, kad apmeklējumu un izsniegumu skaits sarūk. 

Vajadzību spektrs, ar kādām cilvēki ierodas bibliotēkā, ir patiesi plašs un, šķiet, neizsmeļams. 

To vidū gadās ne tikai lūgums izmantot bibliotēkas telefonu, bet arī apmeklētāja vietā sazināties ar 

dažādiem pakalpojumu sniedzējiem un risināt viņu problēmas. Tā piemēram, nācies parunāties gan 

ar aviokompānijas informācijas dienesta darbinieku, gan telekomunikāciju operatoriem, gan ātro 

kredītu, gan citu uzņēmumu pārstāvjiem. Ir meklēti gan piemēroti varianti dzīvokļa iegādei, gan 

ceļojuma maršruti, savu zināšanu robežās izklāstītas iespējamās sēņošanas vietas pilsētas tuvumā. 

Bibliotekārs tiek „jaukts” gan ar banku darbinieku, gan elektroenerģijas piegādes uzņēmuma 

darbinieku, gan sociālo darbinieku un citiem iespējamiem un neiespējamiem personāžiem. Piemēram, 

Apes novada Vidagas bibliotēkā pagasta iedzīvotāji izmanto bibliotēkas pakalpojumus, lai 

elektroniski pieteiktu rindu dažādās ārstniecības iestādēs, saņemtu/nosūtītu ārstu slēdzienus, analīžu 

rezultātus u.c.  

Bibliotēka, neapšaubāmi, ir arī tikšanās un sevis pilnveidošanas iespēju vieta. 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. 

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

arī senioriem, jo šīs auditorijas ir visatsaucīgākās. Vairāk būtu jādomā, kā bibliotēkas aktivitātēs 

varētu iesaistīt arī sociālā riska grupu klientus. Aizvadītajā gadā šis darbs tika uzsākts arī Alūksnes 

bibliotēkā. Sazinoties ar Sociālo dienestu un Valsts Nodarbinātības aģentūru, uz bibliotēku tika 

aicināti bezdarbnieki, lai iemācītos apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes, vismaz 

iemācīties izmantot internetbankas pakalpojumus, bet atklāti jāsaka, ka atsaucība bija diezgan maza. 

Arī šogad mēģināsim šo darbu turpināt, tuvākajā laikā uzaicinot Swedbank pārstāvi, kurš bibliotēkā 

noteiktā dienā konsultēs ikvienu potenciālo internetbankas lietotāju. 

Aktīva sadarbība ar sociālo darbinieku ir Trapenes bibliotēkai - tika uzsākts nodarbību cikls 

bezdarbniekiem, kurā ietilpa: 

- Jauno grāmatu apskats; 

- Pirmās datorprasmes, datorapmācība; 

- Galda kultūra, galda klāšana. 

Domājams, ka šis darbs turpināsies arī šogad. Par darbu ar šo mērķgrupu būtu jādomā arī 

citām bibliotēkām.  

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

Veclaicene, Ilzene, Ape, Jaunanna) lasāmvielu piegādā mājās, savukārt Trapenes bibliotēka savus 

pakalpojumus reizi nedēļā piedāvā Sociālās aprūpes centra iemītniekiem viņu telpās. 

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 informācijas materiālu klāsts par ES, tās dalībvalstīm, 

strukturālajiem fondiem, programmām, finansējuma piesaistīšanas iespējām. Sabiedrības 

informēšanā tiek iesaistīti arī pagastu bibliotēku darbinieki. Informatīvie materiāli par Eiropas 

Savienību tiek izplatīti arī pagastu un Alūksnes skolu bibliotēkām. Pateicoties šim projektam, ir 

finansiāla iespēja piesaistīt lektorus dažādos pasākumos. Lielu atsaucību aizvadītajā gadā guva 

iespēja uzaicināt uz Alūksni psihoterapeiti un RISEBA pasniedzēju Maiju Zakriževsku, politologu 

Ivaru Ijabu, Eiropas Parlamenta biroja Latvijā pārstāvjus u.c Atsauksmes no apmeklētājiem bija ļoti 

pozitīvas. Jebkurā gadījumā, tas veicina bibliotēkas publicitāti un līdz ar to arī jaunu apmeklētāju 

piesaisti. 

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 bibliotēkas. 2014. gadā 

SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu skaits ir gandrīz dubultojies – 1046, attiecīgi 2013. gadā 

tās bija 578 vienības. 

Joprojām Alūksnes pilsētas un Pededzes pagasta bibliotēkās lietotājiem ir pieejama portatīvo 

datoru noma. Pieprasījums pēc šī pakalpojuma varbūt ir mazliet samazinājies, bet daudziem joprojām 

nepieciešams. 

Iepriekš nebijis piedāvājums tiem, kuri mīl teātri, bija iespēja Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

noskatīties Alūksnes Tautas teātra Slieksnis izrādi „Bibliotēkas stāstiņi” pēc gulbenietes Ivetas 

Krūmiņas stāstu motīviem. Izrāde notika lasītavā, kur kopā vienā spēles laukumā atradās gan aktieri, 

gan skatītāji, tādējādi iejūtoties bibliotēkas darbinieku un apmeklētāju lomā. Par izrādi bija labas 

atsauksmes, tā jau sāk apceļot arī citas novada bibliotēkas. 
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Tautas teātra aktieri iejutās gan bibliotekāra, gan lasītāju lomās 

Nobeigumā gribas teikt, ka bibliotēkām ir jāstrādā ne tikai pie jaunu pakalpojumu veidošanas, 

bet jāreklamē jau esošie. Ļoti daudzi cilvēki nemaz nezina, kādas iespējas viņiem var piedāvāt 

bibliotēka un kādus pakalpojumus viņi var saņemt jau šodien. Ir vairāk jāpopularizē bibliotēkās 

pieejamās datu bāzes, savas bibliotēkas profils portālā www.biblioteka.lv , kurš regulāri ir jāpapildina 

ar jaunāko informāciju. Šeit daudzi bibliotekāri grēko, daudzi to dara regulāri, bet viena daļa - tikai 

kampaņveidīgi. Ļoti trāpīgi par darbu ar cilvēkiem savā atskaitē raksta Annas pagasta bibliotēkas 

vadītāja Ina Balaņuka: „Lai dažādos notikumos piedalītos pēc iespējas vairāk cilvēku, nepieciešams 

uzrunāt gandrīz ikvienu apmeklētāju, nepietiek pie ziņojumu dēļa tikai uzlikt kādu plakātu vai afišu”. 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 

  

http://www.biblioteka.lv/
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4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

4.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums Jūsu bibliotēku sistēmā, 

metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu.  

Tāpat kā iepriekš, arī 2014.gadā viens no svarīgākajiem Alūksnes un Apes novadu bibliotekāru 

uzdevumiem bija attīstīt dažādu pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem, kā arī veicināt 

lasītprasmi. Mums ir svarīgi veidot bērnos interesi par lasīšanu ar dažādu aktivitāšu palīdzību 

atbilstoši viņu interesēm un vecumposmam. 

Alūksnes un Apes novada bibliotēkas 2014.gadā piedāvāja dažādas aktivitātes, kuras veidojot, 

tika ņemtas vērā mērķauditorijas intereses un vajadzības. 

Joprojām vērojama tendence, ka vismazāk bibliotēku apmeklē pusaudži, lai lasītu grāmatas, 

tādēļ īpaši domājam, kā piesaistīt šī vecumposma auditoriju. Akcents tiek likts arī uz sadarbību ar 

pirmskolas izglītības iestādēm, jo tieši pirmsskolas vecuma bērnos tiek ielikti pamati turpmākajai 

interesei par grāmatu lasīšanu. 

Tā kā Alūksnes pilsētas bibliotēka ir metodiskais centrs 19 Alūksnes un Apes novada 

bibliotēkām un skolu bibliotēkām, tad 2014.gadā semināros iepazīstinājām kolēģus ar jaunumiem 

darbā ar bērniem un jauniešiem, sniedzām individuālas konsultācijas par dažādām tēmām un 

sadarbojāmies ar skolu bibliotekāriem dažādu aktivitāšu īstenošanā. 

Metodiskā centra funkcijas bērnu un jauniešu bibliotekārās apkalpošanas jautājumos veic 

bibliotēkas metodiķe un bērnu literatūras nodaļas darbinieki. 

Alūksnes un Apes bibliotēkās reģistrētais bērnu un jauniešu skaits – 2231, kas ir 30,6% no 

kopējā bibliotēkā reģistrēto lietotāju skaita. 

 
Tabula: Lietotāju skaits 

Apmeklējumu  skaits bērniem un jauniešiem  - 52815. Apmeklējumi bērniem un jauniešiem –  

36,3% no kopējā fiziskā apmeklējumu skaita. Fiziskais apmeklējums – 42.3 %.  

Samazinās arī bērnu un jauniešu skaits, skolās skolēnu skaits ik gadu sarūk un lauki kļūst 

aizvien tukšāki, tādējādi cerēt uz darba rādītāju pieaugumu bibliotēkās būtu nereāli. Tomēr, vērtējot 

bibliotekāro aptvērumu, jāteic, ka tas ir normas robežās – sākot no 30 % līdz pat 52 %. Tikai 2 

pagastos, kuros darbojas 2 bibliotēkas, tas attiecīgi ir 20% un 21% apjomā. Arī datorlietotāju skaits 

turpina samazināties, jo daudziem internets ir pieejams mājās. 
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Tabula: Apmeklējums 

Izsniegums bērniem un jauniešiem – 51625 vienības jeb 25.6% no kopējā bibliotēkas 

izsnieguma. Joprojām vērojama izsnieguma samazināšanās – par 4,7 tūkstošiem vienību. 

 

 
Tabula: Izsniegums 

 

Alūksnes bērnu literatūras nodaļas prioritātes: 

 Kvalitatīva  lietotāju apkalpošana un pakalpojumu kvalitāte; 

 Informatīvās un bibliotekārās stundas; 

 Bibliotēku un lasīšanu popularizējoši pasākumi. 

Galvenās aktivitātes 2014.gadā: 

 Jauno lasītāju piesaiste 

 Lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija” 

 Drošs internets – prezentācijas 

 Piedalīšanās UNESCO LNK „Stāstu bibliotēku” tīklā 

 Brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru  

 Pasākums – pulcēšanās pie bānīša Alūksne-Gulbene ( labākajiem lasītājiem) 

 Alūksnes un Apes novada 13.Grāmatu svētki un Lasīšanas svētki 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 

 Mākslinieku un bērnu zīmējumu izstādes 

 Prezentācija” Kā atmodināt Saulcerīti?” Alūksnes skolās 

 Piedalīšanās karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku” Rīgā 

 Ceļojošā  Somijas vēstniecības izstāde” Muminu  ģimene no Somijas” 
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4.2.  Darbs ar bērniem un jauniešiem Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās  

Alsviķu bibliotēka 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar PII „ Saulīte ” audzēkņiem un audzinātājām. Viņi nāk ciemos 

uz bibliotēku un iepazīst  bibliotēku, bibliotekāra profesiju, kā arī bibliotēka bieži viesojas 

pirmsskolas izglītības iestādē.  

Bibliotēka jau vairākus gadus aktīvi un veiksmīgi iesaistās lasīšanas veicināšanas aktivitātē 

„Bērnu žūrija”. Decembrī notika arī pasākums, noslēdzot žūrijas darbu 2014.gadā.  

Novembrī bibliotēka iesaistījās „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā”. Notika Rīta stundas pasakas 

lasījums „Briesmonīšu tracis”.  

Vairākas Alsviķu bibliotēkas lasītājas piedalījās arī domrakstu konkursā „Kā atmodināt 

Saulcerīti?” un septembrī devās karnevāla gājienā uz Gaismas pili Rīgā.  

Kā tradīcija Alsviķu bibliotēkā – pasākums ar nakšņošanu bibliotēkā „Nakts bibliotēkā”. Šī 

aktivitāte gada ietvaros bibliotēkā tiek rīkota vairākas reizes. Šogad – aprīlī, jūnijā, augustā un 

decembrī. Aprīlī tajā piedalījās 13 Bērnu žūrijas eksperti. Aktivitātes laikā bērni piedalījās dažādos 

konkursos, minēja mīklas. Izmantojot visus bibliotēkā pieejamos resursus, tika meklētas atbildes uz 

dažādiem ar novadpētniecību saistītiem jautājumiem. Pusnaktī pasākuma dalībnieki devās gājienā pa 

Alsviķiem. Pēc pamošanās no rīta notika rīta vingrošana un spēļu spēlēšana.  

Nākamā „Nakts bibliotēkā” Alsviķos tika organizēta pirms Jāņiem – vakarā un naktī  no 17. uz 

18.jūniju. Pasākumā tika izzinātas Jāņu tradīcijas, lasītas jāņuzāles, pīti vainagi no tām, kā arī nakts 

pavadīta bibliotēkā. Skanēja arī līgo dziesmas. 

Augustā „Nakts bibliotēkā” tika atzīmēta ar vadmotīvu „Atvadas vasarai”, bet decembrī – 

„Vispasaules rūķīšu salidojums”. 

 

Apes bibliotēka 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolu un pirmsskolas izglītības iestādi 

„Vāverīte”. Tiek rīkotas bibliotekārās stundas, tematiskās pēcpusdienas, literārās stundas un 

konferences, zīmēšanas darbnīcas, projektu prezentācijas un konkursi.  

Jau 14 gadus bibliotēka piedalās arī „Bērnu žūrijā”. Šogad šajā lasīšanas aktivitātē iesaistījās 

30 bērni un jaunieši. Kā balva žūrijas dalībniekiem – Lielo Lasīšanas svētku apmeklējums Ķīpsalā.  

Vairāki pasākumi bibliotēkā tika veltīti Margaritas Stārastes 100 gadu jubilejai.     

Veiksmīgi tika veidots pasākumu cikls „Apes vēstures lappuses”, kuros 5.-7.klašu skolēni tika 

iepazīstināti ar savas dzimtās puses Apes cilvēkiem tematiskajā pasākumā „Ape un apenieši”. Skolēni 

uzzināja par Apē dzimušiem slaveniem cilvēkiem - Elīnu Zālīti, Andri Šķēli, Dāvi Ozoliņu, arī par 

tiem, kas šodien nes Apes vārdu pasaulē - motosportistiem M. Levanu un M. Karro. 

Šogad D.Ozoliņa Apes vidusskola atzīmēja 75 gadu jubileju, līdz ar to bibliotēka sākumskolas 

klašu skolēnu aicināja veidot projektus par tēmu „Mans tētis, mamma D.Ozoliņa Apes vidusskolas 

absolvents”. Projekti tika prezentēti bibliotēkas lasītavā.      

 

Bejas bibliotēka 

Tā kā netālu no bibliotēkas atrodas Bejas pamatskola, tad gandrīz puse no pastāvīgajiem 

iestādes apmeklētājiem ir skolēni, kas nāk gan lasīt grāmatas un žurnālus, gan izmantot jauno 

tehnoloģiju sniegtās iespējas.  

Bibliotēku apmeklē dažāda vecuma bērni un jaunieši, sākot ar pašiem mazākajiem, kas atnāk 

kopā ar māmiņu, citkārt ar lielo māsu vai brāli un izvēlas sev grāmatiņu, līdz lielākajiem pusaudžiem, 

kam jau izveidojušās galvenās personības iezīmes. Bieži bibliotēku kopā ar skolotāju apmeklē 

pirmsskolas grupiņa „Taurenīši”. Lai veiksmīgāk darbotos ar bērniem un būtu interesantāk, pasākumi 

tiek veidoti kopā ar Bejas novadpētniecības centra pārzini Jolantu Baldiņu.  

Bibliotēku nedēļas 2014 ietvaros Bejas bibliotēkā notika  pasākums mazākajiem lasītājiem 

„Raibā enciklopēdiju pasaule”, kad bērni tika iepazīstināti ar bibliotēkas darbu un informācijas 

meklēšanu enciklopēdijās.  Vidējā vecuma skolēni zīmēja savu iztēloto nākotnes bibliotēku, kā arī 

visi varēja iepazīties ar izstādi „Skaistākās bērnu grāmatas”. 
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No 13. – 17. oktobrim Bejas pamatskolā notika Karjeras nedēļas pasākumi, līdz ar to  16.oktobrī 

visas dienas garumā Bejas pamatskolas skolēni nāca uz bibliotēkas rīkotu pasākumu „Kā top 

grāmata”. Bērniem tika piedāvāta arī aktivitāte „Atpazīsti profesijas”.   

Par tradīciju Bejas bibliotēkā kļuvis arī lielās lasīšanas dienas  pasākums Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļas ietvaros. 2014. gadā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa notika laikā no 10. - 16. 

novembrim un tā tēma bija „Troļļi Ziemeļos”. Bejas bibliotēkā notika Rīta stundas pasākums pēc  K. 

Guettler, R. Helmsdal un A. Jonsdottir grāmatas „Briesmonīšu tracis” motīviem.  

 

Gaujienas bibliotēka 

Gaujienas bibliotēka atrodas blakus Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai un lielākā daļa no 100 

skolēniem ir bibliotēkas apmeklētāji. Bibliotēku apmeklē arī Gaujienas internātpamatskolas 

audzēkņi. Laba sadarbība bibliotēkai ir arī ar pirmsskolas izglītības iestādi „Taurenītis”. 

Gaujienas bibliotēkas pasākumi tiek rīkoti, ņemot vērā visu vecumposmu lietotāju intereses un 

vajadzības, īpaši pievēršot uzmanību bērniem un jauniešiem.  

Kā viens no veiksmīgākajiem lasīšanas veicināšanas pasākumiem ir piedalīšanās „Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijā”.  2014. gadā žūrijā piedalījās 26 bērni un 6 vecāki. Janvāra beigās, 

lasīšanas programmas noslēgumā, žūrijas ekspertiem notika lielais noslēguma pasākums bibliotēkā, 

tika pasniegti diplomi un balviņas. Pirmo gadu tika aizsākta jauna tradīcija – Bērnu žūrijas atklāšanas 

pasākums, ciemojoties kādā bibliotēkā, nakšņojot teltīs un iepazīstoties ar jaunajām žūrijas grāmatām.  

Katru mēnesi bibliotēkā notiek dažādas bibliotekārās stundas un tematiski pasākumi Ojāra 

Vācieša Gaujienas vidusskolas skolēniem. 

Pēc bibliotekāres aicinājuma bērni tiek mudināti piedalīties dažādos konkursos, kuri tiek 

izsludināti jauniešu žurnālos un interneta vietnēs.  Prieks, ka bērniem veicas, ir iegūtas dažādas 

balvas, ar nepacietību tiek gaidīti jaunākie žurnālu numuri.  

 

Jaunalūksnes bibliotēka 

Jaunalūksnes pagasta bibliotēkai īpaša sadarbība izveidojusies ar pirmsskolas izglītības iestādi 

„Pūcīte”. Tieši pašiem jaunākajiem lasītājiem Jaunalūksnes bibliotēkā tiek organizēti visradošākie un 

interesantākie pasākumi. Vienmēr tiek domāts par to, lai pasākumā bērniem būtu kāds izglītojošais, 

attīstošais uzdevums. Tiek iesaistīti dažādi literārie varoņi ar masku palīdzību.  

Piemēram, interesants bija pirmsskolas izglītības audzēkņiem veidotais pasākums „Mēs nākam 

no pasakas”. Bērni bija tērpti dažādu pasaku tēlu maskās un paši aktīvi iesaistījās pasākumā. 

Jaunalūksnes bibliotēkā notika arī „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai” veltīts Rīta stundas 

pasākums par tēmu „Troļļi Ziemeļos”. Skolotājas un bērni ģērbušies troļļu maskās ieradās troļļu zemē 

- bibliotēkā, kur tobrīd notika remonts un telpas pilnīgi atbilda troļļu mītnei. Skolotāja Agita bērniem 

ļoti izteiksmīgi  un atraktīvi stāstīja troļļu piedzīvojumus ziemeļos. Tika „vārīta” troļļu zupu no mežā 

atrastajiem produktiem -“zaķu spirām” , “tārpiem” u.c dīvainām piedevām. Bibliotekāre bērnus 

iepazīstināja ar ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas nozīmi un notikumiem, kurus saistīja ar mūsu valsts 

dzimšanas dienu. 

 

Jaunlaicenes bibliotēka 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar Jaunlaicenes pamatskolu un 

Jaunlaicenes Tautas namu. 

Sadarbojoties bibliotēkai, Tautas namam un pamatskolai, par tradīciju kļuvis ikgadējais 

konkurss – viktorīna, ka veltīta radošu personību un viņu daiļrades iepazīšanai. 2014. gadā konkurss 

bija veltīts Jaunlaicenes pagasta folkloras kopas „Putnis” 15. dzimšanas dienai. Konkursā veiksmīgi 

startēja trīs komandas, kurās bija dalībnieki no 5. līdz 9.klasei. Tika pārbaudītas zināšanas par 

folkloras kopu, uzdod jautājumus, dziesmas konstruēšana, „puzles” salikšana ar folkloras dalībnieku 

bildēm, malēniešu vārdu atpazīšana, mēmais šovs un rotaļas.  

Sadarbojoties ar skolotājiem izveidojusies tradīcija bibliotēkā rīkot bibliotekārās stundas. 

Skolas projektu dienās skolēni sev nepieciešamo informāciju meklē pagasta bibliotēkā. 

Bibliotēka 2014. gadā bija viena no 1. Vispasaules Malēniešu svētku organizatorēm. 
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Bērni un jaunieši tika iesaistīti atmiņu stāstu vākšanā un apkopošanā novadpētniecības 

konkursam „Zudušais laikā”. Tā ietvaros tika izstrādāts pētnieciskais darbs „Opekalna kapusvētki”.  

Ar Jaunlaicenes pamatskolas skolotāju un skolēnu atbalstu bibliotēkā darbojas arī domubiedru 

grupa „Neu - Laitzen”. Domubiedru grupas pamatuzdevums – novadpētniecības materiālu par 

Jaunlaicenes vēsturi vākšana. 

 

Malienas bibliotēka 

Malienas bibliotēkai ir laba sadarbība ar Malienas pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi 

„Mazputniņš”.  

2014.gadā bibliotēka darbā ar bērniem un jauniešiem, organizējot pasākumus, īpašu uzmanību 

pievērsa karjerai. Karjeras nedēļā bibliotēkā viesojās pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš” 

vecākās grupiņas audzēkņi un viņu audzinātājas. Bērni stāstīja par savu vecāku profesijām un par 

savu sapņu profesiju. Līdzīgs pasākums notika arī skolas bērniem. Skolēniem pēc fotoattēliem bija 

jāatpazīst Latvijā, novadā un pagastā populāru cilvēku profesijas. 

Aprīlī sadarbībā ar Malienas pamatskolu notika pasākums „Putnu diena”. Katrai klasei tika 

pastāstīts un uz interaktīvās tāfeles parādīts materiāls par putnu sugām Latvijā. Tika atskaņotas un 

bija jāatpazīst putnu balsis. Skolēni skaitīja tautasdziesmas par putniem, minēja mīklas, atbildēja uz 

dažādiem atjautīgiem jautājumiem. Skolēniem bija jāatpazīst un puzles veidā jāsaliek gada putns 

2014 (pupuķis).  Pasākuma noslēgumā skolas un pagasta teritorijā tika uzlikti seši jauni putnu būrīši.  

 

Mālupes bibliotēka 

Jau vairākus gadus bibliotēkai ir laba sadarbība ar Mālupes pamatskolu, īpaši – ar pirmsskolas 

izglītības grupiņas bērniem un audzinātājām. 

2014.gadā liels darbs tika ieguldīts, strādājot ar „Bērnu žūrijas” ekspertiem. Lai ieinteresētu 

bērnus vairāk lasīt, tika organizēti dažādi lasīšanu veicinoši pasākumi. Piemēram,  „Bērnu žūrijas” 

eksperti 2014.gada vasarā devās ekskursijā uz ZOO Rakši, apskatīja Cēsu pilsētas skaistākās vietas 

un apmeklēja Raunas Staburagu. Bibliotēkā ir notikušas arī bērnu zīmējumu un veidojumu izstādes.  

 

Māriņkalna bibliotēka 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Ziemeru pamatskolu.  

2014. gadā bibliotēka savus jaunākos lasītājus – skolēnus – aicināja piedalīties „Bērnu žūrijā”. 

Visčaklākie lasītāji bija vecuma grupās 9 + un 11 +.  

Lai pilnveidotu sadarbību ar bērniem un jauniešiem, tiek organizēti pasākumi un bibliotekārās 

stundas par dažādu tematiku. 

Lai radītu interesi par jaunākajām grāmatām, bibliotēkā gada laikā vairākas reizes  notiek 

literatūras izstāde „Kad grāmatu lasu, tik daudz pasauļu pieder man.” 

Februārī  2. un 3. klases skolēni tika aicināti piedalīties pasākumā ,,Pasaku omītei Margaritai 

Stārastei – 100”. Bibliotēkas vadītāja bērniem pastāstīja par rakstnieci un viņas aizraušanos ar 

zīmēšanu,  pasaku rakstīšanu. Bērni paši stāstīja par savām vecmāmiņām un vectētiņiem.  

Lai vasarā bērniem būtu iespēja iesaistīties interesantās un izzinošās aktivitātēs un lietderīgi 

pavadīt brīvo laiku, bibliotēka organizēja minikonkursu ,, Ja zini - uzraksti, ja nezini – noskaidro!’’. 

Tajā tika ietverti dažādi jautājumi, kuru atbildes varēja sameklēt, izmantojot bibliotēkas uzziņu 

krājumu un internetu. 
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Bibliotēka organizēja arī „Ziemeļvalstu nedēļas” pasākumus par „Troļļiem Ziemeļos”. Tās 

ietvaros bibliotēkā notika pasākums ,,Troļļu piedzīvojumi Ziemeļos’’.  Bērnu istaba ,,pārvērtās’’ par  

troļļu alu, kurā tika izspēlēti dažādi trolļu piedzīvojumi, arī troļļu tēta  Vrisila dzimšanas diena. Notika 

troļļa zīmēšanas konkurss skolēniem.  

Bibliotēkā regulāri notiek arī dažādas bibliotekārās stundas par dažādām tēmām. 

 

Mārkalnes bibliotēka 

Tā kā Mārkalnes bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Mārkalnes pamatskolu, tad  ikdienā daudz tiek 

strādāts ar bērniem un jauniešiem, organizējot viņiem dažādus pasākumus. Trīsdesmit bērni iesaistīti 

„Bērnu žūrijā”. Tradicionāli bibliotēkā notiek dažādas bibliotekārās stundas un radošās darbnīcas. 

Viens no labākajiem lasīšanu veicinošajiem pasākumiem bija LNB rīkotais domrakstu konkurss 

„Kā atmodināt Saulcerīti?”. Vispirms bibliotēkā notika prezentācija, kuru vadīja jaunieši no E. Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas. Tad visi 6.-9.klašu skolēni tika rosināti izlasīt Raiņa „Zelta zirgu”, lai 

pēc tam paši radoši izpaustos, rakstot domrakstu par tēmu „Kā atmodināt Saulcerīti”. Kā balva šiem 

jauniešiem bija brauciens uz Rīgu un piedalīšanās Karnevāla gājienā „Gribu iet uz bibliotēku!”  

Par tradīciju kļuvusi Bērnu aizsardzības dienas atzīmēšana bibliotēkas pagalmā, kad bērni var 

darboties dažādās radošajās darbnīcās, mīklu minēšanā un piedalīties citās aizraujošās aktivitātēs.  

 

Pededzes bibliotēka 

Pededzes bibliotēkai ir laba sadarbība ar Pededzes pamatskolas skolēniem un skolotājiem.  

2014.gadā Pededzes bibliotēka pirmo reizi iesaistījās „Bērnu žūrijā”. Tieši piedalīšanās „Bērnu 

žūrijā” bibliotēkas apmeklētājiem bija gaidītākā un neparastākā aktivitāte. „Bērnu žūrijas” noslēgumā 

decembrī notika pasākums “Ceļotājs Rūdis grib zināt, kā Latvijā ieceļoja kartupelis” jaunāko klašu 

skolēniem, bet „Ziemas pasaka” – pašiem mazākajiem lasītājiem. 

„Ēnu dienā” 9. klases skolēniem bija iespēja iepazīt bibliotekāra profesiju: viņi vienu dienu 

vēroja bibliotekāres ikdienas darbu, kā iesaistījās paši. 

Oktobrī bibliotēka atzīmēja 70 gadu jubileju. Par godu šim notikumam bibliotēkā notika 

dažādas aktivitātes ar skolēnu piedalīšanos, piemēram, skolas teātra pulciņš bija iestudējis lugu 

“Rikoko un Rokoko”.  

 

Trapenes bibliotēka 

Bibliotēkā gandrīz puse no reģistrētajiem apmeklētājiem ir bērni un jaunieši. Bibliotēkai ir ļoti 

laba sadarbība ar Trapenes pamatskolu. Darbs ar bērniem, piedalīšanās lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu un Jauniešu žūrija” un dažādu pasākumu rīkošana bērniem ir viena no Trapenes 

bibliotēkas galvenajām prioritātēm. 

Pirmsskolas vecuma bērniem tika organizēti animācijas filmu rīti.  

Bibliotēka čaklākajiem lasītājiem regulāri katru gadu apmeklē Lielos Lasīšanas svētkus Rīgā, 

kā arī Alūksnes un Apes novada Grāmatu svētkus. 
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Zinību dienā bibliotekāre dodas uz Trapenes pamatskolu, lai godinātu „Bērnu, Jauniešu un 

Vecāku žūrijas” ekspertus. Balvās ir īpaši izgatavotas Pateicības un 2014.gadā eksperti katrs saņēma 

arī īpašos kubus ar piezīmju papīru. 

Bērnu žūrijas dalībnieki katru gadu dāvanā saņem  ekskursiju, ko finansē Trapenes pašvaldība. 

2014. gadā tika organizēts ceļojums uz Valmieras pusi. Pirmā pietura – pastaiga pa Zilā kalna takām, 

stāsti par vēsturiskajiem notikumiem, kā arī teikas, pasakas un leģendas. Otrā pietura -  Dikļi: 

Dziesmu svētku šūpulis, Dikļu pils. Dikļos tika apmeklēts Vika pasaku parks un satikts  pats 

rakstnieks Viktors Kalniņš. Tika apskatīta  Dikļu muzeja Dziesmu svētku un  mācītāja, literāta 

J.Neikena kalns. Ekskursija noslēdzās ar Z/S „Vildēni” apmeklējumu, lai iepazītos ar eksotiskiem 

putniem un dzīvniekiem. Notika dzīvnieku apskate, barošana un mīļošana. 

Jaunieši tiek izglītoti bibliotekārajās stundās. Iecienīta jauniešu un bērnu vidū ir akcija 

‘’Bibliotēkas nakts’’, kurā notiek dažādi konkursi un bibliotēka ir atvērta līdz pusnaktij. 

Bibliotēka 2014. gadā piedalījās arī  Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Tās ietvaros notika 

rītausmas stunda Trapenes pamatskolas 2.-4.klašu skolēniem. Tika lasīti fragmenti no skandināvu 

literatūras ‘’Mazais trollis’’. Skolēni gatavoja kolāžu par troļļiem, kuri dzīvo bibliotēkā,  sveču 

gaismā dzēra tēju un skatījās multfilmas par troļļiem. Bērni bija sagatavojuši pārsteigumu -  bibliotēkā 

ieradās troļļu maskās, kuras bija iespaidīgas un visus uzjautrināja. 

Tika apmeklēts arī Patriotiskās dzejas festivāls Salacgrīvā.  

Trapenes bibliotēkas apmeklētāji – bērni piedalījās arī domrakstu konkursā „Kā atmodināt 

Saulcerīti” un 8. septembrī devās Karnevāla gājienā uz Gaismas pili Rīgā. 

 

Veclaicenes bibliotēka 

2009./2010.mācību gadā pagastā beidza pastāvēt skola, līdz ar to bibliotēkas sadarbības partneri 

darbā ar bērniem pirmkārt ir vecāki, kuri ved mazos lasītājus uz bibliotēku.  

Interesantākais pasākums bērniem Veclaicenes bibliotēkā notika jūnijā, sākoties skolēnu 

brīvdienām, kad bibliotēka kopā ar tautas namu un muzeju aicināja bērnus uz pasākumu “Skatiens 

vasarā”. Katras iestādes darbinieks bērniem bija sagatavojis dažādas atraktīvas spēles. Bibliotēkā 

pašiem mazākajiem bērniem pēc zīmējumiem starp grāmatām bija jāsameklē paslēpušies rotaļu 

dzīvnieki. Bērni zīmēja un krāsoja maskas, veidoja darbiņus dekupāžas tehnikā un mācījās veidot 

selfijus.  

  

Zeltiņu bibliotēka 

Zeltiņu bibliotēkas apmeklētāji – bērni mācās dažādās skolās: Ilzenē, Strautiņos, Lejasciemā un 

Alūksnē. Pasākumi bērniem bibliotēkā tiek organizēti ārpusstundu laikā. 

Interesantākais pasākums bērniem un jauniešiem 2014. gadā – „Mana bibliotēka – mana 

gaismas pils”. Pasākums bibliotēkā norisinājās divu dienu garumā. Bērniem bija iespēja uzzināt par 

pasaules lielākajām un skaistākajām bibliotēkām, par Latvijas Nacionālo bibliotēku, kā arī iepazīt 

Zeltiņu bibliotēkas vēsturi. Otrajā dienā pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties videofilmu 

par Zeltiņu ārstu R. Liepiņu.  

2014. gadā jau trīspadsmito gadu Zeltiņu bibliotēka iesaistījās lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu žūrija”.  

 

4.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu literatūras 

krājumu un lasītāju sastāvu.  

Lai bibliotēka veiksmīgi darbotos, tās pamatā jābūt krājumam, kas atbilst lasītāju vajadzībām. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas galvenais uzdevums, komplektējot krājumu, - 

īpašu uzmanību pievērst visām  bērnu un jauniešu vecuma grupām. Krājums regulāri tiek papildināts 

ar  jaunu un aktuālu uzziņu literatūru.  
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Sadalījums 2014. gads 2013.gads 
+, - salīdzinājumā 

ar 2013. gadu 

Lasītāju kopskaits 1324 1290 34 

t.sk.bērni līdz 18 759 939 -180 

Apmeklējumi 17472 18711 -1239 

t.sk.bērni līdz 18 12113 13356 -1243 

Izsniegums 21202 22377 -1175 

t.sk bērni līdz 18 16078 15453 625 

Uzziņas 1436 1326 110 

Datorlietotāji 3677 4616 -939 

Krājums 11300 11067 233 

CD 20 2 18 

 

Galvenie un aktīvākie bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ir bērni, pusaudži un jaunieši – tie ir 

30.7 % no kopējā bibliotēku pakalpojumu lietotāju skaita novadā. 

 Izsniegumu skaita samazinājies par 1175 vienībām 

 Notika krājuma inventarizācija 

Kopējais bērnu literatūras nodaļas krājums uz 01.01.2015.g. ir 11300 vienības 

Krājumā ienākuši – 338 eksemplāri 

No krājuma izslēgti – 254 eksemplāri 

 

Krājumu komplektē bibliotēkas komplektēšanas nodaļa, sadarbojoties ar bērnu literatūras 

nodaļas bibliotekārēm. Komplektējot cenšamies ievērot lasītāju vecuma grupu intereses. Lielu 

uzmanību pievēršam pusaudžu un jauniešu literatūras iegādei. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas krājuma papildīšanas galvenie avoti ir  

Alūksnes novada domes piešķirtie līdzekļi, kā arī dāvinājumi. 

Ieguves veids/institūcija Eksemplāru skaits Vērtība, EUR 

Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija 12 87.68 

Projekts „Augstvērtīga tulkotā un 

oriģinālliteratūra” 

7 15.54 

Dāvinājumi 139 534.04 

Grāmatas 219 1425.41 

 

Lasītāju skaits 2014.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, pieaudzis par 34 lasītājiem. Tas veiksmīgi atrisinājies ar bērnudārzu audzēkņu 

iesaistīšanu Bērnu žūrijā. Galvenie un aktīvākie pakalpojumu lietotāji ir bērni, pusaudži un jaunieši 

līdz 18 gadiem. 

Bērnu nodaļa 2014. gadā jau 14. gadu pēc kārtas piedalījās VKKF kultūras programmā  

”Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija”. Lai īstenotu šo programmu, iespēju robežās iepirkām 

nepieciešamās grāmatas par iestādes rīcībā esošajiem līdzekļiem. Izvērtējot bērnu un jauniešu 

intereses 2014.gadā, piedāvājām 22 preses izdevumus. Abonējot preses izdevumus, cenšamies ņemt 

vērā visu lasītāju grupu intereses. 
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4.4. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšana.  

Galvenais mērķis uzziņu darbā 2014.gadā bija kvalitatīvas un daudzveidīgas informācijas 

nodrošinājums bērnu literatūras nodaļas apmeklētājiem. Paplašinoties elektronisko resursu 

izmantojamībai, sniedzām kvalitatīvāku un plašāku informāciju.  

2014.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa sniegusi 1436 dažāda veida 

uzziņas.  

Esam secinājušas, ka daļa lietotāju paši labi attīstījuši savas prasmes informācijas meklēšanā. 

Lielākā daļa apmeklētāju internetu izmanto komunikācijai: e-pastam, čatošanai ar draugiem un cita 

veida saziņai. Salīdzinoši maz dators un internets tiek izmantots mācībām un uzziņu  informācijas 

meklēšanai.  

Uzziņu darbā izmantojam ne tikai IT resursus (dators, internets un elektroniskās datubāzes), bet 

arī tradicionālās informācijas meklēšanas metodes – enciklopēdijas, vārdnīcas un tematiskās mapes. 

Visvairāk uzziņu tiek sniegts skolu projektu darbu nedēļas laikā.  

Bērniem palīdzējām  apgūt Lasāmkoku un pareizi aizpildīt Bērnu žūrijas anketas. 

Bērnu literatūras nodaļā notiek arī dažādas izzinošas bibliotekārās stundas. Piemēram, 

bibliotekārā stunda par E. Gliku, kurā piedalījās Alūksnes novada vidusskolas skolēni. Pasākuma 

mērķis – sniegt skolēniem informāciju par Ernsta Glika darbību Alūksnē.  

Sadarbībā ar skolām un skolu bibliotēkām, Alūksnes Valsts ģimnāzijā un Alūksnes novada 

vidusskolā notika diskusija „Modernā apcelšana internetā ”, kurā piedalījās IT speciālists J. Drozdovs, 

psiholoģe D.Sliņķe un policiste I. Paringa.  Šī pasākuma izzinošais mērķis bija sniegt skolēniem 

informāciju par to, ko nevajadzētu darīt internetā, lai neapdraudētu savu un savu līdzcilvēku drošību. 

Pasākuma apmeklētāji uzzināja arī par to, ka jebkuru internetā veiktu noziedzīgu nodarījumu pret citu 

personu ir iespējams atklāt pēc internetam pieslēgta datora IP adreses. Ne mazāk svarīgi tas, ka 

jaunieši uzzināja  par atbildību, kāda iestājas kiberterorizētājam, ja policijā par šādu noziegumu 

nonācis cietušās personas iesniegums un uzsākta izmeklēšana. Tika ieskicēti arī kiberterorizēšanas 

psiholoģiskie aspekti.  

Oktobrī Karjeras nedēļas „Es būšu. Un kas būsi tu?” ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

viesojās Liepnas vidusskolas un Alūksnes Novada vidusskolas skolēni. Bibliotēkā viņi piedalījās 

dažādos konkursos un aktivitātēs, kuru mērķis – sniegt informāciju par dažādām profesijām.  

Kā tradīcija vairāku gadu garumā Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā – 

„Diena bez datora”. Šī aktivitāte bibliotēkā notiek reizi mēnesī visa gada garumā. Tās mērķis – aicināt 

bērnus vairāk pievērsties grāmatu lasīšanai, galda spēļu spēlēšanai un citām brīvā laika pavadīšanas 

aktivitātēm, neizmantojot datoru un internetu.  

 

4.5. Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem un 

vecākiem, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem.  

Tā kā Bērnu literatūras nodaļu apmeklē dažādu vecuma grupu lasītāji, dažādi ir arī veidi, kā 

„uzrunājam” savus apmeklētājus. Tie ir gan izzinoši pasākumi (bibliotekārās stundas), gan tikšanās 

ar grāmatu autoriem un citiem ievērojamiem cilvēkiem, gan citi lasīšanu veicinoši pasākumi 

(piemēram, Bērnu žūrija, brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru čaklākajiem lasītājiem). Alūksnes 

pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies arī UNESCO LNK „Stāstu bibliotēku” tīklā, līdz ar to organizējam 

arī dažādus pasākumus, kuros piedalās stāstnieki. 

Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par lasīšanu, 2014.gadā bibliotēka iesniedza projekta 

„Lasītprieks kopā ar rakstnieku” pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondam un guva atbalstu. Līdz ar 

to tika piesaistīts finansējums EUR 300 . Šī projekta ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēkā viesojās 

dzejnieks, dramaturgs, kritiķis un tulkotājs Ronalds Briedis, dzejniece Inga Gaile un rakstniece, 

dzejniece Inese Zandere.  
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Bērnu literatūras nodaļai jau divus gadus ir blogs www.berni.albibl.lv, kurā tiek atspoguļotas 

nodaļas aktualitātes un aktivitātes. 

 

Aktivitātes  2014.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā: 

          Literatūras izstādes – 22 

          Literārie pasākumi – 18 

          Prezentācijas – 4 

          Lasījumi – 6 

          Teatralizēts uzvedums – 1 (”Vistiņa iemīlējusies”) 

          Ceļojošā izstāde „Muminu ģimene no Somijas” kopā ar Somijas vēstniecību 

          Mākslinieku izstādes – 8 

          „Stāstu bibliotēku” tīkls/atmiņu stāsti – 4 

 

Pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem 

Veiksmīgi strādājam ar pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem –  piedāvājam viņiem 

iesaistīties Bērnu žūrijā, sagatavojam tematiskās grāmatu kopas grupiņām pēc audzinātāju lūguma. 

Tā kā pasaku lasīšana ir viens no veidiem, kā pirmsskolas vecuma bērnos atraisīt fantāziju, tad 

piedāvājam viņiem pārsvarā pasaku lasījumus, teatrālus uzvedumus un attīstošas, izzinošas 

tematiskās nodarbības. Ņemam vērā, ka šajā vecumā bērnus visvairāk piesaista vizuālais tēls, kustība 

un dažādība. 

 

Februāris:  

„Margaritas Stārastes Zelta pasaku pasaulē”. Bibliotēkā viesojās PII „Pienenīte” un PII 

„Sprīdītis” bērni. Pasākuma ievadā bērniem tika izlasīta vēstule, kuru viņiem sūtījis Zīļuks. Pēc tam 

kopā ar vecākiem un grupiņu audzinātājām noklausījās M. Stārastes pasakas lasījumu, noskatījās 

mākslinieces skaisto grāmatu ilustrāciju filmiņu uz lielā ekrāna, kā arī piedalījās dažādās rotaļās un 

citās kustību aktivitātēs. 

 

Marts:  

Pasākumā bērniem kopā ar vecākiem piedāvājām grāmatu apskatu par bērnu audzināšanu. 

 

Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem 

Janvāris:  

Tikšanās ar unikālu mēbeļu meistaru Hariju Stradiņu. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja 

dzirdēt mākslinieka stāstījumu par viņa radošo redzējumu galdniecībā, izmantojot koku (zarus, 

saknes, stumbru). H.Stradiņš skolēniem pastāstīja arī par galdnieka profesiju. 

http://www.berni.albibl.lv/
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Februāris:  

Mīklu minēšana par M. Stārastes grāmatām. Pasākums veltīts M. Stārastes100. jubilejai. 

Bibliotēkā viesojās Alūksnes sākumskolas 2.klases skolēni. 

 

Marts:  

„Stāstu bibliotēku” tīkla ietvaros notika atmiņu stāstu pasākums „Skolas un skolēni Alūksnē 

laiku lokos”, kura laikā mākslinieks, akvarelists Gunārs Ozoliņš sākumskolas bērniem stāstīja 

atmiņas par Alūksnes pilsētu un saviem skolas gadiem Alūksnes sākumskolā (pagājušā gadsimta 50. 

gados). 

 

Aprīlis:  

Alūksnes un Apes novadu 13.Grāmatu svētki. Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem tika 

piedāvāta iespēja satikt grāmatas „Kā es ar opi braucu Latviju lūkoties” autori Gundegu Sēju. 

 

 
Maijs:  

Tikšanās ar rakstnieci Inesi Zanderi pasākumā ”Kā tapa lupatiņi” (3.klašu audzēkņiem).  

Somijas institūta veidotās ceļojošās izstādes „Muminu  ģimene no Somijas” atklāšana Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā. Alūksnē viesojās Somijas vēstniece Pirkko Hamalainen. Viņu uz šejieni atveda 
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somu rakstnieces T. Jansones literārajam tēlam Muminam veltītā izstāde.  Apmeklētāji  varēja iepazīt 

trollīšus Muminu grāmatās, spēlēs, rotaļlietās un suvenīros. Izstāde bija viens no spilgtākajiem 

notikumiem bibliotēkā 2014.gadā. 

 

Oktobris:  

Tikšanās ar klīnikas „Labākie draugi” veterinārārsti Signi Gorbāni. Pasākuma mērķis – dot 

skolēniem iespēju iepazīt veterinārārsta profesiju.  

  

Novembris: 

Jau vairākus gadus Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa piedalās arī 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas projektā. Šogad mūsu bibliotēkā notika Rīta stundas lasījums, kurā 

klātesošajiem bija iespēja noklausīties Tuves Jānsones grāmatiņas “Tētis un Jūra” fragmentu Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņu Amandas Petkevičas un Aleksandra Kļaviņa, kā arī 

Nacionālā teātra aktrises Ilgas Hincenbergas izpildījumā. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja 

prezentācijas veidā iepazīties arī ar informāciju par troļļiem.  

 
Vecākā skolas vecuma bērni (pusaudži) 

Februāris:  

Jauno literātu tikšanās Valentīndienas noskaņās „No sirds uz sirdi lido mīlestība”. Uz pasākumu 

ieradās jaunieši no Alūksnes novada vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un 

Mārkalnes pamatskolas. Pasākuma dalībnieki bija sagatavojuši savu dzejoļu un eseju par mīlestību  

lasījumus.  

Starptautiskās Valodas dienas ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēkā notika pasākums latviešu 

valodas un literatūras olimpiādes 7.-9.klašu dalībniekiem „Ojāra Vācieša dzeju lasot”. Bibliotēkā 

viesojās Trapenes pagasta muzeja vadītāja Valija Emma Šļukuma ar prezentāciju un stāstījumu par 

Ojāru Vācieti. Pasākumu bagātināja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu O. Vācieša 

dzejas lasījumi. Pasākumu apmeklēja skolēni-olimpiādes dalībnieki no Viļakas, Madonas, Jūrmalas, 

Balviem, Gulbenes, Apes un Alūksnes. 
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Marts: 

Pasākumu cikla „Skolas un skolēni Alūksnē laiku lokos” 2. pasākums. Izskanēja bijušās 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājas un bibliotekāres Irēnas Kalniņas atmiņu stāsti par ilgajiem 

darba gadiem Alūksnes Valsts ģimnāzijā.  

 

Septembris: 

Dzejas dienas Alūksnē ”Dzeja uz trotuāra”. Šis pasākums bija viens no lielākajiem, kuru 2014. 

gadā organizēja Alūksnes pilsētas bibliotēka. Pasākuma organizēšanai tika piesaistīti papildus 

līdzekļi, piedaloties Alūksnes Novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā. Pasākums notika 

ārpus bibliotēkas telpām – starp bibliotēku un Alūksnes pilsētas sākumskolu. Tā ietvaros darbojās 

brīvais dzejas mikrofons bērniem, bija iespēja savu mīļāko dzejoli ar krāsainu krītu uzrakstīt uz 

trotuāra, kā arī piedalīties dažādos konkursos un saņemt balvas. Dzejas dienu pasākuma ietvaros ar 

savas dzejas lasījumiem viesojās arī dzejniece Inga Gaile.  

Karnevāla gājiens uz Gaismas pili ”Kā atmodināt Saulcerīti”. Pasākumā piedalījās arī Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti?” dalībnieki. Priecājamies, ka šī 

pasākuma laikā prezentētajā grāmatā „Atmodināt Saulcerīti” ir iekļauti arī 7 alūksniešu radošie 

darbiņi. 

 

Novembris: 

„Ceļojums Skalbes pasaku zemē”. Atzīmējot Kārļa Skalbes 135 gadu jubileju, Bērnu literatūras 

nodaļā notika „Pasakas par vecāko dēlu” lasījums kādreizējās Latvijas Nacionālā teātra aktrises Ilgas 

Hincenbergas izpildījumā.  

 

4.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķgrupām. 

Sadarbības vērtējums.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenie sadarbības partneri ir Alūksnes 

novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļa, pilsētas skolas un skolu bibliotekāri, pirmskolas 

izglītības iestādes, laikraksti „Alūksnes Ziņas”, „Malienas Ziņas”, LNB Bērnu literatūras centrs, 
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Balvu, Gulbenes, Limbažu bērnu bibliotēkas, kā arī Alūksnes un Apes novada bibliotēkas, Alūksnes 

mākslas skola un Alūksnes muzejs. 

    Bibliotēkas aktivitātes regulāri atspoguļo abi vietējie laikraksti. Par jauku tradīciju kļuvušas 

vietējo novadnieku un citu novadu mākslinieku mākslas darbu izstādes Bērnu literatūras nodaļas 

telpās.  

Sadarbībā ar Alūksnes muzeju novembrī notika  bērnu zīmējumu izstāde par Loti bibliotēkā un 

Igauņu rakstnieka A. Kivirekha grāmatas par Loti lasījums (lasīja Alūksnes ģimnāzijas 12.klases 

audzēkņi). Īpaši veiksmīga sadarbība dažādu aktivitāšu organizēšanā mums ir ar vietējām skolām - 

Alūksnes Valsts ģimnāziju, Alūksnes pilsētas sākumskolu un Alūksnes novada vidusskolu. Kopīgi 

organizējam pasākumus dažādām bērnu un jauniešu mērķgrupām.  

 

4.7. Veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte.  

Ikdienā bibliotēkas darbā īpaša uzmanība jāpievērš lasīšanas veicināšanas aktivitātēm, jo 

statistiski ar katru gadu lasošo bibliotēkas apmeklētāju skaits strauji samazinās. Īpaši šī tendence 

vērojama lasītāju-pusaudžu (sevišķi zēnu) vidū.  

Jau vairākus gadus Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa veiksmīgi piedalās 

lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. Tas mums palīdz lasīšanā iesaistīt daudzus 

bibliotēkas apmeklētājus, kuri bieži vien ikdienā lasa maz. 

Kā veiksmīgu lasīšanas veicināšanas aktivitāti varam atzīmēt 2014.gada 20.augustā notikušo 

braucienu ar plostu pa Alūksnes ezeru divdesmit diviem čaklākajiem Bērnu žūrijas 2013 ekspertiem. 

Braucienā tika aicināti piedalīties tie eksperti, kuri bija izlasījuši un novērtējuši vismaz 5 Bērnu 

žūrijas saraktā iekļautās grāmatas. Visčaklākie lasītāji ir 1. un 2.klašu grupā, seko 3. un 4.klašu 

pārstāvji, bet līdz ar 5.klasi lasītāju skaits strauji sarūk. Pavisam maz lasītmīļu ir 8.-12.klašu grupā. 

Organizējot šo aktivitāti, mēs ne tikai pateicāmies jau esošajiem lasītājiem, bet arī vēlējāmies uzrunāt 

lasīt grāmatas tos, kas līdz šim to vēl nav darījuši vai dara minimāli. 

 
Ne mazāk veiksmīga lasīšanu veicinošā aktivitāte ir septembrī notikusī 20 mūsu nodaļas  

čaklāko lasītāju tikšanās Alūksnes šaursliežu dzelzceļa stacijā –  „Bānītis alūksniešu atmiņstāstos”. 

Tikšanās laikā lasītājiem bija iespēja klausīties ilggadējās dzelzceļa darbinieces Birutas Ozoliņas 

stāstos, kā arī iekāpt Bānīša vagonā un paklausīties, ko par savu ikdienas darbu un piedzīvojumiem 

braucienu laikā stāsta mašīnists Gvido Vīcups un konduktors Alvis Vīksniņš. Sarunā piedalījās arī 

mašīnists un pārmijnieks Guntis Ozoliņš. 
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4.8. Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā. Vajadzības.  

Lai bibliotēka spētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, liela nozīme ir nepārtrauktai bibliotēku 

darbinieku tālākizglītībai. Tādēļ 2014.gadā Bērnu literatūras nodaļas darbinieki apmeklēja vairākus 

vērtīgus tālākizglītības kursus un seminārus: 

 Seminārs „Efektīva un radoša pašvaldības darbinieku saskarsme ikdienā” Alūksnē; 

 UNESCO LNK seminārs „Stāstu bibliotēku” tīkla dalībniekiem „Kam pieder stāsts?” Rīgā; 

 UNESCO LNK „Stāstu bibliotēku” tīkla dalībnieku Vasaras skola Ventspilī; 

 LNB bibliotēku konsultatīvā centra seminārs Alūksnē; 

 Starptautiskā konference „Pasaule bilžu grāmatā” Rīgā; 

 KISC mācību seminārs „Elektroniskā vide un e-pakalpojumi” Alūksnē; 

 Akcija – karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku”. 

 

4.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi.  

Galvenā problēma bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem – skolēnu, sevišķi pusaudžu, zemā 

interese par grāmatām un lasīšanu. Raugoties no viņu viedokļa, lasīt vairs  „nav stilīgi”. Gan skolotāji, 

gan bibliotekāri ir spiesti izdomāt arvien jaunus veidus, kā ieinteresēt izlasīt kādu grāmatu. 

 Kā pozitīvu piemēru varam minēt ilggadējo lasīšanas veicināšanas programmu  

„Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrija”. Skolās un bibliotēkās Alūksnes un Apes novadā notiek dažādi 

lasīšanu veicinoši pasākumi. Priecājamies, ka grāmatu izdevēji rūpējās par to, lai bērnu grāmatas ir 

vizuāli piesaistošas. 

Arī ikdienas darbā ar bērniem un jauniešiem esam pamanījušas, ka ir liels apmeklētāju 

īpatsvars, kuri uz bibliotēku nāk tikai, lai lietotu internetu. Lielākā daļa no interneta lietotājiem ir 

zēni. Interesants ir fakts, ka skolēni, rakstot pētnieciskos darbus, arvien mazāk lūdz palīdzību 

zinātniskās literatūras meklēšanā, jo daudz vienkāršāk ir  sameklēt informāciju internetā un iekopēt 

savā darbā. Raugoties no vienas puses, informācijas tehnoloģijas mums sniedz daudz iespēju, taču no 

otras puses kavē mūsu intelektuālo attīstību. 

Uzskatām, ka datorspēļu spēlēšana nespēj bagātināt cilvēka emocionālo pasauli tā, kā to spēj 

grāmata. Tikai lasot grāmatu, bērns var attīstīt savu tēlaino domāšanu, vingrināt valodas izjūtu un 

spēju pareizi formulēt savu valodu runā un rakstos. 



Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darba pārskats par 2014. gadu 

35 
 

Mēs, bibliotekāri, esam tie, kuri mudina bibliotēkas jaunākos apmeklētājus pievērsties 

lasīšanai, meklējot arvien jaunus un interesantus veidus, kā to veiksmīgāk darīt. 

Kopš 2011.gada pie mums reizi mēnesī Bērnu literatūras nodaļā ir „Diena bez datora”, kad 

bērniem piedāvājam brīvo laiku pavadīt, spēlējot galda spēles un lasot grāmatas, žurnālus. Ik gadu 

tiek papildināts galda spēļu krājums – Zīļuks, par Latviju u.c. Savu ikdienas darbu bibliotēkā 

cenšamies sakārtot tā, lai no agras bērnības bērni nāktu ar vecākiem uz bibliotēku un lasītu grāmatas. 

Regulāri sadarbojamies ar PII iestādēm, rīkojam pasākumus, vadām ekskursijas pa bibliotēku, tādā 

veida cenšamies mazos lasītājus ieinteresēt nākt uz bibliotēku. 

Ikdienā liela daļa laika paiet, risinot sociālās problēmas: bērnu savstarpējie konflikti, skaļa 

uzvedība, necenzēta leksika. Daļa vienkārši klaiņo pa pilsētu un bezmērķīgi nāk uz bibliotēku traucēt 

lasītāju un bibliotekāru ikdienas darbu, lai kompensētu ģimenē nesaņemto uzmanību. Šos 

apmeklētājus ir ļoti grūti ieinteresēt lasīt. 

Uzskatām, ka arī turpmāk jāstrādā pie tā, lai rosinātu bērnus lasīt un jāorganizē pasākumi, kuru  

mērķis ir popularizēt un veicināt lasītprieku. 

 

 

Atskaiti sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Dzidra 

Bauere un bibliotekāre Zane Drozdova 
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

5.1. Bibliotēku informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapas, blogi, sociālie tīkli 

un citas tīmekļa vietnes.  

Svarīgākā informācija par visām Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām atrodama internetā 

portālā www.kulturaskarte.lv. Bibliotēku pienākums ir sekot, lai tajā atspoguļotā informācija būtu 

aktuāla un saistoša, nepieciešamības gadījumā to nomainot informācijas sistēmā 

https://is.kulturaskarte.lv/  

Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv katrai bibliotēkai ir izveidots savs profils, kurā 

publicētā informācija popularizē bibliotēku pakalpojumus, to piedāvājumu e-vidē. Jāpiebilst, ka ne 

visas bibliotēkas aktīvi iesaistās savu profilu pilnveidē un veic regulāru informācijas ievietošanu tajā.  

Alūksnes un Apes novadu bibliotēku profilu statistika Latvijas Bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv  

 2013.gads 2014.gads 

Bibliotēka Kopējais 

apmeklējums 

Unikālie 

apmeklējumi 

Kopējais 

apmeklējums 

Unikālie 

apmeklējumi 

Alūksnes novads KOPĀ 7244 4374 6583 4035 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

937 564 1086 639 

Alsviķu bibliotēka 814 546 891 482 

Annas bibliotēka 582 382 397 287 

Bejas bibliotēka 249 144 193 118 

Ilzenes bibliotēka 322 232 135 101 

Jaunalūksnes bibliotēka 471 243 349 220 

Jaunannas bibliotēka 189 143 105 83 

Jaunlaicenes bibliotēka 475 326 219 181 

Kalncempju bibliotēka 351 238 324 257 

Liepnas bibliotēka 1171 469 1085 563 

Malienas bibliotēka 221 138 203 133 

Mālupes bibliotēka 359 214 386 232 

Māriņkalna bibliotēka 215 155 173 122 

Mārkalnes bibliotēka 152 94 189 123 

Pededzes bibliotēka 77 58 75 56 

Strautiņu bibliotēka 235 185 286 164 

Veclaicenes bibliotēka 291 136 312 157 

Zeltiņu bibliotēka 133 107 171 117 

Apes novads KOPĀ 1145 695 1122 620 

Apes bibliotēka 534 292 484 240 

Gaujienas bibliotēka 208 137 365 196 

Trapenes bibliotēka 305 177 175 101 

Vidagas bibliotēka 98 89 98 83 

 

http://www.kulturaskarte.lv/
https://is.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Aktīvākās savu bibliotēku profilu pilnveidotājas ir Alūksnes, Annas, Liepnas, Gaujienas, Apes 

bibliotēkas. Bibliotēku profilos atrodama informācija ne tikai par bibliotēkas atrašanās vietu, darba 

laiku, kontaktinformāciju, bet tiek publicēta informācija par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, 

izstādēm, apmeklētājiem piedāvātajiem pakalpojumiem, informācija par ievērojamākajiem 

novadniekiem, bibliotēkas vēsture, fotogalerijas. Alūksnes pilsētas bibliotēka savu profilu portālā 

www.biblioteka.lv  papildinājusi ar 77 ziņām. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietnē www.albibl.lv 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 

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

Trapenes pagasta bibliotēkai www.trapenesbiblioteka.lv , kura gan 2014.gadā tehnisku problēmu dēļ 

(servera maiņa) nedarbojās.   

Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapas www.albibl.lv  apmeklējums 2014.gadā- 5 249 

lietotāji, 31 953 lapu skatījumi, elektroniskā kopkataloga apmeklējumu statistika – 784 lietotāji, 

17 557 skatījumi, ievietotas 211 ziņas. Alūksnes pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnes struktūra nav 

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

informācija, kas saistoša bērniem. Nākotnē nepieciešams izveidot jaunu- lietotājam pievilcīgāku 

bibliotēkas interneta vietni.  

Informāciju Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliotēkas tīmekļa vietnē ievieto bibliotēkas katras 

nodaļas darbinieki, nepieciešamības gadījumā- IT administrators, kurš arī pakāpeniski strādā pie 

tīmekļa vietnes pilnveides. Svarīgākās bibliotēkas ziņas var lasīt RSS ziņu plūsmā. 

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

ievietotas ziņas par bibliotēkas pakalpojumiem, pasākumiem, foto galerijas, informācija par 

bibliotēkā saņemtajām jaunajām grāmatām (foto+ anotācija), konkursiem, publicējot ziņu par kādu 

rakstnieka jubileju vai notikumu, ziņai tiek pievienota interneta saite uz novada bibliotēku 

elektronisko katalogu, kurā tiek atlasīti šai ziņai attiecīgo izdevumu apraksti. Bibliotēkas profilam ir 

480 sekotāji (+ 205 salīdzinot ar 2013.gadu), 75 220 lapu skatījumi. 2014. gadā bibliotēkas profilā 

ievietotas gandrīz 200 jaunas ziņas un izveidotas 54 fotogalerijas. Pagastu bibliotēkas informāciju par 

bibliotēkas aktivitātēm mēdz ievietot savos personīgajos profilos portālā www.draugiem.lv.  

Bibliotēku kontaktinformācija, kā arī informācija par bibliotēku darba aktualitātēm regulāri tiek 

atspoguļota arī pašvaldību interneta vietnēs www.aluksne.lv (pie kontaktinformācijas publicēta arī 

interneta saite uz attiecīgās bibliotēkas profilu Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.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.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir arī savs Twitter konts, tam ir 327 sekotāji. 

Trapenes un Annas bibliotēkas atsevišķus materiālus ievietojušas arī 

https://www.youtube.com/ un http://www.slideshare.net/. 

Informācija par bibliotēku pakalpojumiem, aktivitātēm interneta vidē ir ļoti nepieciešama, šīs 

iespējas pilnvērtīgāk jāizmanto pagastu bibliotēkām. Bibliotēku darbiniekiem nepieciešamas īpašas 

apmācības ziņu veidošanā publicēšanai sociālajos tīklos, lai tās būtu saistošas un interesantas. 

 

 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.trapenesbiblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.draugiem.lv/apb
http://www.draugiem.lv/
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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5.2. 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. Bibliotēku skaits, kuu 

krājumi atspoguļoti elektroniskajā katalogā, atskaites gadā nav mainījies.  

2014.gadā kopkatalogā ievadīti vairāk kā 1500 jauni apraksti, kopējais ierakstu skaits 

elektroniskajā kopkatalogā ~ 38 000, ziņas par 195338 eksemplāriem. 

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 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 2014.gadā uzsāka mācību grāmatu aprakstu 

ievadīšanu elektroniskajā katalogā.. 

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.  

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, bet norit abās minētajās skolu bibliotēkās. Automatizētā lietotāju apkalpošana: 

izsniegšana/ saņemšana notiek 21 publiskajā bibliotēkā. Automatizēto iespieddarbu 

saņemšanu/izsniegšanu 2014.gadā uzsāka 2 bibliotēkās – Bejas un Pededzes bibliotēkās, 2015.gadā 

to plānots uzsākt Ilzenes bibliotēkā.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkas speciālisti veic individuālās konsultācijas publisko un skolu 

bibliotēku darbiniekiem darbā ar IS Alise moduļiem 

2015.gada viens no bibliotēku darbinieku uzdevumiem- apmācīt bibliotēku lietotājus izmantot 

elektroniskos katalogus un datubāzes informācijas meklēšanā, apmācīt lietotājus- kā notiek 

autorizācija, veidots lasītāja personīgais konts lietotāju patstāvīgai grāmatu pasūtīšanai, rezervēšanai 

elektroniskajā katalogā, kādas tam ir priekšrocības utt. Alūksnes pilsētas bibliotēkā autorizācijas dati 

piešķirti tikai 55  lasītājiem (2013. gadā 33), bet aktīvi un regulāri tos izmanto tikai 6 no tiem.  

2014.gadā automatizētās bibliotēku krājumu inventarizācijas, izmantojot IS Alise 

inventarizācijas moduli, notika Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, Alsviķu, 

Strautiņu, Jaunlaicenes, Mālupes, Māriņkalna, Mārkalnes, Veclaicenes, Zeltiņu un Gaujienas 

bibliotēkās.  

 

 

http://www.albibl.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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5.3. Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās 

elektroniskās datubāzes  

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publisko bibliotēku apmeklētājiem 2014.gadā  bija 

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

www.letonika.lv, kuras, pateicoties Kultūras informācijas sistēku centram (KISC) bibliotēkās 

pieejamas bez maksas. Jāatzīst, ka šo datu bāzu izmantojamība ir visai viduvēja, bieži vien tādēļ, ka 

bibliotekārs pats nav zinošs par minēto datu bāžu piedāvātajām iespējām. Jāturpina strādāt pie minēto 

resursu popularizēšanas. Lai uzlabotu darbinieku prasmes minēto datu bāzu izmantošanā, visiem 

darbiniekiem tika piedāvātas iespējas piedalīties KISC piedāvātajā vebināru ciklā „Izmanto Latvijas 

datu bāzes informācijas iegūšanai- ātri, droši, ērti” un seminārā „Elektroniskā vide un pakalpojumi”. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā elektroniski tiek uzkrātas publikācijas par Alūksnes un Apes 

novadiem  no centrālajiem laikrakstiem, saglabājot to digitālās kopijas. Šeit lieti noder Lursoft 

laikrakstu bibliotēkas piedāvātais „Preses aģents”, kas e-pastā ziņo par jaunākajiem rakstiem ar 

atbilstošiem iepriekš izvēlētajiem atslēgvārdiem. Jāatzīst, ka šo iespēju neizmanto visas bibliotēkas. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka izmanto iespējas piedalīties datu bāžu bezmaksas izmantošanas-

iepazīšanas akcijās, 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- ~38 000) 

- novadpētniecības datu bāze (ierakstu skaits- ~8800) 

- pašvaldības dokumentu datu bāze (ierakstu skaits ~900). 

Novadpētniecības datu bāzē 2014.gadā veikti analītikas ieraksti no laikraksta „Malienas 

Ziņas” – 831, no laikraksta „Alūksnes Ziņas” – 424, šie apraksti regulāri tiek piegādāti Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas Analītikas datubāzei. No citiem centrālajiem un 

reģionālajiem preses izdevumiem veikti 159 ieraksti. Novadnieku datu bāze Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas bibliotēkas interneta vietnē www.albibl.lv sadaļā Novadpētniecība papildināta ar 170 

personālijām. Novadpētniecības datu bāzi uz pašreizējo brīdi veido tikai Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

speciālisti, jāuzsāk darbs pie tematisko mapju satura rekataloģizācijas.  

Raksti no centrālajiem un citu reģionu preses izdevumiem tiek skenēti un glabāti elektroniski 

mapēs pa gadiem, tomēr bez meklēšanas iespējas līdz šim tie bija teju neizmantojamu dokumentu 

saraksts. 2014.gadā uzsākta to pievienošana novadpētniecības datubāzei, pamatā importējot MARC 

ierakstus no LNB Analītikas datubāzes, veicot nepieciešamos labojumus un papildinot, piemēram, ar 

lokālajiem atslēgvārdiem vai citu informāciju, kas šķiet nepieciešama. 

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas 

bibliotēku 2014.gadā organizēja novadpētniecības konkursu „Zudušais laikā”, kura rezultātā tika 

saņemti 21 darbi digitālā formātā (CD, DVD), kas pieejami bibliotēku apmeklētājiem. Daži no tiem: 

„No Jēkaba Kreiļa alus darītavas līdz... zudušais lakā” (Jaunalūksnes bibliotēka); Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas darbinieki vāca dažādus avotus un literatūru par bibliotēkas ēkas vēsturi, apkopojuma 

rezultātā tika uzrakstīts darbs „Lielā Ezera iela 24. Zudušais laikā”; „Bejas pienotavas – krejotavas 

stāsts” (Bejas bibliotēka un novadpetniecības centrs); „Zeltiņu pagasta ārsts Rūdolfs Liepiņš” 

(Zeltiņu bibliotēka un tautas nams) u.c. 

Pašvaldības dokumentu datubāzē 920 ieraksti. 2014.gadā datu bāzē ievadīti  visi Alūksnes 

novada pašvaldības lēmumi- kopskaitā 475 ieraksti, pilnie lēmumu teksti pievienoti anotācijas laukā. 

Veicot ierakstu minētajā datu bāzē pieņemts lēmums atteikties no tādiem laukiem kā UDK un 

vispārīgiem tematiem, turklāt labākas meklēšanas nolūkos vienmēr tiek pievērsta uzmanība tam, lai 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.albibl.lv/
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saglabātu tādus kritērijus kā meklēšana pēc organizācijas, pēc vietas, uz kuru lēmums attiecināms 

(piemēram, konkrētā pagasta norādīšana), pēc lokālajiem atslēgvārdiem un par personu.  

 

5.4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums.  

Svarīgākais pašvaldību un bibliotēku uzdevums informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

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

pašvaldības var veikt tikai pakāpeniski- vairāku gadu garumā. Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

darbinieku lietošanā pārsvarā ir 2005.gada datortehnika, kura fiziski un morāli ir tik novecojusi, ka 

tās stāvoklis traucē pilnvērtīgam speciālistu darbam, tādēļ 2015.gadā ir paredzēti līdzekļi tās daļējai 

atjaunošanai. 

2014.gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldības savu iespēju robežās ir atbalstījušas savas 

bibliotēkas datoru un citas biroja tehnikas iegādē un nepieciešamības gadījumā- esošās datortehnikas 

remonta nodrošināšanā.  

Atskaites gadā Alūksnes novadā Annas bibliotēkā ir iegādāts portatīvais dators, Kalncempju un 

Mārkalnes bibliotēkās- multifunkcionālās iekārtas.  Apes novada Trapenes bibliotēkā iegādāti 3 

datorkomplekti, multimēdiju projektors un krāsainā multifunkcionālā iekārta, Apes bibliotēkā- 2 

stacionārie datorkomplekti un portatīvais dators, arī fotoaparāts, Gaujienas bibliotēka nopirkusi 

datoru darbiniekam, multifunkcionālo iekārtu un fotoaparātu.  

Tā kā 2014.gadā pašvaldībās sadarbībā ar bibliotēkām notika darbs pie projektiem „Publiskās 

interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" un “Jaunu publisko interneta pieejas punktu 

izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā”, kuri tiks 

realizēti 2015.gadā, tad pašvaldību finansējums datortehnikas nomaiņai nebija tik liels kā 2013.gadā, 

jo minētajos projektos ir iekļautas visas bibliotēkas un paredzēts, ka to lietotāji saņems gan jaunus 

datorus, gan atsevišķas bibliotēkas- krāsu multifunkcionālās iekārtas, atsevišķos pagastos tiks 

uzlabots arī interneta pieslēguma ātrums. 

 

Tehnoloģijas 2014.gads Salīdzinot ar 2013.gadu 

Datori 163 - 4 

t.sk. lietotājiem 122 -  4 

darbiniekiem 41 + 1 

Printeri 24 - 2 

Skeneri 5 = 

Kopējamās iekārtas 6 - 1 

Multifunkcionālās iekārtas 30 + 2 

 

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

datori un multifunkcionālās iekārtas, ar tiem parasti tika nomainīti bojātie.  

2014.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.  

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, 
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Alūksnē- līdz 10 mbit/s, visās bibliotēkās pieejams un veiksmīgi tiek izmantots bezvadu internets. 

Nepieciešama datu pārraides ātruma palielināšana lauku bibliotēkās. 

2015.gadā novadu bibliotēkās tiks realizēti projekts par interneta pieejas punktu uzlabošanu.  

  

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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6. Novadpētniecība 

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 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. 

2014.gads novadpētniecības darbā aizsākās ar pieredzes apmaiņu - semināru martā Valmierā 

„Novadpētniecība manā bibliotēkā”. Tas lika papētīt novadpētniecību bibliotēkās, ko mēs darām 

novadpētniecībā,  kā to darām, kāpēc to darām, kā popularizējam novadpētniecības darbu un kādas ir 

nākotnes ieceres. Savu darba pieredzi veidojām prezentācijā, ar kuru iepazīstinājām kolēģus 

Valmierā. Bibliotēkas novadpētniecības darbu popularizējām arī Alsviķu arodskolā. 

 

Galvenie novadpētniecības darba virzieni 2014.gadā bija: 

 Novadpētniecības krājums 

 Novadpētniecības datubāze 

 Sadarbība  

• ar novada literātiem 

• ar politiski represēto klubu «Sarma» 

• akvarelistu studiju „AQVA” 

• laikrakstu „Malienas Ziņas” 

• Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļu 

 Pasākumi un tikšanās 

 Novadpētniecības konkursi 

 

6.1. Novadpētniecības krājums un datubāze  

Alūksnes pilsētas bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par abiem 

novadiem - veidota novadpētniecības datu bāze elektroniskā formā (kopš 2004. gada, ierakstu skaits 

-8500), aizvadītajā gadā veiktie ieraksti: no „Malienas Ziņas” – 831, „Alūksnes Ziņas” – 424, 

centrālajiem izdevumiem – 159 (kopā: 1414). Novadnieku datu bāze bibliotēkas mājas lapā 

papildināta ar 170 personālijām.   

Turpinām elektroniski uzkrāt publikācijas par Alūksnes un Apes novadiem no centrālajiem 

laikrakstiem, izmantojot Lursoft laikrakstu aģentu. 2014.gadā ieskenētas 455 ar Alūksnes un Apes 

novadiem un to iedzīvotājiem saistītas publikācijas. Veicot pētījumu par tematu „Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas ēkas vēsture” ieskenētas 93 publikācijas, fotogrāfijas un dokumenti. 

 Turpinājām veidot un papildināt novadpētniecības uzziņu krājumu (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.). Atskaites gadā tika 

piestrādāts pie satura sistematizēšanas.   

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

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

novada pašvaldības sēžu protokoli, Alūksnes Novada Vēstis, saistošie noteikumi u.c. Vietējais 

laikraksts „Malienas Ziņas” skatāms un lasāms no 1951.gada. Tāpat šeit ikviens var iepazīties arī ar 
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tūrisma informācijas punkta izstrādātajiem materiāliem – bukletiem, kartēm, informācijas biļeteniem. 

Pēc remonta iegādāti jauni plaukti novadpētniecības krājumam un izstādēm. Bibliotēkas abonementā 

atsevišķā plauktā izvietoti vietējo literātu un novadnieku darbi, bet daļa darbu par novada personībām, 

vietām un notikumiem izkārtoti plauktos pie novadpētnieka darba zonas. 

Atskaites periodā bibliotēkas novadpētniecības krājums papildinājies ar vairākiem 

izdevumiem. Klajā nākušas jaunas mūsu novadnieku daiļliteratūras un dzejas grāmatas: Dzintrai 

Sapulei „Tas nebija sen, tas bija vēl vakar” un „Gan pasakas, gan dzīve”, Kornēlijai Apškrūmai 

„Dzirdēt ar sirdi”, Vēsmai Koklei – Līviņai „Jāmeklē ir TEV!” un Dainai Avotiņai „Jūlija”. 

Sabaļauskis Aļģirts populārzinātniskajā grāmatā „Mēs - balti”, sadaļu veltījis Alūksnes mācītājam 

Ernstam Glikam.  

Krājumu papildināja Alūksnes novada pašvaldības un Alūksnes pilsētas bibliotēkas kopīgi 

organizētā novadpētniecības konkursa „Zudušais laikā” digitālie materiāli – 19 diski. 

 

6.2. Sadarbība  

Nozīmīga novadpētniecības darba sastāvdaļa Alūksnes pilsētas bibliotēkā ir sadarbība ar 

vietējiem literātiem. Jau 13 gadus bibliotēkā darbojas literātu klubs „Ezerlāse”, kura vadītāja un 

literārā konsultante ir dzejniece Kornēlija Apškrūma. 15.februārī Alūksnes pilsētas bibliotēka 

literātus aicināja uz ikgadējo Alūksnes un Apes novadu literātu tikšanos „Domās par rītdienu”. 

Tikšanās reizē pārrunājām ar kolēģiem un laikraksta „Malienas Ziņas” pārstāvjiem tālākās 

sadarbības iespējas, nākotnes plānus un ieceres. Šobrīd kluba literātu vidū notiek paaudžu maiņa, 

nav aktīvas vadības. Vecākā gada gājuma dalībnieki, dažādu apstākļu dēļ, ne visai aktīvi apmeklēja 

mūsu piedāvātos pasākumus: Dzejas dienās tikšanos ar Valkas novada literātu apvienības vadītāju 

Zani Brūveri-Kvēpu, kā arī brīvā mikrofona  iespējas savas dzejas lasīšanai, tikšanos ar citu novadu 

dzejniekiem un literārajiem pasākumiem.   Rūpējoties par novadu literāro tradīciju turpināšanu un 

saglabāšanu, gribējām izveidot jauno literātu grupu, kura varētu aktīvāk organizēt „Ezerlāses” 

pasākumus, tikšanās, un ar bibliotēkas starpniecību un palīdzību realizētu savus projektus. Pirmā 

tikšanās bija ļoti cerīga, bet jaunieši ir no lauku teritorijas, kas apgrūtina kopā sanākšanu. Šobrīd 

literāru klubiņam nav enerģiska vadītāja ar literāro pieredzi. Palīdzam ar dažādām tehniskām 

lietām pie „Malienas Ziņu” literārās lappuses „Ezerlāse” veidošanas. 

 

Literātu tikšanās Sveču dienā 
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Īpaši jāatzīmē bibliotēkas sadarbība ar Alūksnes un Apes novadu politiski represēto klubu 

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

videofilmas „Salauztie mūži atmiņās sāp” kārtējo daļu un grāmatu „ Alūksnes un Apes politiski 

represēto klubam „Sarma - 25”, kurā sniegts ieskats kluba darbībā no 1989. līdz 2014.gadam. 

Filmās dokumentētas politiski represēto abu novadu iedzīvotāju likteņgaitas. Videofilmu 

prezentācijas notiek bibliotēkas telpās, piedaloties represētajām personām, novada vadības 

pārstāvjiem, skolu, muzeju pārstāvjiem, citiem interesentiem. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa jau vairākus gadus sadarbojas ar 

akvarelistu studiju „Aqua” un tās vadītāju Gunāru Ozoliņu, popularizējot un iepazīstinot sabiedrību 

ar mūsu novada radošām personībām, kas savu talantu apliecina mākslas valodā. 2014.gadā 

lasītājus priecējušas dažādu paaudžu autoru 8 izstādes. Gada sākumā studijas dalībnieces izlika 

izstādē savus darbus, kuros redzams katras autores savdabīgais  rokraksts. Bija skatāmi  Zandas 

Porukas, Svetlanas Kuzņecovas, Gaļinas Kavaces, Guļsinas Razmislovas, Ineses Leimanes un 

Jūlijas Konrades akvareļu gleznojumi. Decembrī studijas apmeklētājas nodeva sabiedrības 

novērtēšanai darbus, kurus veikušas gada garumā. Izstādē piedalījās septiņu autoru gleznas. 

Lasītāju priekam bija skatāmas arī bijušā alūksnieša Anatolija Safronova gleznas, alūksnieša 

Kristiāna Dambja zīmuļa tehnikas darbi u.c. Par iespēju izstādīt savus darbus ir priecīgi un 

gandarīti arī paši mākslinieki. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar laikrakstu „Malienas Ziņas” rīko mīklu minētāju 

konkursus, kas kļuvis jau par tradīciju. Tā kā šogad apritēja 10 gadi, kopš Latvija iestājās Eiropas 

Savienībā, tad mīklu minētāju konkurss šoreiz aizritēja Eiropas zīmē. Bet Eiropa sākas tepat, Latvijā, 

savā novadā. Ar dažādiem uzdevumiem un jautājumiem dalībnieki apceļoja Alūksnes novadu un 

atsvaidzināja zināšanas par tā vēsturi. Pasākuma noslēgumā guvām arī vielu pārdomām, kā tikšanos 

organizēt nākamgad, lai tas būtu gan izglītojošs, gan arī patīkamām emocijām rosinošs. 

 
Krustvārdu mīklu minētāju konkurss 

 

Jau tradicionāli gada nogalē laikrakstā „Malienas Ziņas” tapa publikācija „Ko aizvadītajā gadā 

par mums rakstījuši citi”. Tā ir lieliska iespēja popularizēt bibliotēkā veikto novadpētniecības darbu. 

Lai pievērstu īpašu uzmanību Alūksnes novada kultūrvēsturiskajām vērtībām un 

nemateriālajam kultūras mantojumam, Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa 

sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, Alūksnes muzeju, Alūksnes novada izglītības pārvaldi 

organizēja novadpētniecības konkursu „Zudušais laikā”. Izsludinot konkursu, tajā tika aicinātas 

pieteikties kultūras un izglītības iestādes. Pavisam tika iesniegts 21 darbs. Atsevišķi darbi bija izcili, 

pat grāmatas vērti.  Bibliotēku darbinieki bija atsaucīgi, šajā konkursā piedalījās visas Alūksnes 
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novada bibliotēkas gan kā individuāli dalībnieki, gan kā sadarbības partneri ar citām kultūras 

iestādēm. Pētniecībai tēmas izvēlējās, kas saistītas ar zudušajiem arhitektūras, mākslas pieminekļiem, 

dabas objektiem, sabiedriskām ēkām, kultūras un sadzīves tradīcijām, mutvārdu daiļradi vai 

amatniecības prasmēm, piemēram, : 

Annas pagasta bibliotēkai darbs „Vecannas muiža”, 

Alsviķu pagasta bibliotēkai „Alsviķu pagasta mazpulku vēsture”, 

Ilzenes bibliotēkai „Senā un mūsdienu Ilzene”, 

Jaunalūksnes bibliotēkai „No Jēkaba Kreiļa alus darītavas līdz... zudušais laikā”, 

Jaunannas bibliotēkai „Jaunannas dzirnavas”, 

Jaunlaicenes bibliotēkai „Opekalna kapusvētki”, 

Liepnas pagasta bibliotēkai „Liepnas teātrim -10”, 

Mālupes bibliotēkai „Stāsts par Mālupes ūdens dzirnavām laika griežos”, 

Pededzes bibliotēkai „Valsts prezidenta K.Ulmaņa dāvātā karoga Pededzes valsts pamatskolai 

atjaunošana”, 

Zeltiņu  bibliotēkai „Zeltiņu ārsts Rūdolfs Liepiņš”. 

Konkursa dalībnieki atzina, ka darbs bija interesants un aizraujošs, turpināšanas cienīgs. 

 Pētījumi interesentiem pieejami Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Šie apkopotie materiāli tiek 

izmantoti mūsu novada kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai. 

 

6.3. Pasākumi, tikšanās un konkursi  

Novadpētniecības darbs šajā gadā bija saistīts ar dažādiem projektiem un konkursiem. 

Atzīmējot Baltijas ceļa 25.gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija īstenoja projektu 

„Baltijas ceļa stāsti” ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo 

vēsturi – iedzīvotāju stāstiem. Atbilstoši „Stāstu bibliotēkas” statusam, iesaistījāmies arī mēs -  

Alūksnes pilsētas bibliotēka, laika posmā no aprīļa līdz oktobrim, aicinot ikvienu iesūtīt savu atmiņu 

stāstu par dalību Baltijas ceļā. Sadarbībā ar Alūksnes novada vidusskolas jauniešiem savācām 25 

atmiņu stāstus un fotogrāfijas, kas tika apkopoti un nosūtīti UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, 

un tālāk tika ievietoti interneta platformā www.thebalticway.eu . Projekts noslēdzās ar dalībnieku, 

Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja Daiņa Īvāna, Latvijas Tautas frontes muzeja speciālistu 

tikšanos un sarunu Alūksnes pilsētas bibliotēkā. No savāktajiem materiāliem izveidojām izstādi 

„Mūsu Baltija ceļš”. 

  
Mūsu izveidotā izstāde „Mūsu 

Baltijas ceļš” 

Dainis Īvāns dalās atmiņās 

http://www.thebalticway.eu/
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Otrs lielākais darbs  bija piedalīšanās Alūksnes novada novadpētniecības konkursā „Zudušais 

laikā”. Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieki vāca dažādus avotus un literatūru par bibliotēkas ēkas 

vēsturi. Apkopojuma rezultātā tika uzrakstīts darbs „Lielā Ezera iela 24. Zudušais laikā”. 

Lai popularizētu paveikto, uz bibliotēku aicinājām arī citus konkursa dalībniekus. 4.decembrī 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā notika pasākums „No Jēkaba Kreiļa alusdarītavas līdz…zudušais laikā 

”. Uz pasākumu tika aicināti Jaunalūksnes pagasta bibliotēkas pētnieciskā darba autori ar prezentāciju 

un sarunu ar alūksniešiem, kuri kādreiz strādājuši Alūksnes rūpkombinātā. 

Veidojām arī savus konkursus, kurus esam piedāvājuši dažādos bibliotēkas pasākumos. Ir 

sagatavoti erudīcijas konkursi - „Tava veselība tavās rokās”, „Atpazīsti novadnieku!”, kur pēc 

fotogrāfijām jāatpazīst dažādu paaudžu mūsu novada redzamākās personības, Dzejas dienu 

apmeklētājiem piedāvājām līdzīgu  konkursu par Latvijas dzejniekiem. Skolu Karjeras nedēļai bija 

sagatavots konkurss „Atpazīsti slavenības!”  

  
Dzejas dienas Karjeras nedēļa 

 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās atskaites periodā apkopoti jauni materiāli par pagasta 

notikumiem, apraksti par personībām, uzņēmējiem u.c. veida informācija, kas saistīta ar attiecīgā 

pagasta vārdu un cilvēkiem. Informācija tiek iegūta arī izmantojot Lursoft Laikrakstu bibliotēkas 

aģenta pakalpojumus. Bibliotēkas ļoti atbildīgi piedalījās novadpētniecības konkursā „Zudušais 

laikā”. Ar paveikto iepazīstināti arī pagastu iedzīvotāji un viesi speciāli organizētajos pasākumos: 

Zeltiņu bibliotēkā tikšanās un atmiņu vakars ar pagasta  ārsta Rūdolfa Liepiņa bērniem un 

līdzgaitniekiem; Māriņkalna bibliotēkas savākto materiālu prezentācija notika Māriņkalna tautas 

namā ar nosaukumu ,,Atmiņu varavīksne pār Kaktiņu skolu’’; Bejas bibliotēka kopīgi ar 

novadpētniecības centru Muzeju nakts pasākumā Bejas ciema iedzīvotājiem un viesiem prezentēja 

savu darbu „Bejas pienotavas – krejotavas stāsts” u.c. 

Tekošajā gadā, izmantojot uzkrāto novadpētniecības materiālu, bibliotēkas organizējušas 

izstādes veltītas saviem novadniekiem jubilāriem. 

Neliels ieskats Alūksnes un Apes novadu bibliotēku novadpētniecības darbā. 
 

Apes pilsētas bibliotēkā: 

Augustā - kārtējie Pilsētas svētki, kas visiem apeniešiem kopīgi gatavojami, kopīgi svinami. 

Šogad to tēma - „Kolhozu laiki Apē”, kad atcerējāmies šo periodu pilsētas un tās tuvējo kolhozu 

vēsturē, ar ko savulaik bija cieši saistīta ļoti daudzu apeniešu dzīve un darbs. Atmiņas par šo laiku 

glabā dažādi dokumenti, fotogrāfijas, piemiņas lietas… Bibliotēkas darbinieku uzdevums bija 

sadarbībā ar tūrisma informācijas centra un topošā Apes muzeja darbiniekiem  apstrādāt (skenēt un 
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laminēt) savāktos dokumentus un fotogrāfijas. Tad kopā ar dažādiem priekšmetiem apkopot visu 

plašā izstādē, kas piesaistīja lielu apeniešu uzmanību mēneša garumā. 

 

 

Izstādē „Kolhozu laiki Apē” 

Jaunalūksnes bibliotēkā: 

2014.gadā bibliotēka piedalījās novada organizētajā  novadpētniecības konkursā “Zudušais 

laikā” ar materiālu “No Jēkaba Kreiļa alus darītavas līdz…zudušais laikā.” Darbs prezentāciju jomā 

guva 1.vietu novadā un ieguva naudas balvu. Paveiktais tika popularizēts pagasta iedzīvotājiem, kā 

atmiņu pēcpusdiena ar bijušajiem Alūksnes rūpkombināta darbiniekiem. 

Jaunlaicenes bibliotēkā: 

Sadarbojoties bibliotēkai, tautas namam un pamatskolai par tradīciju kļuvis ikgadējais 

konkurss-viktorīna, kas veltīts radošu personību un viņu daiļrades iepazīšanai. 2014.gadā konkurss 

veltīts Jaunlaicenes pagasta folkloras kopas „Putnis” 15-tajai dzimšanas dienai. Konkursa pieci 

uzdevumi ir gan vieglāki, gan grūtāki, jo pasākumam jābūt gan izglītojošam, gan interesantam. 

Konkursā veiksmīgi startēja trīs komandas, kurās startēja dalībnieki no 5.-9.klasei. Jautājumu veidā 

tika pārbaudītas zināšanas par folkloras kopu. Dalībnieki veica dziesmas konstruēšanu, „puzles” 

salikšanu ar folkloras dalībnieku bildēm, malēniešu vārdu atpazīšanu. Mācījāmies jaunas rotaļas un 

spēlējām „mēmo šovu”. Balvās komandas saņēma saldumus, diplomus un kopā nopelnīja skolotāju 

istabai sienas pulksteni. 

Annas bibliotēkā: 

Pārskata periodā pagasta vēstures istabas krājums tika papildināts ar jauniem materiāliem. 

Iesākts veidot piemiņas stūrītis novadniecei, dzejniecei Skaidrītei Kaldupei. Pagājis gads kopš 

dzejniece aizgājusi mūžībā, tādēļ tika izveidots un atklāts piemiņas akmens Alūksnes Lielajos kapos, 

kā arī novadīts piemiņas pasākums viņas tēva mājās Annas pagasta „Rūnēnos”. Pasākumi tika filmēti 

un izveidots DVD dzejnieces piemiņai, kuru visi interesenti varēja noskatīties nākošajā mēnesī 

pasākumā bibliotēkā, kurš bija veltīts ne tikai dzejnieces piemiņai, bet arī novadniekam, ilggadējam 

Annas skolas mecenātam, Daugavas Vanagu aprūpes vadītājam Ziemeļkalifornijā Daumantam 

Vikam 90 gadu jubilejā. 
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Alūksnes un Apes novada bibliotekāri saņēmuši atzinības par labi paveikto darbu no saviem 

kolēģiem, lasītājiem, pagasta iedzīvotājiem. Par būtisku ieguldījumu darbā saņemti augstāki 

apbalvojumi. Alūksnes pilsētas bibliotēkas bijusī bibliogrāfe Aija Plūme saņēma Alūksnes novada 

pašvaldības iedibināto balvu „Pagodinājums kultūrā” par mūža ieguldījumu kultūrā. Viņa Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā nostrādājusi 46 gadus. Annas pagasta bibliotēkas vadītāja Ina Balaņuka par radošu, 

iniciatīvas bagātu attieksmi darbā, veicinot Annas pagasta izaugsmi saņēma Alūksnes novada 

pašvaldības apbalvojumu – Gada balvu „Zelta bite”. Priecājamies par savu kolēģu profesionalitāti, 

godprātību un nesavtību darba pienākumu veikšanā. 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe Maija Semjonova 

  

Piemineklis dzejniecei 

Skaidrītei Kaldupei Alūksnes 

Lielajos kapos 

 Dzejnieces piemiņas brīdis  Dzejnieces tēva mājās Annas 

pag.„Rūnēnos” 
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7. Projektizstrāde 

2014. gadā projektus ir izstrādājušas vai piedalījušās to izstrādē un realizācijā ir 15 no 22 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām. Vislielāko atsaucību guvusi bibliotēku dalība lasīšanas 

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

veicināšanas programmā piedalījās 10 publiskās bibliotēkas un 3 skolu bibliotēkas, no Apes novada 

- visas 4 publiskās bibliotēkas, kopumā 17 bibliotēkas. Programmas realizācijai, pateicoties LNB 

Bērnu literatūras centra un LBB iniciatīvai, VKKF un Kultūras ministrijas finansējumam, 2014. gadā 

bibliotēkas saņēma 204 eksemplārus grāmatu par 1490.23 EUR. 

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, Malienas 

pamatskolas un Alūksnes novada vidusskolas bibliotēkas ar saviem lasītājiem, 2014.gadā Bērnu 

Žūrijai pievienojās arī Pededzes pagasta bibliotēka, kur pārsvarā dzīvo krievu tautības iedzīvotāji, 

tādējādi tas veicinās labāku latviešu valodas zināšanu apguvi vietējā skolā. Neskatoties uz to, ka 

pagastos ir likvidētas skolas, joprojām lasīšanas veicināšanas programmā turpina piedalīties Annas 

un Zeltiņu bibliotēkas. 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 (Gaujiena, Jaunanna, Mālupe, Trapene) darbinieki 

bērniem organizē ekskursijas. 

 
Mālupes Bērnu žūrijas eksperti ekskursijā pie Raunas Staburaga 

 

Trapenes bibliotēkas eksperti 2014. gadā devās ceļojumā uz Valmieras pusi – uz Zilā kalna 

takām, Dikļu pili, apmeklēja Vika pasaku parku, tikās ar pašu rakstnieku Viktoru Kalniņu. Pēc tam 

notika iepazīšanās ar Dikļu muzeja Dziesmu svētku ekspozīciju, literāta J. Neikena kalnu un baznīcu, 

zemnieku saimniecības „Vildēni” apmeklējums, kur varēja iepazīties ar eksotiskiem putniem un 

dzīvniekiem. Savukārt Gaujienas Bērnu Žūrijas eksperti devās uz kaimiņu pagastu Vidagu, kur kopā 

ar Vidagas bibliotēkas ekspertiem iepazinās ar pagasta skaistākajām vietām. Jaunannas bibliotēkas 
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bērni katru gadu dodas ekskursijā uz netālo Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastu, kur pavada divas 

dienas ar nakšņošanu. 

 

 
Alsviķu bibliotēkas Bērnu žūrijas eksperti dodas lasīt Jāņuzāles 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēka un Apes novada Vidagas bibliotēka ar projektu pieteikumiem 

startēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības izstrādātajā un Valsts 

Kultūrkapitāla fonda atbalstītajā projektu konkursā „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”. Prieks, ka atbalstīto projektu vidū ir arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas un Vidagas 

bibliotēkas iesniegtie projekti. Vērtējot projektus, tika ņemts vērā konkursa nolikumā prasītais, īpašu 

uzmanību pievēršot pamatojumam par grāmatu kolekcijas nepieciešamību. Šī projekta ietvaros 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas saņēma vērtīgas tulkotās un latviešu oriģinālliteratūras grāmatu 

kolekcijas kopumā 104 eksemplārus par summu 887,10 EUR. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka turpina darboties UNESCO LNK  “Stāstu bibliotēku” tīklā un ir 

viena no 33 Latvijas bibliotēkām, kas veicina stāstīšanas tradīciju savās kopienās. 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. 

2014. gadā ir notikuši vairāki stāstniecības tradīcijām veltīti pasākumi, kuros galvenā loma tika 

atvēlēta stāstam. Ievērojamākie no tiem – atmiņstāsti “Skolas un skolēni Alūksnē laiku 

lokos”,  čaklākajiem “Bērnu žūrijas 2014″ lasītājiem - brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru, 

klausoties senās teikas par Alūksnes ezeru, kā arī brauciens ar Bānīti 7.-9. klašu skolēniem (“Bānītis 

alūksniešu atmiņstāstos”). 

Atzīmējot Baltijas ceļa 25.gadadienu, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija īstenoja projektu 

„Baltijas ceļa stāsti” ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo 

vēsturi – iedzīvotāju stāstiem. Atbilstoši „Stāstu bibliotēkas” statusam, iesaistījās arī Alūksnes 

pilsētas bibliotēka, laika posmā no aprīļa līdz oktobrim aicinot ikvienu iesūtīt savu atmiņu stāstu par 

dalību Baltijas ceļā. Sadarbībā ar Alūksnes novada vidusskolas jauniešiem tika savākti 25 atmiņu 

stāsti un fotogrāfijas, kas tika apkopoti un nosūtīti UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, un tālāk 
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tika ievietoti interneta platformā www.thebalticway.eu . Projekts noslēdzās ar dalībnieku - bijušā 

Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāja Daiņa Īvāna, Latvijas Tautas frontes muzeja speciālistu 

tikšanos un sarunu Alūksnes pilsētas bibliotēkā. No savāktajiem materiāliem tika izveidota izstāde 

„Mūsu Baltija ceļš”. 

 

 
Čaklākie Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu žūrijas eksperti braucienā ar plostu „Kaija” pa 

Alūksnes ezeru 

 

2014. gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas realizēja VKKF atbalstīto projektu „Lasītprieks kopā 

ar rakstnieku” (finansējums 300.- EUR). Projekta ietvaros lasītājiem bija iespēja tikties ar 

rakstniekiem/ dzejniekiem Ronaldu Briedi, Inesi Zanderi un Ingu Gaili, savukārt startējot pašvaldības 

izsludinātajā kultūras projektu konkursā ar projektu “Dzeja uz trotuāra”, papildus savam 

pamatfinansējumam ieguva EUR 812. 

 

 
Dzejnieks Ronalds Briedis Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

 

http://www.thebalticway.eu/
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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)- ~ 1300 EUR. Tā, piemēram, projekta ietvaros bibliotēkā 

notika sekojošas aktivitātes: izglītojošs seminārs "Viss ir iespējams: domu spēks", kura laikā savus 

padomus un ieteikumus, kā vairot savu pašapziņu un kļūt veiksmīgam sniedza psihoterapeite, 

RISEBA pasniedzēja Maija Zakriževska, izglītojošs seminārs senioriem „E – prasmes – kvalitatīva 

dzīvesveida pamats”; lekcija – diskusija ar politologu Ivaru Ijabu „Mūsdienu demokrātijas aktuālās 

problēmas”;  Eiropas Valodu dienai veltīts konkurss; krustvārdu mīklu minētāju tikšanās- konkurss 

„Iepazīsim Eiropu!”; izglītojošs seminārs skolu audzēkņiem „Veiksmīgas karjeras izvēles 

psiholoģiskie aspekti”; tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku u.c. 

 
Politologs Ivars Ijabs tiekas ar klausītājiem E. Glika Valsts ģimnāzijā 

 

Savukārt Annas bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Nāc pretim” izstrādāja un iesniedza 

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras projektu konkursā projektu „Piemineklis novadnieces, 

dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai” un saņēma atbalstu 420.- EUR apmērā. 

Aktīvi projektu izstrādē darbojās arī Mārkalnes pagasta bibliotekāre Sanita Silirova, kura 

piedalījās Alūksnes novada projektu izsludinātajā Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2014, 

iegūstot 200.- EUR jauniešu radošā stūrīša iekārtošanai bibliotēkā. Savukārt ELFLA atklātā projektu 

konkursa pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegts projekts “E-grāmatu lasītava Mārkalnes 

bibliotēkā” un saņemts projekta apstiprinājums, saņemts finansējums no LAD EUR 3127.- EUR un 

pašvaldības līdzfinansējums EUR 1077.- EUR. Projekta realizācija notiks 2015.gadā. 

 Realizācija paredzēta 2015.gadā. Notiks vienkāršota rekonstrukcija bibliotēkas vienai telpai, 

kura līdz šim praktiski neizmantota. Tiks iegādātas mēbeles, 3 e-grāmatu lasītāji un portatīvais dators, 

200.- EUR vērtībā e-grāmatas visu vecumposmu bibliotēkas lasītājiem. Bibliotēka piedalījās arī 

biedrības „Ascendum” projektā „Garā pupa”, kas organizē ekskursijas uz Rīgu no mazturīgajām un 

daudzbērnu ģimenēm Latvijas reģionos. Tās ietvaros bērniem bija iespēja apmeklēt Gaismas pili un 

redzēt galvaspilsētā arī daudz ko citu, tādējādi saturīgi pavadot dienu. Šajā projektā piedalījās arī 

Apes novada Vidagas bibliotēka. 
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Tā varētu izskatīties iecerētā e – lasītava Mārkalnes pagasta bibliotēkā 

 

Pededzes bibliotēka ir piedalījusies biedrības „Pededzes nākotne” projekta „Brīvā laika 

aktivitāšu pilnveidošana Pededzes pagastā” izstrādē. Projekts realizēts ELFLA atklātā projektu 

iesniegumu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” sadarbībā ar biedrību „Alūksnes lauku partnerība”. 

Atbalstu guvis ir arī projekts „Pededzes sabiedriskā centra labiekārtošana”, kuru ir atbalstījis 

Nodibinājums „Borisa un Ināras Teterevu fonds”, kura izstrādē un realizācijā aktīvi ir darbojusies arī 

bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs. 

Ilzenes bibliotēka ir izstrādājusi projektu „Novadnieka H. Grāvja 90 gadu jubilejas 

pasākums „Ilzene – mana liepziedu zeme””, kuru ir atbalstījis Alūksnes un Apes novadu fonds. 

Protams, ka ne visi bibliotēku izstrādātie projekti tiek atbalstīti., un tas bieži vien ir iemesls 

atmest projektu rakstīšanai ar roku, jo, ja vairākus gadus ir mēģināts iegūt papildus finansējumu šādā 

veida, bet tas parasti beidzas nesekmīgi, tad pāriet vēlēšanās to darīt., jo jebkura projekta izstrāde 

prasa lielu darbu.  

Trapenes un Vidagas bibliotēkas, piedaloties nodarbinātības programmā „Nodarbinātības 

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst vispārējo, speciālo vai profesionālo izglītību ”, 

iesaistot bibliotēku darbā vietējo skolu audzēkņus ar mērķi nodarbināt skolēnus vasaras brīvlaikā, 

palīdzēt apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, kā arī iegūt pirmo darba pieredzi. 

 

 
Dzejas dienas „Dzeja uz trotuāra” atklāšana pie Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
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Ar mazākajiem lasītājiem tiekas literāte un tulkotāja Zane Brūvere - Kvēpa 

 

 

 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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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 palikuši nemainīgi - bibliotekārā 

darba koordinācija Alūksnes un Apes novados, bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības 

organizēšana, metodiskās palīdzības sniegšana pašvaldību bibliotēkām. Regulāri tiek veikta 

metodisko materiālu, svarīgu e-dokumentu un cita veida aktuālas profesionālas informācijas 

saņemšana un nodošana bibliotēkām, organizēta dalība nozīmīgākajos semināros, konferencēs u.c. 

bibliotēku darba aktivitātēs Latvijā, bibliotēku darba rādītāju apkopošana un analīze, statistikas datu 

rediģēšana kultūrkartē, datu par pašvaldību publiskajām bibliotēkām savākšana, apkopošana un 

iesniegšana Kultūras ministrijai, LNB Bibliotēku Attīstības institūtam (BAI), v/a KISc, 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. 

2014. gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka ir noorganizējusi 7 seminārus Alūksnes un Apes 

novadu bibliotēku darbiniekiem. Tajos tika runāts par bibliotēku nozares galvenajām aktualitātēm, 

analizēti darba rezultāti, diskutēts par jaunu pakalpojumu ieviešanu bibliotēkās, spriests par lasīšanas 

veicināšanas iespējām un pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, notikusi dalīšanās pieredzē ar 

kolēģiem par dzirdēto dažādos tālākizglītības pasākumos. Gandrīz katra semināra darba kārtībā 

joprojām iekļaujam arī jaunāko vērtīgāko grāmatu apskatus, kurus sagatavo komplektēšanas un 

apstrādes nodaļas vadītāja Sandra Avotiņa. 

Alūksnes un Apes novadu bibliotekāriem bija iespēja piedalīties KISC organizētajā seminārā 

„Pakalpojumi e - vidē”, kurā tika iegūta informācija par e – paraksta izmantošanas iespējām un 

priekšrocībām, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā 

pieejamajiem pakalpojumiem, Uzņēmumu reģistru u.c. 

Sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļu, Latvijas Zinātņu 

akadēmiju un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju Alūksnes novada kultūras 

darbiniekiem tika organizēts seminārs par novadpētniecības darba pilnveidošanu un uzlabošanu. Tajā 

piedalījās gan bibliotēku, gan muzeju un citu kultūrizglītības iestāžu darbinieki. Kā lektori tajā tika 

uzaicināti pārstāvji no Latvijas Zinātņu akadēmijas – Ojārs Spārītis, Arno Jundze, Saulvedis 

Cimermanis, Rīgas pedagoģijas un izglītības akadēmijas rektore Dace Markus u.c. Tā kā pēdējos 

gados Alūksnes novada kultūrizglītības iestādes novadpētniecības darbam tiek pievērsta īpaša vērība, 

tad šis seminārs bija ļoti noderīgs visiem, kuri pēta novada vēsturi, dokumentē un publicē 

novadpētniecības materiālus, ir skolu audzēkņu zinātniski pētniecisko darbu vadītāji. 
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Seminārs par novadpētniecības darba pilnveidošanu un uzlabošana 

 

Pateicoties dalībai EUROPE DIRECT informācijas centru tīklā, bija iespēja uzaicināta lektori 

no RISEBA (Rīgas Starptautiskās biznesa un biznesa administrācijas augstskola), psiholoģis 

profesori Maiju Zakriževsku. Viņa vadīja semināru novadu pašvaldību kultūras un Alūksnes novada 

pašvaldības darbiniekiem „Viss ir iespējams: domu spēks”, kur stāstīja par to, kā celt savu pašapziņu, 

veicināt motivāciju darboties, vairot drosmi kaut ko darīt, uzsākt, sasniegt iecerēto. 

Gada nogalē novadu pašvaldību un skolu bibliotēku darbinieki Alūksnē apmeklēja LNB 

Bibliotēku konsultatīvā centra organizēto izbraukuma semināru, kurā guva ieskatu tēmās – „Jaunas 

iespējas Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzēs”, „Obligātie eksemplāri Latvijā: tendences un 

sadarbība”, „E – pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa”, „Grāmatu brīnumainās pārvērtības”. 

Visiem ļoti patika Liegas Piešiņas stāstījums un jaunāko grāmatu analīze lekcijā „Lasīšana kā 

vērtība”. 

 

 
LNB Bibliotēku konsultatīvā centra izbraukuma seminārs Alūksnē 

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

Savienību saistītās institūcijas Latvijā. Alūksnes bibliotēkas 2 darbinieces ir apmeklējušas pēc 

UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu bibliotēkas” organizētos seminārus. 

Vērtīgs un jaunām idejām bagāts 2014. gadā bija Latvijas bibliotekāru11. kongress „Nākotnes 

bibliotēka: neierobežotas iespējas.” Kā katru gadu ļoti gaidīts un kupli apmeklēts bija LBB Vidzemes 

nodaļas 17. saiets - konference „Bibliotēkas kā kultūras iestādes pienesums vietējās kopienas attīstībā 

– neizmantotās iespējas” Smiltenes novada Grundzāles pagasta „Trīssaliņās”. Tās bija 2 saturīgi 

pavadītas dienas, kur varēja gan uzzināt daudz interesanta un noderīga savam turpmākajam darbam, 

gan arī atpūsties. Šie vasaras saieti dod ļoti lielu enerģijas lādiņu visam turpmākajam gadam. Tā ir 

iespēja satikt kolēģus no citiem novadiem un apmainīties ar pieredzi, rast jaunas idejas. 

 
LBB VN 17. vasaras saietā Grundzāles pagasta „Trīssaliņās” 

 

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. 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. 

Aizvadītajā gadā tika veikts liels darbs, uzsākot novadu bibliotēku krājumu inventarizāciju. 

Inventarizācija tika veikta 10 pagastu bibliotēkās – Alsviķu, Strautiņu, Jaunannas, Jaunlaicenes, 

Mālupes, Mārkalnes, Māriņkalna, Veclaicenes, Zeltiņu, Gaujienas bibliotēkās, kā arī Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Šogad ir paredzēts šo procesu turpināt un inventarizēt 

atlikušo 11 pagastu bibliotēku krājumus, jo nākamajā gadā ir paredzēta Alūksnes un Apes vietējās 

nozīmes bibliotēku akreditācija, tāpēc ir svarīgi, lai krājumu stāvoklis tiktu pārbaudīts un salīdzināts 

ar grāmatvedības datiem. Tas nākotnē bibliotēku darbiniekiem tikai atvieglos darbu. 

Iesaistījāmies arī 13.Grāmatu svētkos, kuri tika rīkoti Alūksnes pilsētā, jo tādējādi tiek 

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

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

bibliotekārs ir piesaistījis svētku pasākumos kā apmeklētājus. Jāteic, ka bibliotēkas šajos svētkos 
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piedalās ne vairs tāpēc, lai iegūtu dāvanu kartes, bet lai dotu iespēju saviem lasītājiem baudīt Grāmatu 

svētku programmu, jo tā parasti ir ļoti daudzpusīga un interesanta, katrs apmeklētājs var atrast kaut 

ko savai gaumei atbilstošu. Jāteic, ka daudzus bibliotekārus joprojām neapmierina izdevniecību 

piedāvājums, jo bieži vien tiek piedāvātas vienas un tās pašas grāmatas vairākus gadus pēc kārtas. 

Gada nogalē 19 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. Sadarbība ar skolu bibliotēkām ir minimāla, jo daudzās 

skolās darbinieku slodzes ir niecīgas, un bibliotēkas tikai veic mācību grāmatu 

izsniegšanu/saņemšanu. Mēs iespēju robežās pārsūtām informāciju skolām, kā arī Alūksnes novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldei jautājumos, kas varētu attiekties uz viņu sfēru. Pēc pieprasījuma 

sniedzam arī konsultācijas par datu ievadi kultūrkartē. Jāsaka gan, ka no skolu puses atsaucība ir 

neliela. No pagastu bibliotēkām tikai Jaunannas un Bejas bibliotekāres ir sniegušās konsultācijas 

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas un Bejas pamatskolas bibliotēku darbiniecēm krājuma 

izvērtēšanā, nolietoto un novecojušo izdevumu norakstīšanā un datu ievadē kultūrkartē. 

2015. gadā ir jāsāk nopietni gatavoties vietējās nozīmes bibliotēku akreditācijai, jādomā par 

jauniem pakalpojumiem un iespējām pilnveidot savu darbu. 

 

 
Alūksnieši akcijā „Grāmatu draugu ķēde” pie Gaismas pils 

 

 

 

 

 

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

2014.gadā neviena no Alūksnes un Apes novadu publiskajām bibliotēkām savu atrašanās vietu 

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

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

pakalpojumus. Telpu paplašināšana nepieciešama vairākām bibliotēkām (Alsviķu, Ilzenes, 

Jaunlaicenes, Liepnas, Gaujienas, Trapenes, Veclaicenes, Vidagas). Joprojām aktuāls paliek 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas telpu jautājums. 

2014.gadā abonementa telpu kosmētiskais remonts veikts Alūksnes pilsētas bibliotēkā (EUR 

13607), iegādāti jauni grāmatu plaukti (EUR 9565). 

 

 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementa telpas pēc remonta 

 

Mārkalnes pagasta bibliotēkā veikt datortelpas kosmētiskais  remonts, nomainīta 

elektroinstalācija (EUR 1918). 

 

         
Mārkalnes bibliotēkas datortelpa pēc remonta. 
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Jaunalūksnes bibliotēkā atsvaidzināts sienu krāsojums (EUR 1022). 

 

 
Jaunalūksnes bibliotēka pēc kosmētiskā remonta. 

 

Atskaites periodā atsevišķās bibliotēkās veikti sīki remontdarbi: Gaujienā atjaunots grīdas 

segums (EUR 417), neliels kosmētiskais remonts veikts Kalncempju bibliotēkas datortelpā, Alsviķos 

bibliotēkas ēkas ieejai nomainīts jumta segums. 

Bibliotēku telpu kopējā platība ir 2465 m2, no kurām lasītāju apkalpošanas telpas ir 1933 m2 

(78% no kopējās telpu platības), krātuves 123 m2 (5%), pārējās telpas- 409 m2 (17%). Lasītāju vietu 

skaits bibliotēkās- 326. 

Ņemot vērā pašvaldības finansējuma iespējas,  bibliotēku darbinieki cenšas pakāpeniski 

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

saviem lasītājiem. Atskaites periodā jaunus grāmatu plauktus iegādājusies Alūksnes pilsētas 

bibliotēka (EUR 9565) un Mālupes bibliotēka (EUR 2558). 

 

 
Mālupes bibliotēkas jaunie grāmatu plaukti 
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Trapenes bibliotēka uzlabojusi bērnu stūrīti, iegādājoties bērnu mēbeles, galda spēles un 

izgatavojot speciālas norādes. 

 
Trapenes bibliotēkā 

 

Astoņās bibliotēkās iegādātas dažādas biroja mēbeles: datoru un ofisa krēsli, nelieli grāmatu 

plaukti, datorgaldi u.c. Annas pagastā kooperatīvā sabiedrība „Vārpas” bibliotēkas lasītavai atvēlēja 

līdzekļus jaunu krēslu iegādei, pavisam tika dāvināti 20 krēsli par 360 EUR. Žēl, ka pašvaldību 

finansējums ir ierobežots, lai veiktu bibliotēku labiekārtošanas darbus un aprīkojuma nomaiņu pilnā 

apjomā. 

Lielāko daļu no kapitālajiem izdevumiem bibliotēkas atvēlējušas vecās datortehnikas nomaiņai 

pret jaunu. Jaunus datorus iegādājušās: Gaujienas (1 gb.), Trapenes (3 gb.), Annas (1 gb.), Apes (3 

gb.). Multifunkcionālās iekārtas iegādājušās Gaujienas, Trapenes, Kalncempju, Mārkalnes 

bibliotēkas, jaunus fotoaparātus- Gaujienas un Apes bibliotēkas, multimēdiju iekārtu- Trapenes 

bibliotēka. 

Maksas pakalpojumu iekasēšanai Alūksnes pilsētas bibliotēka iegādājusies kases aparātu (EUR 

300). 

Joprojām aktuāls jautājums ir bibliotēku fiziskā pieejamība cilvēkiem ar kustību 

ierobežojumiem. 11 bibliotēkas atrodas ēku 2.stāvos, 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.). Šajā jomā 2014.gadā nav mainījusies, daudzviet tas ir izdarāms tikai tad, ja tiktu veikta 

visas ēkas rekonstrukcija.  

Plānotais finansējums bibliotēkām 2015.gadam paredzams iepriekšējā gada apjomā. 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 35 bibliotekārie darbinieki, par 1 vairāk 

nekā iepriekšējā gadā, jo Apes novada Gaujienas bibliotēkā ir sākusi strādāt otra darbiniece – uz 0,2 

slodzi kā pagasta bibliotekāre un otru 0,2 slodzi veic skolas bibliotekāres pienākumus, jo abas 

bibliotēkas atrodas vienā ēkā. Savukārt Alūksnes pilsētas bibliotēkā, iepriekšējai darbiniecei aizejot 

pensijā, darbu ir uzsākusi jauna bibliogrāfe, kura pēc izglītības ir vēsturniece, līdz ar to viņas 

zināšanas lieti noder, veicot novadpētniecības darbu un veidojot novadpētniecības datu bāzi. 17 

darbiniekiem ir bibliotekārā izglītība, 6 darbiniekiem ir augstākā bibliotekārā izglītība, 11 

darbiniekiem – vidējā profesionālā izglītība, 15 ir darbinieki ar profesionālo vidējo un augstāko 

izglītību citās jomās, 3 – ar vispārējo vidējo izglītību. 

2014. gadā Alūksnes novadā 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 un 1 darbinieks Alūksnes pilsētas bibliotēkā.  

 
 

Bibliotēku darbinieki aizvadītajā gadā ir apmeklējuši sekojošus tālākizglītības pasākumus: 

- Seminārs Elektroniskā vide un pakalpojumi; 

- Apmācības Digitalizācijas projektu plānošana un īstenošana Gulbenes reģionālajā mācību 

centrā; 

- Seminārs Lielā Eiropa sākas te. Lokālās vērtības: nosargāt, saglabāt, dalīties Valmieras 

integrētajā bibliotēkā; 

- Seminārs Efektīva un radoša pašvaldības darbinieku saskarsme ikdienā Alūksnē; 

- UNESCO LNK seminārs Kam pieder stāsts? Rīgā; 

- Seminārs Digitālās kolekcijas, digitalizācija un autortiesības Rīgā; 

- LBB 11. bibliotekāru kongress Nākotnes bibliotēka: neierobežotas iespējas; 
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- Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara un rudens 

sanāksmes; 

- Reģionu galveno bibliotēku metodiķu pavasara un rudens semināri; 

- LBB Vidzemes nodaļas 17. saiets – konference Bibliotēkas kā kultūras iestādes pienesums 

vietējās kopienas attīstībā – neizmantotās iespējas Smiltenes novada Grundzāles pagasta 

„Trīssaliņās”; 

- KISC seminārs Iepazīsti Latviju bibliotēkā Rīgā; 

- Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā projekta Baltijas ceļa stāsti konference un UNESCO 

LNK tīkla Stāstu bibliotēkas Vasaras skolas atklāšana Ventspilī; 

- Bibliotēku novadpētniecības konference Dobelē; 

- Seminārs bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem; 

- Seminārs novadpētniecības darba pilnveidošanai un uzlabošanai; 

- Seminārs 21. gadsimta IKT bibliotēkā Rīgā; 

- Seminārs Elektronisko informācijas resursu komplektēšana; 

- UNESCO LNK konference Par projektu Baltijas ceļa stāsti. Veltījums 25. gadadienai; 

- LNB bibliotēku konsultatīvā centra izbraukuma seminārs Alūksnē: 

 • Jaunās iespējas Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzēs 

 • Obligātie eksemplāri Latvijā: tendences un sadarbība 

 • E – pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa 

 • Lasīšana kā vērtība 

 • Grāmatu brīnumainās pārvērtības 

- Kursi Pozitīvās psiholoģijas izmantošana bibliotēkās, vada K. Bikše; 

- Konference Pasaule bilžu grāmatās; 

- Konference Kāpēc jāzina par padomju deportācijām? Amatas novada Ģikšos; 

- Mācību kurss – treniņš Pārliecinoša prezentācija Rīgā, EK pārstāvniecība Latvijā; 

- Efektīva un rezultatīva projekta darba grupas vadīšana Rīgā, EK pārstāvniecība Latvijā; 

- EDIC un ESIP informācijas centru seminārs Rīgā; 

- ES informācijas sniedzēju forums 2014 Rīgā; 

- Seminārs Viss ir iespējams : domu spēks, EDIC Gulbenē Alūksnes filiāle; 

- Europe Direct Information Centres Annual General Meeting EDIC gada sanāksme 

Bonnā; 

- Pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils kultūras iestādēm – Daugavpils centrālā 

bibliotēka, novadpētniecības muzejs, Rotko Mākslas centrs, Vienības nams u.c.; 

- Apes novada bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras kultūras 

iestādēm; 
- Akcija Grāmatu draugu ķēde; 

- LNB ēkas – Gaismas pils atklāšana; 

- Akcija – karnevāla gājiens Gribu iet uz bibliotēku! 

Vairāku bibliotēku darbinieki (Alsviķi, Strautiņi, Pededze, Zeltiņi, Ape, Alūksne u.c.) labprāt 

izmantoja iespēju papildināt savas zināšanas, piedaloties KISC piedāvātajā semināru ciklā „Izmanto 

Latvijas datu bāzes informācijas iegūšanai – ātri. droši, ērti”.  

Bibliotēku darbinieki turpina pilnveidot savas bibliotekārās zināšanas arī LNB Mācību centrā 

Rīgā, apgūstot 240 profesionālās pilnveides kursu "Informācijas un bibliotēku zinību pamati". 2014. 

gada pavasarī to absolvēja Malienas bibliotēkas vadītāja Daina Baltā, bet savukārt rudenī apmācības 

uzsāka Apes novada Vidagas bibliotēkas vadītāja Aira Mūrniece. Šeit ir liels arī abu pašvaldību 

nopelns, jo tās sedza abām bibliotekārēm mācību maksas, un Vidagas gadījumā, arī apmaksāja visus 

ar komandējumiem saistītos izdevumus. Tā kā daudzas pagastu pārvaldes domā un atbalsta savu 

iestāžu darbinieku vēlmi mācīties. Tas ir tikai apsveicami. 
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Aktīvāko bibliotēku darbs tiek novērtēts arī no pašvaldības puses. 2014. gada Alūksnes novada 

pašvaldības balvu par mūža ieguldījumu saņēma Alūksnes pilsētas bibliotēkas ilggadējā bibliogrāfe 

Aija Plūme, savukārt Annas bibliotēkas vadītāja Ina Balaņuka saņēma Annas pagasta pārvaldes 

atzinības rakstu par ilggadīgu un radošu ieguldījumu Annas pagasta kultūrvides veidošanā un 

2014.gada nogalē - Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Zelta bite” par radošu, iniciatīvas 

bagātu attieksmi darbā, veicinot Annas pagasta izaugsmi. Bibliotēkas vadītāja bija konkursa arī 

„Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs 2014” nominante Vidzemes reģionā. 

Bibliotēkas bieži vien kalpo kā prakses vietas apmācāmajiem, kuru darbs it kā tieši nav saistīts 

ar bibliotēku. Alūksnes pilsētas bibliotēkā savas zināšanas papildināja audzēkne no Alsviķu 

arodskolas, apgūstot datu ievades speciālista darba iemaņas. Savukārt bezdarbnieki no 

Nodarbinātības Valsts aģentūras apguva lietvedību un klientu apkalpošanu. Trapenes un Vidagas 

bibliotēkas, piedaloties nodarbinātības programmā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 

personām, kuras iegūst vispārējo, speciālo vai profesionālo izglītību ”, iesaistot bibliotēku darbā 

vietējo skolu audzēkņus ar mērķi nodarbināt skolēnus vasaras brīvlaikā, palīdzēt apgūt darbam 

nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, kā arī iegūt pirmo darba pieredzi. Bibliotēku 

darbinieki ne tikai strādā, bet kopā arī atpūšas. Par tradīciju ir kļuvusi kopīga atpūtas diena katru gadu 

vienā septembra sestdienā pulcēties kopā Alūksnes novada kultūras iestāžu un pašvaldību 

darbiniekiem, lai aktīvi pavadītu brīvo laiku. Šis pasākums katru gadu tiek rīkots citā pagastā. 

Aizvadītajā gadā tas notika Pededze, šoreiz tas saucās „Pededzes pasaku valstībā”. Tā bija lieliska 

iespēja pavadīt rudens dienu, pārgājienā iepazīt Pededzes apkārtni, izkustināt kājas, izvēdināt galvu, 

iegūt fizisku un garīgu labsajūtu, piedalīties jautrās un sportiskās aktivitātēs, satikt visdažādākos 

pasaku tēlus, atpūsties, uzvarēt un iegūt balvas. 

 

 
17. LBB VN saietā – konferencē Smiltenes novada „Trīssaliņās” 
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KISC mācību seminārs „Pakalpojumi e - vidē” 

 

 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbinieki Lielajā talkā 

  

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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11. Finansiālais nodrošinājums. 

Bibliotēku finansiālo nodrošinājumu nosaka Bibliotēku likuma 17.pants un Ministru kabineta 

noteikumi Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”, kurus, finansējot savas 

bibliotēkas, cenšas ievērot Alūksnes un Apes novadu pašvaldības.  

Pašvaldības nodrošina līdzekļus bibliotēku krājumu papildināšanai, bibliotēku ēku, telpu, 

iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai, bibliotēku darbinieku atalgojumam un kvalifikācijas 

pilnīgošanai, datoru, interneta un elektroniskās informācijas resursu publiskas pieejamības 

nodrošināšanai, bibliotēku darbības popularizēšanai, tādējādi nodrošinot bibliotēku pamatfunkciju 

veikšanu, bet tikai nelieli līdzekļi atsevišķām bibliotēkām tiek atvēlēti bibliotēku attīstībai. 

2014.gadā Alūksnes novada pašvaldība 22 publisko  bibliotēku uzturēšanai un darbības 

nodrošināšanai piešķīrusi EUR 343024 (+ 22270 EUR salīdzinot ar 2013.gadu), Apes novada 

pašvaldība 4 bibliotēku uzturēšanai EUR 95326 (+ 10600 EUR). Pašvaldību finansējums 2014.gadā 

pieaudzis par 7,5% salīdzinot ar 2013.gadu un sastāda 99,2 % no bibliotēku kopējā finansējuma. 

 

 
 

Alūksnes novadā pašvaldības finansējums pieaudzis 12 bibliotēkām (Alūksnē, Annā, Ilzenē, 

Jaunalūksnē, Jaunannā, Kalncempjos, Mālupē, Māriņkalnā, Mārkalnē, Pededzē, Strautiņos, Zeltiņos) 

bet nedaudz samazinājies 6 bibliotēkām. Apes novada pašvaldībā finansējums palielinājies 3 

bibliotēkām (Apē, Gaujienā, Vidagā), nedaudz samazinājies- 1. 

Pārskata periodā bibliotēku finansējums palielinājies par 11,6% jeb EUR 5135. 96% no 

bibliotēkām piešķirtā finansējuma jeb EUR 424011 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.). 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Finansējums kopā 397319 408585 447765 408562 441725
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Procentuāli vislielākos izdevumus no bibliotēku finansējuma sastāda darba algas un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas- 64%, finansējums krājumam sastāda 12%, informācijas 

tehnoloģijām- 3%, preču un pakalpojumu iegādei atvēlēti 15% izdevumu, pārējie izdevumi- 6%.  

 

Rādītāji 

Alūksnes novada bibliotēkās 
Apes novada 

bibliotēkās 
Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Pagastu 

bibliotēkas 

Pašvaldības finansējums uz 1 

iedzīvotāju (EUR) 
17,44 21,20 24,39 

Pašvaldības finansējums uz 1 lasītāju 

(EUR) 
63,44 58,27 60,07 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 

iedzīvotāju (EUR) 
16,85 20,35 24,01 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Atalgojums 195789 198358 207802 207536 217009

VSAOI 49341 47049 50787 52870 54670

Krājums 42375 45987 54207 48991 53196
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0

50000

100000

150000

200000

250000

Bibliotēku kārtējie izdevumi (EUR)

Atalgojums

VSAOI

Krājums

IT

51%

13%

12%

3%

15%

6%

Bibliotēku kārtējie izdevumi 2014.gadā (EUR)

atalgojums

VSAOI

krājums

IT

preces, pakalpojumi

pārējie



Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darba pārskats par 2014. gadu 

68 
 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 

lasītāju (EUR) 
61,28 55,95 59,14 

Pašvaldības izdevumi grāmatu 

iegādei uz 1 iedzīvotāju (EUR) 
0,74 2,22 2,29 

Pašvaldības izdevumi periodikas 

iegādei uz 1 iedzīvotāju (EUR) 
0,36 1,06 1,05 

Pašvaldības izdevumi grāmatu 

iegādei uz 1 lasītāju (EUR) 
2,69 6,12 5,65 

Pašvaldības izdevumi periodikas 

iegādei uz 1 lasītāju (EUR) 
1,30 2,92 2,59 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi” grāmatu un periodisko izdevumu iegādei pašvaldību bibliotēkās ir jāpiešķir 

ne mazāk kā EUR 0,43 uz vienu iedzīvotāju. Alūksnes novada pašvaldība krājuma komplektēšanai 

uz 1 iedzīvotāju piešķīrusi EUR 2,28, Apes pašvaldība- EUR 3,35.  

 
2014.gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēku krājumu 

komplektēšanai ir palielinājies par EUR 4205 jeb 8%, salīdzinot ar 2013.gadu. Finansējums pieaudzis 

vai palicis nemainīgs Alūksnes novadā 11 bibliotēkām (Alsviķos, Ilzenē, Jaunannā, Jaunlaicenē, 

Liepnā, Malienā, Māriņkalnā, Mārkalnē, Pededzē, Zeltiņos, Veclaicenē), Apes novadā- 3 bibliotēkās- 

Apē, Gaujienā unVidagā. Pārējām bibliotēkām finansējums krājumam samazinājies nenozīmīgi. 

Alūksnes novada dome bibliotēku krājumu komplektēšanai atvēlējusi EUR 40119, tas ir par 

EUR 488 vairāk kā 2013.gadā,  Apes novada domes finansējums EUR 13077, tas pieaudzis par EUR 

3717. 
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68% no kopējā finansējuma krājumam tiek izmantoti grāmatu iegādei, 32%- periodisko 

izdevumu iegādei. 

Bibliotēku finansējums atsevišķās izdevumu pozīcijās vēl neatbilst MK noteikumiem Nr.415 

“Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” . Tā, piemēram, nepietiekams ir 

finansējums bibliotēku darbinieku tālākizglītībai, jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanai, 

datortehnikas iegādei. 

Bibliotēkas saņem arī papildus finanšu līdzekļus, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar 

pašvaldībās apstiprinātajiem izcenojumiem. Maksas pakalpojumi sastāda tikai 0,3% no visa 

bibliotēku finansējuma un tas ir EUR 1372,00 (- EUR 49,00 salīdzinot ar 2013.gadu).  Galvenie 

maksas pakalpojumi bibliotēkās ir kopiju un izdruku izgatavošana, skenēšana. 4 bibliotēkas maksas 

pakalpojumus nav sniegušas.  

Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās ar 26.09.2013. Alūksnes novada domes 

lēmumu Nr. 440 apstiprināti jauni maksas pakalpojumi, kas stājās spēkā 2014.gada janvārī. Galvenās 

izmaiņas- pāreja uz jauno valūtu- euro un 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.  

2014.gadā Apes novada domes finansējums Alūksnes pilsētas bibliotēkai par reģiona galvenās 

bibliotēkas funkciju realizēšanu Apes novadā bija EUR 1670 (EUR 417,50 uz 1 Apes novada 

bibliotēku).  

Papildus līdzekļus EUR 300 no Valsts Kultūrkapitāla fonda piesaistījusi Alūksnes pilsētas 

bibliotēka projektam “Lasītprieks kopā ar rakstnieku”, finansējums paredzēts autoratlīdzības segšanai 

3 autoriem.  

Pateicoties dalībai projektā „Europe Direct informācijas centrs Gulbenē”, Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā darbojas šī centra filiāle, bibliotēka iegūst finansējumu  gan darba samaksai darbiniekam, 

lektoriem, dažādu aktivitāšu organizēšanai u.c., Finansējums tiek ieskaitīts Gulbenes bibliotēkas 

budžetā (~ EUR 1300).  Projektu finansē Eiropas Komisija. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka, startējot pašvaldības izsludinātajā kultūras projektu konkursā ar 

projektu “Dzeja uz trotuāra”, papildus savam pamatfinansējumam ieguva EUR 812. 

Annas bibliotēka sadarbībā ar biedrību “Nāc pretim” izstrādāja projektu “Piemineklis 

novadnieces, dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņai”, kuru atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība, 

tā realizācijai piešķirot EUR 420.  

ELFLA projektu konkursa pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” iesniegts Mārkalnes pagasta bibliotēkas 

izstrādātais projekts “E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā”. Projekts guvis atbalstu, saņemts 

finansējums no LAD EUR 3127 un pašvaldības līdzfinansējums EUR 1077. Projekta realizācija 

notiks 2015.gadā. 

Kapitālie izdevumi 2014.gadā Alūksnes novada bibliotēkās sastāda EUR 13053 (3,8% no 

kopējiem izdevumiem), Apes novadā- EUR 1698 (1,8% no kopējiem izdevumiem), tie galvenokārt 

atvēlēti jaunas datortehnikas iegādei bibliotēkās. Alūksnes pilsētas bibliotēkā veikts abonementa 

telpu remonts par EUR 13607, iegādāti jauni plaukti par EUR 9565, iegādāts kases aparāts par EUR 

300, Alsviķu bibliotēkas ēkai virs ieejas nomainīts jumta segums par EUR 1262, Annas bibliotēka 

iegādājusies portatīvo datoru par EUR 685, Jaunalūksnes bibliotēka- datorkomplektu darbiniekam un 

multifunkcionālo iekāru par EUR 1022, Bejas bibliotēka gatavojas ēkas fasādes remontam, tādēļ EUR 

200 ir atvēlēts tehniskajam projektam, Mārkalnes un Pededzes bibliotēkās iegādātas 
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multifunkcionālās iekārtas katra par EUR 436, Apes bibliotēka iegādājusies 2 stacionāros 

datorkomplektus un portatīvo datoru, Gaujienas bibliotēka nopirkusi datorkomplektu darbiniekam, 

multifunkcionālo iekārtu un fotoaparātu kopsummā par EUR 1495, Trapenes bibliotēka iegādājusies 

3 jaunus datorkomplektus par EUR 2064, projektoru un ekrānu par EUR 497, krāsu multifunkcionālo 

iekārtu par EUR 397.  

Pārskata periodā piešķirtais finansējums nodrošināja bibliotēku pamatpakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem, bet tas ir nepietiekams kvalitatīvai bibliotēku attīstībai- aprīkojuma nomaiņai, 

labiekārtošanai, telpu paplašināšanai un modernizācijai. 

 

 

 

 

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

Lai radītu cilvēkos interesi par bibliotēku un vēlmi kļūt par tās lietotāju un pasākumu 

apmeklētāju, ļoti liela loma ir bibliotēkas publicitātei, tam, kā mēs to reklamējam, kā par saviem 

pakalpojumiem stāstām sabiedrībai. Lai par bibliotēkas darbu, tās iespējām, sniegtajiem 

pakalpojumiem uzzinātu pēc iespējas plašāks iedzīvotāju loks, savam darbam ir jāpieiet radoši un ar 

lielu izdomu. 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”, žurnālisti bieži tiek aicināti uz dažādiem bibliotēku 

pasākumiem; 

 Alūksnes novada pašvaldību bibliotēku 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, aktualitātēm, lietošanas noteikumiem u.c. 

atrodama arī pašvaldību mājas lapā, bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas tīmekļa vietnē www.albibl.lv , sociālajos tīklos www.draugiem.lv, Twitter u.c. 

 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. 

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 

Pasākumu, izstāžu organizēšana, Grāmatu svētku organizēšana, 

informācijpratības stundas, IS Alise administrēšana, konsultācijas 

u.c. 

 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.draugiem.lv/
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mākslas skola u.c.), Izglītības 

pārvalde 

Alūksnes muzejs Pasākumu organizēšana, novadpētniecības materiālu 

popularizēšana, apmācību pasākumi 

Ulda Sedlenieka Alūksnes 

tautas teātris “Slieksnis” 

Telpas teātra mēģinājumiem, konsultācijas, rekvizīti izrādes 

“Bibliotēku stāstiņi” iestudēšanai 

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 plānu 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 grāmatu 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. 

Literātu klubs „Ezerlāse” Darba koordinācija, pasākumu organizēšana 

Gulbenes, Madonas 

bibliotēkas 

Kopīga dalība projektos par Europe Direct informācijas punktu 

izveidi bibliotēkās. Informācijas apmaiņa. Kopīga pasākumu 

plānošana. 

Valmieras bibliotēka, Europe 

Direct informācijas centrs 

Valmierā 

Izglītojoši semināri, pieredzes apmaiņa (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 

LR Kultūras ministrija 

Bibliotēku nodaļa 

Profesionālās informācijas apmaiņa, konsultācijas, akreditācijas 

procesa organizēšana 
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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 

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 

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. 

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. 

Bibliotēku 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. 

 

Pasākumi Alūksnes pilsētas bibliotēka 2014. gadā: 

 

06.12. Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris "Slieksnis" aicina uz jaunu izrādi Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā "Bibliotēkas stāstiņi"! 

04.12. Pasākums „No Jēkaba Kreiļa alus darītavas līdz… Zudušais laikā” 

21.11. Izglītojošs seminārs „Viss ir iespējams: domu spēks” 

13.11. Jauno literātu klubiņa tikšanās 

04.11. „Baltijas ceļu atceroties” - tikšanās ar pirmo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju 

Daini Īvānu, Tautas frontes muzeja direktori Meldru Usenko un Tautas frontes muzeja speciālisti 

Antru Mazūru 

17.10. Eiropas Parlaments Alūksnē - tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku 

13.- 17.10. Karjeras nedēļas „Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?” pasākumi; 

11.10. Liriska saruna dzejā un dziesmās „Es dāvāšu tev savus sapņus”. Dzejas un ceļojumu 

pasaulē jūs aicina Iveta Krūmiņa un Hardijs Madzulis; 
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25.09. Romantiskais rudens detektīvs: tikšanās ar rakstnieci Daci Judinu un aktieri Juri 

Hiršu, Artūra Kiseļova bilžu vīzijas; 

05. – 26.09. Eiropas Valodu dienas konkurss; 

11.09. Dzejas diena „Dzeja uz trotuāra”: 

“…bet dzīve ir tāds brīnums” - tikšanās ar Ingu Gaili; 

“Gaismas pieturzīmes” - literāri muzikāla tikšanās ar dzejnieci Sarmīti Radiņu u.c. 

20.08. “Senās teikas par Alūksnes ezeru stāsta” - brauciens ar plostu pa Alūksnes ezeru; 

28.07.-23.08. Alūksnes Mākslas skolas pieaugušo gleznošanas kursa dalībnieku darbu izstāde; 

29.05. Lasīšanas dienas zibakcija; 

Maijs konkurss bibliotēkām - „Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu 

bibliotēkā!” Starp 7 uzvarētājiem ir arī mūsu bibliotēkas lasītājs Mārtiņš Leimanis. Balvā viņš 

saņēma vienu no 2013.gada Latvijas Bankas kolekcijas monētām - Jāzepam Vītolam veltītu monētu; 

22.-26.04. Bibliotēku nedēļa (seminārs “Elektroniskā vide un E-pakalpojumi ”, 

“Sapurināsim prātus! Konkursi, mīklas, spēles, izstāde “, izstāde „No grauda līdz maizei”); 

25.04. Krustvārdu mīklu konkurss sadarbībā ar laikrakstu „Malienas Ziņas”; 

11.04. Grāmatu svētki (viesojas dzejnieks R.Briedis, saruna ar grāmatas "Naudas laiki 

Latvijā" autorēm, publiskā diskusija "Uzlabosim izglītību. Par kādu naudu?", Satiec "Smurfu" 

grāmatu tulkotāju Larisu Rozentāli, Stila noslēpumi - topošās stilistes Elīnas Zeltiņas padomi, 

tikšanās ar biatlona treneri Intaru Berkuli, grāmatas „Kā Es ar OPI braucu LATVIJU lūkoties ” 

autore Gundega Sēja, Zemenes mūsu dārzā: tikšanās ar grāmatas autori Pūres Dārzkopības 

pētījumu centra zinātnieci Valdu Laugali, tikšanās ar grāmatas "No Zentas līdz Zentai" autori Ingu 

Jērumu un aktrisi Regīnu Devīti, „Jūties labi, zinot vairāk": tikšanās ar dziednieci Elizabeti 

Ozolu; 

18.03.-30.04.Alūksnietes Guļsinas Razmislovas akrila gleznu un akvareļu izstāde; 

25.03. Tematisks pasākums “Skolas un skolēni Alūksnē laiku lokos”; 

11.-31.03.Virtuālais konkurss - „Atklāj monētu noslēpumus Lursoft laikrakstu 

bibliotēkā!”; 

24.-30.03. E-prasmju nedēļa, izglītojošs seminārs senioru apvienībā „Sudrabs”;  

10.02.- 15.03. Annas Murašovas gleznu izstāde; 

18.01. Dalība akcijā «Gaismas ceļš - Grāmatu draugu ķēde"; 

15.02. Novada literātu tikšanās; 

10.01.- 10.02. Akvarelistu studijas AQUA dalībnieku darbu izstāde. 
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Detektīvrakstniece Dace Judina un aktieris Juris Hiršs romantiskā rudens detektīva vakarā 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

 

 
Dalība akcijā Grāmatu draugu ķēde Rīgā 

 

Joprojām bibliotēkās populāras ir arī izstādes, veltītas dažādiem sabiedriski svarīgiem 

notikumiem, gadskārtu svētkiem, nozīmīgām pazīstamu cilvēku jubilejām. Populāras aizvien 

bibliotēkas apmeklētāju vidū ir arī izstādes, kuras varētu nosaukt „Iepazīsti sava pagasta cilvēku 

vaļaspriekus” – pašdarināto salvešu un kreļļu, dzejnieces K. Apškrūmas Ziemassvētku kartiņu 

izstādes (Vidaga), pagasta senioru rokdarbu izstāde (Pededze), rudens ziedu, suvenīru izstādes 

(Mālupe). Tādā veidā lauku cilvēkiem ir iespēja parādīt arī citiem savus darinājumus un savāktās 

kolekcijas, līdz ar to veicinot arī bibliotēkas publicitāti. Savukārt Trapenes bibliotēkā tika izveidota 

vienas grāmatas izstāde – par godu Latvijas iedzīvotāju mīļākajai daiļliteratūras grāmatai akcijā Lielā 

Lasīšana K. Skalbes „Kaķīša dzirnaviņas”. Zeltiņu, Jaunannas, Annas, Kalncempju un Māriņkalna 
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bibliotēkas ir apceļojusi izstāde ar projekta „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” 

grāmatām. Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2014. gadā ir bijušas skatāmas 8 gan 

vietējo, gan arī kaimiņu novadu mākslinieku izstādes, kuras ir kļuvušas ļoti populāras, jo tādā veidā 

atklājas daudzi talantīgi cilvēki, par kuru spējām un talantu iepriekš daudzi nemaz nezināja. 

Apmeklētājus priecēja Alūksnes Mākslas skolas pieaugušo gleznošanas kursa dalībnieku darbu 

izstāde, alūksnietes Guļsinas Razmislovas akrila gleznu un akvareļu izstāde, Balvu novada 

mākslinieces Annas Murašovas un Gulbenes novada iedzīvotāja Anatolija Safronova eļļas gleznu 

izstādes.  

No aizvadītajā gadā rīkotajiem pasākumiem kā izdevušos īpaši gribas atzīmēt Dzejas dienu 

Alūksnē, 1. Vispasaules malēniešu svētki Jaunlaicenē, dzejnieces – novadnieces Skaitrītes Kaldupes 

piemiņas akmens atklāšana un piemiņas pasākums viņas tēva mājās Annas pagasta „Rūnēnos”, 

tikšanās ar Daci Judinu, Juri Hiršu un Artūru Kiseļovu pasākumā „Romantiskais rudens detektīvs”, 

saruna dzejā un dziesmās ar Ivetu Krūmiņu un Hardiju Madzuli. Tā kā laukos bieži vien nav tādu 

iespēju pie sevis uzaicināt māksliniekus un dzejniekus, tad pagastu bibliotekāri organizē kopīgus 

braucienus saviem iedzīvotājiem uz Alūksnes bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem, tādējādi dodot 

iespēju saviem lasītājiem tikties ar šiem māksliniekiem. Tā aizvadītajā gadā Dzejas dienā piedalījās 

Ilzenes, Mārkalnes un Annas bibliotēku lasītāji, savukārt paklausīties Daci Judinu un Juri Hiršu bija 

ieradušies cilvēki no Liepnas pagasta, Zeltiņu bibliotēkas vadītā bija noorganizējusi kopīgu braucienu 

uz tikšanos ar Ivetu Krūmiņu un Hardiju Madzuli. Lauku cilvēkiem tā ir iespēja apmeklēt bezmaksas 

pasākumus, jo aizbraukt uz Rīgu vai kādu citu lielāku pilsētu vienkārši nepietiek finansiālu līdzekļu. 

Arī bērniem pagājušajā gadā tika organizēts kopīgs brauciens uz akciju – karnevālu „Gribu iet uz 

bibliotēku!”, kurā piedalījās Alūksnes, Mārkalnes un Trapenes Bērnu Žūrijas eksperti, kuri piedalījās 

domrakstu „Kā atmodināt Saulcerīti” rakstīšanā. 

Katru gadu Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas piedalās LBAB organizētajā konkursā „Lielā 

Lasītāju balva”, kurā šogad piedalījās 19 bibliotēkas, par lasītāko grāmatu latviešu oriģinālprozā 

atzīstot Dainas Avotiņas „Vīramāte”, oriģināldzejā jau vairākus gadus līderes pozīcijas ieņem Maijas 

Laukmanes dzejas grāmatas, šoreiz – dzejoļu krājums „Durvis”.  

Alsviķu un Jaunannas bibliotēkās populāri ir kļuvuši pasākumi „Nakts bibliotēkā”, kur Bērnu 

Žūrijas eksperti kopā ar bibliotekāri nakšņo bibliotēkā, šajā organizējot dažādas atraktīvas spēles, 

krustvārdu mīklu konkursus, pārbauda savu erudīciju, meklējot informāciju bibliotēkas resursos. 

Bērnus tas ļoti aizrauj un motivē piedalīties Bērnu Žūrijā. Populāras ir kļuvušas arī Muzeju naktis, 

kurās piedalās arī bibliotēkas – Bejā, Pededzē, Jaunlaicenē, Apē. Jāteic, ka pagastos visi lielākie 

paskumi ir vietējās komandas darbs, kurā piedalās visas pagasta kultūras iestādes, līdz ar to arī 

skanējums šādiem pasākumiem ir plašāks. 

 

Neliels ieskats dažu pagastu bibliotēku darbībā: 

 

Annas bibliotēka: 

- Pasākums senioriem – aktualitātes un tikšanās ar pagasta sociālo darbinieci 

- Pensionāru padomes tikšanās bibliotēkā un jaunāko grāmatu apskats 

- Pasākums senioriem „Īpaši JUMS!” . 

- E-prasmju nedēļas aktivitātes – prezentācija „E-prasmes ikvienam, iepazīšanās ar e- 

pakalpojumiem” un saskaitīšanās e-prasmju nedēļas apmeklētājiem – katru dienu 

- Komunistiskā genocīda upuru atcerei veltīts piemiņas brīdis Ezeriņu kapos. 
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- Bibliotēku nedēļas pasākumi: „Satikšanās prieks!” Literāras sarunas kopā ar Alūksnes Tautas 

teātra „Slieksnis” dalībnieci 

- Senioru tikšanās „Pie kafijas tases” 

- Svētbrīdis Ezeriņu kapos Lāčplēša dienā 

- Tikšanās dzejas un ceļojumu pasaulē „Es dāvāšu tev savus sapņus”. Piedalījās Iveta Krūmiņa 

un Hardijs Madzulis 

- Adventes rotājumu darināšanas darbnīcas 

 

Lai bibliotēkas apmeklētāji tiktu iesaistīti pēc iespējas daudzveidīgākās aktivitātēs (akcijās, 

konkursos, kursos u.c.) ne tikai pagastā, bet novadā un republikā, bibliotēkā pieejama informācija par 

dažādām norisēm. Iedzīvotāji tika mudināti un iedrošināti piedalīties, runājot ar viņiem individuāli 

un palīdzot īstenot ieceres. Apmeklētāji čakli piedalījās balsojumā par Latvijas Gada monētu 2013, 

un viens no viņiem ieguva balvu – sudraba monētu. 

Bibliotēku nedēļā apmeklētāji saņēma grāmatzīmes, kurās bija gan bibliotēkas logo, gan 10 

iemesli, kādēļ atbalstīt bibliotēkas. 

Pagasta iedzīvotāji čakli piedalījās Alūksnes un Apes novadu Grāmatu svētkos, kas ir viens no 

bibliotēku popularizējošiem pasākumiem. Bibliotēka saņēma dāvinājumus - grāmatas un dāvanu 

kartes: SIA Jumava – 20 EUR un AS Lauku Avīze – 20 EUR vērtībā. Dalībnieki veiksmīgi iepirkās 

un ieguva balvas – grāmatas, kā arī piedalījās politiskajā diskusijā.  

 

Alsviķu bibliotēka: 

 

Par bibliotēkas pakalpojumiem un jaunieguvumiem regulāri tiek informēti senioru kopas 

„Noskaņa” dalībnieki. Laba reklāma bibliotēkai ir PII „Saulīte” audzēkņu viesošanās, jo katrs aizejot 

pastāsta par gūtajiem iespaidiem saviem vecākiem, vecvecākiem un draugiem. 

Laba sadarbība bibliotēkai ir ar kultūras namu un tās vadītāju, Strautiņu pamatskolas 

skolotājiem un skolēniem, tūrisma speciālistu – Jāni Poli, vēsturnieku Jāni Līci, Strautiņu bibliotēku 

un tās vadītāju. 

Publicitāti veicina arī bibliotēku portāls. Šeit katrs interesents var atrast informāciju par savu 

bibliotēku. Katru mēnesi par pasākumiem un izstādēm bibliotēkā var izlasīt portālā www.aluksne.lv. 

un www.biblioteka.lv. Cenšos katram parādīt, ko tajā vajadzētu meklēt un bērni, un seniori labprāt 

paskatās ievietotos video un fotogrāfijas. Es tikai priecājos par šādu iespēju reklamēt bibliotēku. 

Šogad ir prieks par statistikas datiem par bibliotēku portāla apmeklējumiem. Gada laikā Alsviķu 

bibliotēku skatījušies 891 reizi. 

14. februārī notika vecāku žūrijas noslēguma pasākums. Šī diena tika izvēlēta ar nolūku, jo tā 

ir mīlestības diena- Valentīndiena. Jau par tradīciju ir izveidojusies, kad vecāku žūrijas dalībniekus 

un to vērtējumu par izlasītajām grāmatām uzklausa senioru datorapmācību grupa. Ieklausoties 

grāmatu ekspertos ikvienam bija, ko piebilst par katru no vērtēšanā piedalījušajām grāmatām. Vecāku 

žūrijas dalībnieki saņēma balvas par labi padarītu darbu un arī pārējie dalībnieki saņēma kādu jauku 

mīlestības dāvaniņu savam sirdspriekam.   

http://www.aluksne.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Seniori pulcējas Alsviķu bibliotēkā 

 

Bejas bibliotēka: 

 

Bibliotēkā tiek gādāts par apmeklētāju ērtībām, mājīgumu, tīrību un kārtību un siltumu. Par to 

rūpējas pati bibliotēkas vadītāja. Svarīgi ir bibliotēkas lietotājus sagaidīt un apkalpot laipni, uzklausīt, 

aprunāties individuāli, izzināt lasītāju vēlmes un censties tās apmierināt. 

Bibliotēkai ir sagatavots savs informatīvais buklets un vizītkarte. 

Jau sesto gadu reizi mēnesī darbojas Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņš „Pipariņš”, kuru pārsvarā 

apmeklē vecāku gadu gājumu kundzītes. 2014. gada vasarā  atzīmējām klubiņa 5 gadu jubileju. Šie 

pasākumi ir ļoti nozīmīgi pensijas vecuma cilvēkiem, jo dažai labai sirmgalvei šis ir vienīgā 

apgrozīšanās sabiedrībā vesela mēneša laikā. Ir iespējams sapucēties, satikties, parunāties, dzirdēt un 

redzēt ko jaunu un interesantu, izteikt savas domas un pašām padarboties. 

 

 
Jau 6. gadu Bejas bibliotēkā darbojas lasītāju klubiņš „Pipariņš” 
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Daudzos bibliotēkas pasākumos piedalās novadpētniecības centra darbiniece, savukārt, 

novadpētniecības centra pasākumos un aktivitātēs bieži piedalās bibliotēkas vadītāja. Mūsu kopdarbs 

ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, jo pagasta centrs no Bejas atrodas 7 km attālumā. Tas ir pietiekami 

tālu, lai būtu apgrūtināta nokļūšana līdz turienei un sadarbošanās ikdienā ar Kolberģī esošajām 

iestādēm. 

Muzeju naktī tradicionāli, kā sadarbības partneris, piedalījās Bejas bibliotēka. Muzeja telpās 

bija vērojama dzintara rotu izstāde „Saules akmens rotā”. Bibliotēkas vadītāja bibliotēkas zālē 

pasākuma dalībniekiem prezentēja Jaunalūksnes pagasta kultūras iestāžu darbinieku prezentācijas 

„Bejas pienotavas – krejotavas stāsts” un „No Jēkaba Kreiļa alus darītavas … līdz Zudušais laikā”. 

Bejas pamatskolas zālē Bejas amatierteātra kolektīva sniegumā bija vērojama Baibas Juhņēvičas 

komēdija „Ak šī jaukā lauku dzīve”. Bija vakarēšana pie ugunskura un cienasta baudīšana. Vēlāk 

bibliotēkas zālē bija skatāma novadnieces, dzejnieces V. Kokles – Līviņas muzikālā filma „Kad 

dvēsele zied. Romeo un Džuljetas mīlestības vēstules”. Noslēgumā sveču gaismā klausījāmies mūsu 

puses nostāstus un teikas. 

26. jūlijā Alūksnes novada Jaunlaicenē notika Pirmie Vispasaules Malēniešu svētki, kurus 

pārstāvēja arī grupiņa Jaunalūksnes pagasta iedzīvotāju, jo pasākumā tika prezentēta Bejas 

novadpētniecības centra radītā filma “Malēniešu stāsti”. Filmā uzņemtos stāstniekus – pagasta 

iedzīvotājus, kas pieprot malēniešu valodu, novadpētniecības centra pārzine īpaši uzrunāja apmeklēt 

pasākumu uz kuru tika arī noorganizēts kopējs transports. 

Nobeigumā ir jāsecina, ka bibliotēkām pagastos ir jārīko pasākumi ciešā sadarbībā ar citām 

iestādēm, jo tad tie izdosies saturīgāki un iegūs plašāku skanējumu. Ir jācenšas radīt interesi par savu 

bibliotēku, vairāk stāstot par tās pakalpojumiem un radīt interesi cilvēkos par lasīšanu caur saistošiem 

pasākumiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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13. Veiksmes stāsti 

Jau vairākus gadus, apkopojot bibliotēku veiksmes stāstus, esmu ievērojusi, ka tajos tiek 

uzsvērti nevis materiālie ieguvumi, apmeklētāju skaita pieaugums vai jauna aprīkojuma iegāde, bet 

gan tīri cilvēciskas vērtības – kolēģu un līdzcilvēku atsaucība, sirsnība, izpalīdzība, bez kā nav 

iedomājama bibliotēkas ikdiena. Ir patiess prieks, ka kolēģi to spēj novērtēt, jo šajos nebūt ne 

vieglajos laikos bieži vien tas ir vienīgais, ko mēs varam dot viens otram, un tas noteikti nav 

mazsvarīgāk par jauno tehnoloģiju ieviešanu. Varbūt tas arī ir visu mūsu kopīgais lielais Veiksmes 

stāsts! 

 

Bejas bibliotēka: 

Par bibliotēkas veiksmes stāstu noteikti būtu joprojām jāuzskata Bejas bibliotēkas lasītāju 

klubiņa „Pipariņš” darbošanās un pastāvēšana jau sesto gadu. Kaut pamazām apmeklētāju skaits 

sarūk, jo apmeklētājas pārsvarā ir pensijas vecuma kundzītes, kodols joprojām saglabājas. Savukārt 

jaunāki cilvēki darba laikā pasākumus apmeklēt nevar, jo paši strādā. 

Vēl mūsu veiksmes stāsts ir tas, ka esam zem viena jumta ar Bejas novadpētniecības centru, ar 

centra vadītāju J. Baldiņu varam viena otrai palīdzēt organizēt pasākumus, veidot izstādes, dot 

padomus, idejas utt. 

Veiksme ir arī tā, ka Bejā ir ļoti atsaucīgi cilvēki, kas labprāt palīdz, iesaistās pašdarbībā, 

apmeklē pasākumus. Un mums līdzās ir skola ar jauno paaudzi, kas ir elastīgs materiāls ko veidot, 

virzīt pareizās sliedēs. Ir ar ko strādāt un kam strādāt un tas ir galvenais! 

 

Māriņkalna bibliotēka: 

Tas aizvadītajā gadā saistās ar rakstnieces L.Kotas grāmatu ,,Mana turku kafija’’. Kad nopirku 

šo grāmatu bibliotēkai, to ar lielu interesi izlasīju un nodomāju, ka gribētu pati kādreiz uz šo valsti 

aizbraukt . Ir tāds teiciens ,,Nekad nesaki- nekad’’. Aizgāju uz folkloras ansambļa mēģinājumu un 

vadītāja saka: ,,Ir uzrakstīts projekts, kurš ir daļēji apstiprināts braucienam uz Turciju’’. Es biju 

pārsteigta. Un tā aizvadītajā gadā no 30. jūlija līdz 4. augustam mūsu folkloras ansamblis piedalījās 

Eiropas festivālā, kas norisinājās Stambulā. Ļoti viesmīlīgi tikām uzņemti, dzīvojām studentu 

kopmītnēs un pēc pirmā koncerta Stambulas mērs uzsauca visiem dalībniekiem( piedalījās dažādi 

ansambļi no 7 valstīm) vakariņas. Pa dienu iepazinām  pašu Stambulu, bet vakaros bija koncerti. Šīs 

aizvadītās dienas deva pozitīvu iedvesmu rudens un ziemas mēnešiem. 

 

Malienas bibliotēka: 

Gintai ir pāri 50 gadiem. Visu mūžu ir bijusi mammas aprūpēta. Nu jau mamma atdusas 

kapukalnā. un Gintai bija jāsāk dzīvot patstāvīgi. Viņa nebija radusi darīt visādus ikdienas darbus. Ar 

sociālā darbinieka palīdzību sakārtoja finansiālos jautājumus. Bibliotekāre ieteica apmeklēt 

bibliotēku, dažādus kultūras pasākumus . Tagad Ginta aktīvi piedalās pagasta sakopšanas darbos, ir 

aktīva grāmatu un žurnālu lasītāja, radusies arī interese par jaunajām informācijas tehnoloģijām, kas 

pieejamas bibliotēkā. Apmeklē kultūras pasākumus, pārrunā notikumus sabiedrībā. Tā no noslēgta, 

nepārliecināta cilvēka, Ginta ir izveidojusies par atvērtu, ieinteresētu personību. 

 

Trapenes bibliotēka: 

2014. gada veiksmes stāsts - Trapenes bibliotēka 2. jūlijā piedalījās vēsturiskajā Gaismas pils 

atklāšanā ar digitālās lentes pārgriešanu. Trapenes bibliotēku apmeklēja LNB darbinieces Santa 
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Zarāne un Maira Belova, LNB 5. stāva dzelteno šķēru turētājas ar unikālajām kalēja J.Nīmaņa 

izkaltajām šķērēm. Tā bija unikāla iespēja Gaismas pils atklāšanā Trapenē.  

LNB 5. stāva dzelteno šķēru turētājas Trapenes bibliotēkas lasītājiem novēlēja, lai GAISMAS 

PILS stari iedegas katrā bibliotēkas lasītājā! 

 

Vidagas bibliotēka: 

Veiksmes stāsts – kolēģi! 

2014. gadā man bija iespēja apmeklēt kursus un mācīties vairāk kā iepriekšējos gadus. 

Pašvaldības finansiālais atbalsts šogad bija ļoti nozīmīgs – 510.- EUR. 

Uz kursiem par pozitīvo psiholoģiju devos kopā ar ļoti brīnišķīgām kolēģēm, kuras iepriekš 

zināju tikai pēc bibliotēkas nosaukuma. Pārrunājot dažādas lietas, es uzzināju par iespēju, kuru varētu 

izmantot arī es- par biedrību Ascendum, par projektu Garā pupa . Paldies Mārkalnes bibliotēkas 

vadītājai Sanitai par dalīšanos pieredzē, jo arī es izmantoju šo iespēju un pieteicos projektam, un 

saņēmām atbalstu. Bērniem noorganizējām bezmaksas ekskursiju uz Rīgu ar ļoti plašu kultūras un 

izklaides programmu. Arī kursos gūtās atziņas mani iedvesmo un sapurina brīžos, kad šķiet, ka 

veiksme ir pametusi. 

Apmeklējot kursus LNB jaunajā ēkā, esmu iepazinusi vēl 14 kolēģus no dažādām Latvijas 

vietām un varu teikt, ka man ir ļoti paveicies , ka man ir šī iespēja kopā mācīties. Pateicoties kursiem, 

esmu iepazinusi arī Malienas bibliotēkas vadītāju, izpalīdzīgo, jauko, sirsnīgo - Dainu, ar kuru šo 

divu gadu garumā šķiet pat runājusi nebiju.  

 Atbalsts, sadarbība, uzmundrinājums un veiksmes vēlējums, smaids, tās ir lietas, kuru nekad 

nav par daudz un nemaksā dārgi. 

 Šajā gadā daudzas labas lietas notika tikai tādēļ, ka satiku, iespējams, īstos cilvēkus īstajā laikā 

un vietā, un tā jau saka, ka tas ir veiksmes galvenais noslēpums!  

 

Annas bibliotēka: 

 „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!” – 2013.gada Veiksmes stāsta nobeigums. 

Šie vārdi piepildījās un izlolotās domas par dzejnieces Skaidrītes Kaldupes piemiņas akmens 

uzstādīšanu īstenojās un, nedomājot, izvērtās par ļoti dvēselisku pasākumu un neaizmirstamiem 

piedzīvojumiem viņas tēva mājās, gan gatavojoties notikumam, gan tā norises laikā. Likās, ka pats 

Dieviņš stāv tam visam klāt un vēl cilvēku labsirdīgās sirdis un darbīgās rokas! Lielas lietas var 

īstenot, ja blakus ir brīnišķīgi sirdscilvēki, kuri neprasa, kas man par to būs, bet dara. 

Gada nogalē tika saņemts Alūksnes novada pašvaldības apbalvojums „Zelta bite”. It kā jau neko 

lielu tu neesi izdarījis – vienkārši noorganizējis pasākumu, pateicis kādu ideju projektam vai, 

vienkārši parūpējies, lai mēs pagastā dzīvotu labāk, bet visvērtīgākais ir tas, ka cilvēku labie vārdi 

pēc pasākumiem dod ļoti pozitīvas emocijas, un tad tajos ieguldītais darbs (negulētās naktis vai agrie 

rīti) ir tā vērts, jo tu vēl kādu cilvēku esi padarījis emocionāli bagātāku vai, varbūt, pat laimīgāku! 

Alūksnes pilsētas bibliotēka: 

Par veiksmes stāstu laikam varētu uzskatīt katru darbu, kas ir darīts ar atdevi un aizrautību, 

iesaistoties tajā visam kolektīvam, tad jau arī prieks un gandarījums par paveikto neizpaliek. Kā vienu 

galvenajiem šādiem darbiem aizvadītajā gadā noteikti var uzskatīt novadpētniecības konkursu 

„Zudušais laikā”, pie kura tika daudz strādāts, pieliktas lielas pūles visiem novada kultūras 

darbiniekiem, bet rezultāts bija to vērts – ir tapuši ļoti vērtīgi un izzinoši darbi, par kuriem prieks gan 
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pašiem, gan citiem. Protams, ka tas ir arī liels ieguldījums Alūksnes novada kultūrvēsturiskā 

mantojuma saglabāšanā. 

Ar novadpētniecību ir saistīta arī veiksmīga dalība UNESCO LNK projektā „Baltijas ceļa 

stāsti”, kā rezultātā laika posmā no aprīļa līdz oktobrim, aicinot ikvienu iesūtīt savu atmiņu stāstu par 

dalību Baltijas ceļā, sadarbībā ar Alūksnes novada vidusskolas jauniešiem tika savākti 25 atmiņu 

stāsti un fotogrāfijas, kas tika apkopoti un nosūtīti UNESCO Latvijas Nacionālajai komisijai, un tālāk 

ievietoti interneta platformā www.thebalticway.eu . Projekts noslēdzās ar dalībnieku, bijušā Latvijas 

Tautas frontes priekšsēdētāja Daiņa Īvāna, Latvijas Tautas frontes muzeja speciālistu tikšanos un 

sarunu Alūksnes pilsētas bibliotēkā. No savāktajiem materiāliem izveidojām izstādi „Mūsu Baltijas 

ceļš”. 

Kā veiksmīgi izdevies pasākums, kurš iepriecināja daudzu alūksniešu sirdis, minama Dzejas 

diena Alūksnē „Dzeja uz trotuāra”, kas atdzīvināja pēdējos gados pieklusušo Dzejas dienu tradīciju. 

Saņēmām ļoti daudz labas atsauksmes no dažāda vecuma cilvēkiem, un tas rosina darboties un 

turpināt šo darbu arī nākamajos gados. 

Gada nogalē mums izveidojās ļoti laba sadarbība ar Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātri 

„Slieksnis”. Izrāde „Bibliotēkas stāstiņi” pēc Ivetas Krūmiņas stāstu motīviem notika Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā, piedaloties arī pašai šī darba autorei. Tas lielā mērā bija vēl nebijis eksperiments, 

kurā iesaistījās gan aktieri, gan arī skatītāji. Uz bibliotēku atnāca arī tādi cilvēki, kuri varbūt ikdienā 

to neapmeklē, tas lielā mērā veicināja bibliotēkas publicitāti. Neapšaubāmi, ka arī to var uzskatīt par 

vienu no aizvadītā gada veiksmes stāstiem. 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 

http://www.thebalticway.eu/

