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1. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums. 

 

Alūksnes reģiona bibliotēku darbības mērķis ir sniegt operatīvus un kvalitatīvus  

informācijas un bibliotekāros pakalpojumus ikvienam bibliotēkas lietotājam, sekmēt Alūksnes 

un Apes novadu iedzīvotāju mūžizglītību, sekmīgu iekļaušanos darba tirgū un nodrošināt 

saturīgu brīvā laika pavadīšanu, palīdzēt veidot zināšanu sabiedrību, tādējādi veicinot novadu 

attīstību, kā arī- apkopot un saglabāt informācijas avotus par novada vēsturi, popularizēt tos. 

Alūksnes un Apes novadu publisko bibliotēku 2015.gada darba prioritātes un galvenie 

uzdevumi bija: 

 nodrošināt bibliotēku krājumu kvalitatīvu attīstību, t. sk. bibliotēkās pieejamo datu 

bāžu popularizēšanu un konsultēšanu par to piedāvātajām iespējām; 

 popularizēt lasīšanu kā nepieciešamību pilnvērtīgas personības izaugsmē un saturīgu 

brīvā laika pavadīšanas iespēju, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem; 

 bibliotēku darba ar bērniem un jauniešiem attīstīšana; 

 turpināt vākt un apkopot informācijas avotus par novadu vēsturi, sadarbojoties ar 

novadu muzejiem un novadpētniekiem- apzināt novadu nemateriālo kultūras mantojumu, 

popularizēt to un nodrošināt tā plašāku pieejamību; 

 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 veikt automatizētās pagastu bibliotēku krājumu inventarizācijas; 

 paaugstināt bibliotēku darbinieku profesionālo kompetenci. 

 

Pēc Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā bijušā 

Alūksnes rajona teritorijā tika izveidoti divi novadi- Alūksnes un Apes: 

 

 Novada 

platība 

Teritoriālā

s vienības 

Iedzīvotāju 

skaits  

uz 

01.01.2016. 

PMLP dati 

Teritorijas 

attīstības 

līmeņa 

indekss 

(2014.g) 

Vispārējās 

izglītības iestāžu 

skaits 

Publisk

o 

bibliotē

ku 

skaits 

Alūksnes 

novads 

~ 1765 

km2 

 

15 pagasti, 

Alūksnes 

pilsēta 

Novadā-

17332, t.sk. 

 

Alūksnē-

7982 

-0,576  

77.vieta 

110 

novadu 

vidū 

PII- 6 

Ģimnāzija- 1 

Vidusskolas-2 

Sākumskola-1  

Pamatskolas- 10 
Internātpamatsk.-

1 

18 

Apes 

novads 

~ 544 

km2 

4 pagasti, 

Apes 

pilsēta  

Novadā- 

3849, t.sk. 

 

Apē-953 

-0,366  

65.vieta 

110 

novadu 

vidū 

PII- 2 

Pamatskolas- 2 

Vidusskolas-2 
Internātpamatsk.- 

1 

4 

 

Uz 2016.gada 1.janvāri, pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Alūksnes 

novadā bija reģistrēti 17332 iedzīvotāji (uz 01.01.2015.- 17623 iedzīvotāji), Apes novadā- 3849 

iedzīvotāji (uz 01.01.2015.- 3909 iedzīvotāji),   iedzīvotāju skaits reģionā kopumā gada laikā 

samazinājies par 351 iedzīvotājiem jeb 1,6 %. Lai gan varētu šķist, ka iedzīvotāju skaita 

samazinājums skaitliski nav tik būtisks, tomēr jāatzīst, ka, ņemot vērā situāciju, ka aptuveni 

šāds iedzīvotāju skaita samazinājums notiek katru gadu, tas ir ievērojams- divos gados 
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iedzīvotāju skaita ziņā „pazūd” viens no novada pagastiem. Jāatzīst, ka iedzīvotāju skaita 

samazinājums negatīvi ietekmē arī pašvaldības budžeta ieņēmumus. 

2015.gadā Alūksnes reģionā turpina darboties 22 pašvaldību publiskās bibliotēkas, 

izmaiņas juridiskajā statusā, bibliotēku struktūrā nav notikušas. Publisko bibliotēku tīkls ir 

optimāls un nodrošina labu pieejamību bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem. Par publisko 

bibliotēku lasītājiem Alūksnes novadā iesaistīti 31,8 %, Apes novadā- 46% iedzīvotāju. 

Alūksnes novadā bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus nodrošina: 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka; 

 17 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 550 iedzīvotājiem); 

 14 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas; 

 1 profesionālās izglītības iestādes bibliotēka; 

 1 augstskolas filiāles bibliotēka- RPIVA Alūksnes filiāle; 

 1 slimnīcas bibliotēka. 

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

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

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

novadu RGB funkcijas, noslēgts līgums, katru gadu tiek saskaņots nepieciešamais finansējums 

metodiskā darba veikšanai. 2015.gadā tas bija EUR 1670 (417,50 uz 1 bibliotēku) , bet 

2016.gadā- EUR 1714 (428,50 uz 1 bibliotēku). 2012.gadā bibliotēkai notikusi atkārtota 

akreditācija, kuras rezultātā iegūts reģiona galvenās bibliotēkas statuss līdz 2017.gada 

decembrim. 

Apes novadā bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus nodrošina: 

 Apes bibliotēka (vietējās nozīmes pilsētas bibliotēka) apkalpo pilsētas un tai pieguļošā 

Apes  pagasta iedzīvotājus; 

 3 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 792 iedzīvotājiem); 

 5 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas. 

 

2016.gadā gaidāmas izmaiņas Alūksnes novada izglītības iestāžu sistēmā, kas tieši vai 

netieši ietekmēs arī atsevišķu bibliotēku darbību. Jau 2015.gadā Alūksnes novada pašvaldība 

pieņēmusi lēmumu par Mārkalnes pamatskolas slēgšanu pēc 2015./2016.mācību gada beigām. 

2015.gadā veikta arī PII „Zemenīte” reorganizācija, pievienojot to Strautiņu pamatskolai.  Tā 

kā šobrīd Alūksnes novadā ir 5 skolas, kurās izglītojamo skaits 1.-9.klasēs ir mazāks par 50 

izglītojamajiem, tad tiek prognozēts, ka izmaiņas skolu sistēmā būs arī turpmāk. Paredzams, ka 

tas nesīs pārmaiņas arī publisko bibliotēku darbībā. Tā, piemēram, Mārkalnes bibliotēka atrodas 

pamatskolas ēkā, bet pēc skolas slēgšanas varētu būt problēmas ar ēkas apkuri un uzturēšanu, 

skolas slēgšana, protams, ietekmēs arī bibliotēkas apmeklētāju skaitu. Plānots, ka Jaunlaicenes 

un Ilzenes bibliotēkas varētu pārcelties uz pagastu skolu telpām, iegūstot plašākas un gaišākas 

mājvietas, bet noteikti tiks aktualizēts jautājums par skolas un publiskās bibliotēkas 

apvienošanu. 

2015.gadā reorganizēta Alsviķu profesionālā skola- tā pievienota profesionālās izglītības 

kompetences centram Smiltenes tehnikums, turpina darboties iepriekš skolā esošā bibliotēka. 

Visas pašvaldību bibliotēkas ir reģistrētas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā, 

2015.gadā Bibliotēku reģistrā precizēti bibliotēku nosaukumi un to adreses, saņemtas atkārtotas 

reģistrācijas apliecības.  

Visas bibliotēkas ir akreditētas, reģiona vietējās nozīmes bibliotēku atkārtota akreditācija 

paredzēta 2016.gada aprīlī. 

Bibliotēkas darbojas saskaņā ar saviem nolikumiem, ievērojot lietošanas noteikumus un 

pašvaldības apstiprinātos maksas pakalpojumus. 2015.gadā papildus jau esošajiem maksas 

pakalpojumiem, Alūksnes novada pašvaldība 23.04.2015. pieņēma lēmumu Nr.151 „Par 

maksas noteikšanu drukas pakalpojumiem uz ERAF projekta „Publiskās interneta pieejas 
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punktu attīstība Alūksnes novadā” ietvaros iegādātās aparatūras”. Tā kā minētā projekta 

ietvaros 12 bibliotēkas bez datoriem saņēma arī multifunkcionālās iekārtas, tad, šīm 

bibliotēkām savā darbībā ir saistošs arī minētais pašvaldības lēmums. 

Analizējot 2015.gada galvenos statistikas rādītājus, redzam, ka diezgan stabils ir 

bibliotēkās reģistrēto lietotāju skaits 7281 (+6 salīdzinot ar 2014.gadu). Alūksnes novadā 

fiziskais apmeklējumu skaits samazinājies par 4,5%, Apes novadā- par 1,3%. Turpina kristies 

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

mājsaimniecībās kļūst arvien pieejamāks, tādējādi samazinās nepieciešamība izmantot 

bibliotēkās pieejamo internetu un datorus.  Vairāk kā 6 reizes ir pieaudzis virtuālo 

apmeklējumu, tai skaitā sociālo tīklu apmeklējumu skaits. Tas izskaidrojums ar aktīvāku 

bibliotēku darbību savos profilos Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, kā arī- 

sociālajos tīklos. Lai arī ne tik būtiski, bet turpina samazināties arī izsniegumu skaits- Alūksnes 

novada bibliotēkās izsniegts par 1,4% mazāk, Apes novadā- par 9,8% vienību mazāk.  

Pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēkām ir stabils, ar tendenci palielināties: 

2015.gadā tas pieaudzis par EUR 4506 jeb 1%. Būtiskas pārmaiņas bibliotēku infrastruktūrā 

nav notikušas, lēnā tempā notiek bibliotēku materiāli tehniskās bāzes uzlabošana. Nozīmīgs 

ieguldījums bibliotēku materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā ir pašvaldību dalība projektos par 

sabiedrisko interneta pieejas punktu uzlabošanu, kuru rezultātā 21 reģiona publiskā bibliotēka 

ieguva jaunus datorkomplektus lietotājiem un/ vai  multifunkcionālās iekārtas.  

2015.gads arī bibliotēkās aizritējis Raiņa un Aspazijas zīmē, kad ar lielākiem vai 

mazākiem pasākumiem, izstādēm, bibliotēku darbinieki centušies izcelt šo izcilo rakstnieku 

personības un viņu daiļradi.  

Bibliotēku darbinieki ar savām aktivitātēm iesaistījušies gan savu novadu, pagastu 

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

prasmju nedēļā, Februāris- droša interneta mēnesis, Lielajos Lasīšanas svētkos Rīgā, Bibliotēku 

nedēļā Latvijā, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, Muzeju naktī, Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā, 

Monētu dienās un Letonikas konkursā „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūras zīmes”, 

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

zibakcijā „Latvija lasa”, konkursos, palīdzējuši iedzīvotājiem apgūt datorprasmes un e-

pakalpojumu izmantošanu, piedalījušies Latvijas Lielajā talkā, kopā ar saviem lasītājiem 

piedalījušies novadu Grāmatu svētkos Apē, Dzejas dienās Alūksnē, vairākas bibliotēkas 

dāvinājušas saviem čaklākajiem lasītājiem U.Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra „Slieksnis” 

iestudēto izrādi „Bibliotēkas stāstiņi”, ar izstādēm un pasākumiem atzīmējuši mūsu novadnieku  

ievērojamas jubilejas: rakstniekam Aleksandram Pelēcim-95, literātei Vitai Vīksnai- 80, 

ātrsoļotājam Ādolfam Liepaskalnam- 105, mākslas zinātniecei Skaidrītei Cielavai- 95 u.c., 

organizējuši vietējo literātu grāmatu atvēršanas svētkus (K.Apškrūma, V.Kokle- Līviņa). 

Alūksnes pilsētas bibliotēka, kurā darbojas Europe Direct informācijas centra Gulbenē 

Alūksnes filiāle, 2015.gada septembrī veiksmīgi organizēja Eiropas Komisijas pārstāvniecības 

Latvijā vadītājas Innas Šteinbukas vizīti Alūksnē un viņas tikšanos ar jauniešiem un Alūksnes 

novada pašvaldības amatpersonām un speciālistiem. 

Bibliotēku darbinieki 2015.gadā turpināja sava novada vēstures avotu un kultūrvēsturiskā 

mantojuma apzināšanu, piedaloties novadpētniecības konkursā „Latvijai – 100. Nacionālās 

vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi”, ar dažādām interesantām 

aktivitātēm Alūksnes pilsētas bibliotēka atzīmēja Alūksnes pilsētas 95.gadskārtu un bibliotēkas 

ēkas 120. jubileju, jaunlaicenieši kopā svinēja savas bibliotēkas 65.gadskārtu. 

Atskaites periodā Alūksnes novada pašvaldība atzinīgi novērtējusi Jaunalūksnes 

bibliotēkas vadītājas Ievas Zakarītes darbu, piešķirot apbalvojumu „Zelta bite” par radošu, 

iniciatīvas bagātu attieksmi darbā, veicinot pagasta izaugsmi. Alūksnes novada pašvaldības 

apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” par mūža ieguldījumu saņēma Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Bauere. 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa 

http://www.biblioteka.lv/
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2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publisko bibliotēkas krājuma komplektēšanu 

nosaka: lietotāju pieprasījums, bibliotēkas funkcijas, finanšu līdzekļu apjoms, izdevēju 

piedāvājums. Alūksnes pilsētas bibliotēkā ir izstrādāts krājuma komplektēšanas un attīstības 

plāns, kura galvenās vadlīnijas tiek ievērotas nepieciešamo iespieddarbu atlasē un jaunākās 

literatūras izvēlē, pārējām reģiona publiskajām bibliotēkām ir savi vienkāršoti komplektēšanas 

plāni. 

Arī 2015.gadā galvenās prioritātes krājuma komplektēšanā un organizācijā: regulāri 

papildināt krājumu ar lasītāju interesēm atbilstošiem un vērtīgiem izdevumiem, sabalansējot 

finanšu līdzekļus ar vajadzībām; veikt krājuma kvalitātes uzlabošanu, rekomplektējot krājumu 

no maz izmantotās, novecojušās literatūras; veikt pagastu bibliotēku krājumu inventarizācijas, 

izmantojot informācijas sistēmas Alise moduli Inventarizācija.  

Izvēloties jaunieguvumus, vairākums bibliotēku darbinieku analizē lasītāju 

pieprasījumus, krājuma izmantošanu iepriekšējā gadā. Prioritāte- jaunākā latviešu 

oriģinālliteratūra, labākie tulkojumi, bērnu un jauniešu grāmatas, ar novadpētniecību saistītie 

izdevumi (atmiņu krājumi u.c.), kā arī pārējie izdevumi.  

2015.gada lasītāju pieprasījumi rāda, ka palielinājusies interese par praktiska satura 

izdevumiem (amatniecība, dārzkopība, rokdarbi, tautas medicīna, veselīgs dzīvesveids, 

psiholoģija), bet bibliotēku krājumos trūkst grāmatu tehniskajās jomās- par metināšanu, 

traktoru un automobiļu  uzbūvi un ekspluatāciju, maz grāmatu bioloģijā, lauksaimniecībā, 

medicīnā, tāpēc turpmāk būtu jāpievērš uzmanība konkrēti šo nozaru literatūras 

komplektēšanai. Turpinām papildināt CD klausāmgrāmatu kolekciju- latviešu autoru darbus 

lasa teātru aktieri-  J.Rainis. Zelta sietiņš, Neibarts A. Bumbulītis un Ņukucītis, klausāmpasakas 

u.c., jo pamazām tās kļūst populāras apmeklētāju vidū. 

2015.gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēku 

krājumu komplektēšanai sastāda EUR 52380 un kopumā ir nedaudz samazinājies salīdzinot 

ar 2014.gadu (- EUR 816). 

 

 
 

Alūksnes novada dome bibliotēku krājumu komplektēšanai atvēlējusi EUR 41240, tas ir par 

EUR 1121 jeb 2,8 % vairāk kā 2014.gadā.  

 

45987

54207

48991

53196 52380

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Finansējums krājuma 
komplektēšanai Alūksnes reģiona 

bibliotēkās (EUR)
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Diemžēl Apes novadā atskaites periodā visām 4 bibliotēkām finansējums krājuma 

komplektēšanai samazinājies kopumā par EUR 1937 jeb  14,8%.  

 

 
 

Alūksnes un Apes bibliotēkas grāmatu iegādei kopumā izlietojušas EUR 35978, kas ir 69 % no 

kopējā finansējuma krājumam, periodisko izdevumu iegādei tika izmantoti EUR 16368 jeb 31%. 

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 2,38 (+0,10 salīdzinot ar 2014.gadu), Apes novada pašvaldība- EUR 2,89 (-0,46).  

 

3092

1806
1954
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14331558
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16621793
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142414571700
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1564
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2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Pašvaldības finansējums krājumam 
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2014. un 2015. gadā (EUR)
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Rādītāji 

2015.gads 

Alūksnes novada bibliotēkās Apes 

novada 

bibliotēkās 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Pagastu 

bibliotēkas 

Pašvaldības izdevumi grāmatu iegādei uz 1 

iedzīvotāju (EUR) 

0,81 

(+ 0,07) 

2,30 

(+ 0,08) 

2,09 

(- 0,20) 

Pašvaldības izdevumi periodikas iegādei uz 

1 iedzīvotāju (EUR) 

0,37 

(+0,01) 

1,10 

(+0,04) 

0,81 

(- 0,24) 

Pašvaldības izdevumi grāmatu iegādei uz 1 

lasītāju (EUR) 

2,95 

(+ 0,26) 

6,47 

(+ 0,35) 

4,53 

(- 1,12) 

Pašvaldības izdevumi periodikas iegādei uz 

1 lasītāju (EUR) 

1,34 

(+ 0,04) 

3,11 

(+0,19) 

1,75 

(-0,84) 

 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās jaunieguvumu skaits ir atšķirīgs, bet apmierinošs. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka cenšas komplektēt latviešu oriģinālliteratūru vismaz vienā 

eksemplārā no visiem pirmreizējiem izdevumiem,  izņēmums- novadpētniecības darbi, kas nav 

saistīti ar mūsu reģionu. Lasītāju visvairāk pieprasītā literatūra ir latviešu autoru darbi, darbi 

par aktieriem, tulkotā mūsdienu daiļliteratūra, romantiskā literatūra, spriedzes romāni, 

detektīvi. Lielāka uzmanība jāpievērš literatūras komplektēšanai bērniem un jauniešiem.  

Katra pagasta bibliotēka izvērtē savu lasītāju vajadzības un intereses, komplektējot 

dažāda satura iespieddarbus, bet ne retums bibliotēkas krājuma komplektēšanu ietekmē 

konkrētās bibliotēkas darbinieka personīgās intereses un subjektīvais skatījums. Joprojām 

populāri ir periodiskie izdevumi. Nepietiekoši tiek komplektēti audiovizuālie izdevumi- 

klausāmgrāmatas, filmas u.c. Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumus- aktīvāk ticis izmantots 

SBA (starpbibliotēku abonements. 

Izdevumus bibliotēkas lielākoties iegādājas Alūksnes grāmatu veikalos SIA “Donita” 

(bibliotēkām piešķir atlaides) un “Zvaigzne ABC”, izbraukuma tirdzniecībā bibliotēku 

darbinieku semināros pie IK “Virja AK”, pie Gulbenes novada izdevējas Ilonas Vītolas 

(izdevusi arī daudzus novada literātu darbus), Alūksnes bibliotēka grāmatas iegādājās arī 

biznesa augstskolā “Turība”, izmantojot akciju cenas. Bibliotēkas izmanto iespēju iegādāties 

grāmatas novadu Grāmatu svētkos, kad savus izdevumus piedāvā vairāki izdevēji- “Lauku 

Avīze”, “Jumava”, “Divpadsmit”, grāmattirgotājs “Latvijas Grāmata”. Visas Alūksnes novada 

bibliotēkas ar pašvaldības finansiālu atbalstu no izdevēja SIA “Dobums” iegādājās Māras 

Vētras- Amoliņas grāmatu “Vētriņš un viņa trīs mūzas”, kas stāsta par mūsu novada 

mākslinieku Rūdolfu Vētru. 

Atskaites periodā, pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Latvijas 

Bibliotekāru biedrība (LBB) darbiniekiem, projekta "Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra 

bibliotēkās" ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēka saņēmusi jaunu grāmatu kolekciju - 34 

saturiski vērtīgas latviešu oriģinālliteratūras grāmatas par kopīgo summu EUR 305,55. Projekta 

mērķis: sekmēt latviešu oriģinālliteratūras pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt 

Latvijas kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību. 

Par projekta grāmatām sagatavots apskats. Vispieprasītākie izdevumi no minētās kolekcijas: 

Bērziņš A. Nepublicētas atmiņas, Eniņš G. Nezināmā Latvija, Viks. Santamonika, 

Arhangeļskas apg.  

Savukārt programmā “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu 

izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanā” Alūksnes 

novada un Apes novada pašvaldību bibliotēkas kopumā saņēma 54 izdevumus par EUR 602,60. 

Minētās grāmatu kolekciju izmanto visas Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas, izveidota 

ceļojošā izstāde. 

16 reģiona bibliotēkas ir iesaistījušās lasīšanas veicināšanas programmā 

Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija. Programmas realizācijai, pateicoties LNB Bērnu literatūras 

http://www.albibl.lv/news/data/files/gramatu_saraksti/apskats.pdf
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centra un LBB iniciatīvai, VKKF finansējumam, 2015.gadā bibliotēkas saņēma 253 

eksemplārus grāmatu par EUR 1702. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka, Apes un Trapenes bibliotēkas saņēmušas vērtīgu Nacionālā 

kino centra dāvinājumu- Latvijas filmu izlasi, izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas (10 spēlfilmas, 

16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas).  

Dāvinājumus (kopsummā par EUR. 8615) bibliotēkas saņēmušas no dažādām 

organizācijām, privātpersonām, gan tieši no dāvinātājiem, gan ar Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas starpniecību. Tā, piemēram, vērtīgs bija LU Latvijas Vēstures institūta dāvinājums- 

grāmatas kopā 69 eksemplāri Alūksnes un Apes  novadu bibliotēkām, vienu no grāmatām 

“Arheoloģiskie pieminekļi Alūksnes un Apes novados”- saņēma katra reģiona bibliotēka. 

Atzīmējot mākslinieka, fotogrāfa, literāta, aktīva sabiedriskā darbinieka, aizrautīga folkloras un 

tautas tradīciju vācēja, mūsu novadnieka Jāņa Krēsliņa (1865–?) 150 gadu jubileju, 

izdevniecība “Neputns” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (LNVM) izdevusi 

grāmatu “Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”, kura, pateicoties 

izdevējiem, kā dāvinājums nonākusi arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumā.  

Bibliotēku krājumi papildinājušies arī ar Alūksnes pilsētas bibliotēkas veidotajiem CD 

“Centrālā un citu reģionu prese”, kur digitāli saglabātas publikācijas par Alūksnes un Apes 

novadiem no centrālajiem un citu reģionu laikrakstiem (izņemot novada laikrakstus). Šādi CD 

veidoti jau no 2012.gada un pieejami katrā reģiona publiskajā bibliotēkā. 

Ikgadējā novadpētniecības konkursa rezultātā Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

novadpētniecības krājums papildinājies ar 19 izdevumiem CD/DVD formātā, kuru izveidē 

konkursa ietvaros iesaistījās Alūksnes novada pagastu bibliotekāri un citu kultūras iestāžu 

darbinieki. Daži no tiem – Skaidrītes Kaldupes piemiņas pasākums; Krievu kāzu tradīcijas 

Pededzes pagastā 19.gs.beigās un 20.gs.sākumā; Vecannas muiža cilvēku stāstos un realitātē; 

Malēniešu dzīvesstāsti; Opekalna kapusvētki; Zeltiņu Pasta baložu stāsti; Senā un mūsdienu 

Ilzene; Kalncempju pagasta zudušās mājvietas u.c. Norit darbs pie 2015.gada novadpētniecības 

konkursa darbu bibliogrāfisko aprakstu veidošanas un to ievietošanas kopkatalogā.  

Piedaloties Grāmatu svētkos,  ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrības starpniecību saņemts 

dāvinājums 59 eks. par  EUR 512. Vērtīgākais izdevums dāvinājumā- Valda Zatlera grāmata 

“Kas es esmu”, ko saņēma visas reģiona bibliotēkas.  

Bibliotēkas turpina saņemt arī dažādu privātpersonu dāvinājumus, galvenokārt- 

daiļliteratūras grāmatas un preses izdevumus. Dāvinājumi tiek rūpīgi izvērtēti. Vairākas 

bibliotēkas izmanto dāvinājumus, lai uzlabotu krājuma fizisko kvalitāti (krājuma nolietoto 

grāmatu nomaiņai). Bibliotēku nedēļā tiek organizēta akcija “Uzdāvini vienu jaunu grāmatu 

savai bibliotēkai!” 

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 ~ 12-25 

nosaukumiem. 

2015.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkā tika abonēti 8 laikraksti un 65 nosaukumu žurnāli,  

bērnu literatūras nodaļā-  23 žurnāli bērniem un jauniešiem. 15 izdevumi no abonētajiem ir 

žurnāli krievu valodā. 

Bibliotēkās lasītāko žurnālu TOP 10 gadu no gada ir diezgan nemainīgs: 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”. 
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Izsnieguma ziņā savu popularitāti nav zaudējuši preses izdevumi – tie sastāda 48% no 

kopējā bibliotēkās reģistrētā izsniegumu kopskaita.  

Jaunieguvumu skaits bibliotēku krājumos, salīdzinot ar 2014.gadu, samazinājies par 521 

vienībām jeb 3%. Prieks, ka jaunieguvumos pieaudzis bērniem domāto grāmatu skaits. Bērniem 

līdz 4.klasei iepirktās grāmatas sastāda 24% no kopējā jaunieguvumu grāmatu skaita. 

 

 
 

Nodrošinot bibliotēku krājuma aktualitāti, regulāri notiek krājuma rekomplektēšana, no 

bibliotēku aktīvajiem krājumiem tiek izslēgti nolietoti, pēc satura novecojuši, kā arī nozaudēti 

izdevumi. 

 
 

2015.gadā no Alūksnes un Apes novadu bibliotēku krājumiem izslēgts 16616 vienības, 

no tām 53 % ir grāmatas, bet 47 % preses izdevumi. Novadu bibliotēkām ir mazpieprasītās 

literatūras glabāšanas problēmas- nav krātuvju telpu. 

2015.gadā, piedaloties Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbiniekiem, 8 Alūksnes novada 

pagastu bibliotēkās un 1 Apes novada bibliotēkā, tika veiktas krājuma inventarizācijas: Annas, 

Malienas, Jaunalūksnes, Liepnas, Ilzenes, Bejas, Kalncempju, Pededzes un Vidagas 

bibliotēkās. Bibliotēku krājumos esošās grāmatas tika salīdzinātas ar datorizēto uzskaiti, kura 

tiek veikta IS Alise. Rūpīga veikta inventarizācijas aktu  analīze, apkopoti secinājumi par 

krājuma saglabāšanu, datu atbilstību (likvidētas kļūdas eksemplāru ierakstiem), izvērtēti 

trūkstošo grāmatu iemesli. Veikta bojāto svītrkodu atjaunošana, norakstītas krājuma pārbaudē 

5436
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neatrastās grāmatas, līdz ar to sakārtoti  bibliotēku krājumi atbilstoši prasībām un novērstas 

neprecizitātes. Inventarizācijas dati salīdzināti ar pašvaldības grāmatvedības datiem, 

nepieciešamības gadījumā- dati koriģēti. 

Bibliotēku krājumu apgrozība 2015.gadā 

Bibliotēkas Kopējā krājuma 

apgrozība 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

Seriālizdevumu 

krājuma apgrozība 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 1,41 1,08 2,6 

Alūksnes novada pagastu 

bibliotēkas 

0,94 0,54 2,6 

Apes bibliotēka 1,18 0,78 2,26 

Apes novada pagastu 

bibliotēkas 

1,43 0,48 1,23 

Reģiona bibliotēkās  1,04 0,68 2,35 

  

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

priekšroka tiek dota preses izdevumu lasīšanai (izsniegums + 3,6%), grāmatas lasīšanai tiek 

paņemtas retāk (izsniegums -8%). Par to liecina arī tas, ka vairākus gadus pēc kārtas bibliotēkās 

samazinās izsniegumu skaits, informācija tiek iegūta, izmantojot citus resursus. 

 

 
 
46 % no visa reģiona bibliotēku krājuma ir informācijas resursi dažādās nozarēs, 41 % - 

daiļliteratūra, bet 13 % bērnu literatūra. Minētā proporcionālā attiecība, salīdzinot ar 2014.gadu, 

būtiski nav mainījusies. 

Krājumā ir izdevumi 93 % latviešu valodā, 6 % krievu un tikai 1 % citās valodās. 

Bibliotēku skaits, kuru krājumi atspoguļoti elektroniskajā katalogā, atskaites gadā nav 

mainījies. Reģionālo kopkatalogu veido Alūksnes pilsētas bibliotēka un 17 Alūksnes novada 

pašvaldības publiskās bibliotēkas, 4 Apes novada pašvaldības publiskās bibliotēkas, 2 skolu 

bibliotēkas- Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēka un E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

bibliotēka. Kopējais ierakstu skaits elektroniskajā kopkatalogā ~ 39 500, ziņas par ~ 194000 

eksemplāriem. 2015.gadā katalogam pievienoti 1360 ieraksti. Rekataloģizācija pabeigta visās 

reģiona publiskajās bibliotēkās, Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēka turpina mācību 

grāmatu rekataloģizāciju, rekataloģizācijas process turpinās arī E.Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas bibliotēkā. 
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Informācija par jaunieguvumiem atrodama bibliotēkas interneta vietnē www.albibl.lv  

sadaļā Jaunās grāmatas, jaunumi tiek reklamēti arī bibliotēkas profilā portālā 

www.draugiem.lv/apb , kur tiek ievietota galerija ar jauno izdevumu attēliem un īsām 

anotācijām. Šajā sociālā tīkla vietnē tiek pievērsta uzmanība arī grāmatām par citām tēmām, 

autoriem- publicējot ziņu par kāda autora jubileju, kādu notikumu- tiek ievietota saite uz 

kopkatalogu, kurā atlasīti izdevumi par attiecīgo tēmu. Jauno grāmatu diena ir arī Apes 

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

popularizētu bibliotēku krājumu saturu, izveidota prezentācija- apskats ”Jaunāko grāmatu 

pasaulē”, “Grāmatas- tilti pāri laikam un telpai”. 

Novadu bibliotēkas lielu vērību veltījušas krājuma kvalitātei un pieprasījumiem, bet darbs 

pie krājumu kvalitātes izvērtēšanas ir jāturpina. 

 

 

 

 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja 

Sandra Avotiņa, direktore Iveta Ozoliņa 

  

http://www.albibl.lv/
http://www.draugiem.lv/apb
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3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

 

Viens no bibliotēku galvenajiem uzdevumiem ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana 

ikvienai bibliotēkas lietotāju grupai. 

Ekonomiskā un demogrāfiskā situācija valstī kopumā atstāj iespaidu uz bibliotēku 

apmeklētāju skaitu un pakalpojumu pieprasījumu. Neskatoties uz to, ka mazinoties faktiskajam 

iedzīvotāju skaitam apkalpojamajā teritorijā, bibliotēkās reģistrēto lietotāju skaits nav sarucis. 

Statistikas dati norāda uz oficiālajām iedzīvotāju skaita izmaiņām, taču ikdienā sastopamies ar 

faktisko iedzīvotāju skaita samazinājumu, diemžēl, tas ir daudz lielāks par statistikā norādīto – 

informācija no tuviniekiem par aizceļojušajiem, darbā ar parādniekiem bieži atklājam, ka 

meklējamais vairs nedzīvo Latvijā. 2015. gadā Alūksnes novadā pēc Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes datiem tas ir samazinājies par 291, savukārt Apes novadā – par 60 cilvēkiem. 

Tendence novecot vietējai sabiedrībai ietekme bibliotēkas pakalpojumu attīstību. Joprojām 

priekšroka tiek dota tradicionālajiem pakalpojumiem – iespieddarbu un citu materiālu 

saņemšanai/ nodošanai līdzņemšanai, preses lasīšanai, pasākumu apmeklējumiem. Lai radītu 

pieprasījumu pēc jauniem, mūsdienīgiem pakalpojumiem, bibliotēkai jāstrādā pie apmeklētāju 

izglītošanas, informācijpratības pilnveidošanas.  

 

Rādītāji 2014. gads 2015. gads Dinamika 

Lietotāji 7275 7281 + 6 

Apmeklētāji 124 840 250 688 + 125 848 

t. sk. fiziskie 124 840 120 001 -4839 

Virtuālie 20 729 130 687 + 109 958 

Izsniegums 201 464 195 944 -5520 

 

Vērtējot darba rādītājus, redzams, ka ir samazinājies apmeklējumu un izsniegumu skaits, 

bet jūtami pieaudzis virtuālo apmeklējumu skaits. Tam par pamatu ir portāla www.biblioteka.lv 

bibliotēku profilu apmeklējumi, kā arī tas, ka vairākām bibliotēkām ir izveidoti konti sociālajos 

tīklos – Gaujienas bibliotēkai – www.twitter.com, www.draugiem.lv/gaujienasbiblioteka, 

Annas bibliotēkai - www.twitter.com, www.draugiem.lv, Apes bibliotēkai – www.twitter.com, 

savukārt Veclaicenes pagastam sociālajos tīklos www.draugiem.lv un www.facebook.com ir 

izveidotas mājas lapas, kur tiek ievietota arī informācija par bibliotēkas aktualitātēm. 

Informācija par novadu bibliotēkām ir skatāma arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnē 

www.albibl.lv, par Apes novada bibliotēkām – www.apesnovads.lv.  

Runājot par darba rādītājiem attiecībā uz bērniem un jauniešiem, tad skaitļi ir palikuši 

praktiski nemainīgi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. No visiem bibliotēku lietotājiem 32% ir 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (2014. gadā – 31%), apmeklētāji – 37 % (2014. gadā – 36%), 

izsniegums – 25% (2014. gadā – 26%). Analizējot izsnieguma datus, redzams, ka kopumā ir 

palielinājies seriālizdevumu izsniegums – par 3394, bet grāmatu, savukārt, samazinājies par 

8905 vienībām. Tas liecina, ka ir pieaugusi interese par periodiskajiem izdevumiem, jo lielākā 

daļa iedzīvotāju nevar atļaut tos abonēt dārdzības dēļ.  

Pakalpojumu pieejamību ir veicinājis faktors, ka visas 22 Alūksnes un Apes novadu 

publiskās bibliotēkas ir ievadījušas savus krājumus IS ALISE, līdz ar to visi izdevumi ir 

redzami Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Tajā ir atspoguļots 

arī Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēkas grāmatu krājums, daļēji arī Ernsta Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkas krājums. Visas 22 pašvaldību publiskās bibliotēkas veic 

lietotāju automatizēto apkalpošanu. Pilnveidota pakalpojumu pieejamība, izmantojot 

informācijas tehnoloģiju iespējas: 

 uzsākta attālināto lietotāju reģistrācija un apkalpošana, 

 iespējama dokumentu attālināta rezervēšana, izmantošanas termiņa pagarināšana 

elektroniski, elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa 

beigām, 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.albibl.lv/
http://www.apesnovads.lv/
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 pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma bez maksas tiek veikta elektroniski pieejamu 

informācijas avotu nosūtīšana uz e-pastiem. 

Regulāri tiek aktualizēta informācija Alūksnes pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnē 

www.albibl.lv, nodrošinot operatīvu informāciju gan iedzīvotājiem, gan reģiona 

bibliotekāriem. Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir izveidots savs profils sociālajā tīklā 

www.draugiem.lv, kur regulāri tiek ievietota informācija par jaunākajām grāmatām (grāmatas 

attēls + anotācija), ar norādi uz elektronisko katalogu. Tādējādi grāmatas tiek popularizētas arī 

virtuāli, atvieglojot lietotājiem meklēšanu. Šeit tiek ievietota informācija arī par ievērojamiem 

cilvēkiem, ar norādi uz viņu darbiem elektroniskajā kopkatalogā. Bibliotēkas profils ir aktīvi 

pārstāvēts sociālajā tīklā www.draugiem.lv . Iepriekšējā gadā tajā ievietota  421 jauna ziņa un 

izveidotas 53 fotogalerijas. Šobrīd www.draugiem.lv vietnē Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

profilam ir 560 sekotāji. Informācija par bibliotēkas aktualitātēm atrodama arī portālā 

www.biblioteka.lv, kurš savukārt papildināts ar 54 ziņām un 53 galerijām. 

-  

Bibliotēka Iedzīvotāju skaits 

apkalpojamā teritorijā 

Iedzīvotāju % 

aptvērums 

Alūksnes pilsētas bibliotēka 7982 27 % 

Alsviķu pagasta bibliotēka 800 25 % 

Alsviķu pagasta Strautiņu bibliotēka 722 49 % 

Annas  bibliotēka 463 36 % 

Apes bibliotēka 1474 43 % 

Gaujienas bibliotēka 940 45,5 % 

Ilzenes bibliotēka 389 56 % 

Jaunalūksnes bibliotēka 762 45 % 

Jaunalūksnes pagasta Bejas bibliotēka 460 39 % 

Jaunannas bibliotēka 510 30 % 

Jaunlaicenes bibliotēka 478 44 % 

Kalncempju bibliotēka 197 48 % 

Liepnas pagasta bibliotēka 851 37 % 

Malienas bibliotēka 424 28 % 

Mālupes pagasta bibliotēka 652 35 % 

Mārkalnes pagasta bibliotēka 374 59 % 

Pededzes bibliotēka 710 35 % 

Trapenes bibliotēka 759 58 % 

Veclaicenes bibliotēka 378 32 % 

Vidagas bibliotēka 393 37,5 % 

Zeltiņu bibliotēka 393 47 % 

Māriņkalna bibliotēka 819 32 % 

 

Jau otro gadu pēc kārtas gandrīz visās bibliotēkās samazinājies datorlietotāju skaits. Tā, 

piemēram, Alūksnes pilsētas bibliotēkā interneta pieejas punktā reģistrēto lietotāju 

samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu - 22% jeb 100 lietotāji, apmeklējuma 

samazinājums - par 26% jeb 1569 reizes mazāks. Lai gan tas nav kvantitatīvi izmērīts, tomēr 

ikdienas novērojumi liecina, ka samazinājums nav skāris tos apmeklētājus, kas iegriežas 

bibliotēkā izmantot drukāšanas pakalpojumus. 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 1960 dokumentu elektroniskā 

piegāde, kas ir par 393 vienībām vairāk nekā 2014. gadā. 

http://www.albibl.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Attīstot bibliotēkas pakalpojumus,  tiek domāts, lai tie būtu izmantojami visām vecuma 

grupām un atbilstoši katra lietotāja vēlmēm. Alūksnes pilsētas bibliotēka  ikdienā strādā arī ar 

attālinātiem lietotājiem, notiek informācijas apmaiņa telefoniski un elektroniski. Ar katru gadu 

arvien aktīvāka kļūst  bibliotēkas komunikācija ar lasītāju e-vidē (uzziņu sniegšana, e-

dokumentu piegāde, iespieddarbu lietošanas termiņa pagarināšana, informēšana par pienākušo 

rindu uz grāmatām).  Autorizācijas dati piešķirti pavisam   66 lasītājiem (2014.gadā bija 55). 

Gada laikā viņi ir pasūtījuši 69 grāmatas (2014.gadā  bija 75 pasūtījumi). Iepriekšējā gadā 

izsniegti 86 elektroniskie resursi (38 DVD filmas, 42 klausāmgrāmatas un 6 novadpētniecības 

darbi). 

Joprojām aktuāla problēma, kas ietekmē arī bibliotēkas informācijas resursu pieejamību, 

ir lasītāji – parādnieki. Diemžēl ir daļa lietotāju, kuri bezatbildīgi izturas pret bibliotēkas 

grāmatām, neievēro to atdošanas termiņus. Viņi tiek informēti pa telefonu un ar rakstveida 

atgādinājuma vēstulēm, plaši izmantota saziņa pa e-pastu, kā arī komunikācija sociālajos 

portālos. Jāatzīst, ka atsaucība nav pārāk liela, jo daudzi no viņiem atrodas ārpus Latvijas 

robežām, vēl vienai daļai mainīti telefona numuri, tāpēc parādnieku paņemtās grāmatas atgūt ir 

ļoti sarežģīti, bieži vien neiespējami. Un tā uz neatgriešanos pazūd vērtīgas, citiem lasītājiem 

nepieciešamas grāmatas, kuras esam spiesti ar laiku izslēgt no krājuma. 

Krājuma popularizēšanas nolūkos Alūksnes pilsētas bibliotēkā reizi mēnesī tiek rīkota  

Jauno grāmatu diena, kuru papildina jaunieguvumu izstāde un grāmatu apskats. Ar gadiem ir 

izveidojies stabils lasītāju kontingents, kurš regulāri seko izdevniecību piedāvājumiem un 

apmeklē  šos abonementā rīkotos pasākumus. Jauno grāmatu saraksti pieejami gan 

tradicionālajā,  gan elektroniskajā veidā.  

Nopietns atbalsts krājuma papildināšanā  katru gadu ir lasītāju dāvinājumi. Grāmatas tiek 

dāvinātas gan akcijas “Uzdāvini vienu jaunu grāmatu savai bibliotēkai!” laikā, gan ārpus tās. 

Jāpiebilst, ka dāvinājumi no privātpersonām tiek pieņemti ar stingru atlasi. Labākie, vērtīgākie 

izdevumi tiek izmantoti krājuma nolietoto grāmatu nomaiņai, ievietojot tos vai nu aktīvajā vai 

arī krātuves fondā. Savukārt, tie iespieddarbi, kas netiek ņemti uzskaitē, tiek piedāvāti pagastu 

bibliotēkām vai novietoti grāmatu apmaiņas plauktā, kas ir ļoti populārs bibliotēkas 

apmeklētāju vidū. 

Lasītāju vidū pēdējos gados vērojama lielāka interese par praktiskām lietām, ko cilvēks 

pats var pagatavot mājas apstākļos (vīna darināšana, sukāžu gatavošana, dārzniecība, rokdarbi, 

interjers), daudzi pēdējā laikā pievērsušies astroloģijas jautājumu pētīšanai, līdz ar to šāda 

satura literatūra tiek pieprasīta diezgan bieži. Sakarā ar to, ka arvien vairāk cilvēku izvēlās 

pavadīt atvaļinājumu citās zemēs, pieprasītāko grāmatu topā atrodas tūrisma ceļveži, 

sarunvārdnīcas un ceļojumu apraksti. 

Lielos vilcienos lasītāju tendences nav būtiski mainījušās salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

Joprojām populārāko iespieddarbu sarakstā atrodas latviešu oriģinālliteratūra (A. Sk. Gailītes 

romāni, M. Zālīte “Pieci pirksti”), ārzemju bestselleri (Š. Linkas, Dž. Devero, Dž. Menselas 

romāni), kriminālromāni (D. Judina,  M. Grietēna, A. Mariņina,  K. Lekberga, Nesbē Jū), 

biogrāfiskā literatūra par Latvijā un pasaulē populāriem cilvēkiem (L.Blaua “Harijs 

Spanovskis. Nekas jau nebeidzas…”,  V. Zatlers “Kas es esmu”,  D. Mazvērsīte “Uldis 

Stabulnieks. Tik un tā”), novadnieku proza (D. Avotiņa, Sk. Kaldupe, M. Svīre), kā arī “Lata 

romāna” sērijā izdotie darbi (I. Bauere, A. Zīle, I. Puriņa). Starp psiholoģiskā rakstura 

iespieddarbiem līderpozīcijas ieņem I. Blūmas “Latvietes karma” un K.P. Estesas “Sievietes, 

kuras skrien ar vilkiem”. Savukārt, dabas mīļotāju sirdis iekārojusi B. Eglītes grāmata “Zvēri 

un cilvēki” par Līgatnes dabas taku “lāču mammu”, zvērkopi Velgu Vītolu. 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamību attāliem lietotājiem nodrošina bibliotēkas tīmekļa 

vietne www.albibl.lv, kas ļauj iepazīties ar Alūksnes un Apes novadu elektronisko kopkatalogu,  

novadpētniecības datubāzi, pašvaldības dokumentiem, jauno grāmatu sarakstu un virtuālo 

izstādi, bibliotēkā pieejamo pakalpojumu klāstu, aktualitātēm, fotogalerijām un ar visvairāk 

lasītāko grāmatu sarakstu. Savukārt, autorizētiem lietotājiem ir iespējams veikt elektronisko 

http://www.albibl.lv/
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grāmatu pasūtīšanu, termiņa pagarināšanu, kā arī redzēt savus datus par izsniegtajām, 

pasūtītajām un rezervētajām grāmatām. 

Pieprasītas ir konsultācijas datora un interneta izmantošanā, palīdzība kāda sociālā tīkla 

izmantošanā, internetbankas maksājumu vai izdruku veikšana, ātrā kredīta noformēšana. 

Lietotāju apmācību bibliotēku darbinieki veic pārsvarā individuāli, grupu apmācības ir 

notikušas tikai Alūksnes pilsētas bibliotēkā un  Alsviķu bibliotēkā, kur senioru datorapmācībām 

kopumā ir veltītas 68 stundas. Jāteic, ka 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. Ir palielinājies to 

bērnu un jauniešu skaits, kuri izmanto WiFi savos datoros, planšetdatoros un viedtālruņos. 

Šogad ir turpinājis samazināties izsniegumu skaits.  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. Šie 

rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nav mainījušies. Kā pamatojums tam ir iedzīvotāju zemā 

maksātspēja, nevarot atļauties abonēt vai nopirkt sev vēlamos preses izdevumus. Tāpēc 

vairākas bibliotēkas, komplektējot savus krājumus periodikai atvēlē 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. Lai papildinātu 

periodisko izdevumu klāstu, dažās bibliotēkās (Veclaicene, Kalncempji) lasītāji piedāvā 

žurnālus no saviem krājumiem, kuri jau ir izlasīti un tālāk tiek piedāvāti arī citiem lasītājiem. 

Tā kā Veclaicenes pagasts robežojas ar Igauniju, tad bibliotēkā ir pieejams arī laikraksts igauņu 

valodā “Worumaa Teataja”. 

Attiecībā uz uzziņu un informācijas darbu bibliotēkās, informacionālo pieprasījumu 

gadījumā tiek strādāts ar vairākām datubāzēm, sākot ar BIS Alise, turpinot ar Lursoft laikrakstu 

bibliotēku, Letonika.lv un LNB Analītikas datubāzi, kā arī LNB Digitālo bibliotēku un 

elektronisko katalogu. Reizēm tiek izmantoti arī internetā brīvi pieejami informācijas avoti. 

Iespēju robežās tiek glabāti arī vairāku iepriekšējo gadu žurnāli, pēc kuriem ir bijis lielāks 

pieprasījums. 

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. Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir 

izveidojusies laba sadarbība ar pilsētas pensionāru biedrību “Sudrabs”. Seniori labprāt apmeklē 

bibliotēkas organizētos pasākumus, kā arī aicina bibliotēkas pārstāvjus pie sevis, lai uzzinātu 

par jaunumiem bibliotēkā. Aktīvi ar vecākā gada gājuma cilvēkiem strādā arī Alsviķu 

bibliotēka, organizējot datorapmācības, kā arī rīkojot kopīgus pasākumus ar pensionāru 

biedrību “Noskaņa”. Savukārt Trapenes bibliotēka jau vairākus gadus strādā ar vecāka 

gadagājuma cilvēkiem un invalīdiem Sociālās aprūpes centrā “Trapene”, kuri  bibliotēkas 

pakalpojumus saņem 1x nedēļā. Šo klientu vidū pēdējā laikā īpaši pieprasītas ir kļuvušas 

klausāmgrāmats un filmas, tāpēc 2015.gadā bibliotēkas krājuma komplektēšanas prioritāte ir 

bijusi audiovizuālo materiālu iegāde (DVD, 25 DVD Latvijas kino centra Latvijas filmu izlase). 

Vairāk būtu jādomā, kā bibliotēkas aktivitātēs varētu iesaistīt arī sociālā riska grupu 

klientus, bet jāteic, ka šīs mērķgrupas pārstāvjus ieinteresēt un iesaistīt bibliotēkas aktivitātēs 

ir visgrūtāk. Pārsvarā šie cilvēki ierodas bibliotēkā 1x mēneša sākumā, lai saņemtu izdrukas par 

bankas konta stāvokli. Šajā jomā turpmāk bibliotēkai būtu vairāk jāsadarbojas ar Valsts 

Nodarbinātības aģentūru. 
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Runājot par bibliotēku pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tad šajā jomā nekas 

būtiski nav mainījies, jo lielākā daļa bibliotēku atrodas pielāgotās telpās, 11 bibliotēkas atrodas 

ēku otrajos stāvos. Uzbrauktuves ir ierīkotas 8 bibliotēkām –Bejas, Jaunalūksnes, Kalncempju, 

Mālupes, Strautiņu, Veclaicenes, Trapene un Vidagas bibliotēkās. 

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

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

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

saīsināts līdz minimumam. Vecākā gada gājuma cilvēkiem pēc pieprasījuma vairākas 

bibliotēkas (Beja, Mālupe, Māriņkalns, Veclaicene, Ilzene, Ape, Jaunanna, Gaujiena) 

lasāmvielu piegādā mājās. Lai noskaidrotu lasītāju vēlmes, vairākās bibliotēkās (Anna, Zeltiņi, 

Trapene, Mārkalne) ir veiktas bibliotēku apmeklētāju aptaujas. 

Visās bibliotēkās ir izveidotas atsauksmju un ierosinājumu burtnīcas, daudzās ir izveidoti 

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

nepieciešamo informāciju, bibliotēkas vizītkartes un logo. 

Nevar nepieminēt, ka Alūksnes novadā ir saglabājies arī vēl viens lasītāju klubiņš 

“Pipariņš”, kurš darbojas jau septiņus gadus. Pirms tam vairāk kā 10 gadus Bejas bibliotēkā 

darbojas klubiņš “Pīlādzis”, sastāvs ir palicis iepriekšējais, ir manījies nosaukums un vadītāja, 

bet aktivitātes notiek regulāri. Bejas bibliotēkas vadītāja Mudīte Rusakova raksta: “Bejas 

bibliotēkas veiksmes stāsts ir nemainīgs – tas ka daudzu gadu garumā ir izdevies saglabāt 

lasītāju klubiņu “Pipariņš” ar savu kodoliņu – sievām, kas cītīgi reizi mēnesī nāk uz rīkotajiem 

pasākumiem, vēlas uzzināt un redzēt ko jaunu un interesantu, tiekas ar cilvēkiem, darbojas  un 

ļauj darboties citiem. Šī ir arī iespēja satikties savā starpā un nedaudz “patrīt” mēles un 

izklaidēties. Pie reizes apmainīt grāmatas, padalīties ar citiem par izlasīto un piedzīvoto. 

Bejas bibliotēkas veiksme ir arī sadarbība ar darboties gribošu, idejām bagātu Bejas 

novadpētniecības centra pārzini Jolantu Baldiņu. Viena otrai palīdzam pasākumu un izstāžu 

veidošanā, vadīšanā, kopīgi gatavojam prezentācijas, jo tas ir liels, pamatīgs un laikietilpīgs 

darbs. Kamēr viena meklē materiālus, otra to var apstrādāt, skenēt, aprakstīt, visu likt kopā un 

noformēt”. 

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. 2015. gadā SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu skaits ir bijis 902, attiecīgi 

2014. gadā tās bija 1046 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. 

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. 

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 
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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 politologu Ivaru Ijabu, 12. Saeimas deputātu, 

atvaļināto ģenerāli Kārli Krēsliņu, gastroenteroloģijas profesoru Anatoliju Danilānu u.c 

Atsauksmes no apmeklētājiem bija ļoti pozitīvas. Jebkurā gadījumā, tas veicina bibliotēkas 

publicitāti un līdz ar to arī jaunu apmeklētāju piesaisti. 

  

Tikšanās ar 12. Saeimas deputātu, 

ģenerāli Kārli Krēsliņu Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā 

Kārlis Krēsliņš E.Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijā 

 

 
Politologs Ivars Ijabs tiekas ar E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņiem 

 

  

Gastroenteroloģijas profesors Anatolijs Danilāns Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
 

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

veidošanas, bet jāreklamē jau esošie. Joprojām ļoti daudzi cilvēki nemaz nezina, kādas iespējas 
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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. 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
  

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

 

1. Darba raksturojums bibliotēku sistēmā, metodiskā un konsultatīvā darba 

organizācija attiecībā uz šo virzienu. 

 

Galvenais bibliotēku uzdevums 2015.gadā – sniegt un nemitīgi attīstīt kvalitatīvus 

pakalpojumus, kā arī  ar dažādu aktivitāšu palīdzību atbilstoši vecumposmam veicināt bērnu un 

jauniešu interesi par grāmatām un lasīšanu.  

Alūksnes un Apes novadā darbojas 22 bibliotēkas. Visām Alūksnes un Apes novada 

pagastu bibliotēkām metodiskā centra funkcijas bērnu un jauniešu apkalpošanas jautājumos 

veic bibliotēkas metodiķe un bērnu literatūras nodaļa. 

Alūksnes un Apes novados pavisam kopā ir reģistrēti 2357 bērni un jaunieši līdz 18 

gadu vecumam, kas ir 32.4 % no visiem Alūksnes pilsētas un novadu bibliotēkās reģistrētajiem 

apmeklētājiem. Apmeklējumu skaits bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – 44497, 

kas ir 37.1 % no visiem bibliotēku apmeklējumiem. Izsniegums šajā kategorijā – 48379 jeb 

24.7% no kopējā izsnieguma Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās. Salīdzinājumam – 

2014.gadā: reģistrēto bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits – 2231, apmeklējums – 52815, 

izsniegums – 51625.  

 

 
Diagramma Nr.1 

 

Salīdzinājumā ar 2014.gadu, abos novados reģistrēto bērnu un jauniešu līdz 18 gadu 

vecumam skaits ir nedaudz pieaudzis – par 126 (skat. diagrammu Nr.1). 

 

22312357

Alūksnes un Apes novados reģistrēto bērnu un jauniešu 
skaits

2014.gads 2015.gads
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Diagramma Nr.2 

 

Bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam fiziskais bibliotēku apmeklējums Alūksnes 

un Apes novados, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2015.gadā diemžēl ir samazinājies par 8318 

skaita vienībām (diagramma Nr.2).  

 

 

Diagramma Nr.3 

 

Izvērtējot 3.diagrammas datus, var secināt, ka salīdzinājumā ar 2014.gadu, pagājušajā 

gadā par 3246 skaita vienībām samazinājies ir arī izsniegums bērniem un jauniešiem līdz 18 

gadu vecumam.  

Gan Alūksnes un Apes novados, gan Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras 

nodaļā kopumā vērojams gan apmeklējumu, gan izsniegumu bērniem un jauniešiem 

52815
44497

Bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam fiziskais 
apmeklējums Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās

2014.gads 2015.gads

5162548379

Izsniegums bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam 
Alūksnes un Apes novados

2014.gads 2015.gads
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statistiskais kritums. Iespējams, to varētu izskaidrot ar to, ka gan pilsētā, gan abos novados gada 

laikā ir samazinājies faktiskais iedzīvotāju skaits.  

 

Sadalījums 2014.gads 2015.gads +/- 

salīdzinājumā 

ar 2014.gadu 

Lasītāju kopskaits 1324 1315 -9 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g.v.  759 839 + 80 

Apmeklējumi 17472 16212 -1260 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g.v. 12113 10989 -1124 

Izsniegums 21202 20573 -629 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g.v.  16078 15993 -85 

Uzziņas 1436 1191 -245 

Datorlietotāji 3677 2643 - 1034 

Krājums 11300 11555 + 255 

CD/DVD 20 5 + 5 

Virtuālie apmeklējumi:  

http://www.draugiem.lv/berni.albibl - 472 - 

www.berni.albibl.lv - 946 - 
1.tabula. Pārskats par statistiku Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2015.gadā bija 1315 reģistrētie 

apmeklētāji, kas ir 63.7 % no visā bibliotēkā reģistrēto lasītāju kopskaita. Salīdzinājumam: 

2014.gadā nodaļā bija reģistrēti 1324 apmeklētāji. Līdz ar to var secināt, ka 2015.gadā reģistrēto 

apmeklētāju skaits samazinājies par 9 skaita vienībām. Salīdzinot 2014. un 2015.gadu, redzams, 

ka gada laikā samazinājies ir arī apmeklējumu un izsniegumu skaits bērnu literatūras nodaļā 

(skat. diagrammu Nr. 4). 

 

 
Diagramma Nr.4 

 

Lai popularizētu bibliotēkas darbu, 2013.gada martā tika izveidots Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas blogs www.berni.albibl.lv. 2014.gadā diemžēl neesam 

sekojuši līdzi bloga apmeklējuma statistikai, taču 2015.gadā kopumā reģistrētas 1538 

pieslēgšanās reizes, un mūsu blogu šī gada laikā apmeklējuši 946 unikālie lietotāji. Ņemot vērā, 

ka lielākā daļa bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam ikdienā aktīvi izmanto dažādus sociālos 
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tīklus, lai informētu par nodaļas aktivitātēm, paralēli bloga darbībai 2015.gadā esam izveidojuši 

arī atsevišķu bērnu literatūras nodaļas lapu sociālajā portālā draugiem.lv 

(http://www.draugiem.lv/berni.albibl). Lapa šajā portālā darbojas kopš 2015.gada maija, un līdz 

gada beigām tika reģistrēti 472 lapas unikālie apmeklējumi, tai bija sākuši sekot jau 95 lietotāji 

un lapas kopējais skatījumu skaits uz 31.decembri sasniedza 10137 reizes.  

Vairākas Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas arī 2015.gadā bija iesaistījušās lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrija”. Sasummējot visus ekspertus kopā, 

pavisam abos novados šajā lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 561 lasītājs.  

 

 

Pārskats par darbu ar bērniem un jauniešiem Alūksnes un Apes novadu pagastu 

bibliotēkās 

 

 

Alūksnes un Apes novadu pagastos ar katru gadu, diemžēl, samazinās bērnu un jauniešu 

skaits. Pēdējo desmit gadu laikā ir slēgtas vairākas lauku skolas, un tas negatīvi atsaucas arī uz 

bibliotēku darbu ar bērniem un jauniešiem šajos pagastos. Izvērtējot Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku vadītāju atskaites, var secināt, ka aktīvāks darbs ar bērniem un jauniešiem notiek 

tieši tajās bibliotēkās, kurām ir iespējama sadarbība ar skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi. 

Taču ir bibliotēkas, kurās bibliotekāri spēj nodrošināt intensīvu darbs ar bērniem un jauniešiem 

arī tad, ja pagastā nedarbojas skola vai pirmsskolas izglītības iestāde. 

 

 

Alsviķu bibliotēka 

 

Bibliotēkai ir laba un ilggadēja sadarbība ar PII “Saulīte”. Lielākie audzēkņi  piedalījās 

kā grāmatu eksperti, bet mazākie – iepazinās ar  jaunākajām grāmatām un ceļoja pasaku 

valstībā. Bērni ciemojās  bibliotēkā un iepazina bibliotēku un bibliotekāra profesiju, kā arī 

bibliotēka viesojās pie viņiem. Bērnudārza audzēkņiem tika piedāvātas dažādas multiplikācijas 

filmas, kopā tika atzīmēti gadskārtu ieražu svētki - Mārtiņdiena, Valsts svētku dienas utt. 

Nozīmīgākie pasākumi bērniem un jauniešiem 2015.gadā: 

Jau par tradīciju kļuvis pasākums “Nakts bibliotēkā”.  Tas bibliotēkā gada ietvaros tiek 

atkārtots vairākas reizes, turklāt – katru reizi par noteiktu tematu. Šis pasākums ir lasīšanas 

veicināšanas pasākums, jo darbojas noteikums – “piedalās tikai tie, kas lasa”. Jūnijā pasākums 

bija par multfilmu varoņu Minionu tēmu. Visiem bija jāierodas īpašā tērpā – Minionu 

dresskods. Neizpalika arī galda klāšana, spēles, vainagu pīšana, Jāņu zāļu meklēšana pa Alsviķu 

pļavām, jo bija jāpin vainags no noteiktām jāņuzālēm, jāorientējas grāmatu nosaukumu 

sakārtošanā pēc alfabēta, cilvēku vārdi jāsakārto pēc alfabēta, jāatpazīst savs pagasts pēc 

vecajiem fotoattēliem utt. Savukārt augustā “Nakts bibliotēkā” pamattēma bija “Kinozvaigžņu 

nakts”, kur bērni varēja pārvērsties par dažādām seriālu zvaigznēm un citām slavenībām. Trešo 

reizi “Nakts bibliotēkā” bija oktobrī Hellovīnu noskaņās. Decembrī “Nakts bibliotēkā” tēma – 

“Piparkūku nakts”.  

Svarīgi atzīmēt, ka Alsviķu bibliotēkā pasākumu organizēšanā aktīvi tiek iesaistīti paši 

bērni.  

Tā kā Alsviķu bibliotēka ir aktīva Bērnu žūrijas dalībniece, jau vasaras sākumā gan 

skolas bērni, gan PII “Saulīte” bērni un audzinātājas tika iepazīstināti ar jauno bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijas 2015.gada kolekciju. Tika sniegts ieskats jaunāko grāmatu pasaulē. 

http://www.draugiem.lv/berni.albibl
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Annas bibliotēka 

 

 

Lai gan pagastā jau vairākus gadus nepastāv Annas pamatskola, bibliotēka iespēju 

robežās cenšas  strādāt ar pagasta bērniem un jauniešiem, nodrošinot viņiem iespēju iesaistīties 

dažādās spēlēs un rotaļās, piedalīties priekšā lasīšanas nodarbībās utt. Lai vecāki, kas uz 

bibliotēku atnākuši kopā ar maziem bērniem, varētu brīvi izmantot bibliotēkas piedāvātos 

pakalpojumus, bibliotekāre iesaista bērnus dažādās aktivitātēs bērnu rotaļu stūrītī.  

Gada nogalē paši čaklākie bērni un jaunieši, kuri apmeklē bibliotēku, tika arī apbalvoti. 

Tas atzīmējams kā laba lasīšanu veicinošā prakse.  

 

 

Apes bibliotēka 

 

 

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

iestādi “Vāverīte”. Tiek rīkotas tematiskās pēcpusdienas, bibliotekārās stundas, literārās 

stundas un konferences, projektu prezentācijas un konkursi. Jau 15.gadu pēc kārtas Apes 

bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”.  

Bērnu literatūras nodaļā ierīkots spēļu stūrītis, kurš mudina pirmsskolas vecuma bērnus, 

kuru vecāki tobrīd izmanto lasītavas pakalpojumus, lietderīgi pavadīt savu laiku. Arī skolēni, 

gaidot rindā uz piekļuvi datoriem, šeit labprāt spēlē spēles, liek puzles, iepazīst jaunieguvumus. 

Tradicionāli katru gadu PII “Vāverīte” audzēkņiem un 1.klases skolēniem tiek 

organizētas pirmās tikšanās ar bibliotēku.  

Bērnu literatūras nodaļā 2015.gadā ir organizēta arī bibliotekārā stunda „Kā  bibliotēkā 

izvēlēties grāmatu?” un  Lielā gudrības stunda „Enciklopēdijas – padomdevējs un draugs”.  

Apē 2015.gadā 1.reizi notika Grāmatu svētki, kuru ietvaros pirmsskolēniem, 

sākumklašu skolēniem un 5.-8. klašu skolēniem tika veidota stunda “Lauku sētā dzīve jautra”, 

kurā piedāvāja iespēju tikties ar bērnu rakstnieci Vitu Štelmaheri un uzklausīt  viņas stāstījumu 

par to, kā tapušas grāmatas par sivēna Piglas piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem dažādās 

dzīves situācijās. Iejusties dzīvnieku pasaulē viņai palīdzēja pašas četrgadīgais čau – čau šķirnes 

suņuks Rafi, kas arī izpelnījās nedalītu tikšanās dalībnieku uzmanību. 

Grāmatu svētku ietvaros bērniem bija iespēja iepazīt arī “Vaidavas takas” noslēpumus 

kopā Vaidavas “raganiņu” un gudro Pūci, tikties ar jauniešu elku – apenieti  motosportistu 

Matīsu Karro. Meitenes iepriecināja iespēja nodarbībā “Mans stils” uzklausīt stilistes, 

vizāžistes Lindas Rozenblates  padomus. Vecāko klašu skolēniem bija iespēja doties 

“Fantāzijas ceļojumā laikā un telpā” kopā ar jaunās paaudzes rakstnieci Lauru Dreiži, kuras 

grāmatas jauniešu vidū iemantojušas lielu popularitāti. 

Maijā bibliotēka organizēja lasīšanas konferences „Mana mīļa grāmatiņa” 2.klases 

skolēniem un „Izlasi un iesaki!” 3.klases skolēniem. Bērni  pastāstīja par savu vismīļāko 

grāmatu, ko ieteica izlasīt arī draugiem. Liela loma šajā pasākumā ir bērnu – lasītāju 

dienasgrāmatām, kuras tiek savstarpēji izvērtētas, ņemot vērā gan izlasīto grāmatu skaitu, gan 

dienasgrāmatas vizuālo noformējumu. Veiksmīgākie saņēma  bibliotēkas sarūpētās balvas un 

pateicības rakstus.  
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Bejas bibliotēka 

 

Tā kā netālu no bibliotēkas atrodas Bejas pamatskola, tad lielu daļu bibliotēkas 

pastāvīgo apmeklētāju veido skolēni, kuri nāk lasīt grāmatas un žurnālus un izmantot datora un 

interneta pakalpojumus. Bieži bibliotēku apmeklē arī pirmsskolas grupiņa “Taurenīši” kopā ar 

audzinātāju. 

Lai veiksmīgāk darbotos ar bērniem un būtu interesantāk, pasākumi tiek veidoti kopā ar 

Bejas novadpētniecības centra pārzini Jolantu Baldiņu. Pasākumos bērni tiek iepazīstināti ar 

kādām jaunākajām grāmatām, tiek doti dažādi uzdevumi pašiem zīmēt, rakstīt, domāt, darboties. 

Izmantojam arī interneta resursus un novadpētniecības centra materiālus. 

Bejas bibliotēka piedalījās arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Notika rīta stundas 

lasījums, kad tika iepazīti fragmenti no Marijas Parras grāmatas “Vafeļu sirds”. 

 

Gaujienas bibliotēka 

 

Gaujienas bibliotēka atrodas blakus Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolai un lielākā daļa 

no 100 skolēniem ir bibliotēkas lietotāji. Ir daļa skolnieku, kas bibliotēku apmeklē katru dienu. 

Skolā beidzoties stundām bibliotēkā atrodas bērni, kuri gaida autobusu uz mājām, kā arī mūs 

apmeklē Gaujienas internātpamatskolas bērni. Ļoti palielinājies to bērnu un jauniešu skaits, 

kuri izmanto WiFi - tā ir iespēja lietot bezvadu internetu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. 

Gaujienas bibliotēkas pasākumi tiek rīkoti, ņemot vērā visas vecuma grupas - 

pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem un 

pusaudžiem. 

Mācību gada sākumā Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 1. – 4. klašu skolniekiem un 

PII “Taurenītis” pirmskolas vecuma bērniem tiek organizētas bibliotekārās stundas. Bērni tiek 

iepazīstināti ar iespējām, ko piedāvā bibliotēka, kā arī bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

Vismaz vienu reizi mēnesī bibliotēka rīko dažādus pasākumus, lai caur spēlēm, radošiem 

uzdevumiem un prezentācijām popularizētu rakstniekus un bibliotēkas grāmatu krājumu.  

Jau 12.gadu pēc kārtas Gaujienas bibliotēka piedalās arī “Bērnu un jauniešu žūrijā”. 

Kopumā lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 43 eksperti, čaklākie jūnijā devās 

noslēguma ekskursijā uz Ādažu novadu.  

2015. gadā tika turpināta tradīcija – BŽ atklāšanas pasākums, ciemojoties kādā citā 

bibliotēkā, iepazīstoties ar jaunajām žūrijas grāmatām un nakšņojot teltīs. Šogad 12. augustā 

bibliotekāres kopā ar lasītājiem devās uz Apes novada Trapenes bibliotēku. Tur notika arī 

nakšņošana teltīs. Ar prezentācijas palīdzību bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar jauno Bērnu 

žūrijas grāmatu kolekciju.  

2015. gads pagāja Raiņa un Aspazijas zīmē, un arī Gaujienas bibliotēka popularizēja šos 

izcilos dzejniekus. Martā Gaujienas bibliotēka aicināja PII “Taurenītis” bērnus, Ojāra Vācieša 

Gaujienas vidusskolas 1.- 4. klašu skolēnus un Gaujienas internātpamatskolas 1.-2. klases 

skolēnus, audzinātājas un citus interesentus uz Bērnu rītiem “Jāj pa ceļu pasaciņa”, kas bija 

veltīti dzejnieces 150. gadadienai. Caur veidoto prezentāciju un dažādiem uzdevumiem bērni 
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iepazina ne tikai rakstnieces biogrāfiju, bet arī viņas rakstītos bērnu dzejoļus. PII “Taurenītis” 

vecākās grupas bērni attēloja multfilmu “Pasaciņa” zīmējumos.  

Septembrī visi interesenti tika aicināti uz pasākumiem “Mākonīts un mākonīte” un 

“Jauna plaša pasaulīte”, kuros lasījām dzejnieka Raiņa bērnu dzejoļus, veidojām ilustrācijas un 

skatījāmies  multfilmas.  

Bibliotēkā notiek dažādi tematiski pasākumi un bibliotekārās stundas Ojāra Vācieša 

Gaujienas vidusskolas skolēniem. 

Šogad jau 19. reizi Latvijā tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Gaujienas bibliotēkā no 20. 

līdz 24. aprīlim notika dažādas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem par tēmu “Iepazīsti 

savu bibliotēku”. Nedēļas garumā bibliotēkas lietotāji piedalījās gan folkloras maratonā, gan 

ātrlasīšanas sacensībās, gan uzmanības uzdevumu risināšanā, gan orientējās grāmatu krājumā, 

kā arī pirmo reizi bija foto orientēšanās sacensības bibliotēkas telpās. Bērniem ļoti patika 

uzdevums “Pusstundu par bibliotekāru”, kad katrs varēja iejusties bibliotekāra tēlā un mūsu 

ikdienas darbā. Nedēļas aktivitātes noslēdzās piektdienas vakarā ar pasākumu “Nakts 

bibliotēkā”, kad bērniem bija iespēja nakšņot bibliotēkā.  

Gaujienas bibliotēka vasaras mēnešos organizēja radošo darbu vasaras konkursu 

"Vasaras tauriņu dejā, savijās viss dzejā". Konkurss sākās 2015.gada 1. jūnijā un noslēdzās 

2015. gada 25. augustā. Konkursa mērķis bija iepazīt jūnija, jūlija un augusta mēnešu 

rakstniekus – jubilārus un viņu darbus, veicināt lasītprieku, kā arī attīstīt bērnos un jauniešos 

radošās spējas, izpaust savu talantu, prasmes un iemaņas radošo darbu veidošanā. Konkursa 

darbus visu septembri jebkurš interesents varēja aplūkot izstādē bibliotēkā.  

 

Ilzenes bibliotēka 

 

Ilzenes bibliotēka sadarbojas ar Ilzenes pamatskolu. Katru gadu pirmsskolas vecuma 

bērniem un pirmās klases audzēkņiem tiek organizētas iepazīšanās ar bibliotēku.    

Skolēni piedalās tradicionālajos pasākumos bibliotēkā. Iecienīti ir pasākumi Lieldienās 

un ikgadējās tikšanās reizes ar literātiem . Šogad  skolēni kopā ar citiem bibliotēkas lasītājiem 

tikās ar Trapenes muzeja vadītāju V. Šļukumu un iepazinās ar Raiņa un Aspazijas daiļradi 

literāri muzikālajā pasākumā ‘’Ziemeļnieks kontekstā ar Raini un Aspaziju’’. Šis pasākums 

vecākajām klasēm nostiprināja zināšanas latviešu literatūrā. Vecāko klašu skolēni bija arī to 

literatūras interesentu skaitā, kuri  tikās ar Gulbenes novada dzejnieci I. Krūmiņu un dziedātāju 

H. Madzuli.  

25 skolēni un 5 skolēnu vecāki  šogad piedalījās projektā  “Bērnu žūrija 2015” Bērnu 

žūrijas literatūru skolotājas izmantoja lasīšanas semināros (2015.gadā kopumā notika 3 

lasīšanas semināri).   

Bibliotekāre kopā ar lasītājiem 2015.gadā apmeklēja gan Grāmatu svētkus Apē, gan 

Dzejas dienu pasākumu Alūksnē. 
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Jaunannas bibliotēka 

 

Jaunannas pagasta bibliotēkā darbs ar bērniem un jauniešiem galvenokārt balstās uz 

piedalīšanos lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu un jauniešu žūrija”. Par lasīšanas 

ekspertiem kļūst tieši lasošākie bērni un jaunieši. 2015.gadā par Bērnu žūrijas ekspertiem kļuva 

13 bērni. Notika Bērnu žūrijas pasākums ar orientēšanās elementiem “Kā tu orientējies 

bibliotēkā?”. Pirmsskolas un sākumskolas bērniem tika organizēts pasākums “Pirmie soļi e-

pasaulē”. Kopā ar jauniešu klubiņu “Tikšķis” notika krekliņu apgleznošanas pasākums.  

Bibliotēka piedalījās arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā – pirmsskolas vecuma bērniem 

notika pasākums “Draudzība grāmatās no ziemeļiem”.  

Jāatzīmē, ka viens no nozīmīgākajiem pasākumiem bija “Nakšņošana bibliotēkā”. 

 

 

 

 

 

Jaunlaicenes bibliotēka 

 

 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkai ir veiksmīga, vairāku gadu sadarbība ar Jaunlaicenes 

pamatskolu un Jaunlaicenes Tautas namu. Sadarbojoties bibliotēkai, tautas namam un 

pamatskolai, par tradīciju kļuvis ikgadējais konkurss-viktorīna, kas veltīta radošu personību un 

viņu daiļrades iepazīšanai. 2015.gadā konkurss tika veltīts Rainim un Aspazijai. 

Jau piekto gadu Jaunlaicenes pagasta bibliotēka apbalvoja “Čaklāko lasītāju” 

Jaunlaicenes pamatskolā. Lasītāji saņēma pateicības un dāvanu kartes. 

Jaunlaicenes pamatskolas skolēni regulāri piedalās ikgadējos Grāmatu svētkos. 

2015.gadā svētki notika Apē, kur skolēni kopā ar bibliotēkas vadītāju izvēlējās bērnu grāmatas, 

ar kurām papildināt bibliotēkas fondu. 

Tradicionāli bibliotēka aicina Jaunlaicenes pamatskolas skolēnus uz dažādām 

bibliotekārajām stundām. 

 

 

Jaunalūksnes bibliotēka 

 

 

Jaunalūksnes pagasta bibliotēkai ir īpaša un vairāku gadu garumā stiprināta sadarbība ar 

pirmsskolas izglītības iestādi “Pūcīte”. Tieši pirmsskolēniem Jaunalūksnes bibliotēkā notiek 

radošākie un interesantākie pasākumi. Īpaši jāatzīmē, ka vienmēr pasākumos tiek domāts par 

to, lai bērniem būtu veicams kāds radošs un izglītojošs uzdevums.  

Nozīmīgākie pasākumi bērniem 2015.gadā Jaunalūksnes bibliotēkā bija šādi: Akcija 

pirmskolas vecuma bērniem“ Lasīt - tas ir stilīgi!”, pasākums par dzejnieku Frici Bārdu 

“Dieviņ, tu esi tik liels un labs”,  karnevāla gājiens “Gribu iet uz bibliotēku”, lasīšanas akcija 

pirmsskolas vecuma bērniem “Lasīt ir stilīgi!”, tematiskais pasākums par Aspaziju “Tik silti, 

silti saulīte spīd ”, e-prasmju nedēļas pasākums “Bērns dodas datoru pasaulē”, Saulgriežu 
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pasākums “Aptek saule debess kalnu, teic mums labudien!”, Dzejas dienu pasākums bērniem 

“Zelta sietiņš”, pasākums “Kā rūķis gāja Ziemassvētkus svinēt” u.c.  

 

Liepnas bibliotēka 

 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Liepnas vidusskolu un Liepnas internātpamatskolu. Tā 

kā bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Liepnas vidusskolu, visciešākā sadarbība ir ar šīs skolas 

audzēkņiem un pedagogiem.  

Bibliotēka piedalās arī lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu/Vecāku” 

žūrija.  

Bērniem tiek piedāvātas dažādas bibliotekārās stundas, grāmatu apskati un tematiskie 

pasākumi.  

 

 

Malienas bibliotēka 

 

 

Malienas bibliotēkai ir laba sadarbība gan ar Malienas pirmsskolas izglītības iestādi 

“Mazputniņš”, gan ar Malienas pamatskolu.  

Veidojot pasākumus bērniem, vienmēr kā pamats tiek izmantota kāda noteikta autora 

grāmata. Katrā pasākumā iespēju robežās bērniem kā balviņas tiek pasniegti saldumi.  

Visintensīvāk pasākumi tiek organizēti 1.-4. klašu skolēniem, bērnudārza vecākās 

grupiņas bērniem, jo viņi ir atsaucīgākā auditorija. Pasākuma nopietnā daļa tiek papildināta ar 

dažādiem konkursiem, rotaļām, kas palīdz bērnos dzirdēto un redzēto nostiprināt un nenogurt. 

Tradicionāls pasākums notiek septembrī - 1.klases un bērnudārza vecākās grupiņas 

bērni iepazīstas ar bibliotēku un tās pakalpojumiem, grāmatu izvietojumu bibliotēkā.  Pavasarī, 

maija mēnesī, tie bērni, kas dosies uz skolu, apmeklē bibliotēku, lai parādītu savas lasītprasmes 

un vispārējo sagatavotību skolai. Katrs bērns pasākuma beigās saņem nelielu dāvaniņu. 

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

tika pastāstīts un uz interaktīvas tāfeles parādīts par putnu sugām Latvijā, tika atskaņotas un 

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

dažādiem atjautības uzdevumiem. Skolēniem bija jāatpazīst un puzzles veidā jāsaliek gada 

putns 2015 (dzeltenais tārtiņš). Pēc teorētiskās daļas devāmies ārā, skolas un pagasta apkārtnē 

uzstādījām sešus jaunus putnu būrīšus.  

Oktobrī kopā ar PII “Mazputniņš” audzēkņiem tika atzīmēta arī Dainu tēvaKrišjāņa 

Barona 150 jubileju. Bērni deklamēja tautasdziesmas, gājām rotaļās, skatījāmies multiplikācijas 

filmiņu, neizpalika arī konfektes. 

Bibliotēka piedalījās arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs.  

 

 

Māriņkalna bibliotēka 

 

 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Ziemeru pamatskolu.  
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Lai pilnveidotu sadarbību ar bērniem un jauniešiem, tika organizēti pasākumi un 

bibliotekārās stundas par dažādu tematiku. Pirmskolas vecuma bērniem: .Mana pirmā tikšanās ar 

bibliotēku’’. Skolēni tiek aicināti uz bibliotekārajām stundām, lai ieinteresētu paņemt kādu no 

jaunajām grāmatā : ,,Kad grāmatu lasu, tik daudz pasauļu pieder man.” 

E- prasmju nedēļas laikā notika bibliotekārās stundas par tēmu: ,,E-pakalpojumi – par 

to iespējām un drošību internetā’’. Šī bija iespēja ar skolēniem pārrunāt tos draudus, kādi 

iespējami gan portālā www.draugiem.lv, gan citos portālos, jo ir svarīgi atcerēties, ka internets – 

tā nav tikai spēle, tā ir tava iespēja. 

Vasaras brīvdienās bibliotēka kopā ar tautas namu organizēja pasākumu bērniem kopā 

ar vecākiem ,,Vai tu esi gudrāks par sevi pašu?’’ Pasākums notika 2 kārtās, kurās bija jāatbild uz 

dažādiem jautājumiem. Pasākuma – konkursa uzvarētāji saņēma diplomus un mazas pārsteiguma 

balvas. 

Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros bibliotēkā 8. novembrī notika pasākums ,,Draudzība 

Ziemeļos’’. 

       Lai radītu Ziemassvētku noskaņu, pirmskolas un 1. klases skolēni bibliotēkā 

bibliotekārajās stundās gatavoja ,,jautrās konfektes”, sniegpārslas un citus rotājumus. Pēc tam 

tika spēlētas spēles un visi cienājās ar Rūķa cienastu. 

 

 

Mārkalnes bibliotēka 

 

 

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

tiek strādāts ar bērniem un jauniešiem, organizējot viņiem dažādus pasākumus un bibliotekārās 

stundas.  

Tradicionāli Mārkalnes bibliotēkas lasītāji piedalās arī Bērnu žūrijā. Tiek rīkots arī 

lasīšanas maratons-akcija “Ielec pēdējā Bērnu žūrijas vilcienā!”.  

Bibliotekārajās stundās paši mazākie tiek iepazīstināti ar bibliotēku un notiek sarunas 

par grāmatām, (grāmatu saudzēšanu, labošanu, izkārtojumu plauktos utt.). 

Bērniem un jauniešiem notiek diskusiju pēcpusdienas - ko gribētu lasīt, kāpēc jālasa utt. 

Sadarbībā ar skolotājiem tiek meklētas grāmatas svētkiem vai autoru jubilejām.  Notiek arī 

radošās darbnīcas ( Lieldienu zaķa maskas, pērļošana, izšuj savu rokassprādzi, Mana 

Grāmatzīme u.c.) Bērni palīdz veidot noformējumu bibliotēkā, piemēram, uz Ziemassvētkiem 

- eņģelīšus pie loga.  

 

 

Pededzes bibliotēka 

 

 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Pededzes pamatskolas skolēniem un pedagogiem. 

Kopīgi tiek rīkoti dažādi pasākumi.  

Par godu Rainim un Aspazijai bibliotēka rīkoja Dzejas dienas  Raiņa un Aspazijas dzejas 

lasījumus skolēniem.  

Regulāri notiek dažādas bibliotekārās stundas, skaļās lasīšanas stundas un radošās 

darbnīcas. 

 

 

 

http://www.draugiem.lv/
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Trapenes bibliotēka 

 

 

Liela daļa no reģistrētajiem bibliotēkas lasītājiem Trapenes bibliotēkā ir bērni un 

jaunieši līdz 18 gadu vecumam.  

Bibliotēka bieži rīko dažādus pasākumus pirmsskolas vecuma bērniem. Pirmajā reizē 

bērni iepazīstas ar bibliotēku, ar krājumu, bērniem īpaši iekārtotu darba zonu. Pirmsskolas 

vecuma bērni ir piedalījušies dažādos bibliotēkas pasākumos (multfilmu skatīšanās, iepazīšanās 

ar jaunākajām bērnu grāmatām, interneta resursiem mazākajiem). Pirmsskolas vecuma bērni 

piedalās lasīšanas veicināšanas programmā ‘’Bērnu un jauniešu un vecāku žūrija’’.1.-4. klases 

bērni, apmeklējot bibliotēku, ir iepazīstināti ar bibliotēku bibliotekārajās stundās ‘’Drošs 

internets’’ un ‘’ E-resursi’’.  Trapenes bibliotēka ir iesaistījusies Bērnu žūrijā, un 2015. gadā 

tajā piedalījās 20 eksperti. Bērnu žūrijas dalībnieki katru gadu dāvanā saņem  ekskursiju, ko 

finansē pašvaldība. 

Bibliotēkā regulāri notiek jauno grāmatu prezentācijas un iepazīšanās ar bibliotēku 

pirmsskolas vecuma bērniem un 1.klases skolniekiem. 

Jauniešus izglītojam bibliotekārajās stundās. Iecienīta jauniešu un bērnu vidū ir akcija 

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

2015.gadā tika organizēts galda spēļu turnīru nakts garumā. Tāpat kā visā Latvijā, arī Trapenes 

bibliotēkas akcijā  ‘’Bibliotēkas nakts’’ pagāja dzejnieku Aspazijas un Raiņa zīmē ar viktorīnu 

‘’Aspazija un Rainis klauvē’’. Apmeklētāji iepazinās ar jautājumiem, uz kuriem bija dotas 3 

atbildes.  

1.-4.klašu bērni konsultēti par datorprasmju un informācijpratības apguvi, izmantojot 

internetā mācību programmu ‘’Mans draugs dators’’, regulāri veiktas individuālas 

konsultācijas.  

Tradicionāli Trapenes bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Šogad tika 

izvēlēta tēma “Draudzība Ziemeļos”, kad notika rītausmas stunda Trapenes pamatskolas 2.-

4.klases skolēniem un tika lasīti  fragmenti no skandināvu rakstnieces M. Parras grāmatas 

‘’Vafeļu sirds’ 

 

 

Zeltiņu bibliotēka 

 

Zeltiņu bibliotēkas apmeklētāji – bērni mācās dažādās skolās: Ilzenes pamatskolā, 

Strautiņos, Lejasciemā un Alūksnē. Pasākumi bērniem un jauniešiem tiek organizēti 

ārpusstundu laikā pēcpusdienās un sestdienās.  

Bibliotēku nedēļas ietvaros tika organizētas “Olimpiskās dienas skolēniem”. Maija 

beigās, kad skolās beidzās nodarbības, bibliotēka piedāvāja bērniem iesaistīties “Burtu un vārdu 

spēlēs”. Droša interneta mēneša ietvaros februārī tika organizēts pasākums “E-pasta etiķete”. 
Martā, Monētu dienās, arī skolēni aktīvi iesaistījās balsojumā par skaistāko gada monētu, kā arī 

piedalījās Letonikas rīkotajā konkursā „Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūras zīmes”.  

Oktobrī ar pasākumu “Spoki spokojas” tika atzīmēti arī Hellovīna svētki.  

Jau 14. gadu bibliotēka piedalījās VKKF projektā “Bērnu un jauniešu žūrijā”.  
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2. Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana 

 

Lai nodrošinātu veiksmīgu bibliotēkas darbību, ir svarīgi veidot lasītāju vajadzībām 

atbilstošu krājumu. Bērnu literatūras nodaļas galvenais uzdevums, veidojot krājumu, - lai tas 

maksimāli proporcionāli tiku papildināts visās lasītāju vecumposmu grupās. Grāmatu klāsts 

mūsu nodaļā ir plašs: ir grāmatas pašiem mazākajiem, kuras lasāmas kopā ar vecākiem, 

grāmatas skolas vecuma bērniem un grāmatas jauniešiem.  

Bērnu literatūras nodaļu galvenokārt apmeklē bērni, pusaudži un jaunieši līdz 18 gadu 

vecumam – tie ir 30 % no kopējā bibliotēkas fizisko apmeklējumu skaita. Izsniegumu skaits 

samazinājies par 629 vienībām. Kopējais Bērnu literatūras nodaļas krājums uz 01.01.2016.g. ir 

11555 vienības. Krājumā ienākuši 257 eksemplāri, bet no tā izslēgti – 374 eksemplāri.   

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas krājums tiek veidots, 

pamatojoties uz bibliotēkas izstrādāto komplektēšanas virzienu. Veidojot fondu, tiek ņemtas 

vērā lasītāju vajadzības, īpašu uzmanību pievēršot latviešu oriģinālliteratūrai, tulkotajai bērnu 

un jauniešu literatūrai, uzziņu literatūrai, kā arī DVD filmu kolekcijas papildināšanai. Tā kā 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa jau 15.gadu piedalās lasīšanas 

veicināšanas programmā “Bērnu žūrija”, iespēju robežās no bibliotēkas budžeta līdzekļiem tiek 

iegādātās arī grāmatas, kuras lasīšanai tiek piedāvātas šajā programmā gan bērniem, gan 

jauniešiem, gan arī pieaugušajiem (“Vecāku žūrija”).  

Bērnu literatūras nodaļas krājums tiek papildināts regulāri reizi mēnesī galvenokārt no 

Alūksnes Novada domes finansētā bibliotēkas budžeta līdzekļiem. Daļu krājuma veido arī 

dāvinājumi. 

 

Ieguves veids/institūcija Eksemplāru 

skaits 

Vērtība, 

EUR 

Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija 15 88.57 

Pirktie eksemplāri (par budžeta līdzekļiem) 210 1536.91 

Dāvinājumi 28 118.38 

Augstvērtīga latv. oriģinālliteratūra. (Latv. Bibliotekāru 

biedrība) 

4 16.00 

Kopā pirktie eksemplāri 210 1536.91 

Kopā nepirktie eksemplāri 47 222.95 

 257 1759.55 

 

 Lasītāju kopskaits, salīdzinot ar 2014.gadu, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu 

literatūras nodaļā ir samazinājies par 9. Taču pieaudzis bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam 

skaits (+ 80). Šī skaitļa pieaugumu pozitīvi ietekmējusi bērnudārza audzēkņu iesaistīšana Bērnu 

žūrijā.  

 2015.gadā bērnu literatūras nodaļa jau 15.gadu pēc kārtas piedalījās VKKF kultūras 

programmā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”. Lai veiksmīgi īstenotu šo programmu, tāpat kā 

pagājušajā gadā, arī šogad daļa grāmatu tika iegādātas par iestādes budžeta līdzekļiem.  

 Lai gan preses izdevumu lasītāju skaits ir samazinājies, 2015.gadā nodaļā tika piedāvāti 

23 dažādām lasītāju vecuma grupām paredzēti žurnāli (salīdzinājumam:  2014.gadā - 22).  
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3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšana. 

 

 

Galvenais ikdienas uzziņu darbā – kvalitatīvas un daudzveidīgas informācijas 

nodrošināšana bērnu literatūras nodaļas apmeklētājiem.  

Strādājot ikdienā, esam novērojušas, ka samazinās pieprasījums pēc drukātajiem uzziņu 

materiāliem. Tā vietā nodaļas apmeklētāji labprāt meklē informāciju elektroniskajos resursos – 

internetā un datubāzēs. Joprojām pastāv problēma apmeklētāju prasmē meklēt informāciju 

elektroniskajos resursos. Tādēļ viens no bibliotēkas un bibliotekāru uzdevumiem – piedāvāt 

apmeklētājiem iespēju apgūt elektronisko resursu lietošanu.  

Lai gan pārsvarā uzziņu materiāli tiek meklēti elektroniskajā vidē, kas, neapšaubāmi, ir 

daudz ātrāk, daļa bērnu literatūras nodaļas apmeklētāju joprojām atzīst tradicionālos uzziņu 

avotus – enciklopēdijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas. Priecājamies, ka arī vecāko klašu 

pedagogi saviem audzēkņiem rekomendē tomēr izmantot drukātos, nevis elektroniskos, 

informācijas avotus, lūdzot uzrādīt arī atsauces uz pētnieciskajos darbos izmantotajiem 

informācijas avotiem. Arī mēs, bibliotēkas darbinieces, cenšamies apmeklētājiem skaidrot, ka 

informācija, kura sameklēta izdevumos, vienmēr ir daudz ticamāka nekā tā, kuru var atrast 

internetā. Te gan jāpiemin, ka elektronisko datubāžu lietošana ir tikpat droša, kā drukātā uzziņu 

literatūra, tādēļ vienmēr tiem, kas informāciju meklē internetā, rekomendējam neaprobežoties 

ar meklēšanu google.com, bet gan novērtēt arī datubāžu piedāvātās iespējas (www.letonika.lv, 

www.periodika.lv, u.c.  ). 

2015.gadā bērnu literatūras nodaļā tika organizētas vairākas bibliotekārās nodarbības 

dažādu vecumposmu bērniem ar mērķi sniegt informāciju par vairākām aktuālām un arī 

interesantām tēmām, piemēram: 

1. Videofilma jaunāko klašu skolēniem “Internets: draugs, kurš jāiepazīst”; 

2. Nodarbība PII “Pienenīte” audzēkņiem “Zelta likumi uzvedībā”; 

3. Informatīvi-radoša nodarbība skolēniem “Mārtiņdienas tradīcijas”; 

4. Dažādi minikonkursi, orientēšanās fondā u.c. izzinošas aktivitātes. 

  

 Bērnu literatūras nodaļā apmeklētāju vajadzībām ir pieejami 4 datori ar interneta 

pieslēgumu un iespēja veidot gan melnbaltas, gan krāsainas izdrukas. Tiek piedāvāta arī iespēja 

veidot dokumentu melnbaltās kopijas un skenēšana A4 formāta dokumentiem. 

 Izvērtējot uzziņu materiālu tematisko mapju lietderību, var secināt, ka interese par šāda 

veida informāciju sarūk, tādēļ šo mapju saturs vairs netiek regulāri papildināts ar jaunām 

vienībām. 

 

4. Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem un 

vecākiem, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem. 

 

 

Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāju vecumposmu amplitūda ir plaša – sākot no 

pirmsskolas vecuma bērniem un beidzot ar jauniešiem un pat pieaugušajiem. Tādēļ ikdienā tiek 

pievērsta uzmanība tam, lai nākt uz bibliotēku būtu saistoši visu vecumposmu apmeklētājiem. 

Mūsu piedāvājumam ir jābūt daudzveidīgam, tādēļ apmeklētājiem piedāvājam gan izzinošus 

pasākumus (bibliotekārās stundas), gan tikšanās ar rakstniekiem un citiem ievērojamiem 

cilvēkiem, gan citus lasīšanu veicinošus pasākumus. 

Lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par grāmatām un lasīšanu, arī 2015.gadā (tāpat 

kā vairākus gadus līdz šim), Alūksnes pilsētas bibliotēka iesniedza projekta “Lasītprieks kopā 

http://www.letonika.lv/
http://www.periodika.lv/
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ar rakstnieku” pieteikumu Valsts Kultūrkapitāla fondam un guva atbalstu 480 EUR apmērā. Šis 

finansiālais atbalsts mums palīdzēja organizēt tikšanos bibliotēkā ar tādiem rakstniekiem kā 

Nora Ikstena, Rimants Ziedonis, Ieva Melgalve un Luīze Pastore. 

Organizējot pasākumus bērnu literatūras nodaļā, pievēršam uzmanību tam, lai tiktu 

apmierinātas visu vecumposmu lasītāju intereses. Tā kā bērniem interese par lasīšanu un 

grāmatām parasti rodas jau agrā bērnībā, īpaši strādājam ar pirmsskolas vecuma bērniem. Mums 

ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Alūksnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, tādēļ 

šo iestāžu audzēkņi veido ļoti nozīmīgu bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumu 

īpatsvaru. Jāatzīmē, ka jau vairākus gadus pēc kārtas vecāko grupiņu audzēkņi veiksmīgi 

piedalās arī Bērnu žūrijā. 

 

Aktivitātes Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 2015.gadā: 

 

Literatūras izstādes – 20 

Mākslinieku izstādes – 8 

“Stāstu bibliotēku” tīkla pasākumi – 3 

Teatralizētie uzvedumi – 2 

Grāmatu apskati – 3 

Tematiskās nodarbības – 4 

Tikšanās ar rakstniekiem – 5 

Spēļu dienas – 4 

Dzejas konkursi – 1 

Lasījumi – 7 

Joku diena – 1 

Ēnu diena – 1 

“Diena bez datora” – 8 

Radošās darbnīcas – 4 

 

Tā kā mūsdienās bērniem un jauniešiem ir svarīga vizuālā informācijas uztvere, daudzos 

bērnu literatūras nodaļas pasākumos tika izmantotas dažādas tematiskās slaidrādes. Esam 

sākuši veidot arī nelielas filmiņas programmā Movie Maker (filmiņa par drošību internetā 

“Internets: draugs vai ienaidnieks?”, Bērnu žūrijas 2015 noslēguma pasākuma filmiņa “Lasīt 

Bērnu žūrijā ir stilīgi!”).  

 

 

Pirmsskolas vecuma bērniem 

 

 

 Pirmsskolas vecuma bērniem 2015.gadā tika organizēti vairāki izzinoši un attīstoši 

pasākumi. Pirmsskolas izglītības iestāžu vecāko grupu audzēkņi kopā ar audzinātājām tika 

veiksmīgi iesaistīti arī Bērnu žūrijas lasīšanas maratonā.  

 Organizējot pasākumus šī vecumposma bibliotēkas apmeklētājiem, pievēršam 

uzmanību arī tam, lai uz pasākumu bērniem būtu iespēja atnākt ne tikai kopā ar grupiņas 

audzinātājām, bet arī ar saviem vecākiem (piemēram, Tēva dienas pasākums “Kopā ar tēti”). 

 2015.gadā pirmsskolas vecuma bērniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt šādus 

pasākumus un izzinošas nodarbības: Tēva dienai veltīts pasākums “Kopā ar tēti”, nodarbība 

“Putnu diena”, “Zelta likumi uzvedībā”, nodarbība “Rudens un rudens darbi”, radoša nodarbība 

“Ko mēs zinām par elektrību?” u.c.  
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Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem 

 

 

 Arī šī vecumposma bibliotēkas apmeklētājiem bērnu literatūras nodaļā tiek piedāvāti 

daudzveidīgi un vērtīgi pasākumi, bibliotekārās stundas, radošo darbu konkursi, tikšanās ar 

rakstniekiem, radošās darbnīcas un dažādi grāmatu apskati.  Jaunākā un vidējā skolas vecuma 

bērni  ir tie, kuri  ikdienā izrāda vislielāko interesi par grāmatām un lasīšanu, tādēļ tiek pievērsta 

uzmanība gan lasīšanas aktivitātēm ikdienā, gan tiek organizēti īpaši pasākumi tiem, kuri 

iesaistījušies  Bērnu žūrijā. Šajā vecumā bērniem vēl ir saglabājusies arī interese par dažādām 

radošajām darbnīcām un izzinošām nodarbībām. Labprāt piedalās radošo darbu konkursos.  

 Aprīlis. Tikšanās ar rakstnieci Ievu Melgalvi un sarunas par grāmatu “Bulta. Zvaigzne 

un Laī”. Pasākums notika VKKF atbalstītā projekta “Lasītprieks kopā ar rakstnieku” ietvaros.  
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Jūnijs. Lai nodrošinātu bērniem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku skolas brīvlaikā, 

tika organizēta “Spēļu diena”, kad visas dienas garumā bibliotēkā bija iespēja iesaistīties 

visdažādākajās spēlēs (galda spēles, krustvārdu mīklas, izglītojošas spēles internetā utt.). 

 Septembris. “Dzejas dienu ietvaros” laukumā starp bibliotēku un Alūksnes pilsētas 

sākumskolu jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem bija iespēja satikt grāmatas “Lielā ķeza” 

autoru Uldi Punkstiņu. Darbojās dzejas darbnīcas, brīvais dzejas mikrofons un bija iespēja 

Dzejas maisā sameklēt sev piemērotu dzejoli un to publiski nolasīt. Bērniem,  kuri 

visveiksmīgāk bija piedalījušies patriotiskās dzejas konkursā “Manai pilsētai”, tik dota iespēja 

savus sacerētos dzejoļus lasīt publiski un pēc tam dienas noslēgumā  - doties izbraucienā ar 

plostu pa Alūksnes ezeru. 

 Oktobris. Tā kā oktobris ir viens no gada tumšākajiem mēnešiem, turklāt – oktobra 

beigās tiek atzīmēti arī Hellovīna svētki, oktobrī aicinājām 4.07.klašu skolēnus piedalīties 

spoku stāstu konkursā “Spoks – tas nav joks!”.  Oktobrī bibliotēkā, pateicoties VKKF 

finansiālajam atbalstam, viesojās arī rakstniece Luīze Pastore. 

 

 
 

 

Pusaudžiem 

 

 

 Diemžēl, šī vecumposma skolēniem interese par lasīšanu un bibliotēku ir ļoti zema, 

tādēļ īpašs uzdevums – ar pasākumu un dažādu aktivitāšu palīdzību pievērst viņu uzmanību 

lasīšanai kā vērtīgam brīvā laika pavadīšanas veidam.  

 2015.gadā pusaudžiem tika organizētas tikšanās ar rakstniekiem, radošo darbu konkursi, 

iespēja iesaistīties Jauniešu žūrijā, Raiņa un Aspazijas vēstuļu lasījumi u.c. aktivitātes.  

 Janvāris. Atmiņu stāstu pasākums par Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātri 

“Slieksnis”. Pasākums notika UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla ietvaros. Pasākumā 

izskanēja atmiņu stāsti gan par režisoru Uldi Sedlenieku un viņa mūža darbu Alūksnes Tautas 

teātrī, gan par teātri tagad, kad to vada režisore Daiga Bētere. Klātesošie ne vien klausījās 

atmiņu stāstus, bet arī prezentācijā ielūkojās teātra attīstības gaitā: hronoloģiski kopš laika, kad 

Uldis Sedlenieks no Madonas pārnāca strādāt par režisoru Alūksnes kultūras namā līdz pat 
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mūsdienām. Prezentācijā tika apskatīti nozīmīgākie teātra attīstības gadskaitļi. Vērtīgi tas, ka 

šo vizuālo apskatu bagātināja Daigas Bēteres, Veras Sedlenieces, Alises Plīses un Aivara 

Millera atmiņu stāsti. 

 Marts. “Sēd uz sliekšņa pasaciņa…” – Aspazijas un Raiņa vēstuļu lasījumi, kurus 

papildināja žurnālistes Lauras Dumberes vēstules Aspazijai (tās bija publicētas žurnāla “Santa” 

februāra numurā). Pasākums tapa sadarbībā ar U. Sedlenieka Alūksnes Tautas teātri 

“Slieksnis”. Raiņa vēstules lasīja aktieris Aivars Millers, Aspazijas – režisore Daiga Bētere, bet 

žurnālistes Lauras – bibliotekāre Zane Drozdova. Šis pasākums kopumā tika atkārtots trīs 

reizes, viena no tām – Alūksnes muzejā Muzeju nakts ietvaros. 

 Aprīlis. VKKF atbalstītā projekta “Lasītprieks kopā ar rakstnieku” ietvaros Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā viesojās rakstniece Ieva Melgalve. Jaunieši uzzināja gan par pašu rakstnieci, 

gan par viņas grāmatas “Mirušie nepiedod” tapšanu. 

Maijs.  Vēl viens no rakstniekiem, kurš, pateicoties VKKF atbalstītajam projektam 

“Lasītprieks kopā ar rakstnieku”, viesojās Alūksnes pilsētas bibliotēkā, ir Rimants Ziedonis. 

Rimants Ziedonis ir vairāku literāro darbu autors, taču šīs tikšanās laikā viņš apmeklētājiem 

pastāstīja plašāk tieši par grāmatām “Mežu zemē Latvijā”, “Paradoksālā Latvija”, “Austrumu 

robeža”, “Jūras zemē Latvijā”, “Leišmalīte” un “Kurzemīte”.  Rakstnieks jau kopš pusaudža 

gadiem kopā ar tēvu Imantu Ziedoni ceļojis pa Latviju, un šos iespaidus, mīlestību pret dzimteni 

aprakstījis grāmatās. Dažas no tām tapušas kopā ar tēvu Imantu.  

Maijs. Jauniešiem bija iespēja tikties ar rakstnieci Noru Ikstenu un viņas dzīvesbiedru, 

gruzīnu rakstnieku Levanu Beridzi. Viņi pastāstīja jauniešiem par sevi un  savu daiļradi, kā arī 

par Levana dzimteni Gruziju.  

 

 
 

Septembris. Jau otru gadu pēc kārtas Dzejas dienu ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēka 

organizēja dzejas svētkus gan bērniem, gan jauniešiem. Šajā pasākumā ar jauniešiem tikās 

dzejnieks Marts Pujāts.  

Novembris. UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla ietvaros notika pasākums 

“Alūksne. Vietas. Cilvēki. Bibliotēkas stāsts.” Pasākumā izskanēja kādreizējās Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas direktores Eljo Klintes un bibliogrāfes Aijas Plūmes atmiņu stāsti. Nelielu 

ieskatu ēkas vēsturē sniedza mūsu pašreizējā bibliogrāfe Maija Semjonova. Jaunieši tika 

aicināti apskatīties arī novadpētniecības izstādi “Alūksnes mazajai Gaismas pilij – 120″ . 
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Gan pusaudži (jaunieši), gan jaunākā un vidējā skolas vecuma bērni tika aicināti 

no 1.jūnija līdz pat 1.septembrim piedalīties patriotiskās dzejas konkursā “Manai pilsētai”. Tā 

mērķis bija veicināt Alūksnes novada bērnu un jauniešu literāro jaunradi un lokālpatriotisma 

jūtu nostiprināšanos, kā arī  mudināt saskatīt, novērtēt un izteikt dzejā jūtas, iespaidus un 

atmiņas par savu pilsētu Alūksni. Veiksmīgāko darbiņu autoriem bija iespēja septembrī, Dzejas 

dienu pasākuma ietvaros, doties braucienā ar Dzejas plostu pa Alūksnes ezeru, kā arī Dzejas 

dienu pasākuma laikā publiski nolasīt savu dzejoli pie Dzejas brīvā mikrofona. Sadarbībā ar 

Alūksnes novada laikrakstiem “Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas” kā balva labākajiem bija 

arī dzejoļu publikācija abos laikrakstos.  

 

 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka iesaistījusies un vairāku gadu garumā veiksmīgi darbojas 

UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīklā. Šobrīd tajā kopumā darbojas 33 bibliotēkas no 

visas Latvijas. “Stāstu bibliotēku” tīkla mērķis – veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā 

kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā. Līdz ar to, plānojot pasākumus 

bērniem un jauniešiem, raugāmies, lai tajos skanētu arī stāsti. 2015.gadā īpaša uzmanība tika 

pievērsta tam, lai bērni un jaunieši caur stāstiem varētu uzzināt par savas pilsētas un novada 

vēsturi un kultūrvēsturi, dažādām ievērojamām vietām un cilvēkiem, kuri devuši nozīmīgu 

ieguldījumu savas pilsētas attīstībā. 2015.gadā  bērnu literatūras nodaļā notika 2 atmiņu stāstu 

pasākumi: “Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris “Slieksnis””,  “Alūksne. Vietas. Cilvēki. 

Bibliotēkas stāsts.” 
 “Stāstu bibliotēku” tīkla ietvaros oktobrī notika arī spoku stāstu pēcpusdienas pasākums 

jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem “Spoks- tas nav joks!”.  
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 Gan jaunākā un vidējā skolas vecuma bērni, gan pusaudži tiek aicināti iesaistīties 

dažādās radošajās darbnīcās, kuras parasti tiek organizētas pēcpusdienās, kad bērniem ir 

beigušās mācību stundas skolās. 2015.gadā kopumā notika 4 radošās darbnīcas – “Izrotā savas 

Lieldienas!”, “Gatavosim gaismas lukturīšus”, “Apvāko savu mīļāko grāmatiņu!”, “Ciku, 

caku…” (mobilo tālruņu maciņu izgatavošana no auduma). 
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4. Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā 

 

Ir sen izpētīts, ka bērna interese par grāmatām un lasīšanu veidojas jau ģimenē. Ja bērns 

redz, ka vecāki mājās lasa grāmatas, lasa bērnam priekšā pasakas un ģimenes grāmatu plaukts 

regulāri tiek papildināts ar jaunām grāmatām (vai nopērkot, vai atnesot no bibliotēkas uz 

lasīšanas laiku), bērnā rodas dabiska interese par lasīšanu un grāmatām. Pedagogi un psihologi 

uzskata, ka vislabākā bērnu audzināšanas metode ir pašu vecāku pozitīvais paraugs. Tādēļ 

bibliotekāriem, piesaistot lasītājus, ir ļoti būtiski strādāt ne tikai ar bērniem, bet arī ar viņu 

ģimenēm.  

Arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā tiek organizēti pasākumi visai 

ģimenei. Kā spilgtākos piemērus 2015.gadā varam minēt Tēva dienai veltīto pasākumu “Kopā 

ar tēti”, PII audzēkņu nodarbību bibliotēkā kopā ar vecākiem, lasīšanas veicināšanas 

programmu “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”, kā arī radošo darbnīcu “Gaismas lukturīši” (tajā 

iesaistījās arī vecāki un vecvecāki, kuri bija atnākuši uz bibliotēku kopā ar bērniem).  

Esam pamanījušas, ka ir daudz ģimeņu, kurās vecāki sestdienās vai vakarā pēc darba uz 

bibliotēku nāk kopā ar bērniem gan, lai samainītu lasīšanai paņemtās grāmatas, gan vienkārši 

pavadītu laiku bibliotēkā, lasot grāmatas un spēlējot kopā galda spēles. Pozitīvi ir tas, ka bieži 

bērni kopā ar vecākiem pirmo reizi apmeklē bibliotēku pēc tam, kad te ir bijuši kopā ar savu 

bērnudārza grupiņu un audzinātāju.  

 

 

5. Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs 

 

 
Izvērtējot bērnu literatūras nodaļā reģistrēto apmeklētāju – bērnu un jauniešu līdz 

18.gadu vecumam - skaitu, varam secināt, ka visvairāk nodaļā ir apmeklētāju kategorijā 1.-

4.klase (282). 5.-7.klašu kategorijā – 216, 8.-9.klašu kategorijā – 168, 10.-12.klašu kategorijā – 

163, bet vismazāk (118 ) ir pirmsskolas vecuma bērnu.   

118

282

216

168

163

Sadalījums pa vecuma grupām

Pirmsskolēni 1.-4.klase 5.-7.klase 8.-9.klase 10.-12.klase
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 Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāji galvenokārt ir 

Alūksnes pilsētas skolu (Alūksnes pilsētas sākumskola, Alūksnes Novada vidusskola, Ernsta 

Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija) skolēni, pirmsskolas izglītības iestāžu “Sprīdītis”, 

“Pienenīte”, “Cālis” audzēkņi, ģimenes ar bērniem, pedagogi un citu Alūksnes novada skolu 

skolēni.  

 Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāji veido ievērojamu daļu Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas pakalpojumu lietotāju (tie ir 44.6 % no kopīgā Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

apmeklējuma). 

 Bibliotēkas apmeklētājiem dažādos vecumposmos ir dažādas intereses, un tas vienmēr 

tiek ņemts vērā, organizējot tematiskos pasākumus un komplektējot bērnu literatūras nodaļas 

krājumu.  

 Daļa pasākumu bērnu literatūras nodaļā notiek regulāri, balstoties uz mūsu nodaļas 

apmeklētāju interesēm un vajadzībām. Tādas ir, piemēram, radošās darbnīcas, tematiskie 

pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem, mākslinieku izstādes, pirmā iepazīšanās ar bibliotēku 

u.c. 

 Kā atsevišķu interešu grupu var minēt arī “Bērnu/jauniešu/vecāku žūriju”, kurā katru 

gadu apvienojas bibliotēkas čaklākie lasītāji. Daudzi no viņiem Bērnu žūrijā iesaistījušies jau 

no agras bērnības un uzticīgi turpina to darīt katru gadu. 

 

 

6. Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām 

 

Lai gan ikdienā intensīvs darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā jau kādu laiku nenotiek, tomēr ikdienā saskaramies arī ar 

šādu auditoriju.  

Alūksnē darbojas dienas aprūpes centrs “Saules stars”, ir grupas ar speciālajām 

izglītības programmām pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis” un pēc īpašām programmām ar 

bērniem strādā arī Alūksnes Novada vidusskolā. Ikdienā uz bibliotēku regulāri nāk vecvecāki 

un vecāki kopā ar saviem bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, lai lasītu grāmatas. Nodaļu 

joprojām bieži apmeklē arī nu jau pieaugušie mūsu lasītāji ar īpašām vajadzībām.  

Oktobrī bērnu literatūras nodaļu ar mērķi iepazīt bibliotēku apmeklēja Alūksnes Novada 

vidusskolas 1.klases bērni un pirmsskolas izglītības grupiņas audzēkņi, starp kuriem ir arī bērni 

ar īpašām vajadzībām. Arī Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienībā mācās audzēkņi ar 

īpašām vajadzībām, un viņi apmeklēja Alūksnes pilsētas bibliotēku, lai iepazītos ar mūsu 

piedāvātajiem pakalpojumiem.  

Plānojam nākotnē turpināt un stiprināt aizsākto sadarbību ar Alūksnes Novada 

vidusskolu, kurā mācās arī audzēkņi ar īpašām vajadzībām.  
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7. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes. 

 

Tā kā statistiski ar katru gadu sarūk to bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaits, kuri pie 

mums nāk lasīt, ikdienas darbā, plānojot pasākumus, īpaša uzmanība jāpievērš tieši aktivitātēm, 

kuras veicina bērnu un, it īpaši, jauniešu interesi par grāmatām un lasīšanu. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa jau 15 gadus veiksmīgi piedalās 

visā Latvijā populārajā lasīšanas veicināšanas maratonā “Bērnu/Jauniešu/Vecāku” žūrija. Šī 

akcija daudziem bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā bieži vien lasa maz, ir labs pamudinājums 

lasīt biežāk, jo rada kopības sajūtu ar citiem lasītājiem. Bieži vien tas ir arī sacensību gars, kurš 

mudina iesaistīties žūrijā un arī iespēju robežās izlasīt visas kolekcijā iekļautās grāmatas. 

Nereti, ja lasa draugs vai draudzene, arī tas ir labs pamudinājums atnākt uz bibliotēku un lasīt.  

Tā kā visčaklāk lasa paši mazākie (pirmsskolēni kopā ar vecākiem vai grupu 

audzinātājām, pirmo klašu skolēni), janvārī bērnu literatūras nodaļā tika iestudēta leļļu teātra 

izrāde pēc  K. Lorēnas un S. Alastras grāmatas  “Vistiņa iemīlējusies motīviem” . Izrāde tika 

demonstrēta gan pirmsskolas vecuma bērniem no PII “Sprīdītis”, gan Alūksnes pilsētas 

sākumskolas jaunāko klašu skolēniem. Izrādes galvenais mērķis – radīt bērnos interesi par 

grāmatām un lasīšanu un bibliotēku kā vietu, kur katrs var atrast savām interesēm atbilstošu 

lasāmvielu.  

2015.gads bija Raiņa un Aspazijas gads, tādēļ, lai pievērstu jauniešu uzmanību šo 

dzejnieku personībām un dzejas lasīšanai kopumā, sadarbībā ar Ulda Sedlenieka Alūksnes 

tautas teātra “Slieksnis” režisori Daigu Bēteri un aktieri Aivaru Milleru  tika iestudēti Raiņa un 

Aspazijas vēstuļu lasījumi. Kopumā šis pasākums tika atkārtots trīs reizes – Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā (martā), E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (aprīlī) un Muzeju nakts pasākumu 

ietvaros Alūksnes muzejā (maijā). Izskanēja ne tikai Raiņa un Aspazijas vēstules D. Bēteres un 

A. Millera izpildījumā, bet arī žurnāla “Santa” žurnālistes Lauras Dumberes vēstules Aspazijai, 

kuras žurnālā bija publicētas 2015.gada 20.janvārī. Lauras vēstules lasīja bibliotekāre Z. 

Drozdova. 
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Atzīmējot Dzejas dienas, 2015.gada septembrī Alūksnes pilsētas bibliotēka jau otru 

gadu pēc kārtas organizēja plašu pasākumu bērniem un jauniešiem gandrīz visas dienas garumā 

laukumā starp bibliotēku un Alūksnes pilsētas sākumskolu. Šogad tajā piedalījās Alūksnes 

Bērnu un Jauniešu centra teātra “Snullis” bērni, kuri režisores un  skolotājas Daigas Bēteres 

vadībā bija iestudējuši Māras Cielēnas dzeju kustībās, dzejnieks Marts Pujāts, grāmatas “Lielā 

ķeza” autors Uldis Punkstiņš, kā arī darbojās brīvais dzejas mikrofons bērniem un jauniešiem. 

Visas dienas garumā bērni varēja piedalīties arī dažādās radošajās darbnīcās un “Dzejas maisā” 

meklēt kādu interesantu dzejolīti. Dienas noslēgumā labākie patriotiskās dzejas konkursa 

“Manai pilsētai” dalībnieki piedalījās braucienā ar plostu pa Alūksnes ezeru.  Pasākumu vadīja 

lellīte Lolīte (Ieva Bistrova).  

 
 

 

 

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

risināšanas ceļi. 

Ikdienā bibliotēkas darbā saskaramies ar vairākām problēmām, no kurām galvenā – 

bērnu un jauniešu, īpaši pusaudžu, zemā interese par grāmatām un lasīšanu. Lai piesaistītu 

bērnu un jauniešu uzmanību grāmatām un lasīšanai kā vērtīgai laika pavadīšanai, 
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bibliotekāriem ikdienā jāmeklē arvien jauni risinājumi gan pasākumu, gan grāmatu apskatu, 

konkursu u.c. aktivitāšu veidā.  

Neraugoties uz to, ka bērnu literatūras nodaļas apmeklētāju sastāvs ikdienā ir mainīgs, 

problēmas, ar kurām saskaramies, pārsvarā ir nemainīgas: 

 Tiek pārkāpti bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumi; 

 Pusaudžu zemā interese par lasīšanu; 

 Regulāri notiek dažādi savstarpējie konflikti starp skolēniem; 

 Raksturīga skaļa uzvedība; 

 Grāmatu nodošanas termiņu kavēšana; 

 Datoratkarība un atkarība no WiFi lietošanas personīgajos mobilajos tālruņos; 

 Lasīšanai paņemto grāmatu bojāšana u.c.  

Daudzas no šīm problēmām, diemžēl, ir sastopamas ne tikai bibliotēkā, bet jebkurā 

sabiedriskā iestādē, piemēram, skolā. Pie šādām problēmām var minēt skaļu uzvedību, iestādes 

iekšējās kārtības noteikumu ignorēšanu, savstarpējos konfliktus u.tml. Minētās problēmas ir tik 

aktuālas, ka līdz šim neesam atraduši universālu risinājumu.  

Pēdējos gados arvien aktuālāka kļūst datoratkarības problēma, kuru bibliotēkā 

cenšamies risināt, piedāvājot bērniem un jauniešiem iesaistīties citās aktivitātēs – galda spēļu 

spēlēšanā, radošajās darbnīcās, žurnālu un grāmatu lasīšanā nodaļas lasītavā u.c. Tiek 

ierobežots arī laiks, ko lietotājs dienā drīkst pavadīt pie bibliotēkas stacionārajiem datoriem – 

vairumā gadījumu tā ir pusstunda, taču dienās, kad pieprasījums pēc interneta lietošanas ir 

mazāks,  šis laiks var tikt pagarināts līdz stundai. Tā kā bibliotēka piedāvā WiFi iespējas, 

diemžēl, atkarība no tehnoloģiju lietošanas ir praktiski nenovēršama – tiklīdz beidzas pieraksta 

laiks pie stacionārā datora, tūlīt tiek no somām ņemti ārā personīgie mobilie tālruņi vai 

planšetdatori, un laika pavadīšana tiešsaistē turpinās.  

2015.gada vasarā bērnu literatūras nodaļā tika ierīkots atpūtas stūrītis pašiem 

mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem. Stūrītis apgādāts ar krāsainiem, dažādu formu klučiem 

IGLU. Lai gan kopumā šīs pārmaiņas nodaļā vērtējamas pozitīvi, ikdienā saskaramies arī ar 

problēmām – tur labprāt vēlas uzturēties arī vecāko klašu skolēni, tādā veidā radot papildus 

troksni un nekārtību nodaļā. 

Vairāku gadu garumā Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā mēnesī bija 

viena diena “bez datora”, taču, tā kā arvien biežāk mūsu nodaļas apmeklētāji izvēlas internetam 

pieslēgties no personīgajām ierīcēm – mobilajiem tālruņiem vai planšetdatoriem - , šīs diena 

diemžēl ir zaudējusi aktualitāti.  

Lai gan darbs ar bērniem un jauniešiem ar katru gadu kļūst arvien sarežģītāks un 

problēmu, ar kurām saskaramies ikdienā, - arvien vairāk, cenšamies apmeklētājos radīt un 

noturēt interesi par grāmatām un lasīšanu. Bērni un jaunieši arvien vairāk interesējas par 

informācijas tehnoloģiju lietošanu izklaides vajadzībām, un bibliotēka viņiem jau sen 

neasociējas ar grāmatām un lasīšanu kā galveno no mūsu piedāvājumiem. Tieši tādēļ mums, 

bibliotekārēm, pašām jākļūst pietiekami izglītotām, lai radītu interesi par lasīšanu bērniem un 

jauniešiem saprotamā un interesantā veidā – ar informācijas tehnoloģiju palīdzību. Tehnisko 

iespēju un mūsu kā darbinieku pašreizējo zināšanu robežās mūsu nodaļā tas tiek darīts.  

 

Atskaiti sagatavoja Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Bauere un bibliotekāre Zane 

Drozdova 
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5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums. 

Bibliotēku informācija tīmeklī. 

Informācija par Alūksnes novada bibliotēkām atrodama Alūksnes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.aluksne.lv (sadaļa Kontakti- kultūras iestādes- bibliotēkas)- par katru novada 

bibliotēku atrodama kontaktinformācija (vadītāja vārds, uzvārds, bibliotēkas tālrunis, e-pasts, 

adrese) un interneta saite uz attiecīgās bibliotēkas profilu Latvijas bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv un uz Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietni www.albibl.lv. 

Pašvaldības mājas lapā tiek publicēta arī aktuālā informācija par kādu norisi bibliotēkā, katru 

mēnesi tur pieejams arī iestāžu, t.sk. arī bibliotēku, pasākumu plāns.  

Informācija par Apes novada bibliotēkām atrodama Apes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.apesnovads.lv (sadaļa Kultūra- bibliotēkas)- par katru novada bibliotēku atrodama 

kontaktinformācija (vadītāja vārds, uzvārds, bibliotēkas tālrunis, e-pasts, adrese), bibliotēkas 

darba laiks, īsa vēsture un piedāvātie pakalpojumi. 

Svarīgākā informācija par visām Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām atrodama 

internetā portālā http://www.kulturaskarte.lv. Bibliotēku pienākums ir sekot, lai tajā 

atspoguļotā informācija būtu aktuāla un saistoša, nepieciešamības gadījumā to nomainot 

informācijas sistēmā https://is.kulturaskarte.lv/ 

Visas reģiona bibliotēkas izveidojušas savu bibliotēku profilus Latvijas bibliotēku 

portālā http://www.biblioteka.lv/ un vairāk vai mazāk aktīvi savos profilos publicē informāciju 

par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, izstādēm, apmeklētājiem piedāvātajiem 

pakalpojumiem, informāciju par ievērojamākajiem novadniekiem, bibliotēkas vēsturi, 

fotogalerijas. Alūksnes pilsētas bibliotēka savu profilu portālā www.biblioteka.lv  papildinājusi 

ar 63 ziņām par dažādiem notikumiem, ievietojusi 53 galerijas. Aktīvākās bibliotēkas, kas 

publicē informāciju Latvijas bibliotēku portālā savu bibliotēku profilos, ir Apes bibliotēka, 

Liepnas pagasta bibliotēka, Zeltiņu, Alsviķu, Annas, Gaujienas un Trapenes bibliotēkas. 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēku profilu statistika Latvijas Bibliotēku portālā rāda, 

ka virtuālo apmeklējumu skaits ir pieaudzis vairāk kā 10 reizes. Tā kā dati par portāla 

apmeklējumu tiek saņemti no Kultūras informācijas sistēmu centra, tad neesam pārliecināti- 

vai nav mainījusies datu uzskaites metodika (tiek uzskaitīti pieslēgumi vai lapu, šķirkļu 

skatījumi u.tml.), jo bibliotēku portāla apmeklējums ir audzis ievērojami. 

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. 

Kontaktinformācija par Alūksnes pilsētas bibliotēku atrodama arī Kultūras ministrijas 

interneta vietnē http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/lv_publiskas.html, UNESCO 

LNK interneta vietnē http://unesco.lv/latvijasdargumi/informacija-par-objektu/sadarbibas-

tikli-objekti/stastu-bibliotekas-objekti/aluksnes-pilsetas-biblioteka/ ,  

Bibliotēku kontaktinformācija atrodama arī tādos portālos kā http://aluksne.pilseta24.lv, 

http://bis.alise.lv/BIS  u.c. 

Par savām aktivitātēm, pasākumiem, izstādēm bibliotēkas iesūta informāciju laikrakstu 

„Malienas Ziņas” interneta vietnei www.malienaszinas.lv un laikraksta „Alūksnes Ziņas” 

interneta vietnei http://aluksniesiem.diena.lv/, kura tiek ievietota pasākumu afišā.  Tur lasāmi 

arī žurnālistu veidotie raksti par bibliotēkām (nav pilni teksti). 

Sava interneta vietne ir tikai Alūksnes pilsētas bibliotēkai- www.albibl.lv, tīmekļa 

vietnes struktūra nav mainījusies, te informācija strukturēta vairākās sadaļās- Aktualitātes, Par 

http://www.aluksne.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.apesnovads.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
https://is.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.albibl.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/lv_publiskas.html
http://unesco.lv/latvijasdargumi/informacija-par-objektu/sadarbibas-tikli-objekti/stastu-bibliotekas-objekti/aluksnes-pilsetas-biblioteka/
http://unesco.lv/latvijasdargumi/informacija-par-objektu/sadarbibas-tikli-objekti/stastu-bibliotekas-objekti/aluksnes-pilsetas-biblioteka/
http://bis.alise.lv/BIS
http://www.malienaszinas.lv/
http://aluksniesiem.diena.lv/
http://www.albibl.lv/
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mums, Prese, Jaunās grāmatas, E-resursi, Bibliotēka piedāvā, Bērnu nodaļa, Novads, Eiropas 

Savienība, Lietošanas noteikumi, Novada bibliotēkas, Bibliotekāriem, Galerijas. Tīmekļa 

vietnē ir izveidots kustīgais banneris „Zvani! Raksti! Apmeklē!” (ar tālruņa numuriem, e-pasta 

adresi), uz kura uzklikšķinot var sūtīt e-pastu bibliotēkai. Lietotāju ērtībai interneta vietnes 

sākumlapā izveidots meklēšanas logs „Meklēt elektroniskajā katalogā”. 2015.gada nogalē tika 

uzsākts darbs pie mājas lapas pārveides, lai tā būtu lietotājiem pievilcīgāka un interesantāka.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkas mājas lapas www.albibl.lv   apmeklējuma statistika 

2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, pieaugusi: lietotāji + 2489, lapu skatījumi + 13568, 

pieslēgumu sesijas + 4503, elektroniskā kopkataloga apmeklējums + 848 lietotāji, ievietotas 

230 ziņas (+19) un 59 foto galerijas. 

 

 
 

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

informācija, kas saistoša bērniem. 2015.gadā kopumā reģistrētas 1538 pieslēgšanās reizes, 

blogu 2015. gada laikā apmeklējuši 946 unikālie lietotāji, kas ir vairāk kā pērn. 

Svarīgākās bibliotēkas ziņas var lasīt RSS ziņu plūsmā un tās ir redzamas arī bibliotēkas 

profilā Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv . 

Nepietiekoši, bet mazliet aktīvāka kļūst bibliotēku darbība sociālajos tīklos, 

popularizējot bibliotēkās notiekošo un to piedāvātos pakalpojumus. Viens no iecienītākajiem 

sociālajiem tīkliem- www.draugiem.lv, kur aktīvi darbojas Alūksnes pilsētas bibliotēka. 

Bibliotēkas profilā www.draugiem.lv/apb regulāri tiek ievietotas ziņas par bibliotēkas 

aktivitātēm- pasākumiem, izstādēm, bibliotēkā pieejamajām datu bāzēm, 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 565 sekotāji, 2015.gadā sākuši sekot- 156 cilvēki (+ 35,6%), 

unikālie apmeklētāji- 3630, kopējai lapas skatījumu skaits- 170535. 2015. gadā bibliotēkas 

profilā ievietotas gandrīz 450 jaunas ziņas un izveidotas 69 fotogalerijas. Kā rāda Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas profila apmeklējums www.draugiem.lv- lielākā grupa, kas seko līdzi 

bibliotēkas informācijai, jeb 41,5% ir vecumā pēc 50 gadiem. 

 
Alūksnes pilsētas bibliotēkas profila www.draugiem.lv  

sekotāju vecuma sadalījums 

 

http://www.albibl.lv/
http://berni.albibl.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/apb
http://www.draugiem.lv-/
http://www.draugiem.lv/
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Ņemot vērā, ka lielākā daļa bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam ikdienā aktīvi 

izmanto dažādus sociālos tīklus, lai informētu par Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu 

literatūras nodaļas aktivitātēm, paralēli bloga darbībai 2015.gadā tika izveidota arī atsevišķa 

lapa sociālajā portālā draugiem.lv (http://www.draugiem.lv/berni.albibl). Lapa šajā portālā 

darbojas kopš 2015.gada maija, un līdz gada beigām tika reģistrēti 472 lapas unikālie 

apmeklējumi, tai bija sākuši sekot jau 95 lietotāji un lapas kopējais skatījumu skaits uz 

31.decembri sasniedza 10137 reizes.  

Tā kā Alūksnes pilsētas bibliotēkā darbojas Europe Direct informācijas centra (EDIC) 

Gulbenē Alūksnes filiāle, tad aktuālu informāciju saistītu ar Eiropas Savienību ievietojam ne 

tikai bibliotēkas interneta vietnē, bet arī EDIC Gulbenē profilā www.draugiem.lv  un 

www.twitter.com.  

Atskaites periodā profilu sociālajā tīklā www.draugiem.lv izveidojusi un aktīvi tajā 

darbojas Gaujienas bibliotēka. Sociālo tīkla www.draugiem.lv/gaujienasbiblioteka.lv  

apmeklējums 2015.gadā- 13 192 reizes. Gaujienas bibliotēkai izveidots arī Twitter konts 

https://twitter.com/GBiblioteka . 

Vairākas pagastu bibliotēkas epizodisku informāciju par bibliotēkas aktivitātēm mēdz 

ievietot sava pagasta izveidotajos profilos vai savos personīgajos. Tā, piemēram, atskaites 

periodā Veclaicenes bibliotēka uzsākusi ziņas ievietot pagasta profilā 

http://www.draugiem.lv/veclaicenespagasts.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir arī savs Twitter konts https://twitter.com/AlBibl, tam ir 

425 sekotāji, apmeklējums atskaites periodā- 1925 sekotāji. Atskaites periodā Twitter sākusi 

darboties arī Apes bibliotēka https://twitter.com/apes_biblioteka . 

Jaunannas, Annas un Trapenes 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 darba un 

pakalpojumu popularizēšana sociālajos tīklos jāveic sistemātiski, kam bieži noslogotības dēļ 

neatliek laika. Bibliotēku darbiniekiem būtu nepieciešamas īpašas apmācības ziņu veidošanā 

publicēšanai sociālajos tīklos, lai tās būtu saistošas un interesantas. 

Darbs ar elektronisko katalogu. 

Bibliotēku skaits, kuru krājumi atspoguļoti elektroniskajā katalogā, atskaites gadā nav 

mainījies. Reģionālo kopkatalogu veido Alūksnes pilsētas bibliotēka un 17 Alūksnes novada 

pašvaldības publiskās bibliotēkas, 4 Apes novada pašvaldības publiskās bibliotēkas, 2 skolu 

bibliotēkas- Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēka un E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 

bibliotēka.  

Kopējais ierakstu skaits elektroniskajā kopkatalogā ~ 39 500, ziņas par ~ 194000 

eksemplāriem. 2015.gadā katalogam pievienoti 1360 ieraksti. 2015.gadā ir fiksēti 25566 

kopkataloga virtuālie apmeklējumi (+8009), no tiem- tikai 285 veikuši autentificētie lietotāji. 

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.  Bibliotēkas pašas veic izdevumu norakstīšanu, izslēdzot 

tos no kopkataloga. Visas 22 publiskās bibliotēkas strādā Cirkulācijas modulī, veidojot lasītāju 

reģistru, izsniedzot un saņemot izdevumus. 

http://www.draugiem.lv/berni.albibl
http://www.draugiem.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/gaujienasbiblioteka.lv
https://twitter.com/GBiblioteka
http://www.draugiem.lv/veclaicenespagasts
https://twitter.com/AlBibl
http://www.twitter.com/
https://twitter.com/apes_biblioteka
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Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēka turpina mācību grāmatu rekataloģizāciju, 

rekataloģizācijas process turpinās arī E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkā. 

Galvenajā autoritatīvajā datu bāzē pašreiz ir 14157 ieraksti. 

2015.gadā automatizētās bibliotēku krājumu inventarizācijas, izmantojot IS Alise 

Inventarizācijas moduli, notika 9 bibliotēkās: Ilzenes, Vidagas, Veclaicenes, Jaunalūksnes, Bejas, 

Pededzes, Malienas, Liepnas un Kalncempju bibliotēkās.   

2015.gadā veikta pagastu bibliotēku darbinieku konsultēšana attālināto lietotāju apkalpošanā- kā 

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

rezervēšanai elektroniskajā katalogā, kādas tam ir priekšrocības utt. Bibliotēku darbiniekiem centīgāk 

jāstrādā pie šīs iespējas popularizēšanas bibliotēkas apmeklētāju vidū. Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

autorizācijas dati piešķirti tikai 67  lietotājiem (+12), 2015.gadā, izmantojot Web Pac, attālināti pasūtīti 

tikai 82 izdevumi, tikai 8 reizes lūgts pagarināt izdevuma lietošanas termiņu. Darbu pie attālināto 

lietotāju apkalpošanas pamazām uzsāk arī pagastu bibliotēkas. 

Bibliotēku darbinieki turpina apmeklētāju apmācību bibliotēku elektroniskā kopkataloga 

izmantošanā, konsultējot gan individuāli, gan bibliotekārajās stundās, e-prasmju nedēļā, bibliotēkas 

organizētajās datorapmācībās u.c.  

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.  

Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskais kopkatalogs tagad ir pieejams arī 

mobilo ierīču lietotājiem (no telefoniem, planšetdatoriem). Atskaites periodā fiksētas tikai 120 

sesijas, kad katalogam lietotāji pieslēgušies no mobilajām ierīcēm. Arī šī iespēja bibliotēku 

darbiniekiem jāapgūst pašiem un aktīvāk jāpopularizē saviem lietotājiem. 

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

datubāzes. 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publisko bibliotēku apmeklētājiem arī 2015.gadā  

bija pieejamas 2 autorizētās tiešsaistes datu bāzes- Lursoft Laikrakstu bibliotēka 

www.news.lv un www.letonika.lv, kuras, pateicoties Kultūras informācijas sistēmu centram 

(KISC) bibliotēkās pieejamas bez maksas. Minēto datu bāzu izmantojamība lauku bibliotēkās 

ir zema un viduvēja. Vairāki bibliotēku darbinieki nav pietiekoši zinoši par šo datu bāžu 

piedāvātajām iespējām, labi nepārzin tās, tādēļ neiesaka tās saviem apmeklētājiem. Novada 

bibliotēku darbinieku semināros jau vairākkārt Alūksnes pilsētas darbinieki prakstiski rāda un 

stāsta par minēto datu bāzu izmantošanas iespējām. Arī 2016.gadā jāturpina strādāt pie minēto 

resursu popularizēšanas gan bibliotēku apmeklētāju, gan arī bibliotēku darbinieku vidū. 

Atzinīgi jāvērtē  KISC piedāvātie vebināri, no kuriem viens bija veltīts datu bāzēm. 

Bibliotēku apmeklētājiem tiešsaitē pieejamas arī bibliotēku veidotās datu bāzes: 

 Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs (ierakstu skaits- ~39 500) 

 novadpētniecības datu bāze (ierakstu skaits- ~10650) 

 pašvaldības dokumentu datu bāze (ierakstu skaits ~1600). 

Novadpētniecības datu bāzē ir 10 652 ieraksti, no tiem 2015.gadā pievienoti 1827 

ieraksti. Tajā tiek veikti analītikas ieraksti no novadu laikrakstiem „Malienas Ziņas” un 

„Alūksnes Ziņas”, šie apraksti regulāri tiek piegādāti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās 

bibliogrāfijas Analītikas datubāzei. Ieraksti novadpētniecības datu bāzē tiek veikti arī no citiem- 

centrālajiem un reģionālajiem- preses izdevumiem, pamatā importējot MARC ierakstus no 

LNB Analītikas datubāzes, veicot nepieciešamos labojumus un papildinot, piemēram, ar 

lokālajiem atslēgvārdiem vai citu informāciju. Datu bāzē tiek veikti ieraksti arī no grāmatām. 

http://www.albibl.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Alūksnes pilsētas bibliotēkā elektroniski tiek uzkrātas publikācijas par Alūksnes un Apes 

novadiem no centrālajiem un citu reģionu laikrakstiem (izņemot novada laikrakstus), 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. 

Minētie raksti attiecīgā gada robežās tiek saglabāti un no tiem izveidots CD „Alūksne 

centrālajā un citu reģionu presē ”. Tā tapuši CD jau no 2012.gada un tie ir pieejami visās 

reģiona bibliotēkās. Atzinīgi šos CD ir novērtējuši apmeklētāji, jo šeit vienkopus izlasāmi 

raksti, kas stāsta par mūsu novadiem, notikumiem, cilvēkiem, kultūrvēstures, dabas objektiem 

u.c. Minētie CD bibliotēkās ir saņemami izmantošanai mājās. Par visiem rakstiem apraksti tiek 

ievietoti arī novadpētniecības datu bāzē. Pārskata gadā šai kolekcijai pievienotas 216 lappuses. 

Šo rakstu skenēšana un elektroniska saglabāšana nozīmīga tāpēc, ka visi laikraksti un žurnāli, 

izņemot vietējos izdevumus, ar laiku tiek norakstīti.  

No 2014.gada Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas darbiniece veido vizuāli pievilcīgu izstādi 

„Alūksnes apaļos skaitļos”, kur pārsvarā tiek izmantoti materiāli no vietējiem novada 

laikrakstiem. Vienlaikus visi šie raksti tiek digitāli saglabāti un apkopoti CD „Alūksne apaļos 

skaitļos”. Apzināti un elektroniski saglabāti arī materiāli par 15 tematiem, saistītiem ar 

Alūksnes pilsētas vēsturi, notikumiem, objektiem, kas ietver 72 lappušu digitālās kopijas un 

pamatā satur rakstus no vietējiem laikrakstiem. 

2015.gadā turpinājās darbs pie Novadnieku datu bāzes papildināšanas ar jaunām 

personālijām, informācija pieejama Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliotēkas interneta vietnē 

www.albibl.lv sadaļā Novadpētniecība, tajā atrodamas īsas ziņas par 319 personām. 

Novadpētniecības datu bāzi uz pašreizējo brīdi veido tikai Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

speciālisti, trūkst resursu, lai veiktu regulāru tematisko mapju satura rekataloģizāciju.  

Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas 

bibliotēku novada kultūras iestādēm organizēja novadpētniecības konkursu „Latvijai – 100. 

Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi”. Konkursa 

rezultātā tika iesniegti 19 darbi digitālā formā, t.sk. videofilmas, Power Point prezentācijas, 

darbi Word formātā (sīkāk skat. pārskata nodaļā 6. Novadpētniecības darbs).  

Pašvaldības dokumentu datubāzē ir 1676 ieraksti, no tiem atskaites periodā pievienoti- 

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

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

norādīte saite uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni. Veicot ierakstu minētajā datu 

bāzē tiek pievērsta uzmanība tam, lai saglabātu tādus kritērijus kā meklēšana pēc organizācijas, 

pēc vietas, uz kuru lēmums attiecināms (piemēram, konkrētā pagasta norādīšana), pēc 

lokālajiem atslēgvārdiem un par personu. Nākotnē būtu nepieciešams datu bāzi papildināt ar 

Apes novada domes lēmumiem, ko varētu veikt Apes bibliotēkas darbinieki. 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums. 

2015.gadā publiskās bibliotēkas, pateicoties Alūksnes un Apes novadu pašvaldību 

realizētajiem publisko interneta pieejas punktu attīstības projektiem, saņēma jaunu datortehniku 

un/vai jaunas multifunkcionālās iekārtas, tādējādi papildinot un uzlabojot savus lietotājiem 

sniegtos pakalpojumus. Alūksnes novadā tika realizēts projekts „Publiskās interneta pieejas 

punktu attīstība Alūksnes novadā.” Projekta ietvaros kopumā 18 novada bibliotēkas ieguva 

28 datorkomplektus un 12 multifunkcionālās iekārtas, 5 bibliotēkās uzlabots bezvadu interneta 

pārklājums.  

Apes novada dome projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un 

esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros ir 

uzlabojusi esošos interneta pieejas punktus, kas atrodas bibliotēkās. Trapenes un Apes 

bibliotēkas ir tikušas pie jaunas datortehnikas ar programmatūru, bet daudzfunkcionālās 

iekārtas ar iespēju skenēt, kopēt, printēt ieguvušas Trapenes un Vidagas bibliotēkas.  

http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showfull&id=1420887355&archive=1451897401&start_from=&ucat=49&go=
http://www.albibl.lv/?go=novadnieki&id=visi
http://www.albibl.lv/
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Minēto projektu realizācija ir liels ieguldījums arī bibliotēku pakalpojumu attīstībā. Tā, 

piemēram, līdz šim neviena bibliotēka nevarēja saviem apmeklētājiem piedāvāt A3 formāta 

krāsaino drukāšanas pakalpojumu, ko tagad var piedāvāt uz jaunajām multifunkcionālajām 

iekārtām. Palielinājies bibliotēku apmeklētājiem pieejamo datoru skaits (+26), 

multifunkcionālo iekārtu skaits (+7). Vairākos gadījumos  ar jauniegādātajiem datoriem un 

multifunkcionālajām iekārtām tiek nomainītas bojātās vai novecojušās tehnikas vienības. 

2015.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka un Pededzes bibliotēka turpināja piedāvāt 

pakalpojumu- portatīvo datoru nomu- iedzīvotāji uz laiku var portatīvo datoru izmantot 

bezatlīdzības lietošanā darbam mājās. 

Arī 2015.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 periodā Alūksnes pilsētas bibliotēkā darbiniekiem  iegādāti 7 jauni 

datorkomplekti, planšetdators, Mālupes bibliotēkā- portatīvais dators un multimēdiju projektors, 

Vidagas bibliotēkā- 2 jauni datori, Gaujienas bibliotēkā- portatīvais dators. 

Bibliotēkās ir pieejama laba datortehnika, pakāpeniski vecās tehnikas vienības tiek 

nomainītas, apmierinošs interneta pieslēgums. Diemžēl, visās bibliotēkās- samazinās 

bibliotēkās pieejamo datorpakalpojumu izmantotāju skaits, jo gan internets, gan tā 

izmantošanai paredzēto ierīču klāsts mājsaimniecībās kļūst arvien pieejamāks, arvien vairāk 

tiek izmantotas dažādas mobilās ierīces un bez maksas pieejamais bezvadu interneta tīkls. 

Jāuzsver nepieciešamība bibliotēku darbiniekiem paaugstināt profesionālo kompetenci 

attiecībā uz jauno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanu un izmantošanu, jo ar 

agrāk iegūtajām zināšanām, attīstoties tehnoloģijām, vairs nepietiek. 

Lai arī 5 bibliotēkās interneta pieejas punktu attīstības projektos tika uzlabots interneta 

pieslēguma ātrums un pārklājums, tomēr ir nepieciešama datu pārraides ātruma palielināšana 

daudzās lauku bibliotēkās. 

 

 

 

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

 

2015.gada 2.janvārī apritēja 95 gadi kopš Alūksnei piešķirtas pilsētas tiesības. Tas nozīmē, ka 

šis gads mūsu pilsētā un arī bibliotēkā aizritēja tās jubilejas zīmē. Taču tā nebija vienīgā apaļā 

jubileja. Esam apkopojuši informāciju  arī par citiem notikumiem un personībām pilsētas 

vēsturē, kuriem 2015.gadā apritēja apaļa gadskārta. Uz tā pamata tika izveidota izstāde 

“Alūksne apaļos skaitļos”. Tie ir skaitļi par notikumiem Alūksnes vēsturē, kam šogad aprit 

apaļa (vai pusapaļa) gadskārta, apkopoti nelielā izstādē, kas papildināta ar citātiem un vizuālo 

materiālu par tā laika notikumiem. Apzināti un elektroniski saglabāti arī materiāli par 15 

tematiem, saistītiem ar Alūksnes pilsētas vēsturi, notikumiem, objektiem, kas ietver 72 lappušu 

digitālās kopijas un pamatā satur rakstus no vietējiem laikrakstiem. Elektroniski attēlu formātā 

saglabātu un sakārtotu materiālu priekšrocība ir arī tā, ka to izmantošana kļūst ērtāka - tos 

iespējams apstrādāt kāda fragmenta publicēšanai, izmantošanai noformējuma materiālos, 

izstādēs, afišās, pārsūtīšanai e-pastā. Raksti pilnā apjomā pieejami Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

lasītavā, tie saglabāti arī digitālā formā un izveidots CD “Alūksnes apaļos skaitļos. 2015.” 

 
 

 

Ciklā “Alūksnes pilsētai 95”   veltītas daudzas norises Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Tie 

bija pasākumi, kas tika rīkoti stāstu cikla “Alūksne. Vietas. Cilvēki” ietvaros, izstādes, 

erudīcijas un novadpētniecības konkursi, grāmatu izdošanas svētki. Bibliotēkā pieejami daudzi 

vērtīgi un interesanti materiāli, kuros pieminēta Alūksne – novadpētniecības materiāli, 

publikācijas preses izdevumos, grāmatas, kuru lappuses veltītas Alūksnei un alūksniešiem. Lai 

pievērstu uzmanību bibliotēkā pieejamajiem krājumiem šī gada jubileju kontekstā, nolēmām 

rīkot konkursu “Meklē rakstos par Alūksni”. 

Konkurss notika 5 kārtās (janvāris-jūnijs). Katru mēnesi līdz pat jūnijam interesenti varēja 

pārbaudīt savas zināšanas par Alūksni un tās vēsturiski nozīmīgiem notikumiem, kā arī atklāt 

daudz jauna un neizzināta, ko iespējams vēl pētīt nākotnē. Akcentu likām nevis uz interneta 

resursiem, kur atbildes varētu atrast “Google”, bet gan drukātajā vārdā un arī- izmantojot 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas un LNB veidotās datu bāzes un Digitālo bibliotēku. Tieši tādēļ 

par sadarbības partneri konkursa organizēšanā tika izraudzīts laikraksts “Malienas Ziņas”, kas 

90 gadu pastāvēšanas laikā bijis gan vērtīgs kultūrvēstures avots, gan informatīvs atbalstītājs. 

Informāciju par konkursu potenciālie dalībnieki lielākoties atraduši tieši laikrakstā. Arī atbildes 

uz konkursa jautājumiem bieži gūtas tieši “Malienas Ziņu” iesējumos.  Kopumā šajā erudīcijas 

maratonā piecu mēnešu garumā piedalījās 18 dalībnieki, līdz visās kārtās piedalījās 12 no 

viņiem. Noslēguma pasākumā bija aicināti visi dalībnieki.  Pārsteidzoši, ka viņu vidū bija ne 

tikai Alūksnes iedzīvotāji, bet cilvēki no visa novada un ārpus tā (Valmiera). Godalgoto vietu 

ieguvēji saņēma pārsteiguma balvas gan no bibliotēkas, gan laikraksta “Malienas Ziņas ” 

abonementus, gan redakcijas sarūpētās grāmatas. Arī konkursa noslēgums norisinājās 

http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showfull&id=1420887355&archive=1451897401&start_from=&ucat=49&go=
http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showcomments&id=1421227498&archive=1451897401&start_from=&ucat=49&go=
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noslēdzošās kārtas zīmē – laikraksta 90. jubilejai veltītās izstādes telpās Alūksnes muzejā. Visi 

atzina, ka ir ieguvēji pat bez balvu fonda, jo tagad par savu dzimto vietu zina daudz vairāk, un 

lepojas ar to. 

 

 
Konkursa “Meklē rakstos par Alūksni” 

dalībnieki noslēguma pasākumā 

 
 

Konkursa 1.kārtas jautājumi atrodami šeit. 

Konkursa 2.kārtas jautājumi atrodami šeit. 

Konkursa 3.kārtas jautājumi atrodami šeit. 

Konkursa 4.kārtas jautājumi atrodami šeit. 

Konkursa 5.kārtas jautājumi atrodami šeit. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā visa gada garumā apmeklētājiem tika piedāvāts  

izstāžu cikls “Sirds vienmēr sadzird dzimto pusi…”, kurš iepazīstināja ar novada literātu - 

novadnieku daiļradi. Pavisam šajā izstāžu ciklā tika eksponēti 192 iespieddarbi.  

Arī šajā gadā Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku 

organizēja novadpētniecības konkursu “Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika 

liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu darbi”. Konkursam tika iesniegti 19 darbi, 

kuru veidošanā piedalījās 28 pašvaldības iestādes. Atzinības un naudas balvas saņēma 

godalgoto vietu ieguvēji. No novada bibliotēkām Word dokumenta grupā – 1.vieta Annas 

bibliotēkai, kas pētījusi un apkopojusi faktus un atmiņas par ilggadējo Annas kultūras un 

sabiedriskās dzīves veidotāju Adolfu Čerbikovu. Prezentāciju grupā Bejas bibliotēkai un 

novadpētniecības centram 1.vieta, kuru kopdarbs bija Bejas skolotāja un kultūras darbinieka 

Jāņa Zībiņa dzīves un darbības izpēte. 2.vieta Alsviķu bibliotēkai un pagasta tūrisma darba 

organizatoram  par novadnieka Tālivalža Birziņa dzīvi. 3.vieta Liepnas bibliotēkai  - par 

Liepnas skolotājas un kultūras darbinieces Brigitas Bijones dzīves un darbības izzināšanu. 

Videofilmu grupā 1.vietu ieguva Mālupes pagasta bibliotēka un tautas nams, kas pētījuši un 

apkopojuši faktus un atmiņas par ilggadējo  kolhoza “Igrīve” priekšsēdētāju, aktīvu Latvijas 

neatkarības atjaunošanas atbalstītāju Ivaru Cauni. 2.vieta – Zeltiņu bibliotēkai un tautas namam, 

kas savu darbu veltījuši novadnieka, skatuves mākslinieka Edgara Liepiņa piemiņas 

iemūžināšanai, bet 3.vieta – Jaunalūksnes bibliotēkai sadarbībā ar Bejas novadpētniecības 

centru un Jaunalūksnes pagasta pārvaldi, par Uldi Pūpolu un viņa dzimtu. Bibliotēku un citu 

kultūras iestāžu novadpētniecības darbi veltīti arī citām spilgtām novada personībām- 

novadpētniekam Jānim Līcim, dzejniekam, sabiedriskajam darbiniekam Jānim Karlsonam, 

ekonomistam Ēvaldam Vēciņam, ilggadējam kolhoza vadītājam Kārlim Ģērmanim, kultūras 

darbiniecēm Izoldai Krūmiņai un Vizmai Dravniecei, fotogrāfam Ilgvaram Gradovskim, 

http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showcomments&id=1421227498&archive=1451897401&start_from=&ucat=49&go=
http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showcomments&id=1423492890&archive=1451897401&start_from=&ucat=49&go=
http://www.albibl.lv/news/data/files/Mekle%20rakstos%20par%20Aluksni%20jautajumi%203_%20karta.pdf
http://www.albibl.lv/news/data/files/Mekle%20rakstos%20par%20Aluksni%20jautajumi%204_%20karta.pdf
http://www.albibl.lv/news/data/files/Mekle%20rakstos%20par%20Aluksni%20jautajumi%205_%20karta.pdf
http://www.albibl.lv/index.php?subaction=showcomments&id=1421227498&archive=1451897401&start_from=&ucat=49&go=
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Zeltiņu kultūras dzīves pamatlicējiem Ernestam Bārdam un fotogrāfam Georgam Rozītim, 

pasaku teicējai un folkloristei Gitai Briediņai u.c. Darbi CD un DVD formātā pieejami Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka veica pētījumu par novadnieci dzejnieci Klitiju , īstajā vārdā 

Alvīni Skuju. Laikrakstā “Malienas Ziņas” publicējām aprakstu par literātes dzīvi, 

sasniegumiem un saistību ar dižgariem Raini un Aspaziju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzinību un balvu saņēmēji kultūras darbinieku pasākumā 

Krustvārdu mīklu minētāju tikšanos Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar 

laikrakstu “Malienas Ziņas” organizē jau vairākus gadus, un šīs erudītu tikšanās kļuvušas par 

jauku tradīciju. Tā kā šogad atzīmējām Alūksnes pilsētas 95.gadu un laikraksta “Malienas 

Ziņas”  90.gadskārtu, šajā risinātāju tikšanās reizē, to akcentējām ar izzinošām prāta mīklām 

par abiem nozīmīgajiem gaviļniekiem. Piemēram, atcerējāmies pilsētas vecos ielu nosaukumus, 

akcentējām novada literātu veikumu, pārbaudījām, ko zinām par laikraksta veidošanas procesu 

u.c.  

  
Tā nebija sacīkste, bet izklaidējošs domubiedru turnīrs. Tikšanās prieku vairoja arī 

bibliotēkas un redakcijas sarūpētās pārsteiguma balvas. 

 

Alūksnes pilsētas pagātni, tās cilvēkus atspoguļo vecās fotogrāfijas. Tāpēc pievērsāmies 

šai tēmai – fotogrāfijai. Ar alūksnieša Viļņa Blūma darbiem aizsākām dažādas fotoizstādes  un 

novadpētniecības izstādes bibliotēkā. No jūnija vidus bija skatāma alūksnieša Viļņa Blūma 

fotogrāfiju izstāde “Alūksne pagātnes un tagadnes atspulgos”. 24 fotogrāfijās satikās 
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vakardiena un šodiena – autors izmantojis vēsturiskus pilsētas fotoattēlus un tajos redzamos 

objektus ar fotokameru fiksējis no tā paša skata punkta. Fotogrāfs atzīmēja, ka ir svarīgi 

dokumentēt Alūksnes vēsturi, piefiksēt gan priecīgus, gan traģiskus notikumus pilsētas dzīvē.  

Un to var darīt fotogrāfs. 

 
Viļņa Blūma fotogrāfiju izstāde “Alūksne pagātnes un tagadnes atspulgos” 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā guva ļoti lielu atsaucību. Bibliotēkas krājumu 

papildinājis arī DVD ar senajām un mūsdienu Alūksnes fotogrāfijām 

 

Gan Alūksnes fotogrāfus, gan vēstures interesentus jūlijā pulcējām kopā fotoizstādes 

“Alūksniešu portreti. Eduardam Zariņam - 140” atklāšanā un tikšanās ar fotovēsturnieku 

Pēteri Korsaku. Uz atsevišķu tikšanās reizi kopā ar alūksniešiem bija arī Alūksnes 1920.-

30.gadu iecienītā fotogrāfa mazmeita Jutta Burkhardt. Izstādē aplūkojamās fotogrāfijās varam 

ieraudzīt ne tikai kādreiz dzīvojošos cilvēkus, bet arī novērtēt tā laika aktuālos notikumus, modi, 

izklaides un paradumus, tāpat arī nojaust, kas toreiz bijis nozīmīgs. Pēteris Korsaks plašāk 

pakavējās  pie Eduarda Zariņa ģimenes un ielūkojās arī fotogrāfijas vēsturē. Fotovēsturnieks 

rosināja apkopot un izdot plašāku pētījumu par Alūksnes puses fotogrāfiem. Iestrādes šim 

darbam jau ir. Patīkami, ka ar šo izstādi un stāstījumu vēlējās iepazīties arī citi interesenti. Tā 

šī izstāde aizceļoja uz E.Zariņa dzimto pagastu Trapeni, kur Trapenes bibliotēkas vadītāja 

izstādi papildināja ar foto stūrīti – fotolaboratoriju. Trapeniešiem bija iespēja noskatīties mūsu 

sagatavoto prezentāciju. Tagad šis darbs izveidojies kā bibliotekārā stunda, kuru izmantoja arī 

Alsviķu arodskolas kolektīvs. Tāpat, janvārī šajā skolā notika informatīvā stunda “Alūksnei 95” 

(prezentācija un stāstījums).     

  

Jubilejas cikla nākošā izstāde (maijā) bija veltīta laikrakstam “Malienas Ziņas”. Tās 

veidotāji mākslinieki Antra un Ivars Vecāni atspoguļojuši, kā laikraksts pārdzīvojis dažādus 
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laikus un politiskās iekārtas. Deviņdesmit gadu pastāvēšanas laikā laikraksts ir bijis liecinieks 

dažādiem laikmetiem, kas atspoguļojas laikraksta lappusēs, no kurām šodien varam mācīties 

vēsturi.    

 
Izstāde Alūksnes pilsētas bibliotēkā  

Oktobra beigās mūsu lasītāji varēja iepazīties ar novadnieka Edgara Liepiņa dzīvi un 

aktiera darbību. Izstāde tapusi, pateicoties Alūksnes novada pašvaldības finansiālajam 

atbalstam biedrības „Kultūras un izglītības centrs “Stili”” projektam „Ceļojošā izstāde Edgara 

Liepiņa atcerei “Ziemeļu zvaigzne””. 

 

 

 

Šogad arī ēkai, kurā jau 40 gadus mājo Alūksnes pilsētas bibliotēka (kopš 1975.gada), ir 

120 gadu jubileja. Par šo namu un cilvēkiem, kas šeit mituši, bija iespēja uzzināt bibliotēkas 

veidotajā izstādē “Alūksnes mazajai gaismas pilij - 120”. Plašākai sabiedrībai iepazīties ar 

bibliotēkas vēsturi bija iespējams caur mūsu sagatavoto publikāciju laikrakstam "Malienas 

Ziņas" – “Nams ar savu šarmu un labo auru”. Izstādes atklāšanu papildināja bibliotēkas 

darbinieku rīkotais pasākums “Bibliotēkas stāsts”, kas tika rīkots stāstu cikla “Alūksne. 

Vietas. Cilvēki” ietvaros. Uz tikšanos ar jauniešiem bija ieradušies bibliotēkas bijušie 

bibliotēkas darbinieki direktore Eljo Klinte, Aija Plūme, Laila Zaķe un Dzintra Klince. 
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Darbinieces dalījās atmiņu stāstos, kā bibliotēkas darbs mainījies šo gadu laikā 

 

Bibliotēkas stāstus papildināja arī citi pasākumi. Martā Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

viesojās gulbeniete Inta Vilka, lai iepazīstinātu ar savu grāmatu “Caur sirdi plūstošā dzīve”. 

Autores dzīves gājums saistīts arī ar Alūksnes pusi. Tikšanās laiks nebija izvēlēts nejauši, jo 

marts Latvijas vēsturē ierakstījis traģiskas lappuses, mainījis daudzu cilvēku un viņu ģimenes 

likteni.  Intas Vilkas nozīmīgākie dzīves notikumi bija ietverti prezentācijās, kuru papildināja 

pašas komentāri – par izsūtījuma laiku Sibīrijā, par tālākajām gaitām, atgriežoties Latvijā, par 

darba gaitām arī Alūksnē, par sastaptajiem cilvēkiem. Bibliotēkā bija sirsnīga tikšanās ar 

saviem darba biedriem un skolēniem. 

  
Inta Vilka atstāj autogrāfu Alūksnes 

bibliotēkas lasītājiem 

Autore saņem sveicienus no represēto 

kluba “Sarma” vadītājas D.Mazikas 

 

Aprīlī pāršķīrām Alūksnes pareizticīgo baznīcas vēstures lappuses. Sarunā dalījās 

Alūksnes pareizticīgo draudzes pārzinis, priesteris Konstantīns Volkovs. Alūksnes Svētās 

Trijādības baznīca svinēja 120 gadu jubileju, jo tagadējā baznīca Alūksnē iesvētīta 1895.gadā.  

Kopīgā sadarbība veicināja draudzes vēstures pētniecību. Pasākumā klātesošie varēja iepazīties 

ar draudzes izveidošanu 1845.gadā līdz pat mūsdienām.  
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Alūksnes pareizticīgo draudzes pārzinis, 

priesteris Konstantīns Volkovs-  

par baznīcas vēsturi 

Stāstījumus papildināja prezentācija un 

saglabātie oriģinālie vēstures materiāli 

 

Grāmatu iznākšanas svētki ir liels notikums, īpaši, ja to izdod kāds no novadniekiem. 

Aprīlī mums šos svētkus sagādāja Vēsma Kokle-Līviņa. Grāmatas “Šī zeme kā dzintara lāse” 

dzejas darbus caurvij Dzimtenes mīlestības motīvs. Mīlestība pret Latviju, Alūksni liek sajust 

šo vietu, padomāt, kas mēs esam šai zemē, ko varam darīt tās labā. Autore vēl arvien turpina 

radoši strādāt – raksta, zīmē, komponē. 

  
 

Otra grāmata, kas devās pie lasītājiem un papildināja bibliotēku novadpētniecības 

krājumu, bija Alūksnes un Apes novadu politiski represēto kluba “Sarma” grāmata “Ar 

Tēvzemes spēku dvēselēs”. Grāmata izdota ar Alūksnes novada pašvaldības un citu cilvēku 

atbalstu “Vītola izdevniecībā”. Tajā apkopoti pretošanās kustības dalībnieku skolas un jaunības 

laika dzejoļi un vēstules par dzīvi izsūtījumā soda nometnēs Sibīrijā un Tālajos Austrumos. 
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Atskaites periodā novadpētniecības krājums bibliotēkās papildināts ar grāmatu par mūsu 

novada mākslinieku Rūdolfu Vētru- pateicoties pašvaldības finansiālajam atbalstam, no 

izdevēja SIA “Dobums” iegādāta Māras Vētras- Amoliņas grāmata “Vētriņš un viņa trīs 

mūzas” visām Alūksnes novada bibliotēkām. 

Vērtīgs bija LU Latvijas Vēstures institūta dāvinājums- grāmatas kopā 69 eksemplāri 

Alūksnes un Apes  novadu bibliotēkām, vienu no grāmatām- “Arheoloģiskie pieminekļi 

Alūksnes un Apes novados”- saņēma katra reģiona bibliotēka.  

Atzīmējot mākslinieka, fotogrāfa, literāta, aktīva sabiedriskā darbinieka, aizrautīga 

folkloras un tautas tradīciju vācēja, mūsu novadnieka Jāņa Krēsliņa (1865–?) 150 gadu jubileju, 

izdevniecība “Neputns” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju (LNVM) izdevusi 

grāmatu “Jānis Krēsliņš – latviešu tradicionālo kultūras vērtību izzinātājs”, kura, 

pateicoties izdevējiem, kā dāvinājums nonākusi arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumā.  

Gada nogalē dzejas cienītājus sasniedza Māra Ievednieka dzejoļu grāmata “ Manas sirds 

gadalaiki”.  Šis ir pirmais alūksnieša Māra Ievednieka dzejoļu krājums. Grāmatas atvēršanas 

svētkus kuplināja viņa bijušie teātra kolēģi ar dzejas un  mūziķes Lilitas Kauliņas mūzikas 

uzvedumu. Māra dzejas pasaule ļauj iepazīt viņu kā trāpīgu dzīves vērotāju, filozofu un 

romantiķi. 

  

Māra Ievednieka dzeja publicēta Alūksnes novada literātu kopkrājumā “Ezerlāse” un 

grāmatās “Neuzziedējušie vārdi” un “Sarmai 25” 

  

Šajā gadā nolēmām  piedalīties labdarības akcijā „Labo darbu nedēļa”. Labdarības 

organizācija Palīdzēsim.lv jau septīto gadu organizē akciju - nedēļu, kad īpaši aktīvi darām 

labus darbus gan paši, gan mudinām to darīt arī citus. „Labo darbu nedēļa 2015” ievada 

gatavošanos Latvijas valsts simtgadei un tiek organizēta sadarbībā ar Kultūras ministriju, 

Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības komiteju un Izglītības un zinātnes ministriju. 

Sadarbībā ar Alūksnes novada vidusskolas 5.,10.,11.klases skolēniem 17.oktobrī 

piedalījāmies šajā akcijā - uzkopām novadnieku, kultūras un izglītības darbinieku atdusas vietas 

Alūksnes Lielajos kapos. Skolēni apzināja dzejnieces Skaidrītes Kaldupes, skolotāju 

Aleksandra un Jēkaba Berkuļu, MZ redaktores, literātes Annas Celmiņas, grafiķes Dzidras 
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Ezergailes un viņas vīra dzejnieka Vidara Balta, mākslinieka Jūlija Krastiņa, tēlnieces Lilijas 

Līces, rakstnieka Valentīna Pelēča devumu sabiedrībai. 

  

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. Bibliotēkas ļoti atbildīgi piedalījās novadpētniecības 

konkursā “Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības 

un viņu darbi”. Bibliotēkas organizējušas izstādes veltītas saviem novadniekiem jubilāriem.  

Neliels ieskats interesantākajās norisēs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku 

novadpētniecības darbā. 

Alsviķu bibliotēkā: Bibliotēka kopā ar vēsturnieku Jānu Poli lielu darbu ieguldīja un 

apkopoja materiālus, lai varētu izdot grāmatu „Alsviķu pagasta vēstures atspulgi.” Grāmata būs 

par izciliem novadniekiem, kuri dzimuši Alsviķu pagastā, par tiem , kas emigrējuši, bet tik un 

tā aktīvi strādājuši mūsu valsts labā, kā arī nedaudz no senvēstures par Alsviķu pagastu, par 15 

muižām, 11 krogiem, senkapiem, pilskalniem un citām vēsturiski nozīmīgām vietām. 

Annas bibliotēkā: Ļoti nozīmīgs bija pasākums „Kultūras kanona vērtības Annas 

pagastā”, kurā tika izvērtētas un atzītas nozīmīgākās personības Annas pagastā, kā arī dažas 

pievienotas klāt. Publicētas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. 

Apes bibliotēkā:. Augustā - kārtējie Pilsētas svētki, kas visiem apeniešiem kopīgi 

gatavojami, kopīgi svinami. Šogad to tēma - „Medicīnas vēsture Apē”, kad atcerējās medicīnas 

aizsākumus, pirmos praktizējošos ārstus,  simtgadnieka ārsta L. Džeriņa nopelnus Apes 

slimnīcas veidošanā un tās tālākā attīstībā, 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, printēt  un laminēt) savāktos dokumentus un 

fotogrāfijas un kopā ar dažādiem priekšmetiem apkopot plašā izstādē, kas piesaistīja lielu 

apeniešu uzmanību mēneša garumā.  

Kalncempju bibliotēka: Uzsākusi  vietējo cilvēku iepazīšanu, veidojot dzimtas saietus. 

No cilvēku atmiņām  tiek veidoti dzīvesstāsti, iegūtas fotogrāfijas. Bibliotēkas vadītāja uzskata, 

ka nav jābūt slavenībai, pietiek ar to, ka esi dzimis un dzīvojis savā dzimtajā sētā. Katram būtu 

jāsāk ar savu ģimenes dzīvesstāstu, lai tas paliktu nākošai paaudzei. Augustā notika Žvartu 

dzimtas saiets, kurš notika Kalncempju pagasta Ermiķu mājās. 

Jaunalūksnes bibliotēka: Rudenī apsekoja vietējos arhitektūras un dabas objektus, 

nofotografēja un pievienojām fotoattēlus mapē “Es stāstu par savu pagastu.”  

Trapenes bibliotēkā: 2015.gadā bibliotēka ieguva lieliskas mākslinieka, novadnieka, 

Trapenes pirmā bibliotekāra Aleksandra Šutkas zīmējumu izdruku kopijas žurnālam ‘’Jaunais 

Cīrulītis’’ (1927.-1933.gadam). Decembrī tā laika darba istabā (tagadējā bibliotēkas datortelpā) 

atklāja 20  viņa reprodukciju kopiju izstādi, ko dāvinājumā bibliotēka saņēma no LNMM 

http://www.biblioteka.lv/
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mākslas zinātnieces  I.Bužinskas, kura bija mākslas kuratore izstādei par Raiņa darbību 

ilustrētajā jaunatnes žurnālā ‘’Jaunais Cīrulītis’’. 

Veclaicenes bibliotēkā:2015.gadā svinot  Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 

bibliotēka, tautas nams, muzejs un pagasta pārvalde organizēja Aizsargu nama jubilejas 

pasākumu “Vecā nama stāsts”. Pasākumā bija redzams katras pagasta iestādes vēsturisks 

pārskats par laiku vecajā Kornetu mājā. Bija skatāmas izstādes, dažādu laiku ainas caur video 

un fotogrāfijām. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā elektroniski tiek uzkrātas publikācijas par Alūksnes un Apes 

novadiem no centrālajiem un citu reģionu laikrakstiem (izņemot novada laikrakstus), 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. 

Minētie raksti attiecīgā gada robežās tiek saglabāti un no tiem izveidots CD „Centrālā un citu 

reģionu presē”. Tā tapuši CD jau no 2012.gada un tie ir pieejami visās reģiona bibliotēkās. 

Atzinīgi šos CD ir novērtējuši apmeklētāji, jo šeit vienkopus izlasāmi raksti, kas stāsta par mūsu 

novadiem, notikumiem, cilvēkiem, kultūrvēstures, dabas objektiem u.c. Minētie CD bibliotēkās 

ir saņemami izmantošanai mājās. Par visiem rakstiem apraksti tiek ievietoti arī 

novadpētniecības datu bāzē. Šo darbu veic Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītāja 

E.Būdniece. 

 

  
Novadpētniecības datu bāzē ir 10 652 ieraksti, no tiem 2015.gadā pievienoti 1827 

ieraksti. Tajā tiek veikti analītikas ieraksti no novadu laikrakstiem „Malienas Ziņas” un 

„Alūksnes Ziņas”, šie apraksti regulāri tiek piegādāti Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Nacionālās bibliogrāfijas Analītikas datubāzei. Ieraksti novadpētniecības datu bāzē tiek veikti 

arī no citiem- centrālajiem un reģionālajiem- preses izdevumiem, pamatā importējot MARC 

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

piemēram, ar lokālajiem atslēgvārdiem vai citu informāciju. Datu bāzē tiek veikti ieraksti arī 

no grāmatām. 

2015.gadā turpinājās darbs pie Novadnieku datu bāzes papildināšanas ar jaunām 

personālijām, informācija pieejama Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietnē 

www.albibl.lv sadaļā Novadpētniecība, tajā atrodamas īsas ziņas par 319 personām. 

Novadpētniecības datu bāzi uz pašreizējo brīdi veido tikai Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

speciālisti, trūkst resursu, lai uzsāktu tematisko mapju satura rekataloģizācijas.  

Pašvaldības dokumentu datubāzē ir 1676 ieraksti, no tiem atskaites periodā pievienoti- 

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

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

norādīte saite uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni. 

 

Sagatavoja Maija Semjonova, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe 

  

http://www.albibl.lv/
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7. Projektizstrāde. 

 

2015.gadā Alūksnes reģionā bibliotēkas izstrādājušas un realizējušas sekojošus projektus: 

16 bibliotēku iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas programmā 

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

bibliotēkas- Alūksnes, Alsviķu, Ilzenes, Jaunannas, Liepnas, Mālupes, Māriņkalna, Mārkalnes, 

Pededzes, Zeltiņu, un 3 skolu- Malienas pamatskolas, Strautiņu pamatskolas un Alūksnes 

novada vidusskolas bibliotēkas, no Apes novada- 3 publiskās bibliotēkas- Gaujienā, Apē un 

Trapenē.  

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

VKKF finansējumam, 2015.gadā bibliotēkas saņēma 253 eksemplārus grāmatu par EUR 1702. 

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.  

Alūksnes pilsētas bibliotēka realizējusi projektu „Lasītprieks kopā ar rakstnieku” 
(turpinājums), kuru finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF), piešķirot EUR 

480. Projekta ietvaros lasītājiem bija iespēja klātienē Alūksnē tikties ar četriem rakstniekiem: 

Noru Ikstenu (22.05.2015.), Rimantu Ziedoni (28.05.2015.), Ievu Melgalvi (09.04.2015.) un 

Luīzi Pastori (19.10.2015.) 

 

  
Pateicības ziedi no lasītājiem rakstniecei 

Norai Ikstenai 

 

Ieva Melgalve tikās ar saviem 

lasītājiem gan Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā, gan E.Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijā 

 

2015.gadā VKKF atbalstījis vēl vienu Alūksnes pilsētas bibliotēkas izstrādāto 

projektu- „Sarunas par literatūru”, piešķirot tā realizācijai EUR 360. Jebkuras bibliotēkas 

viens no galvenajiem mērķiem ir pievērst uzmanību kvalitatīvai literatūrai, veikt bibliotēku 

krājumu saturisku pilnveidošanu, rosināt savus lasītājus baudīt labu literatūru. Bibliotekārs ir 

tas, kurš izvēlas grāmatas, kuras uzskata par ievērības cienīgām, lai piedāvātu lasītājiem. Tas 

nemaz nav viegli, jo, lai to izdarītu kvalitatīvi, bibliotēkas darbiniekam ir nepieciešams labi 

orientēties jaunākajā literatūrā, it īpaši tagad, kad grāmatu piedāvājums ir tik plašs un 

daudzveidīgs. Lai paaugstinātu bibliotēku darbinieku profesionālo līmeni un uzlabotu 

bibliotekāro apkalpošanu,  projekta “Sarunas par literatūru” ietvaros paredzēts noorganizēt 3 

seminārus reģiona bibliotēku darbiniekiem, kuros zinoši speciālisti runātu par aktualitātēm 

latviešu oriģinālliteratūrā, tulkotajā un bērnu literatūrā. Projekta realizācija notiek 2016.gadā. 

Jau 28.01.2016. Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieki tika aicināti uz sarunu 

„Aktuālais mūsdienu latviešu un tulkotajā literatūrā”. Lektore: Liega Piešiņa, Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājumu departamenta projektu vadītāja. 
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Jau otro gadu Alūksnes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu kultūras un 

kultūrizglītības iestādēm, kurā, piedaloties ar projektu pieteikumiem, novada iestādēm ir 

iespēja papildus savam iestādes budžetam iegūt finansējumu kādas idejas realizācijai. Minētajā 

projektu konkursā piedalījās arī Alūksnes pilsētas bibliotēka, iesniedzot projektu „Dzejas 

atspulgi Alūksnes ezerā”. Saņemtais finansējums EUR 740.  

Projekta realizācijas rezultātā ar plašāku skanējumu noorganizēta Dzejas diena Alūksnē. 

Par Dzejas dienas norisēm plašāk iespējams lasīt:  

 Apine, Sandra.  Dzejas atspulgs Alūksnes ezerā : [ieskats Dzejas dienas pasākumu 

programmā] // Malienas Ziņas. - Nr.66 (2015, 28.aug.), 16.lpp. 

 Plaude, Dace.  Pie klausītājiem nāk dzeja : [Dzejas dienas pasākumi Alūksnes 

(Alūksnes novads) pilsētas bibliotēkā]  // Malienas Ziņas. - Nr.72 (2015, 18.sept.), 12.lpp. 

: il. 

 Vīksna, Līga.  Velta dzejoļus savai pilsētai : [Dzejas dienas pasākumi Alūksnes 

(Alūksnes novads) pilsētas bibliotēkā] // Alūksnes Ziņas. - Nr.36 (2015, 11.sept.), 9.lpp. 

 

  
Skan dzeja uz plosta Alūksnes ezerā Brīvais Dzejas mikrofons  

kopā ar lellīti Lollīti 

  

Dzejas mīļotājus uzrunā dzejnieks  

Marts Pujāts 

Dzejas dienā katram bija iespēja 

piedalīties konkursos 

 

Projektu "Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās" izstrādājusi un ar 

VKKF finansiālu atbalstu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un Latvijas Bibliotekāru 

biedrība (LBB). Pateicoties tam, Alūksnes pilsētas bibliotēka saņēmusi jaunu grāmatu kolekciju 

- 34 saturiski vērtīgas latviešu oriģinālliteratūras grāmatas par kopīgo summu EUR 305,55. 

Projekta mērķis: sekmēt latviešu oriģinālliteratūras pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, 

veicināt Latvijas kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu 

starpniecību. Savukārt programmā “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu 

un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanā” 

Alūksnes novada un Apes novada pašvaldību bibliotēkas kopumā saņēma 54 izdevumus par 
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EUR 602,60. Minētās grāmatu kolekciju var izmantot visas Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēkas. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas  “Stāstu 

bibliotēku” tīkla dalībniece un viena no 33 Latvijas bibliotēkām, kas cenšas veicināt 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.  

Pateicoties Alūksnes pilsētas bibliotēkas  dalībai tīklā “Stāstu bibliotēkas”, darbinieces 

Z.Drozdova un M.Semjonova ir apmeklējušas vairākus profesionālās pilnveides un pieredzes 

apmaiņas pasākumus, kas noder ikdienas darbā bibliotēkā un organizējot pasākumus: seminārs 

“Dzimtā valoda dzimtajos dialektos”, vasaras skolas mācības Preiļos: stāsti un folklora, radoša 

kultūras mantojuma komunikācija vietējā sabiedrībā, stāstu meistardarbnīca u.c. 

Arī 2015.gadā ir notikuši vairāki ar stāstniecību saistīti pasākumi: „Bibliotēkas stāsts”,  

„Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis” atmiņu stāstos” „Ielūkosimies Alūksnes 

pareizticīgo baznīcas vēstures lappusēs!”u.c. 

 

 

 

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 "Cik veselīgi mēs ēdam  jeb speķītim nav ne vainas", kurā interesentiem tika piedāvāta 

iespēja uzklausīt gastroenteroloģijas profesoru Anatoliju Danilānu; Eiropas Valodu dienai 

veltīts konkurss; informatīvs seminārs "Drošības izaicinājumi Latvijā un Eiropā": tikšanās ar 

politiķi, novadnieku, ģenerāli Kārli Krēsliņu; diskusija/ lekcija „Ģeopolitiskā situācija: fakti, 

analīze, komentāri”, kurā piedalījās politologs Ivars Ijabs. Sadarbībā ar E.Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas bibliotēku noorganizēts plašs Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums, kurā 

jauniešiem savās atziņās par dzimto valodu dalījās dzejnieki Guntars Godiņš – Latvija, Contra 

(Margus Konnula) – Igaunija un Latvijas igaunis, veclaicenietis Jānis Prangels, viesojās 

brīvprātīgie jaunieši - Kamila Šumšalova no Čehijas, Jiannis Dafnis no Grieķijas, Flávio Nunes 

no Portugāles, Tamara Cafà no Itālijas un Yann Charlet no Francijas. 
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Dzejnieki Guntars Godiņš un Contra 

(Margus Konnula) (Igaunija) kopā ar 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņiem 

Dzimtās valodas dienā 

 

 

Pateicoties tam, ka minētā projekta ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēkā darbojas Europe 

Direct informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāle, 2015. gada 8. janvārī, dienā, kad Rīgā 

atklāja Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, Eiropas Komisija uzsāka diskusiju 

ciklu "Dialogs ar iedzīvotājiem", kurā ar organizatoru atbalstu varēja piedalīties arī mūsu 

novada iedzīvotāji. 

Mārkalnes bibliotēka 2014.gadā ELFLA atklātā projektu konkursa pasākumam “Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā” iesniedza projektu “E-grāmatu lasītava Mārkalnes bibliotēkā”, kurš guva atbalstu 

un tika realizēts 2015.gadā. Projektu līdzfinansējusi Alūksnes novada pašvaldība un kopējās 

projekta izmaksas ir EUR 4204,40. Projekta laikā viena no bibliotēkai pieejamajām telpām 

izremontēta un izveidota e-lasītava, iegādāti trīs e-grāmatu lasītāji, portatīvais dators, akvārijs 

ar zivtiņām, kā arī e-lasītava aprīkota ar mēbelēm. E-lasītavā izvietotais akvārijs ar zivtiņām 

lasītavas apmeklētājus nomierina un tas ir veids, kā piedāvāt mierīgāku vidi satrauktajiem 

bērniem un jauniešiem. Akvārijs kalpo arī lasīšanas terapijas veicināšanai un it sevišķi palīdzēs 

tiem bērniem, kuriem ir lasīšanas problēmas. 

  
E-lasītava Mārkalnes bibliotēkā Pie Mārkalnes bibliotēkas tiek uzstādīts WiFi 

soliņš 

 

Tā kā Mārkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja S.Silirova darbojas arī kā pagasta 

jauniešu koordinatori, tad kopā ar jauniešiem piedalījās Alūksnes Bērnu un jauniešu interešu 

centra projektā „Daru pats. Daru citam”, kura realizācijas rezultātā pie bibliotēkas tika 

izveidota skujeņu dobe un uzlikts WI- FI soliņš. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes 

ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma 

ietvaros. Projektam izlietoti EUR 300. 
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Visas reģiona publiskās bibliotēkas gan 

Alūksnes, gan Apes novados piedalījās pašvaldību izstrādātajos un realizētajos projektos, kas 

tika īstenoti ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu darbības programmas 2007. – 

2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko 

interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros. 

Minētajā aktivitātē Alūksnes novadā tika realizēts projekts „Publiskās interneta pieejas 

punktu attīstība Alūksnes novadā.” Projekta ietvaros visa novada teritorijā tika izveidoti 25 

jauni publiskās interneta pieejas punkti, no kuriem 3 aprīkoti ar datortehniku un 

multifunkcionālajām iekārtām. Kopumā projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 33 

datorkomplekti, 15 multifunkcionālās iekārtas un 32 tīkla iekārtas, no tām- 28 datorkomplektus 

un 12 iekārtas saņēma novada bibliotēkas, 5 bibliotēkās uzlabots bezvadu interneta pārklājums.  

Projekta kopējās izmaksas ir 93 964,00 EUR, no kuriem 79 869,40 EUR līdzfinansē 

Eiropas Savienība, 11 275,68 EUR ir Alūksnes novada pašvaldības ieguldījums un 2818,92 

EUR ir valsts budžeta dotācija. 

Skatīt kartē 

Apes novada dome projekta „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un 

esošo pilnveidošana iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā” ietvaros ir 

izveidojusi piecus jaunus publiskos interneta pieejas punktus un uzlabojusi jau esošos četrus, 

kas atradās bibliotēkās. Trapenes un Apes bibliotēkas ir tikušas pie jaunas datortehnikas ar 

programmatūru, bet daudzfunkcionālās iekārtas ar iespēju skenēt, kopēt, printēt ieguvušas 

Trapenes un Vidagas bibliotēkas, kā arī Gaujienas pagasta Biznesa, informācijas, izglītības un 

tūrisma centrs- tur papildus izveidota pieeja bezvadu interneta piekļuves zonai, kas līdz šim 

šajā punktā nebija pieejama. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 28 700.00 EUR.  

Minēto projektu realizācija ir liels ieguldījums arī bibliotēku pakalpojumu attīstībā. Tā, 

piemēram, līdz šim neviena bibliotēka nevarēja saviem apmeklētājiem piedāvāt A3 formāta 

krāsaino drukāšanas pakalpojumu, ko tagad var piedāvāt uz jaunajām multifunkcionālajām 

iekārtām.   

Pededzes bibliotēkas vadītāja A.Girs aktīvi iesaistās kopīgo pagasta pārvaldes projektu 

izstrādē un realizācijā. 2015.gadā bibliotēkas vadītāja ar savām aktivitātēm (pasākumiem, 

radošajām darbnīcām, izstādēm) iesaistījusies projektā „Pededzes sabiedriskā centra 

labiekārtošana”, kuru atbalstījis Borisa un Ināras Teterevu fonds. Rezultātā- blakus bibliotēkai 

ir tapusi mājturības telpa, kura tiek izmantota arī bibliotēkas aktivitātēm. 

Iesaistoties Latvijas Rakstnieku savienības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

projektā “Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Rainis un Aspazija - 150", kuru finansiāli atbalstīja 

VKKF, Alūksnes reģiona bibliotēku darbiniekiem un citiem interesentiem tika piedāvāta 

iespēja noklausīties ļoti interesantu Mg. Philol. Sigitas Kušneres lekciju “Aspazija- sieviete, 

sieva, dzejniece”.  

Arī 2015.gadā bibliotēkas ar pašvaldības starpniecību aktīvi ir iesaistījušās Valsts 

Nodarbinātības aģentūras projektā- aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu 

sabiedriskie darbi”, tādējādi iegūstot sev palīgus ikdienas darbā (saimnieciskajos u.c. darbos).  

  

 

 

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 

  

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=zg_pxaK_nnfE.kgvuAUv977Ls
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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. 

 

1. 28.01.2015. Izbraukums uz Mārkalni un Pededzi. Kultūras iestāžu prezentācijas- 

problēmas, nākotnes redzējums, sadarbība 

2. 10.02.2015. Izbraukums uz Ilzenes, Strautiņu un Zeltiņu bibliotēkām. Kultūras 

iestāžu prezentācijas- problēmas, nākotnes redzējums, sadarbība 

3. 12.03.2015. Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieku seminārs. 

Pārskats par 2014.gada darbu; 

Problēmas un veiksmes stāsti bibliotēku darbā; 

Aktuāla bibliotēku nozares informācija: akreditācija, Grāmatu svētki, 

e-prasmju nedēļa, u.c.; 

Individuālās konsultācijas; 

Jaunākās literatūras apskats; 

IK Virja. 

4. 19.03.2015. 

LNB Mācību 

centrs- 

Alūksnē 

Profesionālās pilnveides kursi “Skolēnu lasīšanas veicināšana un 

literāro interešu attīstīšana” 

5. 06.05.2015. 

LNB Mācību 

centrs- 

Alūksnē 

Profesionālās pilnveides kursi “Interaktīvās nodarbības bērnu un 

jauniešu bibliotēkās” 

6. 02.10.2015. Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Limbažu un Salacgrīvas novadu bibliotēkām. 

7. 15.10.2015. Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieku seminārs: 

Novadpētniecības konkursa noslēgums, apbalvošana, muzikāls 

sveiciens; 

2016.gada galveno, nozīmīgāko notikumu, pasākumu, aktivitāšu plāna 

projekts kultūrā; 

Rekonstruētā Alūksnes Kultūras centra iepazīšanas ekskursija;  

Aktualitātes bibliotēku darbā: 

 - atziņas no Latvijas bibliotekāru biedrības 17. 

konferences un LBB Vidzemes nodaļas  konferences; 

 - par bibliotēkas darbam nepieciešamo izglītību un 

profesionālās        pilnveides prasībām; 

 - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centra 

piedāvājums; 

 - Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa; 
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2015. gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka ir noorganizējusi 6 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. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas organizētie semināri/ pieredzes braucieni 

Novadu bibliotēku darbinieki ir apmeklējuši daudzus ar tālākizglītību saistītus seminārus 

un konferences -  konferenci “21.gadsimta cilvēks un digitālā vide” Valmierā, Latvijas 

Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 18. konferenci – saietu “Bibliotēkas 21.gadsimtā: 

nemainīgais- derīgais un nepieciešamais- jaunais” Amatas novada Drabešu pagastā, kura laikā 

bija iespēja apmeklēt arī jauno Cēsu bibliotēku. Latvijas bibliotekāru 17.konferenci 

“Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un pārmaiņas. Bibliotēku ideju tirgus” LNB, Valsts 

izglītības centra organizēto konferenci “Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana”, 

Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 14.konferenci “No klasiskās bibliotēkas 

uz interaktīvo” u.c. Rudens pusē tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Limbažu un 

Salacgrīvas novadu bibliotēkām. Apmeklējām jaunatklāto Limbažu galveno bibliotēku, kura 

visiem ļoti patika, kā arī Lādezera pagasta un Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēku. 

  
Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieki viesojas Limbažu Galvenajā bibliotēkā 

 - projekts “Grāmatu starts” u.c. 

IK “Virja AK” 

8. 05.11.2015. Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieku seminārs: 

Aktualitātes bibliotēku darbā;  

Aktuāli krājuma komplektēšanas politikas jautājumi. Projekta 

“Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” jaunieguvumi; 

Konferencē “Pirmsskola, sākumskola, lasīšana, patikšana” gūtās 

atziņas ikdienas darbam ar bērniem; 

Informācijas iegūšanas iespējas novadpētniecības un pašvaldības 

dokumentu datubāzēs; 

Aspazija – sieviete, sieva, dzejniece /Mg. philol. Sigita Kušnere/ 

Dažādi jautājumi.  
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LBB VN 18. vasaras konferencē – saietā 

Amatas novada viesu namā “Bille” 

Saieta dalībniekiem bija iespēja tikties ar 

pazīstamo psihoterapeiti Ainu Poišu 

 

 

Alūksnes un Apes bibliotekāri apmeklē jauno Cēsu bibliotēku 

 

Ir notikuši LNB Mācību centra profesionālās pilnveides kursi “Interaktīvās nodarbības 

bērnu un jauniešu bibliotēkās” un “Skolēnu lasīšanas veicināšana un literāro interešu 

attīstīšana”, kuros piedalījās gan publisko, gan skolu bibliotēku darbinieki. Pozitīvi bija tas, ka 

kursi notika uz vietas Alūksnē, līdz ar to izmaksas katram dalībniekam bija ievērojami mazākas. 

Alūksnes bibliotēkas 2 darbinieces ir piedalījušās pēc UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu 

bibliotēkas” organizētajos semināros. Gaujienas bibliotēkas darbinieces apmeklēja LNB MC 

apmācību kursu “Pasākumu scenāriju veidošanas pamatprincipi”, kā arī Tieto Latvia 

organizētos kursus “BIS ALISE – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā”, Apes bibliotēkas 

darbinieces apmeklēja LNB Mācibu centra organizētos kursus “Pozitīvās domāšanas nozīme 

mūsdienīgā saskarsmē”, kā arī Tieto Latvia kursu “Cirkulācija darbam ar BIS Alise”. 

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

ar Eiropas Savienību saistītās institūcijas – Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas 

Parlamenta informācijas birojs, LR Ārlietu ministrija, Eiropas Kustība Latvijā. 

Vairāku bibliotēku darbinieki (Alūksne, Ape, Gaujiena, Zeltiņi, Pededze, Veclaicene, 

Alsviķi u.c.) izmantoja iespēju piedalīties KISc organizētajos vebināros un saņemt sertifikātus 

par tālākizglītību. 

Jau daudzu gadus Alūksnes novada kultūras un izglītības iestādes piedalās 

novadpētniecības konkursos. Aizvadītajā gadā tā tēma bija novadpētniecības konkursu 

“Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Personības un viņu 
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darbi”. Kā balvu konkursa uzvarētāji saņēma nelielas naudas balvas, bet visi dalībnieki - 

ekskursiju uz Igaunijas pierobežu - uz Vatselīnu, Obinitsu, Sulbi un Vastse-Roosas ciemu. 

 

  
Viesojāmies Vatselīnas muzejā un   

klausījāmies gida aizraujošo stāstījumu 

Apskatījām “Mežabrāla” lauku saimniecību 

Igaunijas un Latvijas pierobežā kā veiksmīgu 

tūrisma objektu 

 

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. No pagastu bibliotēkām 

metodisku palīdzību Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas bibliotekārei ir sniegusi Gaujienas 

bibliotēka, savukārt Bejas bibliotekāre ir sniegusi metodisku palīdzību Bejas skolas bibliotēkai. 

Arī Jaunannas bibliotēkas vadītāja ir palīdzējusi Jaunannas Mūzikas un mākslas skolai veikt 

skolas bibliotēkas grāmatu inventarizāciju un iekārtot jaunu grāmatu uzskaiti, kā arī aizpildīt 

ziņas kultūrkartē. 

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 pārsūtam informāciju 

skolām, kā arī Alūksnes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei jautājumos, kas varētu 

attiekties uz viņu sfēru. Pēc pieprasījuma sniedzam arī konsultācijas par datu ievadi 

Informācijas sistēmā Kultūraskarte. Jāsaka gan, ka no skolu puses atsaucība ir neliela. 

Aizvadītajā gadā tika turpināta bibliotēku inventarizācija. Tā tika veikta 9 pagastu 

bibliotēkās – Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Bejas, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Pededzes 

un Vidagas bibliotēkās. Kopumā inventarizācija ir veikta visās 18 Alūksnes un 2 Apes novada 

bibliotēkās. 

Iesaistījāmies arī 14.Grāmatu svētkos, kuri šogad tika rīkoti Apes pilsētā. Tajos piedalījās 

visas novadu pašvaldību bibliotēkas. Šoreiz tie sagādāja lielu vilšanos gan rīkotājiem, gan 

dalībniekiem, jo izraudzītā tēma bija izglītības reformu, tādējādi bija ieradušies daudzu skolu 

pārstāvji, bet neviens no politiķiem, kuri bija apsolījuši piedalīties diskusijā par šo tematu, 

neieradās. Tādējādi, lai glābtu situāciju, pēdējā brīdī nācās mainīt diskusijas tēmu. Izvēlējāmies 

tematu “Būt vai nebūt laukiem?” Jāpateicas Apes novada pašvaldības vadītājai Astrīdai Harju, 

kura ļoti detalizēti un saistoši izstāstīja, kā daudzas ar lauku izdzīvošanu saistītas problēmas 

tiek risinātas Apes novadā, kā veiksmīgi norit sadarbība ar Igaunijas pierobežas pašvaldībām, 
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kādu pieredzi varam pārņemt arī mēs no igauņu kaimiņiem. Veicām arī dāvanu karšu sadali, 

kuru summa šogad bija tikai 780 EUR uz 22 bibliotēkām. Viena daļa bibliotēku no tām atteicās 

niecīgo summu dēl, jo, lai tās atprečotu, ir jāmēro ceļš uz Rīgu. Acīmredzot, šāds Grāmatu 

svētku formāts sevi ir izsmēlis, tāpēc šogad esam nolēmuši ieturēt pauzi un tajos nepiedalīties. 

Gada nogalē 17 bibliotēkas piedalījās LBAB organizētajā konkursā „Lielā Lasītāju 

balva”, kur no visām novadu bibliotēkām tiek savākta un apkopota informācija par attiecīgajā 

gadā lasītākajām grāmatām. Populārākās grāmatas Alūksnes reģionā latviešu oriģinālprozā bija 

Dainas Avotiņas “Dzērvju svētība”, latviešu oriģināldzejā – novadnieces Kornēlijas Apškrūmas 

dzejoļu krājums “Dzirdēt ar sirdi”, tulkotajā daiļlietratūrā - Railijas Lūsindas “Lavandu dārzs”, 

savukārt bērnu auditorijā vislielāko atsaucību ir guvušas Rutas Skrebeles grāmata “Palaidnību 

karaļa Jāņa B. dienasgrāmata”, un tulkotajā literatūrā jau vairākus gadus līdera pozīcijas notur 

Kinnija Džefa “Grega dienasgrāmata”. Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata 

Pašlaik galvenais ir sagatavoties vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija, jāpalīdz 

sagatavot bibliotēkām nepieciešamā dokumentācija, jāuzlabo informācijas meklēšanas prasme, 

vajadzības gadījumā jāapmeklē arī bibliotēkas uz vietas. 

 

 

 

 

 

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

 

2015.gadā Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas savu atrašanās vietu nav mainījušas, tās 

darbu turpina jau esošajās telpās. Bibliotēku telpu stāvoklis- labs un apmierinošs. Visas ēkas, 

kurās atrodas bibliotēkas, ir pašvaldību īpašumi. 

Atskaites periodā nav notikušas bibliotēku telpu un ēku rekonstrukcijas. Nozīmīgākie 

remontdarbi veikti Alūksnes novada Jaunalūksnes pagasta Bejas bibliotēkas ēkai, kurā bez 

bibliotēkas atrodas arī Bejas feldšerpunkts un Bejas novadpētniecības centrs. Ēkai  tika veikts 

fasādes remonts un apkārtnes labiekārtošana. Ēkai tika salabotas plaisas,  pamati, nomainīti 

pagraba logi un durvis, nokrāsota, tika veikti labiekārtošanas darbi pagalmā un tā apkārtnē – 

līdzināta augsne, ieklāti bruģēti celiņi, ar šķembu klājumu uzlabots piebraucamais ceļš, 

pagalma teritorijā iekārtota krāšņumaugu dobe. 

  

Bejas bibliotēkas ēkas remonts, 2015. gada jūlijs- septembris 

2015.gadā kosmētiskais remonts veikts Alūksnes novada Liepnas bibliotēkā, kopumā 

tam izlietojot EUR 6200.  

  

Liepnas bibliotēka pēc remonta, 

gaidot iekārtošanos 

Tagad bibliotēkā ir jauks stūrītis lasīšanai 

un kopābūšanai ar draugiem 

Lai arī pašvaldību budžeti, t.sk. arī bibliotēku finansējums, ir ierobežots, lai veiktu 

bibliotēku labiekārtošanas darbus un aprīkojuma nomaiņu pilnā apjomā, bibliotēku vadītāji 

kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem, rūpīgi analizējot tēriņus, pamazām un mērķtiecīgi 

labiekārto savas bibliotēkas, iegādājoties jaunas mēbeles, labiekārtojot bērnu zonas, radot 

patīkamākus apstākļus saviem apmeklētājiem. Atskaites periodā vairākas bibliotēkas ir 

iegādājušās jaunas mēbeles, aprīkojumu: 

Jaunannas bibliotēka iegādājusies jaunu dīvānu un apaļu galdu, pie kura pulcēties 

lasītājiem, Malienas bibliotēkā iegādāti 5 jauni datorgaldi, galds multifunkcionālajai iekārtai, 

Kalncempju bibliotēkā- jauns plaukts žurnāliem, jaunākajām grāmatām un izstādēm, Zeltiņu 

bibliotēka labiekārtojusi zonu bērniem ar 2 jaunām grāmatu kastēm- plauktiem un iegādājusies 

strāvas stabilizatoru datoriem, Strautiņu bibliotēka iegādājusies 2 datorgaldus un 2 biroja 
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krēslus, arī Jaunlaicenes bibliotēka iegādājusies datorgaldu un bērnu istabā tagad bērni var 

spēlēties ar lielizmēra IGLU lielajiem klučiem, arī Mālupes bibliotēka uazlabojusi zonu 

bēniem un pusaudžiem, iegādājusies bibliotēkā jaunu galdu un krēsliņus, kā arī 2 jaunus 

plauktus grāmatām, iegādāts arī portatīvais dators un multimēdiju projektors, Pededzes 

bibliotēka uzlabojusi zonu bērniem ar jaunām mēbelēm, iegādāti 2 sēžammaisi, 2 jauni biroja 

krēsli un fotoaparāts, Alsviķu bibliotēka iegādājusies virsdrēbju pakaramo, kāpnes, lai vieglāk 

varētu piekļūt pie grāmatām augstākajos plauktos, 2 biroja krēslus un strāvas stabilizatoru 

datoriem, Jaunalūksnes bibliotēkā, bērni, ciemojoties bibliotēkā varēs izmantot sēdēšanai 

jaunus spilventiņus un spēlēties ar 8 jaunām attīstošajām koka rotaļlietām, Liepnas bibliotēka 

tagad savā darbā varēs izmantot jauniegādāto diktafonu un laminētāju, Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā jaunāko apmeklētāju stūrītī bērni var izmantot lielformāta mīkstos un krāsainos 

IGLU klučus, planšetdatoru, izstāžu iekārtošanai iegādāta speciāla gleznu, attēlu piekares 

sistēma, bet darbiniekiem iegādāti 7 jauni datorkomplekti, notikumus varēs fiksēt ar jauno foto 

kameru Nikon,  arī Vidagas bibliotēka, atjaunojot jau nolietojušos datortehniku, iegādājusies 

2 jaunus datorus, Gaujienas bibliotēka- portatīvo datoru, plauktu žurnālu eksponēšanai un 

sēžammaisu bērniem. 

 
 

Mazie lasītāji Mālupes bibliotēkā diskutē 

par Bērnu žurijas grāmatām pie jaunā 

galda 

Jaunlaicenes bibliotēkas mazos 

apmeklētājus gaida krāsaini kluči 

Nozīmīgs ieguldījums bibliotēku materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā ir pašvaldību 

dalība projektos par sabiedrisko interneta pieejas punktu uzlabošanu. Alūksnes novadā tika 

realizēts projekts „Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā”, Apes novadā- 

projekts „Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveide un esošo pilnveidošana iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanai Apes novadā”, kuru rezultātā visas 22 reģiona publiskās 

bibliotēkas ieguva jaunus datorkomplektus lietotājiem un/ vai  multifunkcionālās iekārtas. 

Projektus finansē ERAF, pašvaldības un valsts. Sīkāk lasīt pārskata 7.nodaļā Projektizstrāde. 

Bibliotēku darbinieku un pašvaldību kopējais uzdevums ir nodrošināt bibliotēkām 

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

Lielākoties visas bibliotēkas strādā, lai arī ne tik plašās, bet mājīgās un gaišās telpās! 2016.gadā 

plānots Ilzenes un Jaunlaicenes bibliotēkas pārcelt uz skolu ēkām, tādējādi bibliotēkas iegūs 

plašākas telpas. Joprojām  neatrisināts ir Alūksnes pilsētas bibliotēkas telpu jautājums. 

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 36 bibliotekārie darbinieki, par 

1 vairāk nekā iepriekšējā gadā, jo Alūksnes novada Mārkalnes bibliotēkā ir sākusi strādāt otra 

darbiniece – viena darbiniece strādā uz 0,7 slodzi un otra strādā 0, 3 slodzi.16 darbiniekiem ir 

bibliotekārā izglītība, 6 darbiniekiem ir augstākā bibliotekārā izglītība, 10 darbiniekiem – vidējā 

profesionālā izglītība, 17 ir darbinieki ar profesionālo vidējo un augstāko izglītību citās jomās, 

3 – ar vispārējo vidējo izglītību, Gaujienas bibliotēkas vadītāja pašlaik mācās Kultūras koledžā, 

bet 2015. gadā pavasarī 240 profesionālās pilnveides kursu "Informācijas un bibliotēku zinību 

pamati" absolvēja Apes novada Vidagas bibliotēkas bibliotekāre. 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. 

2015. 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 nācis klāt tikai Alūksnes novada Mārkalnes bibliotēkā, kurš pirms vairākiem 

gadiem jau ir strādājis šajā pašā bibliotēkā.  

 

 
 

Par bibliotēku tālākizglītības pasākumiem vairāk ir rakstīts sadaļā “Metodiskā un 

konsultatīvā darba raksturojums.” 

Aktīvāko bibliotēku darbs tiek novērtēts arī no pašvaldību puses. 2015. gada Alūksnes 

novada pašvaldības balvu par mūža ieguldījumu saņēma Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Bauere, savukārt Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja Ieva 

Zakarīte saņēma  Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu „Zelta bite” par radošu, iniciatīvas 

bagātu attieksmi darbā, veicinot Jaunalūksnes pagasta izaugsmi. 

Kopā ar Alūksnes pilsētas bibliotēkas darbiniekiem pēdējos gados ir veikts liels darbs – 

veikta krājumu inventarizācija visās 18 Alūksnes novada un 2 Apes novada pagastu bibliotēkās. 

Tas ļoti palīdzēs sakārtot bibliotēku krājumus, it īpaši, ka šogad aprīlī ir gaidāma vietējās 

nozīmes bibliotēku akreditācija. 
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Inventarizācijas Alūksnes un Apes pašvaldību bibliotēkās 

N.P.

K. 

Bibliotēka Iepriekšējā 

inventarizācija 

Pēdējā inventarizācija 

 AŪKSNES NOVADS   

1. Alsviķu bibliotēka 2009. gada jūnijs 2014. gada 26. jūnijs 

2. Strautiņu bibliotēka 2002. gads 2014. gada 24. septembris 

3. Annas bibliotēka 2007. gads 2015. gada 28. aprīlis 

4. Ilzenes bibliotēka  2015. gada 20. oktobrī 

5. Jaunalūksnes bibliotēka 2002. gada oktobris 2015. gada 26. jūnijs 

6. Bejas bibliotēka 2004. gada decembris 2015. gada 20. novembris 

7. Jaunannas bibliotēka  2013. gada 6. novembris 

8. Jaunlaicenes bibliotēka 2004. gads 2014. gada 15. maijs 

9. Kalncempju bibliotēka 2004. gada marts 2015. gada 25. novembris 

10. Liepnas pagasta bibliotēka 2013. gada 30. aprīlis 2015. gada 25. septembris 

11. Malienas bibliotēka 2006. gads 2015. gada 12. maijs 

12. Mālupes pagasta bibliotēka 1995. gada augusts 2014. gada 20. oktobris 

13. Mārkalnes pagasta bibliotēka 2005. gads 2014. gada 26. novembris 

14. Pededzes bibliotēka  2015. gada 4. decembris 

15.  Veclaicenes bibliotēka  2014. gada 3. jūnijs 

16. Zeltiņu bibliotēka 2001. gads 2014. gada 18. septembris 

17. Māriņkalna bibliotēka 2008. gads 2014. gada 20. maijs 

18. Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

bērnu nodaļa 

 2014. gada 26. jūnijs 

 APES NOVADS   

1. Gaujienas bibliotēka  2014. gada 4. novembris 

2. Vidagas bibliotēka  2015. gada 17. marts 

 

 
 

Krājuma inventarizācija Annas bibliotēkā 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir izveidojusies cieša sadarbība ar Nodarbinātības Valsts 

aģentūru. Bibliotēkā gandrīz nepārtraukti strādā kāds cilvēks, piedaloties programmā “Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi”. 

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 
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tiek rīkots citā pagastā. Aizvadītajā gadā tas notika Bejā zem logo “Ak, šī jaukā lauku dzīve!”, 

kur notika jautras aktivitātes kulšanas talkas stilā pie Bejas novadpētniecības centra atjaunotās 

klēts. Tā bija lieliska iespēja pavadīt brīvo laiku, izkustināt kājas, izvēdināt galvu, iegūt fizisku 

un garīgu labsajūtu, piedalīties jautrās un sportiskās aktivitātēs, atpūsties, uzvarēt un iegūt 

balvas. 

 

 
 

Ar jautrām aktivitātēm tika nodarbināti  Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku 

aktīvās atpūtas dienā 

 

 
 

Bibliotekāri katru gadu aktīvi piedalās Lielajā uzkopšanas talkā 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece  
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11. Finansiālais nodrošinājums. 

 

Alūksnes reģiona publisko bibliotēku pamatfinansētāji ir bibliotēku dibinātāji- Alūksnes 

novada pašvaldība (18 bibliotēkas) un Apes novada pašvaldība (4 bibliotēkas). 

2015.gadā Alūksnes novada pašvaldība 18 publisko  bibliotēku uzturēšanai un darbības 

nodrošināšanai piešķīrusi EUR 349125 (+6095 EUR salīdzinot ar 2014.gadu), Apes novada 

pašvaldība 4 bibliotēku uzturēšanai- EUR 93731, kas ir par EUR 1595 mazāk kā pērn. 

Pašvaldību finansējums sastāda 98,2 % no bibliotēku kopējā finansējuma un nodrošina 

bibliotēku pamatdarbību (+ 1%).  

Pašvaldības nodrošina līdzekļus bibliotēku krājumu papildināšanai, bibliotēku ēku, telpu, 

iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai, bibliotēku darbinieku atalgojumam un profesionālās 

pilnveides pasākumiem, 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. 

2015.gadā Alūksnes un Apes novadu publisko bibliotēku izdevumi to darbības 

nodrošināšanai sastāda EUR 450790, kas ir par EUR 12028 jeb 2,7% vairāk kā 2014.gadā. 

95% no bibliotēku izdevumiem jeb EUR 427733 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.). 

 

 

Procentuāli vislielākos izdevumus no bibliotēku finansējuma sastāda darba algas un valsts 

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

informācijas tehnoloģijām- 2%, preču un pakalpojumu iegādei atvēlēti 11% izdevumu, pārējie 

izdevumi- 6%. Alūksnes pilsētas bibliotēkai- atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas 

55%
14%

12%

2% 11% 6%

Bibliotēku kārtējie izdevumi 2015.gadā (EUR)

atalgojums

VSAOI

krājums

IT

preces, pakalpojumi

pārējie

62%

15%

7%2%

8%

3%

3%

Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
izdevumi 2015.gadā

atalgojums VSAOI krājums IT preces, pakalpojumi pārējie kapitālie izdevumi
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obligātajām iemaksām tiek tērēts- 77%, krājumam- 7%, informācijas tehnoloģijām- 2%, 

precēm un pakalpojumiem- 8%, kapitālie izdevumi- 3%. 

Kapitālie izdevumi 2015.gadā Alūksnes novada bibliotēkās sastāda EUR 21928, kas ir 

tikai 6% no kopējiem izdevumiem, Apes novadā- EUR 1107  jeb 1,2% no kopējiem 

izdevumiem. Lai gan kopumā reģionā kapitālie izdevumi ir pieauguši par EUR 8284 jeb 36%, 

tos sastāda tikai 5 bibliotēkās izlietotie izdevumi. Tie galvenokārt atvēlēti jaunas datortehnikas 

ar programmatūru iegādei bibliotēkās, kopumā tam atvēlot EUR 5391: Alūksnes pilsētas 

bibliotēka iegādājusies 7 jaunus datorkomplektus darbiniekiem, Mālupes bibliotēka 

iegādājusies portatīvo datoru un projektoru, Gaujienas bibliotēka- portatīvo datoru, Vidagas 

bibliotēka- 2 stacionāros datorus. Alūksnes pilsētas bibliotēka iegādājusies foto kameru Nikon 

par EUR 392. Bejas bibliotēkas ēkai veikts fasādes remonts un apkārtnes labiekārtošana par 

EUR 14914. 

2015.gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldību piešķirtais finansējums bibliotēku 

krājumu komplektēšanai sastāda EUR 52380 un kopumā ir nedaudz samazinājies salīdzinot 

ar 2014.gadu (- EUR 816).  

 

 

Alūksnes novada dome bibliotēku krājumu komplektēšanai atvēlējusi EUR 41240, tas 

ir par EUR 1121 jeb 2,8 % vairāk kā 2014.gadā. Finansējums pieaudzis vai palicis nemainīgs 

Alūksnes novadā 10 bibliotēkām (no 18)- Alūksnē, Annā, Bejā, Jaunalūksnē, Kalncempjos, 

Malienā, Māriņkalnā, Pededzē, Zeltiņos, Veclaicenē. Pārējām bibliotēkām finansējums 

krājumam samazinājies nenozīmīgi. 

 

 

45987
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Diemžēl Apes novadā atskaites periodā visām 4 bibliotēkām finansējums krājuma 

komplektēšanai samazinājies kopumā par EUR 1937 jeb  14,8%.  

 

Alūksnes un Apes bibliotēkas grāmatu iegādei kopumā izlietojušas EUR 35978, kas ir 

69% no kopējā finansējuma krājumam, periodisko izdevumu iegādei tika izmantoti EUR 16368 

jeb 31%. 

 

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

finansējuma normatīvi” grāmatu un periodisko izdevumu iegādei pašvaldību bibliotēkās ir 

2793 2881 2844 2909 2924

6063
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6031
6443

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
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jāpiešķir ne mazāk kā EUR 0,43 uz vienu iedzīvotāju. Alūksnes novada pašvaldība krājuma 

komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju piešķīrusi EUR 2,38 (+0,10 salīdzinot ar 2014.gadu), Apes 

novada pašvaldība- EUR 2,89 (-0,46).  

 

Rādītāji 

2015.gads 

Alūksnes novada bibliotēkās Apes 

novada 

bibliotēkās 
Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Pagastu 

bibliotēkas 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 

iedzīvotāju (EUR) 

15,89 

 (- 0,96) 

22,25  

(+ 1,90) 

24,12 

(+0,11) 

Bibliotēku kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju 

(EUR) 

58,09  

(- 3,19) 

62,60  

(+6,65) 

52,34  

(- 6,80) 

Pašvaldības izdevumi grāmatu iegādei uz 1 

iedzīvotāju (EUR) 

0,81 

(+ 0,07) 

2,30 

(+ 0,08) 

2,09 

(- 0,20) 

Pašvaldības izdevumi periodikas iegādei uz 

1 iedzīvotāju (EUR) 

0,37 

(+0,01) 

1,10 

(+0,04) 

0,81 

(- 0,24) 

Pašvaldības izdevumi grāmatu iegādei uz 1 

lasītāju (EUR) 

2,95 

(+ 0,26) 

6,47 

(+ 0,35) 

4,53 

(- 1,12) 

Pašvaldības izdevumi periodikas iegādei uz 

1 lasītāju (EUR) 

1,34 

(+ 0,04) 

3,11 

(+0,19) 

1,75 

(-0,84) 

 

Papildus pašvaldību finansējumam bibliotēkas iegūst finansējumu, sniedzot maksas 

pakalpojumus saskaņā ar pašvaldībās apstiprinātajiem izcenojumiem. Maksas pakalpojumi 

sastāda tikai 0,37% no visa bibliotēku finansējuma un tas ir EUR 1650 (+ EUR 278,00 

salīdzinot ar 2014.gadu).  Galvenie maksas pakalpojumi bibliotēkās ir kopiju un izdruku 

izgatavošana, skenēšana. 4 bibliotēkas maksas pakalpojumus nav sniegušas.  

2015.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 840 no Valsts Kultūrkapitāla fonda piesaistījusi Alūksnes 

pilsētas bibliotēka projektiem “Lasītprieks kopā ar rakstnieku” un “Sarunas par literatūru”, 

finansējums paredzēts autoratlīdzības segšanai autoriem un lektoriem.  

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 “Dzejas atspulgi Alūksnes ezerā”, papildus savam pamatfinansējumam 

ieguva EUR 740. 

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, 

www.twitter.com  

 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 un masu mēdijiem.  

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, 

Grāmatu svētku organizēšana 

Apes novada pašvaldība Līgums par RGB funkciju veikšanu Apes novadā, 

Grāmatu svētku organizēšana.  

Izglītības iestādes, t.sk. skolu 

bibliotēkas (Ernsta Glika Alūksnes 

Valsts ģimnāzija, Alūksnes pilsētas 

sākumskola, Alūksnes novada 

vidusskola, PII „Sprīdītis”, 

„Pienenīte”, „Cālis”, Alsviķu 

profesionālā skola, Alūksnes bērnu 

un jauniešu centrs, Alūksnes 

mākslas skola u.c.), Izglītības 

pārvalde 

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/
http://www.twitter.com/
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Alūksnes muzejs Pasākumu organizēšana, novadpētniecības materiālu 

popularizēšana, izmantošana, apmācību pasākumi 

Laikraksts „Malienas Ziņas”  Publicitātes nodrošināšana, informācijas apmaiņa, 

izplatīšana. Kopīgu pasākumu organizēšana 

(Krustvārdu mīklu minētāju konkurss, 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 

Politiski 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, profesionālās 

pilnveides pasākumu organizēšana, SBA pakalpojumi, 

atbalsts Bērnu/jauniešu žūrijai u.c. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Atbalsta biedrība 

Ziedojumu akcijas. Projekti 

Latvijas bibliotekāru biedrība 

(LBB) 

LBB Vidzemes nodaļa 

Profesionālo aktivitāšu organizēšana 

Vidzemes bibliotēku darbinieku saietu organizēšana, 

dalība tajos, pieredzes apmaiņa 

LR Kultūras ministrija  Profesionālās informācijas apmaiņa, konsultācijas, 

akreditācijas procesa organizēšana 

SIA TietoLatvia IS Alise sistēmas uzturēšana, apmācību organizēšana, 

konsultācijas 

 Kultūras informācijas sistēmu 

centrs 

Valsts mēroga projektu koordinācija, dalība tajos, 

autorizēto datu bāžu nodrošinājums, tālākizglītības 

pasākumu organizēšana 

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 
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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 

 

Vairākas Alūksnes un Apes bibliotēkas (Alūksnes pilsētas, Trapenes, Malienas, Alsviķu, 

Gaujienas, Zeltiņu, Strautiņi u.c) 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. 

Bibliotēkas joprojām aktīvi piedalās Muzeju nakts pasākumos – Beja, Pededze, 

Veclaicene, Jaunlaicene. Šajos pagastos tas ir komandas darbs, un jau ir kļuvis par tradīciju. 

Tā, piemēram, Bejas bibliotekāre raksta : “Muzeju naktī 16.05.2015. tradicionāli Bejā risinājās 

dažādi pasākumi. Dienas pirmajā pusē dievture Maruta Voitkus-Lūkina iesvētīja Bejas 

novadpētniecības centra atjaunoto klēti, kurā varēja apskatīt seno amatu darbnīcas dalībnieku 

pašu darinātos linu kreklus.” Tad sekoja mākslas zāģēšanas sacensības “Ierūcini zāģi un ļaujies 

fantāzijai V” ar tēmu “ Brīvs fantāzijas lidojums.” Kā vienmēr, dalībnieki saņēma 

apbalvojumus, sekoja teātra izrāde un dažādas citas izdarības ar neiztrūkstošu cienastu visiem 

Muzeju nakts apmeklētājiem.” 

Savukārt Jaunannas bibliotēka 2015.gada 19.-20.jūnijā kopīgi ar Jaunannas Tautas namu 

un aktīvākajām pagasta iedzīvotājām tika organizēta Alūksnes novada sieviešu apvienības 

„Katrīna” 7.vasaras skola, kura šogad notika Jaunannā. Veiksme- izdevās noorganizēt 

dalībniecēm tikšanos ar grāmatas „Latvietes karma” autori Intu Blūmu. Autore uzdāvināja 

bibliotēkai savu darbu un jau tajā pašā dienā izveidojās rinda  pēc šīs grāmatas! 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas organizēti pasākumi: 

 

1. Vietējā literāta Māra Ievednieka pirmās grāmatas “Manas sirds gadalaiki”; 

2. Atmiņu stāstu pasākums “Bibliotēkas stāsts”, ku savās atmiņās dalījās bijušās 

bibliotēkas darbinieces (Alūksnes pilsētas bibliotēka darbojas UNESCO LNK projektā 

“Stāstu bibliotēkas”); 

3. Lekcija “Aspazija – sieviete, sieva, dzejniece”, ko lasīja Filoloģijas maģistre Sigita 

Kušnere no Rīgas; 

4. Tikšanās ar gastroenteroloģijas profesoru Anatoliju Daniļānu “Cik veselīgi mēs ēdam 

jeb speķītim nav ne vainas”; 

5. Dzejas dienas Alūksnē jau otro gadu izskanēja ļoti plaši – pasākums notika pie 

bibliotēkas, Dzeja Alūksnei: dzejoļus savai pilsētai lasa pazīstami alūksnieši (S. Eglīte, 

V. Puzule, V. Kokle- Līviņa, G. Ozoliņš, S.  Apine, L. Zara u.c.) un literārā konkursa 

skolēniem “Manai pilsētai” uzvarētāji, darbojās bērnu dzejas mikrofons, notika Māras 

Cielēnas dzeja kustībās, ko rādīja ABJC teātris “SnulliS”, bija “Lielā ķeza” kopā ar 

autoru Uldi Punkstiņu, par dzīvi un dzeju runāja dzejnieks Marts Pujats. 

Otrā daļa norisinājās pie Alūksnes ezera Pilssalā, jo Dzejas dienu motīvs bija “Dzejas 

atspulgi Alūksnes ezera”. Notika 4 braucieni ar plostu “Kaija” – 2 bērniem - “Zvejo 

dzeju”: braucieni ar plostu pa ezeru literārā konkursa skolēniem dalībniekiem. 

Pieaugušajiem  - “Manas pasaules laiks manī rit” : braucieni ar Dzejas plostu pa 
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Alūksnes ezeru kopā ar Gulbenes literātu kluba “Autogrāfs” dalībniekiem D. Kalinku, 

I. Krūmiņu, E. Lūsi, I. Puidzi, R. Ruņģi, A. Osi, H. Madzuli, I. Strautiņu. 

Noslēgumā protams bija kopīga zupa pie ugunskura, kopīgas sarunas par dzīvi un dzeju.  

 

  
“Zvejot dzeju” uz plosta Alūksnes ezerā varēja ikviens interesents 

 

6. Piedalīšanās Lasīšanas Zibakcijā; 

7. Tikšanās ar Rimantu Ziedoni (VKKF atbalstītā projekta “Lasītprieks kopā ar 

rakstnieku”); 

8. Tikšanās ar literāti Noru Ikstenu (VKKF atbalstītā projekta “Lasītprieks kopā ar 

rakstnieku”); 

9. Tikšanās ar 12. Saeimas deputātu, atvaļināti ģenerāli, novadnieku Kārli Krēsliņu 

“Drošības izaicinājumi Latvijā un Eiropā” 

10. Tikšanās ar politologu Ivaru Ijabu “Ģeopolitiskā situācija: fakti, analīze, komentāri”; 

11. Pasākums “Alūksnes Sv. Trīsvienības pareizticīgo baznīcai - 120”Saruna ar pareizticīgo 

pārzini, priesteri Konstantīnu Volkovu; 

12. 14. Grāmatu svētki, kur aizvadītajā gadā notika Apes novadā, Neskatoties uz to, ka 

neieradās neviens politiķis, kultūras programma bija pietiekoši plaša un vērtīga. Tajā 

piedalījās Inguna Bauere, kura ļoti aizraujoši un interesanti stāstīja par savu grāmatu 

tapšanu; bioloģijas zinātņu doktors Aldonis stāstīja, ka “Nav nekā skaistāka par 

peonijām”, savukārt ar bērniem tikās Vita Štelmaher, jauniešiem bija vērtīga tikšanas ar 

rakstnieci Lauru Dreiži un motosportistu Matīsu Karro. Svētku noslēguma klausītājus 

priecēja Goran Gora dziesmas; 

13. Prāta mīklu minēšanas čempionāts; 

14. Pasākums ar Ievu Melgalvu (VKKF atbalstītā projekta “Lasītprieks kopā ar 

rakstnieku”); 

15. Tikšanās ar Intu Vilku , gulbenieti. Grāmatas “Caur sirdi plūstoša dzīve”; 

16. Tikšanās ar laika vērotāju Vili Bukšu; 

  
Pie brīvā Dzejas mikrofona uzstājās 

dažādu paaudžu alūksnieši 

Drosmīgākie saņēma pārsteiguma 

balvas no Dzejas maisa 
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17. Alūksnes pilsētas bibliotēkā jau vairākus gadus ir populāras vietējo mākslinieku 

izstādes – Tatjanai Ābeltiņai “Izdejot ziedu valsi…”, Gunāram Ozoliņam akvareļu 

izstāde “Klusuma vilinājums”, fotoizstāde “Alūksniešu portreti. Foto grāfam Eduardam  

-140” 

 

Tā kā aizvadītais gads tika aizvadīts zem Raiņa un Aspazijas zīmē, tad gandrīz visā 

bibliotēkās tika organizēti pasāku par godu šim notikumam. Māriņkalna bibliotēkā notika 

pasākums senioriem “Aspazija un Rainis – dzīve vēstulēs bez tām”. Savukārt skolēniem tika 

izstrādāta bibliotekārā stunda “Man katra doma reiz par dzeju tapa.” Bija skatāma arī izstāde 

par Aspaziju “Es viena zvaigzne – pret visu lielo zvaigžņu debesi” 

Arī Jaunalūksnes bibliotēkā notika vairāki pasākumi bērniem – “Tik silti, silti saulīte 

spīd” (iestudēts dramatizējums pēc Aspazijas dzejas motīviem) un bērniem dzejas uzvedums 

“Zelta sietiņš”. Ilzenē noticis muzikāls pasākums “Ziemeļnieks kontekstā ar un Aspaziju.”  

Jaunlaicenē ikgadējais konkurss – viktorīna skolas audzēkņiem bija veltīts Rainim un Aspazijai. 

Savukārt Trapenes bibliotēkā Bibliotēku nakts notika zem logo “Aspazija un Rainis klauvē”           

Bibliotēku naktis ir palikušas īpaši. Īpaši ar to izceļas Alsviķu bibliotēka, tai ir 

pievienojušās arī Trapenes, Jaunannas un Gaujienas bibliotēkas. Alsviķu bibliotēkā Bibliotēku 

naktis notiek vairākas reizes katru reizi par kādu konkrētu tēmu, “Hipiju nakts”, „Nakts 

bibliotēkā”- Minionu Jāņi, „Kinozvaigžņu vakars”, Nakts bibliotēkā – „Gatavošanās 

Helovīniem, decembrī -nakts bibliotēkā skolēniem „Piparkūku nakts. Šai bibliotēkai tā ir 

izveidojusies ļoti jauka un atraktīva tradīcija. 

Kā ik gadus dažas bibliotēkas piedalās akcijā balsojumā par Latvijas Gada monētu – Ape, 

Anna, Zeltiņi. Zeltiņu bibliotēka iekļuva aktīvāko bibliotēku skaitā, kuras tika aicinātas uz 

Latvijas Bankas rīkoto noslēguma pasākumu, Apes bibliotēka ieguva 1. vietu mazo bibliotēku 

grupā. 

 

 
 

Kinozvaigžņu vakars Alsviķu bibliotēkā 

 

Populāra Alūksnes reģiona bibliotēkās ir kļuvusi izrāde “Bibliotēkas stāstiņi” pēc 

gulbenietes Ivetas Krūmiņas stāstu motīviem. Ar šo izrādi viņi ir apmeklējuši vairākas 

bibliotēka – Alsviķus, Annu, Trapeni, Jaunannu, Api. Pat šā gada teātru skate šai izrādei notika 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Vairākas bibliotēkas ir aicinājušas Ivetu Krūmiņu duetā ar Hardiju 

Madzuli ar muzikāli literāru pasākumu “Es dāvāšu Tev savus sapņus” (Alsviķi, Ilzene, 

Gaujiena). Pēc sarīkojuma Hardijs Madzulis ar klātesošjiem dalījās savos ceļojumu iespaidos. 

Dažādojot savus tematiskos pasākumus, bibliotēkas cenšas piesaistīt vairāk apmeklētāju. 

Ja pasākums ir labi pārdomāts un izvēlētā tēma cilvēkus interesē, tad, lai arī iedzīvotāju skaits 

pagastos ir neliels, apmeklētāju netrūkst. 

 

Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 
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13. Veiksmes stāsts 

 

Katram no mums ir savi veiksmes stāsti. Lielāki vai mazāki. Tas, kas vienam liekas 

veiksme, citam neliekas nekas īpašs. Tāpat arī bibliotēku dzīvē – cits saskata veiksmes stāstu 

savā ikdienas darbā, cits varbūt sapņo par kaut lielāku. Neliels ieskats Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku veiksmes stāstos: 

Annas bibliotēka: 

„…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 

esi padarījis emocionāli bagātāku vai, varbūt pat laimīgāku!” – 2014.gada Veiksmes stāsta 

nobeigums. Tā varētu turpināt, domājot arī par aizvadītā gada pasākumiem.  

2015.gads tika aizvadīts divu radošu personību (novadnieču) izpētē, viņu paveikto darbu 

atspoguļošanā. Tās ir personības, kuras arī manā dzīvē ir spēlējušas ļoti lielu lomu – literāte 

Vita Vīksna un ilggadēja bibliotekāre Ārija Dunce (no kuras es 16 gadus atpakaļ saņēmu visu 

lielo pagasta bibliotēkas mantojumu). Tiešo uzdevumu, mērķu sasniegšanai bibliotēkā tiek 

veltītas ļoti daudzas stundas, bet es uzskatu, ka viens no galvenajiem ir novadpētniecības darbs, 

lai nu tik laika pietiktu. Es uzskatu, ka ļoti patiesus vārdus ir teikusi Vita Vīksna: „Mēdzam 

gausties – kas gan ir cilvēks: te viņš ir, un te viņa vairs nav… Vai tā notiek: nebija, nebija un 

pēkšņi ir? Dzīvoja, dzīvoja un piepeši cilvēka nemaz vairs nav? Apšaubu. Manuprāt, katrs mēs 

sākamies jau senos senčos, tad tēva un mātes tuvībā. Un pēc šķietamās izbeigšanās turpināmies 

bērnos, paveiktajos darbos un ietekmē, kuru dzīvodams radījis, atstājis.”  

Ja gada noslēgumā bibliotēkā varam sarīkot pat pēršanos ar dažādām slotiņām (bez pirts), 

sajust gara spēku un kaut nedaudz uzlabot apmeklētāju pašsajūtu, tad tā ir veiksmes atslēga 

turpmākajai sadarbībai ar ikvienu!  

Bejas bibliotēka: 

Bejas bibliotēkas veiksmes stāsts ir nemainīgs – tas ka daudzu gadu garumā ir izdevies 

saglabāt lasītāju klubiņu “Pipariņš” ar savu kodoliņu – sievām, kas cītīgi reizi mēnesī nāk uz 

rīkotajiem pasākumiem, vēlas uzzināt un redzēt ko jaunu un interesantu, tiekas ar cilvēkiem, 

darbojas  un ļauj darboties citiem. Šī ir arī iespēja satikties savā starpā un nedaudz “patrīt” mēles 

un izklaidēties. Pie reizes apmainīt grāmatas, padalīties ar citiem par izlasīto un piedzīvoto. 

Bejas bibliotēkas veiksme ir arī sadarbība ar darboties gribošu, idejām bagātu Bejas 

novadpētniecības centra pārzini Jolantu Baldiņu. Viena otrai palīdzam pasākumu un izstāžu 

veidošanā, vadīšanā, kopīgi gatavojam prezentācijas, jo tas ir liels, pamatīgs un laikietilpīgs 

darbs. Kamēr viena meklē materiālus, otra to var apstrādāt, skenēt, aprakstīt, visu likt kopā un 

noformēt. 

Veiksme, ka mūsu iestādēm blakām ir Bejas pamatskola ar saviem audzēkņiem, kas 

nodrošina klientūru ikdienā un svētkos. Bejā dzīvo atsaucīgi un izpalīdzīgi cilvēki. 

 

  
Klubiņa “Pipariņš” kārtējais pasākums Klubiņa dalībniece ekskursijā Likteņdārzā 
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Jaunlaicenes bibliotēka: 

Mans veiksmes stāsts ir tāds: Es priecājos, ka man ir darbs, veselība,  ģimene, kura mani 

atbalsta, draugi, kuri vienmēr tur roku uz pleca, saprotoši kolēģi un apmierināti apmeklētāji. 

Paldies draugiem, kuri 2015.gada augustā mana atvaļinājuma laikā mani un dzīvesbiedru 

uzaicināja ciemos uz Zviedriju, Stokholmu. Tā bija īsta atpūta bez darba, bez spriedzes un 

ikdienas. Ceļojumā apskatījām  skaistas un interesantas vietas Zviedrijā, no kurām visas, ja esi 

tūrists nevari apskatīt. Interesanti redzēt to cilvēku dzīves ikdienu, kuri dzīvo un strādā 

Zviedrijā.  

Liels piedzīvojums bija brauciens ar prāmi, jo man tas bija pirmo reizi. Uz Zviedriju 

ceļojām no Tallinas ar prāmi “Romantika”, bet atpakaļ uz mājām uz Rīgu ar prāmi “Isabelle”. 

Tā kā vienā braucienā izbaudīju divus dažādus ceļojumus. 

Malienas bibliotēka: 

Jau ilgus gadus Malienas bibliotēkai ir radoša sadarbība ar Malienas PII ‘’Mazputniņš’’. 

Šī sadarbība bija pamatā tam, ka pagasta pārvalde piekrita bibliotēkas telpas paplašināt un 

iekārtot bērnu rotaļu istabu. Tika nopirktas jaunas mēbeles- grāmatu plaukti, galds un krēsli. 

Iedzīvotāji dāvināja dīvānu, mīkstās rotaļlietas, spēles un bērnu grāmatas. 

Tagad šajā gaišajā telpā bieži notiek dažādi sarīkojumi. Bērni lasa grāmatas, min mīklas, 

spēlējas ar rotaļlietām un zīmē. Tāpat šo istabu iecienījuši Malienas pamatskolas jaunāko klašu 

skolēni. Kopējā sadarbība ir devusi iespēju abpusēji pilnveidoties. 

Kalncempju bibliotēka: 

2015. gada 22. augustā Kalncempju pagasta „Ermiķos” uz Žvartu dzimtas saietu pulcējās 

38 dalībnieki. Uz saietu pieteicās divi dalībnieki ar uzvārdu Žvarts, bet neko nezināja  par 

radniecību, tāpēc tiekoties radu saietā, radās interese noskaidrot savu vectēvu vārdus. Mājas 

saimniekam šogad nosvinējām 80.gadu jubileju, un viņš arī šodien ir dzimtas stiprais balsts. 

Saieta atklāšanu ar muzikālu sveicienu uzsāka apvienotais Žvartu muzikāli 

instrumentālais ansamblis, Latvijā  populārā saksofonista Zinta Žvarta vadībā, kuram šīs  ir 

dzimtās mājas. Par godu šim pasākumam tika pacelts Latvijas karogs. Tika iepazīstināts ar 

mājas vēsturi  un saimniecību šodien. Vēlāk devāmies nelielā ekskursijā pa Kalncempju pagasta 

teritoriju. Tālākais ceļš aizveda uz Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeju, kur mūs 

laipni  sagaidīja muzeja vadītāja Ina Rubene un pasākumam  atvēlēja jauno ēku „Laidars”. Zālē 

jau bija izlikts Žvartu dzimtas koks, kuru veidoja māksliniece Antra Lielmane un varēja notikt 

tuvāka iepazīšanās ar radiniekiem. Ar lielu interesi katrs centās atrast savu ciltskoka zariņu, 

pētīja savus vecākus un vecvecākus, kā arī papildināja ar bērniem un mazbērniem. Žvartu 

dzimta pa šiem gadiem sakuplojusi līdz 9 paaudzēm. Dzimtas koku tagad var apskatīt 

Kalncempju bibliotēkā. 

Pasākums bija apliecinājums ieguldītajam darbam un  ierosme turpmākajam darbam pie 

dzimtas vēstures pētīšanas un apzināšanas. Tā tika dots mājas uzdevums noskaidrot savas 

saknes, lai nākošajā gadā tiekoties varētu iezīmēt savu dzimtu ciltskokā.  

Alsviķu bibliotēka: 

Atkal viens gads ir paskrējis vēja spārniem. Atskatoties uz paveikto liekas nekas 

ievērojams nav noticis. Kā veiksmes stāstus varētu minēt šādus: 

Bibliotēka Rīgā piedalījās ideju tirgū LBB 17. konferences laikā ar pasākumu ciklu nakts 

Alsviķu bibliotēkā, kas jau notiek piekto gadu. 

Bibliotēka kopā ar tūrisma darba organizatoru piedalījās Alūksnes novada pašvaldības 

novadpētniecības konkursā „Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes 

novadā. Personības un viņu darbi” un nozīmīgu ieguldījumu Alsviķu pagasta vēstures 

dokumentēšanām izpētot un apkopojot faktus un atmiņas par ievērojamu novadnieku 

„Tālivaldis Birziņš dzīvoja, strādāja, lai paspētu’. Prezentāciju nominācijā ieguva otro vietu un 

naudas balvu 40 euro, kā arī pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju. 

Tāpat nevaru neatzīmēt arī savu senioru grupu, kas ik gadu vēlas sanākt kopā vienu reizi 

nedēļā datorapmācībās bibliotēkā ziemas mēnešos. 
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Ir savākts materiāls, lai izdotu grāmatu Alsviķu vēstures atspulgi, ir arī nepieciešamais 

finansējums. Jācer, ka sapnis realizēsies. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka: 

Par Alūksnes pilsētas bibliotēkas veiksmes stāstu aizvadītajā gadā laikam varētu minēt 

Dzejas dienas. Prieks, ka ir atkal atdzīvināta Dzejas dienu tradīcija pilsētā, un šis pasākums 

iegūst arvien vairāk atbalstītāju un izskan pilsētas mērogā, kas lielā mērā veicina bibliotēkas 

publicitāti. Galvenais, ka šajā dienā valda īpaša gaisotne, ir liela aktivitāte un pacilāts 

noskaņojums, tos tiešām var nosaukt par Dzejas svētkiem. Pēc šī pasākuma ir liels gandarījums 

par paveiktu un gribas šo tradīciju turpināt arī nākamajā gadā.  

 

 

 

Sagatavoja Sagatavoja Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece 

 


