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1. Vispārīgs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku raksturojums. 

• Īss situācijas apraksts. 

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gadā bijušā Alūksnes rajona teritorijā 

izveidojās divi novadi Alūksnes un Apes novadi, kuros sekmīgi darboties turpina 22 pašvaldību 

publiskās bibliotēkas. 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu raksturojums” 

 Novada 

platība 

km2 
 

Teritoriālās 

vienības 

Iedzīvotāju 

skaits 

uz 01.01.2017. 

PMLP dati 

Visp.izglītības 

iestāžu skaits 

Publisko 

bibliotēku 

skaits 

Alūksnes 

novads 

~ 1765 

 

15 pagasti, 

Alūksnes 

pilsēta 

Novadā-16814 

(-518) 

t.sk. 

Alūksnē-7711 

(-271) 

PII- 6  

Ģimnāzija- 1 

Vidusskolas-2 

Sākumskola-1  

Pamatskolas- 8 

Internātpamat-

skola-1 

18 

Apes 

novads 

~ 544 4 pagasti, 

Apes pilsēta 

Novadā- 3722 

(-127) 

t.sk. 

Apē-929 

(-24) 

PII- 1 

Pamatskolas- 3 

Vidusskola-1 

Internātpamat-

skola- 1 

4 

 

Iedzīvotāju skaits pēdējo trīs gadu laikā abos novados samazinājies par gandrīz 5 %. Par publisko 

bibliotēku lietotājiem Alūksnes reģionā kopumā iesaistīti 34,6% iedzīvotāju, Alūksnes novadā tie ir 

31,8 %, Apes novadā- 47 % iedzīvotāju. 

Alūksnes novadā bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus nodrošina: 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka; 

 17 pagastu bibliotēkas (laukos 1 bibliotēka uz 535 iedzīvotājiem); 

 13 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas; 

 1 bibliotēka profesionālās izglītības kompetences centra Smiltenes tehnikums Alsviķu 

teritoriālajā struktūrvienībā; 

 1 augstskolas filiāles bibliotēka- RPIVA Alūksnes filiāle; 

 1 slimnīcas bibliotēka Alūksnē. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka ir Alūksnes novada pašvaldības iestāde, pagastu bibliotēkas- pagastu 

pārvalžu struktūrvienības.  

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 762 iedzīvotājiem); 

 5 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas. 

Apes novada publiskās bibliotēkas ir Apes novada pašvaldības iestādes. Skolu reformas rezultātā 

Apes novadā O.Vācieša Gaujienas vidusskola reorganizēta un kļuvusi par pamatskolu.  

 Pašvaldību publiskajām bibliotēkām filiāļu un ārējo apkalpošanas punktu nav. 

• Bibliotēku darba prioritātes. 

 gatavoties atkārtotai Alūksnes un Apes novadu 21 vietējās nozīmes bibliotēkas akreditācijai 

(jaunu plānošanas dokumentu izstrāde, darbs pie krājumu saturiskās kvalitātes, darbinieku 

informācijas meklēšanas prasmju uzlabošana u.c.); 

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

dalība lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”; 
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 aktivizēt bibliotēku novadpētniecības darbu, izsludinot novadpētniecības konkursu par 

tradīciju izpēti, popularizēt bibliotēkās pieejamos novadpētniecības materiālus un nodrošināt 

to plašāku pieejamību; 

 veikt krājuma inventarizāciju Alūksnes pilsētas bibliotēkas krātuves krājumam; 

 nodrošināt bibliotēku krājumu kvalitatīvu attīstību, aktīvāka bibliotēku sadarbība, izmantojot 

SBA; 

 paaugstināt bibliotēku darbinieku profesionālo kvalifikāciju, regulāri piedaloties 

profesionālās pilnveides pasākumos- semināros, kursos, pieredzes braucienā; 

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

nolūkam aktīvāk izmantot interneta resursus, sociālos tīklus; 

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

pakalpojumu izmantošanā un informācijas meklēšanā, īpašu uzmanību pievēršot bibliotēkās 

veidotajiem resursiem; 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā.  
2016.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. 

Izmaiņas notikušas personāla jomā Apes novada Trapenes pagasta un Apes bibliotēkās- no štatu 

saraksta izslēgtas 2  darbinieku amata vietas. 

2016.gadā notikušas izmaiņas Alūksnes novada izglītības iestāžu sistēmā- slēgta Mārkalnes 

pamatskola, kas, nenoliedzami, ietekmēja arī Mārkalnes pagasta bibliotēkas darbību, jo tā atrodas 

skolas ēkā. Alūksnes novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu ar 2017./2018.gadu slēgt vēl vienu skolu- 

Mālupes pagastā, bet reorganizēt- Ilzenes un Jaunlaicenes pamatskolas, pārveidojot tās par 

sākumskolām, kur mācības turpinās 1.-4.klašu skolēni. Tā jau 2016.gadā uz skolas ēku Ilzenē pārcelta 

Ilzenes bibliotēka, bet 2017.gadā arī Jaunlaicenes bibliotēkai telpas tiks iekārtotas skolas ēkā. Tātad- 

skolu sistēmas reforma novados tieši vai pastarpināti ietekmē arī atsevišķu bibliotēku darbību- 

bibliotēku atrašanās vietu, apmeklētību, atrodoties bibliotēkai vienā ēkā ar skolu, noteikti tiks 

aktualizēts jautājums par skolas un publiskās bibliotēkas apvienošanu. 

• Bibliotēku akreditācija  
2016.gadā notikusi 17 Alūksnes novada un 4 Apes novada bibliotēku akreditācija, visas bibliotēkas 

akreditētas un ieguvušas vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. Akreditācijas komisijas galvenie 

ieteikumi: turpināt darbu pie krājumu kvalitātes uzlabošanas, atteikties no atsevišķu bibliotekārā 

darba procesu dublēšanas, novadpētniecības jomā- iesaistīties reģiona novadpētniecības datu bāzes 

veidošanā,  turpināt uzlabot telpu funkcionālo iekārtojumu, aprīkojumu, izvietot norādes, divās 

bibliotēkās- veikt kosmētisko remontu. Bibliotēku darbinieku informācijas meklēšanas prasmes 

novērtētas kā labas, 3 darbiniekiem tās jāuzlabo. Uzsākts darbs pie akreditācijas ieteikumu izpildes. 

Sīkāk par akreditācijas komisijas ieteikumiem lasīt pārskata 12.nodaļā Metodiskais un konsultatīvais 

darbs.  

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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2. Finansiālais nodrošinājums. 

 Bibliotēku pamatbudžetus veido Alūksnes un Apes novada pašvaldību finansējums, kā arī 

ieņēmumi no bibliotēku sniegtajiem maksas pakalpojumiem un iegūtā finansējuma projektu 

realizācijai. Alūksnes pilsētas bibliotēka papildus Alūksnes novada pašvaldības finansējumam par 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju realizēšanu Apes novadā no Apes novada pašvaldības saņem 

finansējumu EUR 1714 (EUR 428,50 uz 1 Apes novada bibliotēku). 

 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku finansiālais nodrošinājums” 

 2014. 2015. 2016. + vai -  % 

Kopā (EUR) 441731 447022 440001 +1,2%; -1,6% 

Pašvaldības finansējums 438356 442862 436578 +1%; -1,4% 

Citi ieņēmumi: 3375 4160 3423 +23,3%; -17,7% 

t. sk. maksas pakalpojumi 1405 1650 1709 +17,4%; +3,6% 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi     

t. sk. VKKF finansējums 300 840 0 +180%;  - 

t. sk. citi piešķīrumi 1670 1670 1714 +2,6% 
 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014. 2015. 2016. + vai -  % 

Kopā (EUR) 163654 145322 139171 -11,2%; -4,2% 

Pašvaldības finansējums 161048 142076 136758 -11,8%; -3,7% 

Citi ieņēmumi: 2606 3246 2413 +24,6%; -25,7% 

t. sk. maksas pakalpojumi 636 736 699 +15,7%; -5% 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi     

t. sk. VKKF finansējums 300 840 0 +180%; - 

t. sk. citi piešķīrumi 1670 1670 1714 +2,6% 
 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku izdevumi” 
 2014. 2015. 2016. + vai -  % 

Izdevumi kopā (EUR) 438 762 450 790 439290 +2,7%; -2,5% 
Darbinieku atalgojums (bruto) 217 009 232 458 224488 +7,1%; -3,4% 
Krājuma komplektēšana 53 196 52 380 51050 -1,5%; -2,5% 

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas izdevumi” 
 2014. 2015. 2016. + vai -  % 

Izdevumi kopā (EUR) 146121 130194 123817 -10,9%; -4,9% 
Darbinieku atalgojums (bruto) 76470 81215 77803 +6,2%; -4,2% 
Krājuma komplektēšana 8940 9401 8695 +5,2%; -7,5% 

 

Bibliotēkas sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldībās apstiprinātajiem 

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

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

pakalpojumi. Maksas pakalpojumi sastāda tikai 0,4% no visa bibliotēku finansējuma, bet pēdējo 3 

gadu laikā par tiem iekasētā summa pieaugusi par 20%. 

2016.gadā Valsts kontrole Alūksnes novada pašvaldībā veica tematisko pārbaudi par maksas 

pakalpojumiem, tai skaitā- apmeklējot klātienē arī vairākas novada bibliotēkas. Būtiski pārkāpumi 

nav atklāti. 2017.gadā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, katrai 

iestādei, tai skaitā arī- bibliotēkām, uzdots izvērtēt maksas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību, 

pamatotību un lietderību, identificēt pakalpojuma sniegšanas rezultātus un klientus u.c.  

 Kapitālie izdevumi sastāda tikai 4% no bibliotēku kopējiem izdevumiem un tie galvenokārt 

izlietoti datortehnikas atjaunošanai un bibliotēku telpu kosmētiskajiem remontiem. 
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Procentuāli vislielākos izdevumus no bibliotēku finansējuma sastāda darba algas un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas- 67%, finansējums krājumam sastāda 12%, informācijas 

tehnoloģijām- 2%, preču un pakalpojumu iegādei atvēlēti 13% izdevumu, pārējie izdevumi- 6%. 
Lai arī minimālā darba samaksa valstī ir pieaugusi, bibliotēku darbinieku atalgojums 2016.gadā nav 

palielināts.  

 

 

Alūksnes un Apes novadu pašvaldību finansējums bibliotēkām ir stabils un kopumā nodrošina 

bibliotēku pamatfunkciju veikšanu, bet finanšu līdzekļi bibliotēku mūsdienīgai attīstībai ir 

nepietiekami, īpaši- krājuma atjaunošanai, aprīkojuma nomaiņai un modernizēšanai, telpu 

funkcionalitātes, dizaina uzlabošanai un labiekārtošanai.  

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

• Veiktie remontdarbi bibliotēku ēkās, telpās. 

Alsviķu bibliotēkas ēkai, kurā atrodas arī kultūras nams, veikta griestu siltināšana, tādējādi uzlabojot 

ēkas energoefektivitāti. No bibliotēkas budžeta līdzekļiem šim mērķim izlietoti EUR 1350. Veikta arī 

pie ēkas esošā ceļa asfaltēšana, no bibliotēkas budžeta tam tērējot EUR 500, pārējais finansējums- no 

kultūras nama un pagasta pārvaldes līdzekļiem. 

Ilzenes bibliotēka pārvietota uz pamatskolas ēku. Veikts jauno telpu kosmētiskais remonts par EUR 

10102.  

Atskaites periodā 7 bibliotēkās veikti sīki kosmētiskie remonti (atjaunots sienu, griestu krāsojums, 

grīdas segums, uzlabots apgaismojums u.c.): 

Vidagas bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts darbinieku telpai (~220 EUR). 

Mārkalnes bibliotēkā veikts kosmētiskais remonts vienai bibliotēkas telpai, uzlabots apgaismojums 

(1290 EUR). 

Strautiņu bibliotēkā veikts bibliotēkas ieejas kāpņu remonts (~ 500 EUR). 

Zeltiņu bibliotēkā atjaunots sienu krāsojums datortelpā un gaitenī (~170 EUR). 

Jaunalūksnes bibliotēkā- ieliktas jaunas evakuācijas izejas durvis. 

Mālupes bibliotēkā saskaņā ar akreditācijas komisijas ieteikumiem- uzlabots apgaismojums 

atsevišķās vietās starp krājuma plauktiem. 

Gaujienas bibliotēkā- veikts kosmētiskais remonts- atjaunots sienu krāsojums, nolakots grīdas 

segums (519 EUR). 

Bibliotēku telpu stāvoklis- labs un apmierinošs. 

• 2017.gadā plānotie remontdarbi. 

 2017.gadā lai paaugstinātu ēku energoefektivitāti, pašvaldības plānojušas veikt remontdarbus 

bibliotēku ēkās Apē un Pededzē (ēku siltināšana, logu nomaiņa u.c.). 

 Sakarā ar pārcelšanos uz jaunām telpām skolas ēkā, remonts paredzēts Jaunlaicenes 

bibliotēkai, skolas ēkā nepieciešama atsevišķas ieejas izbūvēšana bibliotēkas apmeklētājiem. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai plānots remonts sanitārajā mezglā. Trapenes bibliotēkai paredzēts 

izremontēt palīgtelpu, lai tur ierīkotu krātuvi. 

• Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām. 

 2016.gadā uz jaunām telpām pārcelta Alūksnes novada Ilzenes bibliotēka, kura tagad savu 

mājvietu atradusi Ilzenes pamatskolas ēkā. Tā kā, pamatojoties uz mazo skolēnu skaitu, Alūksnes 

novada dome pieņēmusi lēmumu no 2018.gada 1.septembra slēgt Ilzenes pamatskolu, tad pagasta 

pārvalde jau tagad uzsākusi atsevišķu pagasta iestāžu pārvietošanu uz skolas brīvajām telpām.  

Bibliotēkas esošā platība nav liela- 50 m2, bet jaunās telpas ir gaišas, siltas (ēkā ir centrālapkure), ērti 

pieejamas apmeklētājiem, iespēja atsevišķi izvietot krājuma mazāk pieprasīto daļu. Uz skolas ēku 

pārvietots arī pagasta feldšerpunkts. Abām iestādēm ierīkota atsevišķa ieeja. Bibliotēkas telpām 

veikts kosmētiskais remonts, šim mērķim tērējot EUR 10102. Ierobežotā finansējuma dēļ mēbeles un 

cits aprīkojums mainīts netika, arī telpu dizaina speciālistu pieaicināt nebija iespējams. 

 2017.gadā uz skolas ēkām plānots pārcelt Apes novada Vidagas bibliotēku un Alūksnes 

novada Jaunlaicenes bibliotēku.  

 Alsviķu bibliotēkai plānots izveidot krātuves telpu blakus esošajā pagasta pārvaldes ēkā, 

Trapenes bibliotēkai krātuves ierīkošanai plānots izremontēt pie bibliotēkas esošo palīgtelpu. 

• Jaunu ēku būvniecība. 

Alūksnes un Apes novados nav notikusi. 
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Ilzenes bibliotēka tagad atrodas skolas ēkā. 

 

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

 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums 

(teicams/ labs/ 

apmierinošs/ 

neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 42 149 Labs- 

darbiniekiem; 

Apmierinošs- 

lietotājiem 

Pateicoties pašvaldību 

realizētajiem un ERAF 

atbalstītajiem publisko interneta 

pieejas punktu attīstības 

projektiem, 2015.gadā lietotāju 

vajadzībām saņemti 30 jauni 

datorkomplekti, kas ļāva 

straujākos tempos atjaunot 

datortehniku. 2016.gadā par 

pašvaldības finansējumu iegādāti 

5 datori 

Multifunkcionālās 

iekārtas 

39  labs 2015.gadā PIPP attīstības 

projektos saņemtas 14 jaunas 

multifunkcionālās iekārtas, kas arī 

2016.gadā ļāva bibliotēkām sniegt 

kvalitatīvus drukas pakalpojumus.  

Printeri 19  apmierinošs  

Kopēšanas 

iekārtas 

4  apmierinošs  

Skeneri 2  apmierinošs  

Citas iekārtas     

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekie

m (skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums 

(teicams/labs/ 

apmierinošs/ 

neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 14 13 Labs- 

darbiniekiem; 

Apmierinošs- 

lietotājiem 

 

Multifunkcionāl

ās iekārtas 

3  labs  

Printeri 2  apmierinošs  
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Arī 2016.gadā Alūksnes un Apes novadu pašvaldības savu iespēju robežās ir atbalstījušas savas 

bibliotēkas datoru iegādē, nepieciešamības gadījumā- esošās datortehnikas remonta nodrošināšanā. 

Atskaites periodā par pašvaldību finansējumu 3092 EUR kopumā iegādāti 5 datori: Bejas bibliotēkā- 

portatīvais dators, Jaunlaicenes bibliotēkā- 1 dators darbiniekam, Apes bibliotēkā- 2 datori 

lietotājiem, Gaujienas bibliotēkā- 1 dators lietotājiem un Vidagas bibliotēkā- 2 jauni monitori lietotāju 

datoriem. 

Darbinieku datortehnikas stāvoklis bibliotēkās vērtējams kā labs, lietotājiem domātās 

datortehnikas stāvoklis- apmierinošs. Jāturpina darbs pie Trešā Tēva dēla projekta datortehnikas 

nomaiņas. 

Lai nodrošinātu bibliotēku apmeklētājiem kvalitatīvus datorpakalpojumus, trīs Alūksnes novada 

bibliotēkas- Alūksnē, Annas un Liepnas pagastos- iesaistījās SIA “Telia Latvija” sadarbībā ar 

Kultūras informācijas sistēmu centru organizētajā pilotprojektā “Kulturāls mākoņpiedāvājums”, 

kura ietvaros lietotājiem tika piedāvāts izmantot katrā bibliotēkā 3 lietotāju virtuālās darbvirsmas- 

izmantot virtuālo Windows 8 vidi, Microsoft Office 2013, Tildes biroju, internetpārlūkus u.c. 

lietojumprogrammas, t.i.- datoros tika uzinstalēta programma CloudDesctop, kas ļāva lietotājiem 

izmantot Rīgā esošu serveru skaitļošanas jaudu. Reāli tas dod ātru programmu startēšanu, darbību 

tajās un ātru internetu. Projekta ietvaros piedāvātā pakalpojuma izmantošana netika pagarināta, jo 

esošās darbstacijas un interneta ātrums nespēja pilnībā nodrošināt pakalpojuma kvalitāti, kā arī 

pakalpojuma cena bija pārāk augsta. 

 Vairākām pagastu bibliotēkām ir neapmierinošs interneta pieslēguma ātrums. Veclaicenes, 

Zeltiņu, Māriņkalna, Jaunannas bibliotēkās tas ir tikai 2 Mbps, pārējās bibliotēkās pagastos- 5 Mbps, 

Alūksnē un Liepnā- 15 Mbps. 

Lai arī pašvaldību budžeti, t.sk. arī bibliotēku finansējums, ir ierobežots, lai veiktu bibliotēku 

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:  

Bejas bibliotēkā bērnu lasīšanas zonā iegādātas kastes- bērnu grāmatu pārskatāmākai izvietošanai, 

atpūtas zonā iegādāts jauns dīvāns, bet darbiniekam- jauns galds un krēsls; 

Pededzes bibliotēkā- iegādāti 6 jauni grāmatu plaukti; 

Mālupes bibliotēkā- jauns apaļais galds lasītavas zonā; 

Māriņkalna bibliotēkai- jauns galds un krēsli lasītavas zonā; 

Trapenes bibliotēkā- atjaunots āra informācijas stends; 

Vidagas bibliotēkā- labiekārtota bērniem paredzētā telpa, iegādājoties sēžammaisus un pufus; 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā- bērnu literatūras nodaļā iegādāts jauns televizors; 

Gaujienas bibliotēkā- uzlabota bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļa – iegādāta bibliotēkas plauktu 

sistēma (4 plauktu posmi), apaļš galds uz metāla kājām, 4 priedes koka bērnu krēsliņi, sēžammaiss, 

spēles. 

             

Gaujienas bibliotēkā atsvaidzināts sienu krāsojums un labiekārtota zona bērniem 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā. 

 Problēma- pārvietojot bibliotēkas uz citām telpām, bibliotēku telpu remontam tiek paredzēts 

nepietiekošs finansējums, lai telpās veiktu rekonstrukciju, pēc iespējas labāk tās piemērotu 
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bibliotēkas funkcijām, nepietiek finansējuma, lai tiktu pieaicināts dizaina speciālists, pilnībā tiktu 

nomainīts aprīkojums. Risinājums- sarunās ar pašvaldību jāpierāda bibliotēkas telpu rekonstrukcijas 

nepieciešamība, to sakārtošana atbilstoši bibliotēkas veicamajām funkcijām, labiekārtošana ar 

kvalitatīvu aprīkojumu. 

 Joprojām aktuāls un neatrisināts ir jautājums par Alūksnes pilsētas bibliotēkas nodrošināšanu 

ar bibliotēkas funkcijām atbilstošām telpām. Lai arī Alūksnes novada attīstības programmā 2011.- 

2017.gadam kā vidēja termiņa mērķis ir izvirzīts- attīstīta, mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras 

infrastruktūra un kā konkrētais uzdevums- Alūksnes pilsētas bibliotēkas kā reģiona galvenās 

bibliotēkas nodrošināšana ar atbilstošām telpām, šis jautājums vēl līdz šim ir neatrisināts. 2016.gadā 

tika veikta esošās bibliotēkas ēkas Alūksnē, Lielā ezera ielā 24, tehniskā apsekošana un sagatavots 

atzinums par ēkas stāvokli un tajā nepieciešamajiem remontdarbiem. Atzinums iesniegts pašvaldībā. 

Bibliotēkas atrašanās jautājums 2016.gadā pašvaldībā aktualizēts arī saistībā ar plānotā sporta 

kompleksa būvniecību blakus bibliotēkas ēkai. Pozitīvi, ka domes vadība saprot, ka  bibliotēka 

atrodas nepiemērotās telpās, tai ir apgrūtināta pieejamība, bet tomēr-daudzu gadu garumā nav spējusi 

vienoties un rast piemērotu risinājumu, arī bibliotēkas ēkā esošajai dzimtsarakstu nodaļai nav 

ierādītas citas telpas, lai esošās atbrīvotu bibliotēkas vajadzībām. 

 11 bibliotēkām nav papildus telpas krātuvei, kur izvietot mazpieprasītā krājuma daļu. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir krātuve, bet tās telpas ir nelielas. 

 

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

• Personāla raksturojums. 

Alūksnes reģiona 22 publiskajās bibliotēkās strādā 35 bibliotekārie darbinieki, no tiem uz pilnu 

slodzi- 29, bet 4 bibliotekārie darbinieki strādā uz 0,5 slodzi (Alūksnē, Kalncempjos, bet Mālupē un 

Gaujienā pusslodzes darbinieki bibliotēkā ir kā otrie darbinieki), Mārkalnes bibliotēkā bibliotēkas 

vadītāja pienākumus veic darbiniece uz 0,3 slodzēm (tā pati darbiniece veic arī skolas direktora 

pienākumus), bet bibliotekārs strādā uz 0,7 slodzi, kopā nodrošinot bibliotēkas darbu pilnas slodzes 

apjomā.  

 2016.gadā izmaiņas personāla sastāvā notikušas Apes novada Trapenes un Apes bibliotēkās: 

Trapenes bibliotēkā no 01.08.2016. likvidēta 0,9 slodzes štata vienība- interneta pieejas punkta 

darbinieks, Apes bibliotēkā ar 01.10.2016. no štatu saraksta izslēgta 1 amata vienība- bibliotekārs. 

Apes novada domes oficiālais pamatojums- neatliekamu organizatorisku un saimniecisku iemeslu 

dēļ. Reālā situācija- Apes novada domē plānots 2017.gadā veidot Kultūras un tūrisma nodaļu, kas 

uzņemsies novada kultūras iestāžu darba koordināciju, plānošanu, kopīgu lielāku pasākumu 

organizēšanu u.c. 2016.gada aprīlī visiem Apes novada kultūras darbiniekiem, saskaņā ar 

izpilddirektora rīkojumu, bija jāveic ikdienas darbu uzskaite, pēc kuras analīzes tad arī veikta štatu 

samazināšana. Rezultātā Trapenes pagasta bibliotēkā tagad strādās tikai viens darbinieks, Apes 

bibliotēkā- 2. Jāatzīst, ka Apes novada bibliotekāriem jāuzlabo sadarbība ar novada pašvaldību, tagad 

komunikāciju, galvenokārt, notiek tikai ar domes izpilddirektoru, bet ar lēmējvaru- deputātiem tā ir 

nepietiekoša, nepieciešams apmeklēt komiteju un domes sēdes, kad tiek skatīti jautājumi, kas tieši 

vai netieši skar bibliotēku darbību. 

Personāla mainība jau vairāku gadu garumā- zema. 2016.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

bērnu literatūras nodaļā galvenā bibliotekāra amatā uz laiku sākusi strādāt darbiniece ar augstāko 

pedagoģisko izglītību, aizvietojot bērna kopšanas atvaļinājumā esošo darbinieci. Uz minēto amata 

vietu tika izsludināts konkurss, bet diemžēl speciālisti ar izglītību bibliotēku darba jomā nepieteicās. 

Kopumā vakancei pieteicās 15 pretendenti. 

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

19 darbiniekiem- citā jomā: 

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

 bakalaura grāds specialitātē- 1, 

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

 profesionālā vidējā izglītība specialitātē – 9, 

 augstākā citā jomā – 9, 

 profesionālā vidējā cita – 7,  

 vispārējā vidējā izglītība – 3.  

 Gaujienas bibliotēkas vadītāja sekmīgi turpina mācības Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas 

Kultūras koledžas studiju programmā Bibliotēkzinātne un informācija, specialitātē Bibliotēku 

informācijas speciālists. 2016.gadā mācības profesionālajā jomā neviens bibliotēkas darbinieks nav 

uzsācis.  

 Lai iegūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu esošās, reģiona bibliotekārie darbinieki 

piedalījušies dažādos profesionālās pilnveides pasākumos ( skat. nodaļu Metodiskais un 

konsultatīvais darbs). 

• Apbalvojumi un pateicības. 

Annas bibliotēkas vadītājai Inai Balaņukai- Atzinības raksts no Alūksnes novada pensionāru 

apvienības valdes par nenogurstošo un ilggadējo darbu pagasta senioru kvalitatīvas dzīves vides 

uzturēšanā un iesaistīšanā tās norisēs Annas pagastā. Annas bibliotēkas vadītāja bija arī balvas 

„Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” pretendente. 

Pededzes bibliotēkas vadītājai Antoņinai Girs- Alūksnes novada pensionāru apvienības atzinības 

raksts par mazākumtautību senioru saliedēšanu, iesaistīšanos daudzveidīgos padomes pasākumos un 

atbalstu Alūksnes novada pensionāru apvienības pasākumu rīkošanā Pededzē.  
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Alsviķu bibliotēkas vadītājai Sarmītei Meļķei- Alsviķu pagasta pārvaldes pateicību par 

pašaizliedzīgu darba pienākumu veikšanu un spēju ievest dažādu paaudžu iedzīvotājus „grāmatu 

pasaulē”. 

Trapenes bibliotēkai- pateicība par skolēnu sagatavošanu ‘’Vidzemes 7.patriotiskās dzejas 

festivālam ‘’Latvji, brauciet jūriņā!’’. 

Apes bibliotēkas vadītājai Mudītei Kaktiņai- Latvijas Bankas pateicības raksts par sadarbību 

aptaujas “Latvijas gada monēta 2015” īstenošanā un popularizēšanā. 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkai- Alūksnes novada pašvaldības atzinība par iegūto 2.vietu 

novadpētniecības konkursā “Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. 

Tradīcijas” un nozīmīgu ieguldījumu Jaunlaicenes pagasta talkas tradīciju izpētē, apkopošanā un 

dokumentēšanā. 

Mālupes pagasta bibliotēkai- Alūksnes novada pašvaldības atzinība par iegūto 2.vietu 

novadpētniecības konkursā “Latvijai – 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. 

Tradīcijas” un nozīmīgu ieguldījumu Mālupes aušanas tradīciju izpētē, apkopošanā un 

dokumentēšanā. 

Māriņkalna bibliotēkai atzinība par iegūto 2.vietu novadpētniecības konkursā ,,Latvijai -

100.Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas’’ un nozīmīgu ieguldījumu 

Ziemera pagasta 29.Ziemeru mazpulka vēstures izpētē, apkopošanā un dokumentēšanā. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktorei Ivetai Ozoliņai Alūksnes novada pašvaldības balva „Zelta 

bite” par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā. 

• Finansējums personāla attīstībai. 

Pašvaldības savu budžetu ietvaros atbalsta bibliotēku darbinieku piedalīšanos dažādos profesionālās 

pilnveides pasākumos, atmaksājot ceļa un komandējuma izdevumus, kā arī dalības un/vai mācību 

maksas.  

Alūksnes pilsētas bibliotēka personāla attīstībai no 2016. gada budžeta izlietojusi EUR 940: dalības/ 

mācību apmaksa- EUR 276, komandējuma izdevumi, transports- EUR 664. Alūksnes novada pagastu 

bibliotēkām personāla profesionālajai pilnveidei izlietoti: EUR 986: dalības/ mācību apmaksa- EUR 

403, komandējuma izdevumi, transports- EUR 583. Apes novada 4 bibliotēkām pārskata periodā 

personāla profesionālajai pilnveidei izlietoti EUR 1011, t.sk.  dalības/ mācību apmaksa- EUR 640, 

komandējuma izdevumi, transports- EUR 371. Ne vienmēr iemesls, kādēļ lauku bibliotēku darbinieki 

neapmeklē profesionālās pilnveides kursus, ir finansējuma trūkums, lielākoties iemesls tam ir 

darbinieka kūtrums un nevēlēšanās.  

 2015.gada rudenī VKKF, piešķirot EUR 360, atbalstīja Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektu 

„Sarunas par literatūru”, kura realizācija notika 2016.gadā. Projekta ietvaros varējām reģiona 

bibliotēku darbiniekiem piedāvāt 3 profesionālu speciālistu lekcijas par bērnu, latviešu un fantastikas 

literatūru, no VKKF līdzekļiem sedzot atlīdzību lektoriem. 

2016.gadā pieredzes apmaiņas brauciena transporta izdevumus uz Igaunijas Tartu pašvaldību 

apmaksāja Alūksnes pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa no sava budžeta. 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā. 

 6 no reģiona bibliotēku darbiniekiem ir pensionēšanās vecumā, bet turpina darbu bibliotēkā, 

daļai no viņiem sagādā grūtības darbs ar informācijas tehnoloģijām, datu bāzēm, e-pakalpojumu 

izmantošana, jauno multifunkcionālo iekārtu pilnvērtīga izmantošana u.c. Lai arī tiek apmeklēti 

profesionālās pilnveides pasākumi, ko organizē reģiona galvenā bibliotēka, ikdienas darbā iegūtās 

zināšanas tiek izmantotas nepilnvērtīgi.  

 Bibliotēku darbiniekiem joprojām ir zema darba samaksa. Minimālā darba alga valstī pieaug, 

bet Alūksnes novada pašvaldības iestāžu, tai skaitā bibliotēku, darbinieku darba samaksa jau vairākus 

gadus palikusi nemainīga. Plānots, ka darba samaksu par 6% varētu palielināt no 01.03.2017. 

Bibliotēku darbinieku zemā darba samaksa ierobežo bibliotēku darbinieku vēlmi un iespējas apgūt 

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

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

bibliotekāri. 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

• Galvenie rādītāji. 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku pamatrādītāji” 
  

2014. 

 

2015. 

 

2016. 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 7275 7281 7101 +0,08%; -    

2,5% 

t. sk. bērni 2231 2397 2301 +7,4%; - 4% 

Fiziskais apmeklējums 72025 120 001 110259 +66,6%; -8,1% 

t. sk. bērni 52815 44497 36761 - 15,8%; -17,4% 

Virtuālais apmeklējums 20729 107 085 37059 +416,6%;- 

65,4% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

 23 602 197 465 + 736,7 % 

Izsniegums kopā 201 464 195 944 180 584 -2,7%; -7,8% 

t. sk. grāmatas 109 508 100 603 95 001 -8,1%; -5,6% 

t. sk. periodiskie izdevumi 91 005 94 399 84 786 +3,7%; -10,2% 

t. sk. bērniem 51 625 46 273 36 803 -10,4%; -20,5% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

33,8% 34,4 % 

 

34,6% +0,7%; + 0,6% 

Iedzīvotāju skaits 21 532 21 181 20536 -1,6%; -3,05% 

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2014. 

 

2015. 

 

2016. 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2239 2183 2078 -2,5%; -4,8% 
t. sk. bērni 759 838 786 +10,4%; -6,2% 
Fiziskais apmeklējums 31774 36305 31050 +14,3%; -14,5% 
t. sk. bērni 12113 10989 8625 -9,3%; -21,5% 
Virtuālais apmeklējums 13480 23976 18697 +77,9%; -22% 
Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 
 182597 177706 -2,7% 

Izsniegums kopā 62991 63649 57022 +1%; -10,4% 
t. sk. grāmatas 38628 38590 34277 -0,1%; -11,2% 
t. sk. periodiskie izdevumi 23979 24128 21971 +0,62%; -8,9% 
t. sk. bērniem 16078 15993 11241 -0,5%; -29,7% 
Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 
27,5% 27,4% 26,9% -1,8% 

Iedzīvotāju skaits 8142 7982 7711 -2%; -2,2% 

 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.  Samazinoties faktiskajam iedzīvotāju skaitam 

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

izsniegums. 2016. gadā lietotāju skaits nedaudz ir pieaudzis 9 bibliotēkās, bērnu un jauniešu līdz 18 

gadiem skaits – 7 bibliotēkās, 3 – palicis nemainīgs. Savukārt  apmeklējumu skaits ir palielinājies 7 

bibliotēkās, bērnu un jauniešu skaits – 5. Izsniegums nedaudz ir palielinājies 5 bibliotēkās, bērniem 

un jauniešiem izsniegto iespieddarbu skaits – 6 bibliotēkās, 1 – palicis nemainīgs. No visiem 

bibliotēku lietotājiem 32 % ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (2015. gadā – 33%), apmeklētāji – 33 

% (2015. gadā – 37 %), izsniegums – 20 % (2015. gadā – 23 %). Bērnu un jauniešu skaits reģionā 

turpina samazināties, tiek slēgtas vai reorganizētas esošās skolas. 2016. gadā tika slēgta Mārkalnes 

pamatskola, šogad paredzēts slēgt Mālupes pamatskolu, savukārt Jaunlaicenes pamatskola tiks 
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pārveidota par sākumskolu, kur vairs nebūs 9, bet tikai 4 klases. Arī O. Vācieša Gaujienas vidusskola 

ir reorganizēta par pamatskolu. Bez tam skolēni lasa arvien mazāk, bet daudz vairāk laika atvēlē 

mobilajām ierīcēm – viedtālruņiem, planšetdatoriem. Arī datorlietotāju skaits bibliotēkās ir 

samazinājies, jo  daudziem internets ir mājās.  Analizējot izsnieguma datus, redzams, ka  grāmatas 

un preses izdevumus lasa aptuveni līdzvērtīgi – 53 % no izsnieguma sastāda grāmatas, 47 % - 

periodika.  

 Kopumā ņemot aizvadītajā gadā lietotāju skaits Alūksnes un Apes novadu pašvaldību 

bibliotēkās salīdzinājumā ar 2015. gadu ir sarucis par 180 jeb 2,5 %, apmeklējumu skaits – par 9742 

jeb 8,1 %, izsniegums – par 15 360 vienībām jeb 7,8 %. 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. 2016. gadā Alūksnes 

novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 2017. gada 1. janvāri tas ir samazinājies 

par 518, savukārt Apes novadā – par 127 cilvēkiem, tas ir 2 reizes vairāk nekā salīdzinot 2016. gada 

rādītājus ar 2015. gadu. Tendence- novecot vietējai sabiedrībai- ietekmē 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.  

• Pakalpojumu attīstība. 

 Vērtējot darba rādītājus, kuri ir samazinājušies, redzams, ka ir pieaudzis sociālo tīklu 

apmeklējumu skaits. Sociālajos tīklos informāciju par pakalpojumiem un savām aktivitātēm ievieto 

7 bibliotēkas. Tām pārsvarā ir savi konti vietnēs www.draugiem.lv , www.Facebook.com un Twitter. 

Liela daļa bibliotēku jaunāko informāciju ievieto arī bibliotēku portāla profilā, līdz ar to papildinot 

savu bibliotēku apmeklējumu ar virtuālo apmeklētāju skaitu. Jāteic gan, ka viena daļa informāciju 

vietnē ievieto neregulāri. 

  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. Apmeklētājiem uz vietas bibliotēkā tiek sniegtas 

konsultācijas par datoru, interneta. Tie ir jautājumi par internetbankas izmantošanu, satiksmes 

noteikumu apguvi, Skype lietošanu, Avio biļešu iegāde, dažādas informācijas meklēšana, televīzijas 

kanālu meklēšana u.c. 2016. gadā gandrīz visās bibliotēkās tika sniegtas LAD darbinieku 

konsultācijas lauksaimniekiem par elektronisko pieteikšanos platību maksājumiem. 

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

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

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

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

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, 

 pēc bibliotēku apmeklētāju pieprasījuma bez maksas tiek veikta elektroniski pieejamu 

informācijas avotu nosūtīšana uz e-pastiem. 

 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, 

bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāstu, aktualitātēm, fotogalerijām un ar katra mēneša visvairāk 

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

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.albibl.lv/
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pasūtīšanu, termiņa pagarināšanu, kā arī redzēt savus datus par izsniegtajām. Ar katru gadu arvien 

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

piegāde no bibliotēkas krājuma un citiem avotiem, iespieddarbu lietošanas termiņa pagarināšana, 

informēšana par pienākušo rindu uz grāmatām, īsziņu sūtīšana par gaidāmajiem pasākumiem). 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā autorizācijas dati piešķirti pavisam   82 lasītājiem (2015.gadā bija 66), 

bet aktīvi tos izmanto tikai 9 no tiem. Gada laikā viņi ir pasūtījuši 154 grāmatas (2015.gadā  bija 69 

pasūtījumi). Izpildīto pasūtījumu skaits – 124 (vai nu nav vēl pienākusi rinda, vai arī lasītājs pats 

atteicies, jo citur saņēmis vajadzīgo grāmatu. 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām. 

 Bibliotēku darba laiks pagastos tiek piemērots apmeklētāju vajadzībām. To darba laiks ir 

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

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

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

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

 Bibliotēku pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atskaites periodā praktiski nav 

mainījusies. Uzbrauktuves ir ierīkotas pie 9 bibliotēkām. Dažās bibliotēkās cilvēki ratiņkrēlā var 

iekļūt tikai ēkas 1. stāvā (Maliena, Mārinkalns, Alūksne), bet, ja bibliotēka atrodas 2. stāvā vai arī tās 

telpu durvju ailes ir šauras, tālāk apmeklētājs netiek. Atliek vien bibliotēkas darbiniekam nonest 

nepieciešamo literatūru lejā. 

 Ļoti problemātiska situācija jau daudzu garumā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā. Stāvo kāpņu dēļ ir apgrūtināta piekļuve bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem 

vecākā gada gājuma cilvēkiem, jaunajām māmiņām ar bērniem un personām ar kustību traucējumiem, 

tāpēc viņiem grāmatas tiek piegādātas mājās ar ģimenes locekļu, draugu, kaimiņu vai sociālo 

darbinieku starpniecību. Grāmatas saviem lasītājiem uz mājām piegādā arī vairāku pagastu 

bibliotekāri (Zeltiņi, Kalncempji, Māriņkalns, Beja, Strautiņi). Bibliotekārs šajā procesā ir tas, kurš 

atlasa attiecīga satura literatūru, zinot lasītāja vēlmes un intereses. Aizvadītājā gadā sākti apkalpot 

Sociālā aprūpes centra “Alūksne” iemītnieki. Dažiem no viņiem ir arī redzes problēmas, tāpēc viņi 

ļoti priecājās par “Lieldrukas” sērijā izdotajām grāmatām ar lieliem burtiem (M.Svīre “Ar vakardienu 

kabatā”, D.Rukšāne “Mīlasstāsti” un latviešu autoru stāstu krājums). Abonementā ir pieejams dators, 

kurš paredzēts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Pagaidām gan tikai viens apmeklētājs to regulāri 

izmanto. 

 Arī Trapenes bibliotēka nu jau vairāku gadu garumā katru nedēļu piegādā literatūru Sociālās 

aprūpes centram “Trapene”. Aizvadītajā gadā ir organizēts arī jauno grāmatu apmaiņas punkts 

Trapenes pamatskolā divām pirmskolas vecuma grupām. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām.  

 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” un senioru 

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

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

atsaucību guvušais pasākums jau vairāku gadu garumā Alsviķos ir Bibliotēku nakts, kas notiek pat 

vairākas reizes gadā.  
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 Veclaicenē ir izveidojusies senioru grupa “Zeltenes”, kas piedalās bibliotēkas rīkotajos 

pasākumos. Arī Māriņkalna bibliotēkas vadītāja aktīvi strādā ar senioriem – ir notikušas diskusijas 

par Māra Bērziņa grāmatu “Svina garša” un Noras Ikstenas romānu “Mātes piens” un citas aktivitātes. 

 Bejas bibliotēkā nu jau 8. gadu darbojas interešu klubiņš “Pipariņš”, kuru pārsvarā apmeklē 

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

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

jo darba saistībās esoši cilvēki darba laikā uz pasākumiem netiek. 

 Aizvadītā gada aprīlī tika Alūksnes pilsētas bibliotēkā tika nodibināts bibliotēkas Draugu 

klubiņš, kurā  iesaistījās bibliotēkas aktīvākie apmeklētāji. Pirmā tikšanās reize bija veltīta papīra 

brīnumainajām pārvērtībām, kad dalībnieku acu priekšā tapa Jūlijas Freimanes un Lāsmas Gibalas 

origami tehnikā darinātie darbi. Maijā alūksniete Inese Priedniece iepazīstināja visus interesentus ar 

ķirbju un garšvielu pasauli, uzdāvinot katram pasākuma dalībniekam pa garšvielu podiņam un pa 

kādai īpašas šķirnes ķirbju sēkliņai. Oktobrī, atsaucoties aicinājumam, bibliotēkā viesojās grāmatas 

“Muižas zupas” autore Inga Prauliņa. Novembrī, pateicoties māksliniekam Gunāram Ozoliņam un 

fotogrāfam Vilnim Blūmam izdzīvojam līdzi kādas Alūksnes mājas liktenim. Noslēgumā tika 

izspēlēta bibliotēkas veidotā  spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu!” Aizraujošā un interesanta bija 

nodarbība decembrī – radošā tikšanās ar Alsviķu arodskolas pasniedzēju Dinu Avotiņu, kura mācīja 

darināt kamīnrozes un veidot dāvanu kastītes. Pirmajā Draugu klubiņa tikšanās reizē tika uzklausīti 

dažādi priekšlikumi un ierosinājumi par turpmāko darbību (cik bieži, ko gribētu uzaicināt u.t.t.), kurus 

arī cenšamies ņemt vērā, plānojot kārtējo pasākumu. Tajos var piedalīties gan klubiņa biedri, gan citi 

interesenti, jo afišas par gaidāmajiem pasākumiem tiek ievietotas  bibliotēkas mājas lapa, sociālajos 

tīklos un ir atrodamas arī pie informatīvā stenda. 

• Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs. 

 Galvenais uzziņu un informācijas darba uzdevums – nodrošināt bibliotēkas lietotājiem 

informācijas pieejamību, izmantojot gan elektroniskos informācijas resursus (Alūksnes un Apes 

novadu elektroniskais kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, LNB Analītikas datu bāze un LNB 

Valsts nozīmes kopkatalogs, interneta resursi, autorizētās tiešsaistes datu bāzes - Lursoft Laikrakstu 

bibliotēka www.news.lv un www.letonika.lv),  gan literatūras krājumu, gan preses izdevumus, kā arī 

tematiskās mapes. Lielāka uzmanība tika pievērsta lietotāju konsultācijām elektroniskā kataloga un 

datu bāzu izmantošanā, kā arī citu sociālo tīklu izmantošanā, kā arī individuālo prasmju attīstīšanai 

informācijas ieguvei. Apmācīti lietotāji lietot internetbanku privātpersonām. Lietotāju apmācība 

grupās ir notikusi tikai Alsviķu un Alūksnes pilsētas bibliotēkās. Pārējās bibliotēkās apmācības un 

konsultācijas ir veiktas individuāli. 

 Neatņemama bibliotekārā darba sastāvdaļa ikdienā ir uzziņu sniegšana. Īsās uzziņas ir par 

konkrētu izdevumu pieejamību bibliotēkas krājumā, par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem, 

īpaši maksas pakalpojumiem un to izmaksām. Internetā tiek meklēta kontaktinformācija - telefona 

numurs, adrese, darba laiks kādai iestādei, organizācijai vai speciālistam. Minētās uzziņas ir tādas, 

kas neprasa īpašu piepūli un aizņem īsu brīdi to izpildē, tāpēc pamatā netiek uzskaitītas. 

Tematiskie pieprasījumi vairāk ir par sadzīves tēmām - hobijiem, mājsaimniecību, dzīvesstilu. 

Pamatā informācija par šiem tematiem pieejama žurnālu rakstos, kas tiek meklēti LNB analītikas 

datubāzē. Noder, protams, arī bibliotēkā pieejamās grāmatas, reizēm tiek izmantota Lursoft laikrakstu 

bibliotēka un/vai interneta resursi. 

 Mācībām dominējošie, kā ik katru gadu, ir pieprasījumi pedagoģijā un psiholoģijā (RPIVA 

Alūksnes filiāles studenti). Bieži tiek meklēta arī informācija juridiskajā nozarē, personālvadībā un 

uzņēmējdarbībā. Šeit galvenais informācijas avots ir bibliotēkā pieejamās grāmatas, bet izmantoti 

tiek arī preses raksti, meklējot LNB analītikas datubāzē un/vai Lursoft laikrakstu bibliotēkā. 

SIPP apmeklētājiem visbiežāk palīdzība sniegta izdrukas pakalpojuma veikšanai, tai skaitā rēķinu 

izdrukāšanai no e-pasta vai pakalpojuma sniedzēja mājaslapas. Palīdzība bijusi nepieciešama dažādu 

dokumentu formatēšanai, tai skaitā CV izveide un noformējums, e-pastu sūtīšanai ar un bez 

pielikumiem, reģistrācijai lidojumam, konkrētas informācijas/mājaslapas atrašanai. 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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Joprojām bibliotēku apmeklētāju vidū ir Sociālā centra klienti, kas ierodas ar saviem internetbankas 

datiem pēc konta pārskata izdrukas. Lielākā daļa to uztver kā vienu no bibliotēkas nodrošinātajiem 

pakalpojumiem. Konsultācijas par internetbankas izmantošanu – konta pārskatiem, rēķinu apmaksu 

– ir aktuālas arī citiem SIPP apmeklētājiem. 

 Nelielā skaitā gadījumu apmeklētāji izmantojuši bibliotēkas datorus, lai piekļūtu abonētajām 

datubāzēm un publisko bibliotēku tīklā pieejamajiem resursiem. Visbiežāk izmantota Lursoft 

laikrakstu bibliotēka un Nacionālās digitālās bibliotēkas periodikas sadaļa. 

 Uzziņu un informācijas darbā tiek strādāts arī attālināti – telefoniski un e-pastu sarakstē. 

Pārskatā gadā, izmantojot elektronisko dokumentu piegādi, nosūtītas 1485 vienības, tai skaitā 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā – 307, no kurām lielākā daļa ir ar Alūksni saistītas publikācijas centrālajā 

un citu reģionu presē. Tās, pārsvarā ieskenētā veidā, tiek sūtītas sabiedrisko attiecību speciālistam 

pašvaldībā 

 Tās bibliotēkas, kuru teritorijā atrodas mācību iestādes, regulāri rīko ekskursijas, informācijas 

pēcpusdienas, bibliotekārās stundas par dažādiem tematiem – “Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku” (Ape, 

Jaunlaicene, Pededze, Strautiņi u.c.), “Kā bibliotēkā izvēlēties grāmatu” (Ape), “Vai esi iepazinis 

savu pagasta bibliotēku”, “Esi drošs internetā” (Jaunlaicene), “Mans draugs dators”, “Drošība un 

ētika internetā” (Strautiņi, Trapene) u.c. Alūksnes pilsētas bibliotēkā regulāri notiek bibliotekārās 

stundas skolu audzēkņiem par elektroniskā kataloga un datu bāzu izmantošanas iespējām. Dažādi 

pasākumi  informācijas tehnoloģiju jomā visās bibliotēkās notiek e – prasmju nedēļas ietvaros, kā arī 

akcijā Februāris – droša interneta mēnesis. Visās bibliotēkās tiek veidoti jauno grāmatu saraksti un 

organizētas jauno grāmatu dienas. Grāmatu apskati galvenokārt ir adresēti senioriem (Alsviķi, 

Veclaicene, Zeltiņi, Beja, Māriņkalns, Mārkalne) un skolu audzēkņiem (Liepna, Strautiņi, Mālupe 

u.c.). 

 Joprojām Alūksnes pilsētas bibliotēkā savus pakalpojumus piedāvā ES informācijas punkts 

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

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

strukturālajiem fondiem, programmām, finansējuma piesaistīšanas iespējām. Sabiedrības 

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

Savienību tiek izplatīti arī pagastu un Alūksnes skolu bibliotēkām, bibliotekāriem tiek organizētas 

informatīvās stundas par Eiropas savienības jautājumiem. Pateicoties šim projektam, ir finansiāla 

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

politologu Ivaru Ijabu, kurš šeit viesojas jau trešo gadu. Šoreiz lekcijas tēma bija “Bēgļi, Eiropa un 

mēs”. Daudz interesentu pulcēja tikšanās ar Latvijas speciālkorespondentu Ukrainā, grāmatu 

“Ukraina. Dzīvība, Nāve un iekšējā  revolūcija” un “Nāvējošie dārzi” autoru Imantu Liepiņu. Par 

sabiedrības un katra indivīda tiesībām alūksniešiem stāstīja bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs, 

12. Saeimas deputāts Gunārs Kūtris. Sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru jauniešiem tika 

noorganizēts izglītojošs seminārs “Jauniešu garantija – izmanto iespēju!”. Sadarbojoties ar Latviešu 

Valodas aģentūru, bibliotēku darbiniekiem, kā arī visiem interesentiem notika informatīvs seminārs 

„Eiropas Valodu dienas pasākumi. Aktuāli latviešu leksikas jautājumi: valodas konsultantu pieredze”.  

Bez tam ES informācijas centra koordinatorei ir bijusi iespēja apmeklēt Eiropas Komisijas 

pārstāvniecības Latvijā, Eiropas Parlamenta informācijas biroja Latvijā un LR Ārlietu ministrijas 

organizētās apmācības un ES informācijas sniedzēju forumus. Aktuāla informācija saistīta ar Eiropas 

Savienību regulāri tiek ievietota ne tikai bibliotēkas interneta vietnē www.albibl.lv sadaļā Eiropas 

Savienība, bet arī EDIC Gulbenē profilā www.draugiem.lv  un www.facebook.com . 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem. 

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

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

pieejami Alūksnes novada pašvaldības sēžu protokoli. 

 Pašvaldības dokumentu datubāzē ir 2724 ieraksti, no tiem atskaites periodā pievienoti- 605. 

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

http://www.albibl.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
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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. Pašvaldības dokumentu datubāzē pievienoti arī 2013.gada 605 

lēmumi (bez lokālajiem atslēgvārdiem un atsevišķām vietas un organizācijas norādēm attiecīgajos 

MARC laukos, kā tas ir tekošajiem ierakstiem kopš 2014.gada). Tātad par laika posmu 2013. – 2016. 

datubāzē pieejami visi lēmumi un to teksti. 

 Aizvadītajā gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas DOM (digitālo objektu pārvaldība – 

saīsinājums no angļu. val.) informācijas sistēmā izveidoti apraksti un augšupielādēti pašvaldības 

informatīvā izdevuma elektroniskās versijas numuri kopš 2007.gada. Attiecīgi 26 numuri izdevumam 

“Alūksnes Domes Vēstis” un 85 izdevumam “Alūksnes Novada Vēstis”. Arī  Apes bibliotēka veica 

Apes novada informatīvā izdevuma “Apes Novada Ziņas”(2009.-2016.) iesniegšanu tiešsaitē  LNB, 

izmantojot LNB digitālo objektu uzglabāšanas un piekļuves sistēmu DOM. Iesniegti 53 eksemplāri, 

706 lappuses. 

• Elektroniskais katalogs kā pakalpojums.  

 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 ~ 40 774, ziņas par ~ 161 948 

eksemplāriem. 2016.gadā katalogam pievienoti 1274 ieraksti. 2016.gadā ir fiksēti 46 588 kopkataloga 

virtuālie apmeklējumi, no tiem- 462 veikuši autentificētie lietotāji. Visas 22 publiskās bibliotēkas 

strādā IS Alise Cirkulācijas modulī, veidojot kopīgu lasītāju reģistru, izsniedzot un saņemot 

izdevumus. Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēka ir beigusi sava grāmatu krājuma 

rekataloģizāciju, rekataloģizācijas process joprojām turpinās  Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas bibliotēkā. 

 Galvenajā autoritatīvajā datu bāzē pašreiz ir 14 508 (+351) ieraksti. 

 Elektronisko katalogu kā pakalpojumu izmanto attālinātie lietotāji – tā ir iespēja pasūtīt, 

rezervēt nepieciešamo izdevumu, sekot sava lasītāja konta stāvoklim, pagarināt paņemtos 

iespieddarbus. 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 287 sesijas, kad 

katalogam lietotāji pieslēgušies no mobilajām ierīcēm. Arī šī iespēja bibliotēku darbiniekiem jāapgūst 

pašiem un aktīvāk jāpopularizē saviem lietotājiem. 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku SBA rādītāji” 

SBA 2014. 2015. 2016. 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

630 423 566 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

416 479 603 

 

 

http://www.albibl.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas SBA rādītāji” 

SBA 2014. 2015. 2016. 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
29 22 23 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
150 211 346 

 

 Sekmīgai klientu apkalpošanai tika izmantota arī iespēja pasūtīt izdevumus SBA kārtā. Ja  

agrāk  lietotāji vairāk pasūtīja grāmatas mācībām, tad tagad arī darbam, vaļaspriekam un redzesloka 

paplašināšanai (astroloģija, psiholoģija, medicīna, daiļliteratūra). Pieprasīto resursu sarakstā bija ne 

tikai grāmatas, bet arī žurnāli un klausāmgrāmatas.  Iespieddarbi parasti tiek pieprasīti no Alūksnes 

un Apes novadu  bibliotēkām, kā arī no Alūksnes sākumskolas bibliotēkas un Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas bibliotēkas. Kopumā aizvadītajā  gadā ir redzams, ka SBA izmantošanas rādītāji ir 

pieauguši – no citām bibliotēkām saņemto izdevumu skaits – par 143, uz citām nosūtīto – par 124 

vienībām. Jāpiebilst, ka gada otrajā pusē tika aktualizēts un aktīvi izmantots BIS Alise SBA modulis, 

kas Alūksnes un Apes novadu kopkataloga ietvaros  paredz  bibliotēkām apmaiņu ar izdevumu 

eksemplāriem uz laiku, nodrošinot  darbību pārskatāmību un statistiku. Daudzas blakus esošo pagastu 

bibliotēkas sadarbojas savu krājumu komplektēšanā, lai pēc tam varētu apmainīties ar grāmatām. It 

sevišķi tas attiecas uz daiļliteratūru. Secinājums: SBA pakalpojumi turpinās attīstīties, jo grāmatu 

cenas arvien pieaug, un visas bibliotēkas nekad nevarēs iegādāties visas vēlamās grāmatas, tāpēc tiks 

izmantota iespēja tās nodrošināt saviem lasītājiem no citām bibliotēkām. 

• Digitalizācija. 

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

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

Novadpētniecība. 

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

Mālupes, Apes, Jaunalūksnes, Jaunannas, Alsviķu, Pededzes, Strautiņu, Mālupes, Gaujienas u.c. 

bibliotēkās. Tajās apmeklētāji ir aptaujāti par dažādām tēmām – kādā nolūkā visbiežāk apmeklē 

bibliotēku, kādus pakalpojumus visvairāk izmanto, vai apmierina grāmatu klāsts, kādus periodiskos 

izdevumus būtu vēlams abonēt bibliotēkā, vai apmierina interneta pakalpojumu kvalitāte, 

apkalpošanas kultūra, bibliotēkas telpas un aprīkojums, tās pieejamība, kādu vēlētos redzēt bibliotēku 

nākotnē u.c. Alūksnes pilsētas bibliotēka publicē aptaujas savā profilā www.draugiem.lv .  

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

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

jaunākās literatūras klāstu (arī klausāmgrāmatas), lai ir lielāks interneta ātrums, plašākas telpas, 

iespēja iekļūt bibliotēkā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lietotāji labprāt apmeklē bibliotēkas 

rīkotos literāros, izglītojošos, tematiskos pasākumus. Arī turpmāk vēlētos tikšanās ar grāmatu 

autoriem un citām interesantām personībām. Galvenā atziņa: “Cik labi, ka mums tāda bibliotēka ir!” 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā. 

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

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

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

piesaistīt cilvēkus ar dažādām aktivitātēm. Mums pašiem jau liekas, ka visi taču zina, kādus 

pakalpojumus sniedz bibliotēka, bet tā nebūt nav. Šajā jomā vēl būtu daudz darāmā. 

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

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

daudzas apmācības, vienalga- ikdienā daudzas lietas sagādā grūtības. Šeit ir runa kaut vai par 

iespējām, kā izmantot jaunās multifunkcionālās iekārtas, jauninājumus BIS Alise, datu bāzes u.c.  

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

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

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

iekļūt. Šai problēmai nav vienkārša un ātra risinājuma, jo visu nosaka finansējuma trūkums. 

 

Sagatavoja Silvija Mūrniece, Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe 
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6. Krājums. 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar 2012.gadā 

apstiprināto krājuma komplektēšanas politikas dokumentu, kura galvenās vadlīnijas tiek ievērotas 

nepieciešamo iespieddarbu atlasē un jaunākās literatūras izvēlē. Notiek darbs pie jaunas krājuma 

komplektēšanas politikas izstrādes. Pārējām Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām 2016.gadā, 

gatavojoties akreditācijai, ir izstrādātas jaunas krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas 

2016.-2020.gadam. 

 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publisko bibliotēku krājuma komplektēšanu nosaka: 

lietotāju pieprasījums, bibliotēku funkcijas, finanšu līdzekļu apjoms, izdevēju piedāvājums. 

Komplektēšanas politikas dokumentā ir noteikts, ka Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums ir 

universāls. Minimālajā līmenī tiek komplektēta visu nozaru literatūra. Padziļināti tiek komplektētas 

tādas nozares kā: psiholoģija; pedagoģija, sociālās zinātnes, menedžments, mārketings, kultūras 

vēsture, literatūrzinātne, literatūra par Alūksnes un Apes novadiem. Veidojot bibliotēku krājumu, tiek 

ņemtas vērā lasītāju intereses un vajadzības, izdevumu kvalitāte, kritikas vērtējums, iesējums, cena 

u.c. 

 2016.gadā galvenās prioritātes krājuma komplektēšanā un organizācijā: veikt krājuma 

saturiskās kvalitātes uzlabošanu, rekomplektējot bibliotēku krājumus no maz izmantotās, 

novecojušās literatūras, regulāri papildināt krājumus ar lasītāju interesēm atbilstošiem un vērtīgiem 

izdevumiem, sabalansēt finanšu līdzekļus grāmatu krājumu un periodisko izdevumu komplektēšanai, 

lai bibliotēku krājumi būtu orientēti uz ērtu, ātru informācijas pakalpojumu sniegšanu; veikt stingrāku 

dāvināto izdevumu izvērtēšanu, bibliotēku krājumos pieņemot tikai nepieciešamo; veikt Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas krātuves krājuma inventarizāciju, izmantojot informācijas sistēmas Alise moduli 

Inventarizācija. 

 Krājuma komplektēšanas prioritāte- jaunākā latviešu oriģinālliteratūra, labākie tulkojumi, 

bērnu un jauniešu grāmatas, ar novadpētniecību saistītie izdevumi.  

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums. 

 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku  

krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014. 2015. 2016. 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai EUR 

53 196 52 380 51 050 

t. sk. pašvaldības finansējums 53 196 52 380 51 050 

grāmatām 36 085 35 978 34 912 

t. sk. bērnu grāmatām 6885 7024 6621 

periodiskajiem izdevumiem 17 111 16 368 16 101 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) EUR 

2,47 2,47 2,49 

 

 

 

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas  

krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014. 2015. 2016. 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai EUR 
8940 9401 8695 

t. sk. pašvaldības finansējums 8940 9401 8695 
grāmatām 6031 6443 5877 
t. sk. bērnu grāmatām 1861 1760 1643 
periodiskajiem izdevumiem 2909 2924 2781 
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CD, DVD   34 37 
Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) EUR 

1,10 1,18 1,13 

Uz vienu reģistrēto Alūksnes pilsētas bibliotēkas lietotāju (2016.gadā tie ir 2078 lietotāji) 

krājumam izlietots EUR 4,18, reģionā kopumā- EUR 7,19 (2016.gadā 7101 lietotājs).   

Secinājumi:  

 Lai arī pašvaldību finansējums krājumam pēdējos 3 gados samazinājies par 4%, ņemot vērā 

to, ka iedzīvotāju skaits minētajā laika posmā samazinājies par 5%, bet bibliotēkas lietotāju 

skaits par 2,4% - finansējums bibliotēku krājumam pagastu bibliotēkās vērtējams kā stabils 

un apmierinošs, nepieciešams palielināt krājuma komplektēšanai paredzēto finansējumu 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai; 

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

grāmatu iegādei atvēlētā finansējuma 2016.gadā sastāda 19% un tas ir nepietiekami. Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā- 28%, kas ir apmierinošs rādītājs. 

 Finansējums grāmatu un preses izdevumu komplektēšanai tiek sadalīts proporcionāli, par 

prioritāti izvirzot grāmatu krājuma papildināšanu. Grāmatu iegādei bibliotēkas tērējušas 

68,4% no kopējā krājuma papildināšanai piešķirtā finansējuma, preses izdevumu abonēšanai- 

31,5%, 0,1%- DVD, CD iegādei. Alūksnes pilsētas bibliotēkā- grāmatām: 67,6%, presei- 

32%, CD, DVD- 0,4%; 

 Bibliotēkām piešķirtie finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai atbilst LR Ministru kabineta 

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

un sastādīja kopumā reģionā 2,49 eiro uz vienu iedzīvotāju un 7,19 eiro uz vienu bibliotēku 

reģistrēto lietotāju; Alūksnes novada pašvaldība krājuma komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju 

piešķīrusi EUR 2,34 (-0,04 salīdzinot ar 2015.gadu), Apes novada pašvaldība- EUR 3,15 

(+0,26). 

 Grāmatu cenas un preses izdevumu abonēšanas maksas aug straujāk nekā bibliotēkām 

piešķirtais pašvaldību finansējums. 

• Rekataloģizācija. 

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

atspoguļoti novadu elektroniskajā kopkatalogā. 2016.gadā rekataloģizāciju pabeigusi Alūksnes 

pilsētas sākumskolas bibliotēka, bet rekataloģizācijas process turpinās Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas bibliotēkā. 

• Krājuma pārbaudes (inventarizācijas). 

 Tā kā 2014.-2015.gadā veiktas krājumu inventarizācijas 19 novadu bibliotēkās, tad 2016.gadā 

tās notika tikai Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājuma atsevišķām daļām (krātuve, žurnālu krājums, 

audiovizuālo dokumentu krājums). Atskaites periodā krājuma pārbaude veikta Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas krātuves krājumam. Tā kā krātuve pieejama tikai bibliotēkas darbiniekiem- 

inventarizācijas rezultātā trūkstošo izdevumu nebija, pēc inventarizācijas tika novērstas neprecizitātes 

(grāmatu no aktīvā krājuma atrašanās krātuvē, veikta pozīcijas maiņa katalogā). Tā kā krātuves telpa 

ir ļoti šaura, tad secināts, ka jāuzlabo krājuma saturiskā kvalitāte, norakstot dubletes un vispār 

neizmantotās grāmatas.  

 2016.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkā veikta žurnālu sējumu un eksemplāru salīdzināšana ar 

BIS Alise datiem, tāda kā sava veida žurnālu inventarizācija – atlasīts un pārbaudīts viss periodisko 

izdevumu saraksts informācijas sistēmā. Rezultātā norakstīti/dzēsti ieraksti, gadi un numuri 

žurnāliem un to pielikumiem, kas reāli lasītavā (arī Bērnu literatūras nodaļā) nav pieejami jau sen, 

bet liecības par tiem bija saglabājušās BIS Alise. Nodoti norakstīšanai un makulatūrai arī vairāki 

arhīva žurnāli (saglabātie, bet vairs neiznākošie), kā arī abonēto žurnālu vecākie numuri, lai, kā 

ikkatru gadu, atbrīvotos vieta jaunākajiem. 

 2016.gadā vairākās bibliotēkās tika veikta BIS ALISE ievadīto datu salīdzināšana ar inventāra 

grāmatām un rekataloģizācijas gaitā pieļauto kļūdu labošana IS Alise. 2017.gadā plānotas 

inventarizācijas atlikušajās- Trapenes, Apes un Alūksnes bibliotēkās. 
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• Krājuma rādītāji. 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku krājuma rādītāji” 

 2014. 2015. 2016. 

Jaunieguvumi 15 704 15 183 14 975 

Grāmatas 5658 5169 5110 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1516 1359 1640 

t. sk. bērniem 1150 1243 1002 

Izslēgtie dokumenti 18 253 16 616 18 856 

Krājuma kopskaits 186 861 187 119 183 301 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,73 0,68 0,67 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,45 2,35 2,09 

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājuma rādītāji” 

 2014. 2015. 2016. 

Jaunieguvumi 2705 2632 2710 
Grāmatas 1090 991 1047 
t. sk. latviešu daiļliteratūra 172 163 132 
t. sk. bērniem 220 282 186 
Izslēgtie dokumenti 5051 1537 4145 
Krājuma kopskaits 44111 45206 43771 
Grāmatu krājuma apgrozība 1,1 1,08 0,98 
Periodisko izdevumu apgrozība 2,7 2,6 2,6 

 Lai arī jaunieguvumu skaits bibliotēkās pēdējos trijos gados ir samazinājies par 4,6%, tas ir 

vērtējams kā apmierinošs. 34% no jaunieguvumiem sastāda grāmatas, no kurām 32% ir latviešu 

daiļliteratūra, bet 19,6% bērnu grāmatas. Alūksnes pilsētas bibliotēkā 38,6% no jaunieguvumiem ir 

grāmatas, no kurām latviešu daiļliteratūra ir 12,6%, grāmatas pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma 

bērniem- 17,8%. Vidēji katra pagasta bibliotēka iegādājusies 71 latviešu daiļliteratūras grāmatu, Apes 

bibliotēka- 82, bet Alūksnes pilsētas bibliotēka- 132. Katra pagastu bibliotēka vidēji gadā 

iegādājusies 36 bērnu grāmatas, Alūksnes pilsētas bibliotēka- 186, Apes bibliotēka- 97 un tas ir 

nepietiekoši. 2017.gadā lielāka uzmanība jāpievērš literatūras komplektēšanai bērniem un 

jauniešiem. 

 Bibliotēkas joprojām saņem dāvinājumus no dažādām organizācijām, privātpersonām gan 

tieši no dāvinātājiem, gan ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpniecību. 2016.gadā bibliotēkās 

notika stingrāka dāvinājumu izvērtēšana un atbilstības noteikšana bibliotēkas komplektēšanas 

politikai. Kā vērtīgāko dāvinājumu var minēt: Lauvu klubs Alūksne sadarbībā ar Sundbibergas 

kolēģiem Zviedrijā Alūksnes pilsētas bibliotēkai dāvina vērtīgas grāmatas un spēles par 310 euro. 

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

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

bibliotēkai!”, bet atsaucība nav liela.  

 

 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: Dzejnieka 

dzīvesstāsts. Jānis Karlsons; Novadniece- dzejniece Klitija; Kādas vārpas stāsts- par Ivaru Cauni; 

Alūksnes novada personības- Jānis Līcis; Alūksnes novada personības – Ilze Māra Janelis; Jokdaru 

karalis Edgars Liepiņš Zeltiņos u.c. 

 Atskaites periodā, pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) darbiniekiem, projekta 

“Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra”" ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēka saņēmusi jaunu 

grāmatu kolekciju - 200 saturiski vērtīgas grāmatas par kopīgo summu EUR 2176,13.  

 18 reģiona bibliotēkas ir iesaistījušās lasīšanas veicināšanas programmā 

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

LBB iniciatīvai, VKKF finansējumam, 2016.gadā bibliotēkas saņēma 130 eksemplārus grāmatu par 

EUR 939. 
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 Nodrošinot bibliotēku krājumu aktualitāti, regulāri notiek rekomplektēšana, no bibliotēku 

aktīvajiem krājumiem izslēdzot nolietotos, pēc satura novecojušos, mazpieprasītos izdevumus. 

Izslēgto izdevumu skaits 2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, pieaudzis par 13,5%- tas izskaidrojams 

ar bibliotēku aktīvāku darbu pie krājumu saturiskās kvalitātes uzlabošanas tuvojoties bibliotēku 

akreditācijai. 53,4% no izslēgtajiem izdevumiem ir grāmatas, bet no tām 15% grāmatas bērniem. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka sastādījusi bērnu un jauniešu grāmatu sarakstu, kurā iekļautas 

bibliotēkas krājumā esošās dubletes, lai tās 2017.gadā piedāvātu citām pagastu un skolu bibliotēkām.  

Jāpiemin, ka kopumā izsniegums bibliotēkās samazinājies par 7,7%: grāmatu izsniegums- par 

5,4%, bet preses izdevumu- par 10%. Preses izdevumu izsniegums sastāda 47% no kopējā bibliotēkās 

reģistrētā izsniegumu kopskaita. Aktivāk popularizējot Alūksnes pilsētas bibliotēkā esošos 

audiovizuālos izdevumus (CD, DVD formātā- klausāmgrāmatas, filmas), to izsniegums pieaudzis par 

55%. Jāpiemin, ka grāmatu izsnieguma samazinājums ir galvenokārt bērnu un jauniešu vidū, pieaug 

pieaugušo lasītāju interese par grāmatām.  

2016.gadā bibliotēkās aktīvāk ticis izmantots SBA (starpbibliotēku abonements)- SBA kārtā 

izdoto/saņemto izdevumu skaits pieaudzis par gandrīz 30%. 

Bibliotēkās vērojama zema grāmatu krājumu apgrozība, tādēļ jāturpina darbs pie krājumu saturiskās 

izvērtēšanas un komplektēšanas politikas pilnveidošanas. 

 Uz vienu reģiona teritorijas iedzīvotāju  bibliotēkās ir 8,9 vienības resursu (Alūksnes un Apes 

novados 2016.gadā- 20536 iedzīvotāji), grāmatu skaits uz 1 iedzīvotāju- 6,9, tātad bibliotēku krājumi 

joprojām ir par lielu un smagnēji, lai būtu ērti izmantojami un saistoši apmeklētājiem. Uz vienu 

bibliotēkas lietotāju – 25,8 vienības, grāmatas- 20 (reģistrētie lietotāji 7101). 

 Uz 2017.gada 1.janvāri Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājums ir 43771 eksemplāri dažādu 

resursu, tai skaitā 35062 grāmatas. Uz vienu Alūksnes pilsētas iedzīvotāju ir 5,7 vienības resursu, t.sk 

grāmatas- 4,5 grāmatas. Krājuma vispārējie normatīvie akti nosaka, ka jābūt ne mazāk par 3 resursiem 

uz vienu iedzīvotāju, tātad krājuma apjoms atbilst normai. Uz vienu bibliotēkas lietotāju – 21 vienība, 

t.sk.- 16,9 grāmatas (2078 lietotāji). 

• Datubāzes. 

 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību publisko bibliotēku apmeklētājiem arī 2016.gadā  bija 

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

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

bibliotēkās pieejamas bez maksas. Lai arī minēto datu bāzu izmantojamības rādītāji pieaug (+27%), 

tomēr to izmantojamība, īpaši lauku bibliotēkās, ir zema un viduvēja. Bibliotēkās, kur strādā vecākās 

paaudzes bibliotekāri, datu bāzu izmantojamība ir ļoti zema vai pat tās netiek izmantotas vispār, jo 

darbinieki nav pietiekoši zinoši par šo datu bāžu piedāvātajām iespējām, labi nepārzin tās, tādēļ arī 

neiesaka tās saviem apmeklētājiem. Arī 2017.gadā jāturpina strādāt pie minēto resursu 

popularizēšanas gan bibliotēku apmeklētāju, gan arī bibliotēku darbinieku vidū.   

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014. 2015. 2016. 

Letonika 3248 3581 3880 

News 1214 1720 1786 

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014. 2015. 2016. 
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Letonika 409 621 865 

News 791 1055 792 
         KISC dati 

 Lursoft Laikrakstu bibliotēku paši bibliotekāri visbiežāk izmanto, meklējot materiālus par 

savu novadu, pagastu, bibliotēku apmeklētāji datu bāzi izmanto tad, kad bibliotēkā nav abonēts 

viņiem nepieciešamais preses izdevums, studenti- kursa vai diplomdarbu izstrādei. Jāturpina darbs 

pie datu bāzu popularizēšanas, stāstot par to piedāvātajām iespējām.   

 Vairāk vai mazāk aktīvi visas bibliotēkas piedalās E-prasmju nedēļā, kad stāsta arī par 

bibliotēkās pieejamajām datu bāzēm, to izmantošanu, aicina uzlabot prasmes, piedaloties konkursos 

utt. https://www.aluksne.lv/info_data/info16/mar03_03.htm .  

 Bibliotēku apmeklētājiem tiešsaitē pieejamas arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas veidotās datu 

bāzes: 

 Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs (ierakstu skaits- 40 774, ziņas par 161948 

eks.). 2016.gadā katalogam pievienoti 1360 ieraksti. Kataloga virtuālais apmeklējums 

pieaudzis par 82%, salīdzinot ar 2015.gadu. Kopkataloga veidošanā iesiastās visas 22 

publiskās bibliotēkas un 2 skolu bibliotēkas. 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. 

 autoritatīvajā datu bāzē pašreiz ir 14 508 (+351) ieraksti. 

 novadpētniecības datu bāze (ierakstu skaits- 12352) 2016.gadā papildināta ar 2015 

ierakstiem: no laikraksta „Malienas Ziņas” – 884, „Alūksnes Ziņas” – 419, centrālajiem 

izdevumiem – 122, rekataloģizētie - 590. Datu bāzē tiek veikti ieraksti arī no grāmatām – 146 

vienības, ievietoti 53 apraksti novadpētniecības datubāzē (lokālajā anotācijā). 

 pašvaldības dokumentu datu bāze (ierakstu skaits 2724). Datu bāzē tiek ievadīti Alūksnes 

novada pašvaldības lēmumi, pilnie lēmumu teksti pievienoti anotācijas laukā, norādīta saite 

uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā kopš 2012. gada tiek veidota kolekcija “Centrālā un citu 

reģionu prese”, kurā apkopoti ar Alūksnes un Apes novadiem saistīti raksti par cilvēkiem, vietām 

un notikumiem. 2016. gadā kolekcijā “Centrālā un citu reģionu prese” apzināti un saglabāti 122 raksti. 

Lielākā daļa ir ieskenēti no preses izdevumiem, taču ir arī tādi, kas saglabāti no Lursoft laikrakstu 

bibliotēkas datubāzes, jo attiecīgais izdevums bibliotēkā netiek abonēts. Šajā kolekcijā 2016. gadā 

digitalizēta 241 lappuse. 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana. 

 Visplašāk pielietotais bibliotēku krājumu popularizēšanas veids- literatūras izstādes un 

grāmatu apskati. Tā, piemēram, Alūksnes pilsētas bibliotēkā katra mēneša pēdējā pirmdiena ir Jauno 

grāmatu diena, kad vienkopus var redzēt attiecīgajā mēnesī bibliotēkā saņemtās jaunās grāmatas, 

plkst. 12 tiek piedāvāts jauno grāmatu apskats - prezentācija. Arī Apes bibliotēkā notiek jauno 

grāmatu dienas. Ar gadiem ir izveidojies stabils lasītāju loks, kurš regulāri seko izdevniecību 

piedāvājumiem un apmeklē  šos abonementā rīkotos pasākumus.   

 Jauno grāmatu saraksti bibliotēkās pieejami gan tradicionālajā- papīra formātā,  gan 

elektroniskajā vidē. Alūksnes pilsētas bibliotēka tos publicē bibliotēkas interneta vietnē 

http://www.albibl.lv/index.php?go=jaunas_gramatas&id=visi, bibliotēkas profilā sociālajā tīklā 

www.draugiem.lv tiek publicēti jauno grāmatu attēlu galerija kopā ar īsu anotāciju (piemēram, 

http://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=432008777). Draugiem.lv tiek publicēta informācija arī 

par abonētajiem preses izdevumiem un pievērsta uzmanība atsevišķiem rakstiem preses izdevumos 

par Alūksnes vai Apes novadu, tā cilvēkiem, arī par valstī populāriem rakstniekiem (piemēram: 

http://www.draugiem.lv/apb/?pg=23). Izmantojot datubāzes Letonika informāciju par rakstniekiem- 

jubilāriem, Alūksnes pilsētas bibliotēka Draugiem.lv regulāri ievieto īsu informāciju par tās dienas 

rakstnieku- jubilāru un pievieno saiti uz bibliotēku kopkatalogu, kur atlasītas minētā autora grāmatas 

u.c. http://www.draugiem.lv/apb/news/?p=14831252. Atsevišķas bibliotēkas informāciju par 

bibliotēkā jaunsaņemtajām grāmatām publicē bibliotēkas profilā Latvijas Bibliotēku portālā 

https://www.aluksne.lv/info_data/info16/mar03_03.htm
http://www.albibl.lv/index.php?go=jaunas_gramatas&id=visi
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=432008777
http://www.draugiem.lv/apb/?pg=23
http://www.draugiem.lv/apb/news/?p=14831252
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(piemēram, Liepnas pagasta bibliotēka http://www.biblioteka.lv/libraries/liepnas-pagasta-

biblioteka/default.aspx, Mālupes, Jaunannas, Kalncempju, Jaunlaicenes bibliotēkas). 

 Datubāzes Letonika popularizēšanā ļoti palīdz katru gadu Latvijas Bankas organizētā ikgadējā 

aptauja “Latvijas gada monēta” un līdz ar to- iespēja piedalīties Letonikas konkursā- erudīcijas spēlē 

“Izzini monētās iekaltās kultūrzīmes!”. Ar panākumiem tajā 2016.gadā piedalījās Zeltiņu un Apes 

bibliotēkas. 

 Pakāpeniski savu vietu atkal atgūst jaunāko grāmatu vai tematiskie literatūras apskati. Ar 

grāmatu apskatiem bibliotekāri viesojas senioru saietos, biedrībās, iekļauj tos bibliotekārajās stundās, 

dodoties uz skolām, reģiona bibliotēku darbinieku semināros Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

komplektēšanas nodaļas vadītāja sniedz apskatu par saturā vērtīgākajām grāmatām. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka, lai pievērstu uzmanību grāmatām, kurās var atrast informāciju 

par mūsu novadu, novadniekiem utt., grāmatas vāka otrā pusē tiek ielīmēta uzlīme, kas kalpo arī kā 

norāde šīs grāmatas lasītājiem, ka konkrētajās lappusēs ir ar reģionu saistīta informācija, savukārt, ja 

kādā žurnālā atrodama informācija par mūsu novadu, tā cilvēkiem, notikumiem- uz žurnāla tiek 

uzlīmēta spilgtas krāsas uzlīme, uz kuras norādīts, kurā lappusē mēs to varam izlasīt.  

• Darbs ar parādniekiem. 

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

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

grāmatām, neievēro to atdošanas termiņus. Parādnieki tiek informēti zvanot pa tālruni, visvairāk tiek 

izmantota saziņa pa e-pastu (IS Alise tiek atlasīti parādnieki un tiem, kam ir uzrādīta e-pasta adrese- 

automātiski nosūtīts atgādinājums, ja nav rezultāta- atgādināts tiek arī ar rakstveida atgādinājuma 

vēstulēm (tās nogādāt uz dzīvesvietām palīdz bezdarbnieki), tiek izmantota arī komunikācija 

sociālajos tīklos. Problēma tā, ka daudzi no bibliotēku parādniekiem atrodas ārpus Latvijas robežām, 

vēl vienai daļai bieži tiek mainīti telefona numuri, e-pasta un dzīvesvietas adreses,  tāpēc parādnieku 

paņemtās grāmatas atgūt ir diezgan sarežģīti, bieži vien neiespējami. Kavējuma nauda par laikā 

neatdotiem iespieddarbiem iekasēta netiek. 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības. 

 Kā redzam pēc bibliotēku darba statistikas datiem- lielākoties krājumu apgrozība turpina 

samazināties, tādēļ arī turpmāk jāstrādā pie krājuma saturiskās kvalitātes uzlabošanas – 

jaunieguvumu skaita palielināšana, neaktuālu izdevumu rekomplektēšana un izsnieguma 

palielināšana, aktīvāk un interesantāk jāpopularizē bibliotēkās pieejamie resursi. 

 Bibliotēku darbinieki ir pārāk kūtri dažādot savu bibliotēku krājumu izdevumu veidus- 

iegādājoties arī klausāmgrāmatas, filmas u.c.  

 Ir bibliotēkas, kurās krājuma komplektēšanā jūtama pārāk liela bibliotekāra personīgo 

interešu ietekme un šaurs subjektīvs skatījums. Bibliotēku darbinieki semināros  tiek informēti par 

jauniznākušajām vērtīgākajām grāmatām- apskatus sagatavo Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

komplektēšanas nodaļas vadītāja Sandra Avotiņa. 

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

kas liedz ierīkot krātuvi, kurā glabāt mazāk pieprasītos izdevumus arī no pārējām reģiona 

bibliotēkām. 

 

Sagatavoja: Sandra Avotiņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas KAN vadītāja 

        Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 

  

http://www.biblioteka.lv/libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/default.aspx
http://www.biblioteka.lv/libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/default.aspx
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

 Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji. 

Galvenais bibliotēku uzdevums 2016.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. 

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

skolas. 2016. gadā tika slēgta Mārkalnes pamatskola, šogad paredzēts slēgt Mālupes pamatskolu, 

savukārt Jaunlaicenes pamatskola tiks pārveidota par sākumskolu, kur vairs nebūs 9, bet tikai 4 klases. 

Arī O. Vācieša Gaujienas vidusskola ir reorganizēta par pamatskolu. Bez tam skolēni lasa arvien 

mazāk, bet daudz vairāk laika atvēlē mobilajām ierīcēm. 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. 2016. gadā lietotāju bērnu un jauniešu 

līdz 18 gadiem skaits ir pieaudzis 7 bibliotēkās, 3 – palicis nemainīgs. Savukārt  apmeklējumu skaits 

bērnu un jauniešu vidū ir palielinājies 5 bibliotēkās. Bērniem un jauniešiem izsniegto iespieddarbu 

skaits ir kļuvis lielāks 6 bibliotēkās, 1 – palicis nemainīgs. No visiem bibliotēku lietotājiem 32 % ir 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (2015. gadā – 33%), apmeklētāji – 33 % (2015. gadā – 37 %), 

izsniegums – 20 % (2015. gadā – 23 %).  

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās pavisam kopā ir reģistrēti 2301 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 – 36761, kas ir 

33.3 % no visiem bibliotēku apmeklējumiem. Izsniegums šajā kategorijā – 36803 jeb 20.4% no 

kopējā izsnieguma Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās. Salīdzinājumam – 2015.gadā: reģistrēto 

bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem skaits – 2357, apmeklējums – 44497.  

 

Alūksnes un Apes novados reģistrēto bērnu un jauniešu skaits 

 
 

Diagramma Nr.1 

 

Salīdzinājumā ar 2015.gadu, abos novados reģistrēto bērnu un jauniešu līdz 18 gadu 

vecumam skaits ir nedaudz krities – par 96 (skat. diagrammu Nr.1). 
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Bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam fiziskais apmeklējums  

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās 

 

Diagramma Nr.2 

Bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam fiziskais bibliotēku apmeklējums Alūksnes un Apes 

novados, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016.gadā diemžēl ir samazinājies par 7736 skaita vienībām 

(diagramma Nr.2).  

 

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

 

Diagramma Nr.3 

 

Izvērtējot 3.diagrammas datus, var secināt, ka salīdzinājumā ar 2015.gadu, pagājušajā gadā 

par 9470 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 statistiskais kritums. 

Iespējams, to varētu izskaidrot ar to, ka gan pilsētā, gan abos novados gada laikā ir samazinājies 

faktiskais iedzīvotāju skaits.  
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Sadalījums 2015.gads 2016.gads +/- 

salīdzinājumā 

ar 2015.gadu 

Lasītāju kopskaits 1315 1115 -200 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g.v.  839 786 -53 

Apmeklējumi 16212 13962 -2250 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g.v. 10989 8625 -2364 

Izsniegums 20573 16570 -4003 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 g.v.  15993 11241 -4752 

Uzziņas 1191 865 -326 

Datorlietotāji 2643 2037 - 606 

Krājums 11555 10144 + 255 

CD/DVD 5 11 + 6 

Virtuālie apmeklējumi:  

http://www.draugiem.lv/berni.albibl 472                     970                                               +498 

www.berni.albibl.lv 946                    961                      +15 

1.tabula. Pārskats par statistiku Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 

 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2016.gadā bija 1115 reģistrētie 

apmeklētāji, kas ir 53.6 % no visā bibliotēkā reģistrēto lasītāju kopskaita. Salīdzinājumam: 2015.gadā 

nodaļā bija reģistrēti 1315 apmeklētāji. Līdz ar to var secināt, ka 2016.gadā reģistrēto apmeklētāju 

skaits samazinājies par 200. Salīdzinot 2015. un 2016.gadu, redzams, ka gada laikā samazinājies ir 

arī apmeklējumu un izsniegumu skaits bērnu literatūras nodaļā (skat. diagrammu Nr. 4). 

 

Apmeklējums un izsniegums bērnu literatūras nodaļā 2015. un 2016. gadā 

 

 
Diagramma Nr.4 

 

Par bērnu literatūras nodaļas aktivitātēm var uzzināt, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu 

literatūras nodaļas blogā  www.berni.albibl.lv. Bloga apmeklējuma statistika:  2016.gadā kopumā  

mūsu blogu  gada laikā apmeklējuši 961 unikālie lietotāji. Ņemot vērā, ka lielākā daļa bērnu un 

jauniešu līdz 18 gadu vecumam ikdienā aktīvi izmanto dažādus sociālos tīklus, lai informētu par 

nodaļas aktivitātēm, tiek piedāvāta iespēja apmeklēt atsevišķu bērnu literatūras nodaļas lapu sociālajā 

portālā draugiem.lv (http://www.draugiem.lv/berni.albibl). 2016.gadā tika reģistrēti 970 lapas 

unikālie apmeklējumi. 

18 Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas, no tām 5 skolu – E. Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijas, Alūksnes novada vidusskolas, Gaujienas internātpamatskolas, Malienas un Strautiņu 

pamatskolu bibliotēkas 2016.gadā bija iesaistījušās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/ 
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jauniešu/ vecāku žūrija”. Sasummējot visus ekspertus kopā, pavisam abos novados šajā lasīšanas 

veicināšanas programmā piedalījās 557 lasītāji.  

 Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija bibliotēku darbā ar bērniem un 

jauniešiem. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka ir metodiskais centrs Alūksnes un Apes novada 22 bibliotēkām 

un  aktīvi sadarbojamies ar visām bibliotēkām. 2016.gadā iepazīstinājām kolēģus ar jauniem 

piedāvājumiem darbā ar bērniem un jauniešiem. Sniedzam konsultācijas par dažādām tēmām. Aktīvi 

sadarbojamies ar vietējo skolu bibliotekāriem dažādu aktivitāšu organizēšanā. Veiksmīga ir 

izveidojusies sadarbība ar E Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotekāri M. Bērzabindi  un 

Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotekāri M. Vimbu metodiskā darba veikšanā, gan tematisko 

pasākumu veidošanā. Semināros aicinām piedalīties grāmatu tirgotājus, jo ir iespēja lētāk nekā 

veikalos iegādāties grāmatas bibliotēkas krājuma papildināšanai. 

Metodiskā un konsultatīvā darba funkcijas bērnu un jauniešu bibliotekārās apkalpošanas 

jautājumos veic bibliotēkas metodiķe un bērnu literatūras nodaļas darbinieki. 

 Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu. 

Lai nodrošinātu veiksmīgu bibliotēkas darbību, ir svarīgi veidot lasītāju vajadzībām atbilstošu 

krājumu. Galvenais uzdevums, veidojot krājumu, - lai tas maksimāli proporcionāli tiktu papildināts 

visās lasītāju vecumposmu grupās. 

Reģiona bibliotēkās finansējums bērnu grāmatām (pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma  

bērniem) no kopējā atvēlētā finansējuma 2016.gadā sastāda 19%, Alūksnes pilsētas bibliotēkā 28%, 

kas ir apmierinošs rādītājs. Lai arī jaunieguvumu skaits bibliotēkās pēdējos trijos gados ir 

samazinājies par 4,6%, tas ir vērtējams kā apmierinošs. 34% no jaunieguvumiem sastāda grāmatas, 

no kurām 32% ir latviešu daiļliteratūra, bet 19,6% bērnu grāmatas. Alūksnes pilsētas bibliotēkā 38,6% 

no jaunieguvumiem ir grāmatas, no kurām latviešu daiļliteratūra ir 12,6%, grāmatas pirmsskolas un 

jaunākā skolas vecuma bērniem- 17,8%. Vidēji katra pagasta bibliotēka iegādājusies 71 latviešu 

daiļliteratūras grāmatu, Apes bibliotēka- 82, bet Alūksnes pilsētas bibliotēka- 132. Katra pagastu 

bibliotēka vidēji gadā iegādājusies 36 bērnu grāmatas, Alūksnes pilsētas bibliotēka- 186, Apes 

bibliotēka- 97 un tas ir nepietiekoši. 2017.gadā lielāka uzmanība jāpievērš literatūras komplektēšanai 

bērniem un jauniešiem.            

Grāmatu klāsts Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā ir pietiekami plašs plašs: ir grāmatas 

pašiem mazākajiem, kuras lasāmas kopā ar vecākiem, grāmatas skolas vecuma bērniem un grāmatas 

jauniešiem. Vajadzības gadījumā papildinām savu grāmatu krājumu, lai tiktu apmierinātas lietotāju 

vajadzības pēc literatūras  mācību procesa apguvē. Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras 

nodaļas tiek veidots un papildināts no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. 2016.gadā saņēmām lielisku 

dāvinājumu no Alūksnes “Lauvu kluba” (www.ej.uz/x4fe).  

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

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

samazinājies par 4003 vienībām. Kopējais Bērnu literatūras nodaļas krājums uz 01.01.2017. ir 10144 

vienības. Krājumā ienākuši 250 eksemplāri, bet no tā izslēgti – 761 eksemplārs grāmatu un 893 

periodikas izdevumi. Kopā 1654 eksemplāri. 2016.gadā notika krājuma inventarizācija (jūnijā).No 

aktīvā bērnu literatūras nodaļas fonda uz pieaugušo abonementu un krātuvi tika pārvietotas  maz 

pieprasītās grāmatas. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas krājums tiek veidots, pamatojoties uz 

bibliotēkas izstrādāto komplektēšanas virzienu. Veidojot krājumu, 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”).  

Pašiem mazākajiem piedāvājam izzinošu un attīstību rosinošu grāmatu klāstu, kā arī bilžu 

grāmatas, spēles. Pusaudžiem un jauniešiem galda un prāta spēles, kā arī jauno bibliotēkā izveidoto 

erudīcijas lielformāta spēli  “Iepazīsti Alūksnes novadu” (http://ej.uz/4brm).  

www.ej.uz/x4fe
http://ej.uz/4brm
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Bērnu literatūras nodaļas krājums tiek papildināts regulāri reizi mēnesī galvenokārt no 

Alūksnes novada pašvaldības finansētā bibliotēkas budžeta līdzekļiem. Daļu krājuma veido arī 

dāvinājumi. 

 

Ieguves veids/institūcija Eksemplāru 

skaits 

Vērtība, 

EUR 

Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija 3 25.19 

Pirktie eksemplāri (par budžeta līdzekļiem) 128 1642.47 

Dāvinājumi 91 482.26 

Augstvērtīga latv. oriģinālliteratūra. (Latv. Bibliotekāru 

biedrība) 

7 70.29 

DVD 11  

Lauvu klubs ”Alūksne” 10 107.55 

Kopā pirktie eksemplāri 250 2327.76 

 

 Lasītāju kopskaits, salīdzinot ar 2015.gadu, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras 

nodaļā ir samazinājies par 200. Taču pieaudzis bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam skaits (+ 

49). Šī skaitļa pieaugumu pozitīvi ietekmējusi bērnudārza audzēkņu iesaistīšana Bērnu žūrijā.  

 2016.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. Fonda 

papildināšanai 2016.gadā bija vērojama pozitīva tendence. 

 Lai gan preses izdevumu lasītāju skaits ir samazinājies, 2016.gadā nodaļā tika piedāvāti 22 

dažādām lasītāju vecuma grupām paredzēti žurnāli. Ikdienā redzam, ka preses izdevumu lasītāju 

skaits samazinās. 

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

grupām. 

Galvenais ikdienas uzziņu darbā – kvalitatīvas un daudzveidīgas informācijas nodrošināšana 

bērnu literatūras nodaļas apmeklētājiem.  

Esam novērojušas, ka attīstoties strauji tehnoloģijām, gandrīz katram bērnam ir viedtālrunis, 

planšete, kur ērti atrast atbildi uz  sev interesējošiem jautājumiem. Ikdienā redzam, ka sarūk uzziņu 

literatūras krājumā meklēto  uzziņu skaits. Uzziņas bērni un jaunieši  meklē visbiežāk datubāzē  

www.letonika.lv. Daudzas atbildes uz jautājumiem tiek meklētas enciklopēdijās, vārdnīcās, 

rokasgrāmatās. 

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. 

2016.gadā bērnu literatūras nodaļā tika organizētas vairākas bibliotekārās nodarbības dažādu 

vecumposmu bērniem ar mērķi sniegt informāciju par vairākām aktuālām un arī interesantām tēmām, 

piemēram: dažādi mini konkursi, orientēšanās fondā u.c. izzinošas aktivitātes. 

 Bērnu literatūras nodaļā apmeklētāju vajadzībām ir pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu 

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

melnbaltās kopijas un skenēšana A4 formāta dokumentus. 

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Alūksnes un Apes novada bibliotēkas 2016.gadā piedāvāja dažādas aktivitātes, kuras veidojot 

tika ņemtas  vērā mērķauditorijas intereses un vajadzības.  

Alsviķu bibliotēka kopš 2003.gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”. Kā motivācija piedalīties Bērnu žūrijā un lasīt grāmatas ir iespēja 

ekspertiem braukt nelielās ekskursijās un piedalīties interesantos pasākumos. Veiksmīga sadarbība 

Bērnu žūrijas ietvaros ir pirmskolas izglītības iestādi “Saulīte”. 

http://www.letonika.lv/
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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”. Svarīgi atzīmēt, ka 

Alsviķu bibliotēkā pasākumu organizēšanā aktīvi tiek iesaistīti paši bērni.  

E –prasmju nedēļas ietvaros ir notikuši pasākumi skolēniem “Tava uzvedība internetā”. 

  Apes bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” jau 16 gadus. Ar tās mērķiem un uzdevumiem bērni un jaunieši tika iepazīstināti literārā 

pēcpusdienā “Vai Tu jau esi “Bērnu, jauniešu žūrijas” eksperts?”. 

Nozīmīgs ir kolektīvais apmeklējums “Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku”, uz kuru tiek aicināti 

pirmsskolas iestāžu audzēkņi un 1. klases skolēni. Bērni labprāt apmeklē Putnu dienu pasākumus, 

spēļu un rotaļu rītus, piedalās konkursos. Ar lielu interesi Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas 2.klases 

bērni iesaistījās spēlē “Burtošanas čempionāts.” Ir ierīkots bērnu spēļu stūrītis, kas mudina mazos 

lasītājus biežāk iegriezties bibliotēkā. 

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. 

Ilzenes bibliotēka sadarbojas ar Ilzenes pamatskolu. Katru gadu pirmsskolas vecuma 

bērniem un pirmās klases audzēkņiem tiek organizētas iepazīšanās ar bibliotēku.    

2016.gadā skolēni piedalījās pasākumos par Ilzenes pagasta vēsturi un Līvu dienas 

pasākumos. Svarīgu lomu bibliotēkas dzīvē ieņem 867. Ilzenes mazpulka aktivitātes. Tika veidots 

projekts “No sēklas līdz ražai Ilzenē 2016”, kuru atbalstīja Borisa un Ināras Teterevu fonds. 

Sadarbojoties ar Trapenes pamatskolas skolēniem, tapusi prezentācija par novadnieku R. Maltenieku. 

Joprojām notiek aktīva piedalīšanās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”, kur 2016.gadā 

piedalījās 33 dalībnieki, no tiem 5 pieaugušie iesaistījās grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. 

Jaunannas 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. Veiksmīgs izvērtās Bērnu žūrijas pasākums ar orientēšanās elementiem 

“Kā tu orientējies bibliotēkā?”. Savukārt Bibliotēku nedēļas ietvaros notika pasākums “Pameklēsi, 

atradīsi”. E – prasmju nedēļas ietvaros pirmsskolas un sākumskolas bērniem tika organizēts pasākums 

“Pirmie soļi e-pasaulē”. Jaunannas bibliotēka piedalījās arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā “Nākotne 

ziemeļos”. 2016.gadā kopā ar Jaunannas tautas namu tika rīkotas Dzejas dienas pasākums “Pasaule 

ir greiza un nepareiza”. 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkai ir veiksmīga vairāku gadu sadarbība ar Ziemeru 

pamatskolu un Jaunlaicenes Tautas namu. Veiksmīgākās aktivitātes 2016.gadā: prāta spēles “Par un 

ap grāmatu” sadarbībā ar Māriņkalna bibliotēku, Māriņkalna un Jaunlaicenes tautas namu, “Latvija” 

– ar Ziemeru pamatskolu, “Ziemassvētki” - sadarbībā ar Jaunlaicenes tautas namu, 

Jau piekto gadu Jaunlaicenes pagasta bibliotēka apbalvoja “Čaklāko lasītāju” Jaunlaicenes 

pamatskolā. Lasītāji saņēma pateicības un dāvanu kartes. Tradicionāli bibliotēka aicina Jaunlaicenes 

pamatskolas skolēnus uz dažādām bibliotekārajām stundām. 

Liepnas bibliotēkā Bērnu žūrija ir veiksmīgākā lasīšanas aktivitāte. Labākajiem bija iespēja 

piedalīties braucienā uz pasākumu – Ziemassvētku muzikālu piedzīvojumu Alūksnes Kultūras centrā. 

Bērni, kuri nāk no sociālā riska un audžuģimenēm, aktīvi iesaistās bibliotēkas pasākumos. Viena no 

interesantākajām aktivitātēm bija pasākums “Katra grāmata ir kā lietussargs”. Atsaucību ir guvuši 

bērnu rīti “Pasaku lācis par sevi stāsta” kopā ar spēļu lāci Bruno, kur tika runāts par pasakām par 

lāčiem, iespēja klausīties dziesmas. Lācim bibliotēkā ir sava māja, kuru var apmeklēt arī bērni. 

Pasākumus apmeklē Liepnas internātpamatskolas un Liepnas vidusskolas skolēni. Bibliotēka jau 

vairākus gadus iesaistās arī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Tika lasīta  un pārrunāta Rūses 

Lāgerkrancas grāmatas – “Mana laimīgā dzīve” un “Mana sirsniņa lēkā un smejas”. Tad arī katrs 

varēja izstāstīt, kad ir laimīgs. Bērniem tiek organizētas arī radošās nodarbības. 
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 Malienas bibliotēkas darbā galvenais nepazaudēt saikni ar mazo lasītāju. Bērni tāpat kā 

pieaugušie izmanto piedāvātos bibliotēkas pakalpojumus. Jaunāko klašu skolēni izmanto bērnu 

istabu, lai spēlētu galda spēles un vienkārši parunātos. Aprīlī pasākumā “Lasīsim kopā” jaunāko klašu 

skolēni kopā ar senioriem stāstīja par savām mīļākajām grāmatām. Laba sadarbība ar Malienas 

pamatskolu un PII “Mazputniņš” audzēkņiem. 

 Māriņkalna bibliotēka: “Grāmatas un bērni, kas var būt brīnišķīgāks šajā informācijas  

pilnajā pasaulē”. Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Ziemeru pamatskolu, kas atrodas blakus pagasta 

ēkai, kur atrodas bibliotēka. Lai pilnveidotu sadarbību ar bērniem un jauniešiem, tika organizēti 

pasākumi un bibliotekārās stundas par dažādu tematiku. Pasākumā “Kad sveces sanāk uz Sveču balli” 

bērniem tika stāstīts par Sveču dienu, bērni lasīja dzejoļus no O. Vācieša “Sveču grāmata”. 

Kad nāk  pavasaris, un gājputni pārnāk mājās, jaunāko klašu skolēni tiek iepazīstināti ar grāmatām 

par putnu dzīvi, migrāciju. 

Bibliotēka organizē arī pasākumus Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros, šogad tas bija par tēmu “Bailes un 

drosme tās pārvarēt” 4.klasei. 

Laba sadarbība ar ir izveidojusies ar Jaunlaicenes pagasta bibliotēku un Jaunlaicenes tautas namu. 

Kopīgi rīkotais konkurss “Ar un ap grāmatu”  ieinteresēja visus arī uz turpmāko sadarbību. 

 Pededzes bibliotēkā kādā no Bērnu žūrijas pasākumiem aktīvi iesaistījās vecmāmiņas ar 

saviem mazbērniem. Bibliotēkā ir noticis arī Meteņu dienas Lelles veidošanas konkurss (kopā ar 

vecmāmiņām). Pagastā ir izveidota Pasaku taka ar ugunskura vietu – 350 m gara Pededzes pagasta 

pamatskolas dārzā, kurā var izspēlēt Pededzes pasaku spēli, kā arī rīkot dažādus pasākumus.  

 Trapenes bibliotēka ir atvērta un draudzīga bibliotēka bērniem un jauniešiem. Bibliotēkā 

bērni un jaunieši var iegūt vajadzīgo informāciju mācībām, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Bibliotēkā 

notiek bibliotekārās stundas. Drošāka interneta mēnesī – februārī – ir noorganizēta Vaifija skola 

pirmsskolas bērniem. Bērni ir piedalījusies arī Zibakcijā ar mīļāko grāmatu. 

Tā kā bibliotēka jau daudzus gadus piedalās Bērnu un jauniešu žūrijā,  tad katru gadu tiek rīkota 

ekskursija bērnu žūrijas ekspertiem. Lasīšanas eksperti 2016.gadā devās uz Līgatnes novadu, kur tikās 

ar Lāču mammu Velgu Vītolu, kā arī apmeklēja Preiļu novadu. Bibliotēkā katru gadu tiek organizēta 

Bibliotēku nakts, kur notiek dažādas aktivitātes. Pagājušā gada vasarā pie bibliotēkas tika izveidota 

lasīšanas telts, kur ikviens interesents varēja lasīt grāmatu vai žurnālu svaigā gaisā. Bibliotekāre jau 

vairākus gadus ar saviem jaunajiem lasītājiem piedalās Salacgrīvas bibliotēkas rīkotajā Patriotiskās 

dzejas festivālā, kura nosaukums aizvadītajā gadā bija “Latvji, brauciet jūriņā!” 

 Vidagas bibliotēkai darbā ar bērniem sadarbības partneris ir Vidagas Sikšņu pamatskola un 

pirmsskolas izglītības grupa. Bibliotēkā ir notikuši pasākumi: 

- Dzejas diena, kura tika veltīta Tētiem un dzejoļiem par tētiem un ģimeni. 

- 5. – 9. klasēm jaunāko grāmatu apskati un lasīšanas semināri. 

- Tikšanās ar dzīvnieku kopēju un grāmatu autori Velgu Vītolu. 

- Skolēnu zīmējumu izstādes. 

- Pasaku varoņa Vinnija Pūka un Tīģera ciemošanās pirmsskolas grupā. 

 Zeltiņu bibliotēkas apmeklētāji mācās dažādās skolās – Ilzenē, Strautiņos, Beļavā, 

Lejasciemā, Cēsīs, Smiltenē. Pagastā skolas nav. Piektdienas pēcpusdienas un sestdienas ir īpaši 

apmeklētas, jo tad mājās sabrauc tālāko skolu audzēkņi. Ar to gribas uzsvērt, ka pagastos, kur nav 

skolu, darbs ar bērniem notiek savādāk. Interesantākie pasākumi: “Es spēlēju droši, arī internetā”, 

bibliotēku nedēļā “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam” – klausāmgrāmatu klausīšanās, iepazīšanās ar 

datu bāzi  www.letonika.lv ; oktobrī ir notikusi joku un spoku stāstu stunda. 

Bibliotēka, neskatoties uz to, ka pagastā nav skolas, daudzus gadus veiksmīgi piedalās lielajā 

lasīšanas veicināšanas pasākumā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

 Aktivitātes Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 2016.gadā: 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas 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 (informācijas stundas), gan tikšanās ar  Alūksnes novada ievērojamiem 

cilvēkiem, gan citus lasīšanu veicinošus pasākumus. Piedāvājam novada mākslinieku izstādes un 

citus lasīšanu veicinošus pasākumus. 

http://www.letonika.lv/
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2016.gada  vasarā īpašu  apmeklētāju uzmanību piesaistīja Alūksnes novada vidusskolas 

skolnieces L. Meleces fotoizstāde ”Četros gadalaikos” (http://ej.uz/rbqp). Novembrī priecēja 

E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnu zīmējumu izstāde ”Mēs – latvieši-Latvijai”. Novembrī 

piedāvājām NBS Alūksnes kājnieku skolas darbinieču O. Ratmanes un I. Cines  gleznu izstāde. 

Runājot par vietējo mākslinieku izstādēm, jāsaka , ka vecāki ir gandarīti, ka bērniem ir lieliska 

iespēja ielūkoties mākslas darbos un pieredzi izmantot, darbojoties Alūksnes mākslas skolā. 

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 ar savu skolotāju atbalstu veiksmīgi piedalās arī 

Bērnu žūrijā.  

2016.gada  vasarā īpašu  apmeklētāju uzmanību piesaistīja Alūksnes novada vidusskolas 

skolnieces L. Meleces fotoizstāde ”Četros gadalaikos” (http://ej.uz/rbqp). Novembrī priecēja E.Glika 

Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnu zīmējumu izstāde ”Mēs – latvieši-Latvijai”. Novembrī 

piedāvājām NBS Alūksnes kājnieku skolas darbinieču O. Ratmanes un I. Cines  gleznu izstāde. 

Runājot par vietējo mākslinieku izstādēm, jāsaka , ka vecāki ir gandarīti, ka bērniem ir lieliska 

iespēja ielūkoties mākslas darbos un pieredzi izmantot, darbojoties Alūksnes mākslas skolā. 

 

Literatūras izstādes – 15 

Alūksnes novada mākslinieku gleznu un foto izstādes – 9 

“Stāstu bibliotēku” tīkla pasākumi – 1 

Ceļojošās izstādes- “Līva un Ingmārs” un “Sadzirdi valodu, saredzi stāstus’’-2 

Rotaļlietu izstāde ”Pērtiķēnu stāsti’’-1 

BJVŽ pasākumi-3 

Bibliotēkas iepazīšanās ekskursijas-6 

Tikšanās ar Alūksnes novada personībām:-2 

                           Bobslejistu Intaru Dambi, 

                           Maratonisti Ilonu Marheli. 

Bērnu zīmējumu izstādes-4 

Informācijas stundas-5 

Tikšanās ārzemju brīvprātīgajiem no Somijas, Francijas- 1 

Skolēnu veidoto īsfilmu prezentācijas-2  

                Īsfilmas: ” Austras Āboliņas atmiņu stāsts”, 

                             “Alūksnes mafija Apē”-velosports 

Radošās darbnīcas-12 

Princešu skolas nodarbība-1 

Nedēļa ar dzeju nodarbības-4 

Lasīšanas stunda kopā ar sunīti Džazu un žurnālisti Diānu Lozko -1 

Profesiju stāsti-2 

Erudīcijas spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu”-1 

Literārā stunda-1 

Ēnu diena-1 

Konkursi, mini konkursi 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa pasākums-1 

Karjeras nedēļas pasākums-1 

Tematiskās nodarbības – 4 

Spēļu dienas – 4 

Joku diena – 1 

Ēnu diena – 1 

Diena bez datora – 6 

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

bērnu literatūras nodaļas pasākumos tika izmantotas dažādas tematiskās slaidrādes. Bērnu žūrijas- 

2015 noslēguma pasākumam janvārī tika veidota filmiņa “Lasīt Bērnu žūrijā ir stilīgi! ”, kurā bērni 

http://ej.uz/rbqp
http://ej.uz/rbqp
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izteica savu viedokli par lasīšanu. Šajā pasākumā bērni tikās ar bibliotēkas peli, kura dalījās iespaidos  

par izlasītajām grāmatām. 2016.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrijā piedalījās 126 eksperti. 

 Pirmsskolas vecuma bērniem 

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 , 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.  

Bibliotēkas apmeklētājiem dažādos vecumposmos ir dažādas intereses, un tas vienmēr tiek ņemts 

vērā, organizējot tematiskos pasākumus un nodarbības.  

 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. 

Arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā tiek organizēti pasākumi visai 

ģimenei. Kā pozitīvu piemēru 2016.gadā ,varam minēt  PII audzēkņu apmeklējumus bibliotēkā kopā 

ar vecākiem un piedalīšanās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija” 

(http://ej.uz/nxie).  

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

bibliotēku nāk kopā ar bērniem, 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.  

Priecājamies, ka Alūksnes pirmsskolas iestāde “Sprīdītis” aktīvi iesaistās Bērnu žūrijas grāmatu 

lasīšanā. 

 Īpaša bija alūksnietes Martas Kubiļus šūto rotaļlietu izstāde “Pērtiķu stāsti”, kuru 

apmeklēja visi Alūksnes pilsētas bērnudārzu audzēkņi. Vairākās tikšanās reizēs māksliniece parādīja 

bērniem kā top viņas lelles – pērtiķēni (http://ej.uz/t397), (http://ej.uz/7uzt ). 

 2016.gadā pirmsskolas vecuma bērniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt šādus pasākumus un 

izzinošas nodarbības. 

 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 

interesantām personībām, 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. Maijā pie mums ciemojās Balvu novada Krišjāņu pagasta bērnu žūrijas 

eksperti lai iepazītos ar Alūksnes bibliotēku un mūsu skaisto pilsētu. Priecājamies, ka šajā vecumā 

bērniem vēl ir saglabājusies arī interese par dažādām radošajām darbnīcām un izzinošām nodarbībām 

,viņi piedalās labprāt piedalās radošo darbu konkursos.  

 Septembrī – nedēļa ar dzeju: 

1. diena – bērni skaļi vien otram lasīja Heli Lāksonenas dzeju; 

2. diena – konkurss “Atrodi dzejnieka darbus”; 

3. diena – “Sajucis dzejolis” – jāsaliek, bērna prāt, dzejoļa rindiņas pareizā secībā (K.Vērdiņš 

“Dziesma par zobiem”); 

4. diena – uzzīmē dzejoli; 

5. diena – sadzejo dzejoli. 

           Martā- E-prasmju nedēļā 5-7.klašu skolēni iepazinās ar ”Letoniku”. 

           Oktobrī-Karjeras nedēļas ietvaros Alūksnes novada vidusskolas 5.klases skolnieki 

iepazinās ar bibliotekāra profesiju pasākumā “Iepazīstam profesijas” 

Mūsu bibliotēkā izveidota erudīcijas spēlē “Iepazīsti Alūksnes novadu”, kurā arī piedalījās 

Alūksnes pilsētas sākumskolas 6.klases skolēni  kopā ar audzinātāju. Izveidotā spēle rosina bērnus 

izzināt mūsu novadu un tā vēsturi. 

http://ej.uz/nxie
http://ej.uz/t397
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 Oktobrī. Tā kā oktobris ir viens no gada tumšākajiem mēnešiem, turklāt – oktobra beigās tiek 

atzīmēti arī Helovīna svētki, aicinājām  skolēnus piedalīties spoku stāstu stāstīšanā “Helovīnu 

noskaņās-spoku stāsti!”. 

             Novembrī- Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa-lasījums un prezentācija ”Gārmana vasara”, 

kuru sagatavojuši E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēni (http://ej.uz/sjk2).  

              Decembrī-konkurss ”Krāsosim mandalas”. 

 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.  

 Aprīlī – tika organizētas sarunas ar stilisti Antru Reismani Alūksnes Valsts ģimnāzijas 
10.klases skolēniem par ģērbšanās kultūru (http://ej.uz/whe1).  

2016.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. Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10.c klases 

skolēns Dainis Rižkins saviem klases biedriem un audzinātājai demonstrēja savu izveidoto īsfilmu 

“Austras Āboliņas atmiņu stāsts”, kurā tika stāstīts par Otrā pasaules kara notikumiem Alūksnes 

pusē. 

            Februārī-Profesiju stāsti-UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla ietvaros “Meža dzintara 

vācēji-atsveķotāji”-Alūksnes sākumskolas 6.kl.skolēni noklausījās Tatjanas Ritenes un Gaida 

Dilles stāstījumu par atsveķotāju darbu (http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1456744563 ). 

 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. 2016.gadā kopumā notika dažādas radošās darbnīcas – “Grāmatu slimnīca”, 

“Veidosim papīra modeļus”, Raibās Lieldienas!”, “Dalies prasmēs” un citas (http://ej.uz/np58), 

(http://ej.uz/78ih),( http://ej.uz/bkh9).  

2016.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā bija bagāts ar dažādām 

aktivitātēm, kuras rosināja un rosina lasīt, izzināt, darboties kopā ar grāmatām. 

Bibliotēkas darbā ik dienas īpaša uzmanība jāpievērš lasīšanas veicināšanas aktivitātēm, jo 

statistika ar katru gadu esošo bibliotēkas apmeklētāju skaits strauji samazinās un lasītāju skaits līdz 

ar to arī samazinās. 

          Alūksnes bērnu literatūras nodaļa ik gadu aktīvi piedalās lasīšanas veicināšanas programmā 

“Bērnu, jauniešu un 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. Lielu atbalstu saņēmām no pirmsskolas iestādes “Sprīdītis” – grāmatu 

lasīšanā piedalījās 68 bērni. 

Esam gandarītas, ka 8 mūsu lasītāji no Alūksnes veiksmīgi piedalījās izdevniecības “Zvaigzne 

ABC” 2016.gada vasaras konkursā “Lasīšanas stafete jaunajam grāmatu lasītājam”. 

2016.gadā esam tikušies ar dažādām interesantām mūsu novada personībām: 

Janvārī – izzinoša nodarbība Alūksnes sākumskolas 4.klases skolēniem par Latvijas kultūras 

kanonu kopā ar LNB projektu vadītāju Liegu Piešiņu. Bērni tika iesaistīti dažādās aktivitātēs, lai 

atpazītu Latvijas ievērojamākos kultūras darbiniekus ar krāsām un plastilīnu (http://ej.uz/3rv6).  

Aprīlī – bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkā norisinājās kupli apmeklēta tikšanās ar mūsu 

novadnieku bobslejistu Intaru Dambi, kurš skolēniem stāstīja par savām sporta gaitām un 

panākumiem. Bērniem bija iespēja iepazīties arī ar grāmatā par ziemas sporta veidiem 

(http://ej.uz/v5zu).  

Oktobrī – lai piesaistītu bērnus lasīšanai, tika uzrunāta Alūksnes novada laikraksta 

“Alūksnes Ziņas” žurnāliste Diāna Lozko ar savu suņu meiteni Džazu. Kopā lasīšanas ar Džazu 

rosināja bērnu atraisīties, mazināja uztraukumu. Priecājamies, ka tas  uzlaboja lasītprasmi. Patīkams 

bija arī pārsteigums, ka mazā suņu meitene uzmanīgi klausījās bērnu lasīšanā. Pasākuma gaitā bērni 

kopā ar D. Lozko  ģitāras pavadībā nodziedāja dziesmu un pacienāja sunīti ar suņu kārumiem. 

Uzskatām, ka šādas tikšanās motivē bērnus lasīt. Esam uzrunājuši žurnālisti uz turpmāku sadarbību 

(http://ej.uz/3v7o).  

http://ej.uz/sjk2
http://ej.uz/whe1
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1456744563
http://ej.uz/np58
http://ej.uz/78ih
http://ej.uz/bkh9
http://ej.uz/3rv6
http://ej.uz/v5zu
http://ej.uz/3v7o
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Novembrī – esam lepni, ka Alūksnes vārdu pasaulē nes mūsu sportisti. Īpaša tikšanās 

skolēniem bija ar alūksnieti, maratonisti, Rio olimpisko spēļu dalībnieci Ilonu Marheli. Ilona 

prezentēja, dalījās iespaidos par Rio olimpiskajās  spēlēs piedzīvoto, Brazīliju un  emocijām maratona 

laikā. Tikšanās beigās  jaunieši piedāvāja kopā noskatīties un novērtēt savu veidoto filmu par 

riteņbraukšanu “Alūksnes mafija Apē”. Priecājamies, ka šī tikšanās rosināja jauniešus, īpaši 

puišus, lasīt grāmatas par sportu, interesēties par sportu un būt aktīviem (http://ej.uz/uxy6).  

 

 Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums. 

 Mūsdienu bibliotēkas darbs nav iedomājams bez sadarbības partneriem, jo tad varam 

nodrošināt kvalitatīvu bērnu un jauniešu apkalpošanu, kas palīdz veidot radošas personības. 

Sadarbības partneri: 

LNB Bērnu literatūras centrs un citu novadu bibliotēku bērnu literatūras nodaļas; 

Ziemeļu Ministru Padome – projekts Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, ceļojošā foto izstāde “Līva un 

Ingmārs”; 

Latviešu Valodas Aģentūra – 2016.gada Eiropas valodu dienas fotogrāfiju un stāstu konkursa 

izstāde “Saredzi valodu, saredzi stāstu”; 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar Alūksnes bērnu un jauniešu centru, kura brīvprātīgie no Somijas 

un Francijas- prezentēja savas valsts Ziemassvētku tradīcijas (http://ej.uz/j1ig).  

Alūksnes pilsētas skolu bibliotēkas. 

Par labu tradīciju kļuva Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnu zīmējumu izstāde “Mēs 

– latvieši – Latvijai”. Ģimnāzijas 7. – 11.klases skolēni apmeklē pasākumus bibliotēkā, informācijas 

stundas, kā arī 2016.gadā veidoja Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu, kurā ar lasījumu 

“Gārmana vasara” piedalījās 9. klases skolēni. 

Alūksnes pilsētas sākumskolas 1. -6. klases skolēni regulāri apmeklē bibliotēkas piedāvātos 

pasākumus. 

 Alūksnes pilsētas izglītības iestādes: 

*PII “Sprīdītis”; 

*PII “Cālis”; 

*PII “Pienenīte”; 

Audzēkņi ar lielu interesi iepazīstas ar bibliotēku, kā arī audzinātājām aktīvi piedalās jau vairākus 

gadus bērnu žūrijā. 

 Alūksnes un Apes novada bibliotēkas; 

 Alūksnes kultūras centrs; 

 Bibliotēkas aktivitātes regulāri tiek atspoguļotas vietējos novada laikrakstos “Malienas 

Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”; 

 Par tradīciju kļuvušas vietējo novadnieku un citu novadu mākslinieku darbu izstādes 

Bērnu literatūras nodaļas telpās. 

 Alūksnes novada Kultūras un sporta nodaļa. 

 Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā. 

  Lai bibliotēka spētu sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, liela nozīme ir nepārtrauktai 

bibliotēku darbinieku tālākizglītībai. Tādēļ 2016.gadā Bērnu literatūras nodaļas darbinieki 

apmeklēja vairākus vērtīgus tālākizglītības kursus un seminārus: 

Lekcija “Vērtību pasaule bērnu literatūrā’’- Alūksnē; 

Seminārs “Bibliotēku pakalpojumu mērķgrupa – bērni un jaunieši” Rīgā; 

Seminārs “Pasaule tīmeklī. Drošs internets” Alūksnē; 

Seminārs “Bērnu žūrijas norise un inovācijas 2017” Rīgā; 

Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 15. konference “Ceļā uz bibliotēku” 

Cēsīs; 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu Igaunijas Nacionālo muzeja un bibliotēku 

apmeklējums. 

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

http://ej.uz/uxy6
http://ej.uz/j1ig
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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, bibliotekāriem ikdienā jāmeklē arvien 

jauni risinājumi gan pasākumu, gan grāmatu apskatu, konkursu u.c. aktivitāšu veidā.  

Aktuāla ir tendence , ka vismazāk bibliotēku apmeklē pusaudži, lai lasītu grāmatas, tādēļ īpaši 

domājam, kā piesaistīt šī vecumposma auditoriju. Liels akcents tiek likts sadarbībai ar pirmsskolas 

iestādēm, kuras atbalsta Bērnu un Jauniešu žūrijas lasīšanā. 

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; 

 Atkarība no WiFi lietošanas personīgajos mobilajos tālruņos 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.  

Aizvien vairāk sabiedrībā šajos laikos valda stress un noslāņošanās, tad bibliotēka ir tā vieta, 

kur valda gaišums un pozitīvisms. 

Pēdējos gados arvien aktuālāka kļūst datoru atkarības problēma, kuru bibliotēkā cenšamies 

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

radošajās darbnīcās, žurnālu un grāmatu lasīšanā . Tā kā bibliotēka piedāvā WiFi iespējas, diemžēl, 

atkarība no tehnoloģiju lietošanas ir praktiski nenovēršama – tiklīdz beidzas pieraksta laiks pie 

stacionārā datora, tiek izmantoti viedtālruņi vai planšetdatori, un laika pavadīšana tiešsaistē turpinās.  

Bērnu literatūras nodaļā ierīkots atpūtas stūrītis ar krāsainajiem klučiem joprojām izmanto ne 

tikai paši mazākie bibliotēkas apmeklētāji, kam arī viņi ir paredzēti, bet arī vecāko klašu skolēni, kas 

dažreiz rada papildus troksni un nekārtību.  

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 , šī diena nav zaudējusi 

aktualitāti,  2016.gadā šajā dienā piedāvājam dažādas galda spēles. 

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. Ikdienā redzam, ka bērni daudz laika pavada pie viedtālruņiem. Spēlēs bērni 

neprot piekāpties viens otram un rezultātā kļūst agresīvi viens pret otru. Esam novērojuši, ka bērni ir 

pavirši pret savām mantām, tās aizmirstot bibliotēkā uz vairākām nedēļām.  

Mēs, bibliotekāri, pildām sociālo darbinieku funkcijas, jo bērni grib būt uzklausīti un saņemt 

atbalstu. 

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.  

Kā arī viens no aktuālākajiem jautājumiem mums ir telpu trūkums plašāku pasākumu 

organizēšanai. 

 

 

Sagatavoja Dzidra Bauere, Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 
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8. Novadpētniecība. 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, prioritātes. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas darba galvenie virzieni novadpētniecības jomā  saistīti ar pilsētas 

un novada vēstures, kultūrvēsturisko norišu, novadnieku un kultūrvēsturisku objektu un informācijas 

par tiem apzināšanu, novadpētniecības krājuma papildināšanu, tā atspoguļošanu elektroniskajā 

katalogā un novadpētniecības datubāzē. Tika turpināts darbs pie novadpētniecības materiālu 

rekataloģizācijas (2000.gada laikraksts “Malienas Ziņas”), papildināta datubāze ar pilnajiem 

tekstiem, papildināta Novadnieku datubāze ar jauniem ierakstiem no dažādiem resursiem. Lai 

popularizētu bibliotēkā pieejamos novadpētniecības resursus interesentiem, sagatavotas un 

piedāvātas bibliotekārās stundas (Senās grāmatas stāsts; Novadpētniecības resursi bibliotēkā; 

Alūksnes Mazā gaismas pils), organizēti pasākumi, tikšanās, izstādes, bibliotēkas dalība  UNESCO 

LNK tīklā “Stāstu bibliotēkas”. 

Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās atskaites periodā novadpētniecības darba galvenie virzieni 

bija saistīti ar  informācijas apzināšanu un saglabāšanu par savas pilsētas/pagastu vēsturi, 

kultūrvēsturiskajām norisēm, novadniekiem un kultūrvēsturiskiem objektiem, kā arī, sadarbojoties ar 

citām kultūras un izglītības iestādēm, piedalīties Alūksnes novada pašvaldības un Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas izsludinātajā novadpētniecības konkursā „Latvijai-100. Nacionālās vērtības un laika 

liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas”, pētot sava pagasta un pilsētas tradīcijas. 

Neliels ieskats interesantākajos 2016.gada  novadpētniecības darba virzienos Alūksnes un Apes 

novadu bibliotēkās: 

Apes bibliotēkā pārskata periodā prioritāte bija gatavošanās ikgadējiem Pilsētas svētkiem, kas 

izskanēja ar devīzi “Mans Skolas ielas stāsts”. Bibliotēkas darbinieces aktīvi iesaistījās izstādes 

veidošanā par Skolas ielu Apē, ēku vēsturi utt. Bibliotēkas vadītāja M.Kaktiņa organizē novadnieces- 

rakstnieces Elīnas Zālītes atjaunotās skulptūras atklāšanas ceremoniju. 

Alsviķu bibliotēkas vadītājas rūpes un darbs ieguldīts grāmatas „Alsviķu vēstures atspulgi” tapšanā. 

Annas bibliotēkā novadpētniecības galvenā prioritāte bija Annas bibliotēkas 120 gadu jubileja, kurai 

par godu sagatavota spēle, veidota fotoizstāde. Bibliotēkas vadītāja aktīvi iesaistās pagasta 

sabiedriskajā dzīvē un citos projektos ārpus bibliotēkas tiešā darba- viņa, piemēram, ir sakārtojusi 

pagasta Ezeriņu kapsētas plānu, piedalījusies projekta izstrādē par pagasta centra sakārtošanu.  

Bejas bibliotēka novadpētniecības darbā cieši sadarbojas ar līdzās esošo Bejas novadpētniecības 

centru un šīs veiksmīgās sadarbības rezultātā top emocionāli pasākumi, piemēram, „Mans barikāžu 

laika stāsts”, „Gadi pilnbrieda vārpās šalko”, kas veltīts novadniecei Vēsmai Koklei-Līviņai 85 gadu 

jubilejā, pasākums „Sarunas par skolotāju, ģeologu Jāni Gresti”. 

Gaujienas bibliotēka apkopojusi materiālus, lai izveidotu izstādi “Jāzepa Vītola mūzikas dienas 

Gaujienā no 1933. – 2015. gadam”, kas veltīta novadniekam kordiriģentam Edgaram Račevskim 80 

gadu jubilejā. 

Ilzenes bibliotēka piedalījusies Līvu dienas norišu organizēšanā savā pagastā, kopā ar pagasta 

pārvaldes pārstāvjiem mājās apmeklējusi pagastā dzīvojošās politiski represētās personas, 

ieklausoties to atmiņu stāstos. 

Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja 2016.gadā pievērsusies materiālu vākšanai par Tautas frontes 

darbību. 

Jaunannas bibliotēka dziļāk pētījusi teātra spēlēšanas tradīcijas savā pagastā. 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkai - gatavot pasākumu novadniecei Mārai Svīrei, sakarā ar 80 gadu 

jubileju. Sadarbībā ar biedrību “Kultūras un izglītības centrs “Stili” tiek veidota ceļojošo izstāde 

“Mārai Svīrei – 80”. Novadpētniecības konkursā bibliotēkas vadītāja sadarbībā ar tautas namu un 

domu biedru grupu „Neu-Laitzen” pētīja talkas tradīcijas Jaunlaicenes pusē. Bibliotēka piedalās arī 

pagasta Muižas svētku norisēs, barikāžu laika 25 gadu atceres pasākuma organizēšanā. 

Kalncempju bibliotēkā galvenais darbs tika organizēts saistībā ar novadnieces folkloristes, 

skolotājas, literātes un zinātnieces Vilmas Grebles 110. dzimšanas dienu. Jau institūta gados viņa 

iesaistījās folkloras vākšanā un iesūtīja Latviešu folkloras krātuvei ticējumus, sakāmvārdus, 

nostāstus, ieražas. Godinot jubilāri, bibliotēkā tika sagatavota literatūras izstāde par novadnieci. Lai 

labāk iepazītu viņas savāktos folkloras materiālus, digitālajā arhīvā www.garamantas.lv tika atšifrēta 

daļa no viņas pierakstītajiem ticējumiem. Tā padarot tos lasāmus visiem interesentiem. 

http://www.garamantas.lv/
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Liepnas bibliotēka ir aktīvi darbojusies, lai novadpētniecības jomā ieguldītais darbs būtu pieejams 

plašākai auditorijai. Iepriekšejo novadpētniecības konkursu rezultātā tapušie darbi- prezentācijas  

„Liepnas teātrim-10” un „Sirdslieta-dejas” tagad pieejami bibliotēkas profilā Latvijas Bibliotēku 

portālā.  

Malienas bibliotēka 2016.gadā veidojusi novadpētniecības izstādi „Deju kopai Maliena- 60”, 

fotoizstāde „Maliena fotomirkļos”.  

Mālupes pagasta bibliotēka strādāja pie Mālupes muižas 165 gadu jubilejas atzīmēšanas, kas notika 

nedēļas garumā ar dažādiem pasākumiem. Mālupes Saieta namā notika divu dienu plenērs, pēc tam 

bija zīmējumu izstādes atklāšana. Ar svinīgu vakara pasākumu, ko rīkoja bibliotēka, notika 

informatīvā stenda par Mālupes muižas Kungu māju atklāšana, kā arī strūklakas atklāšana Mālupes 

muižas dīķī. Tie bija svētki arī bibliotēkai, jo bibliotēka no 1947.gada atrodas Mālupes muižas Kungu 

mājā. Mālupes centrā ir izlikta foto informācija par Mālupes muižas ansambli. Bibliotēka 

piedalījusies arī barikāžu atceres pasākuma organizēšanā, kā arī pētījusi aušanas tradīcijas savā 

pagastā. 

Māriņkalna bibliotēka 2016.gadā pētījusi Ziemeru mazpulka vēsturi. 

Trapenes bibliotēka iesaistījusies Muzeju naktī ar aktivitāti „Durvju stāsti”- pēc fotogrāfijām 

jāatpazīst 40 pagasta ēku durvis. 

Veclaicenes bibliotēkas vadītāja, sadarbībā ar pagasta tautas namu, organizējusi pasākumu „Kam 

būs kalnu, kam pakalnu nest”, kurā piedalījušies novadnieki Aivars Berķis un Māra Svīre, 

demonstrēta padomju gados uzņemtā filma par Veclaiceni. 

Vidagas bibliotēka sadarbībā ar pagasta vēstures liecību glabātāju veidojusi izstādes „Augšgaujas 

skola”, „Kolektivizācija Latvijas laukos”, „Virešiem-790”. 

 

• Novadpētniecības krājums. 

 komplektēšana, ietverto materiālu veidi. 
Lielākoties visas reģiona bibliotēkas, pirmkārt, apzin ar novadu saistīto informāciju no vietējiem 

laikrakstiem- “Malienas Ziņām” un “Alūksnes Ziņām”, kā arī citiem periodiskajiem izdevumiem, 

papildinot tematiskās mapes. Šajā darbā aizvien aktīvāk tiek izmantota datubāze Lursoft Laikrakstu 

bibliotēka. Alūksnes pilsētas bibliotēka ar 2016.gada otro pusi fiziskās novadpētniecības satura 

mapes vairs nepapildina ar preses klipiem, izkopētiem no laikrakstiem u.c., bet ir uzsākts veidot 

novadpētniecības mapes tikai elektroniski. Šie materiāli lasāmi arī novadpētniecības datu bāzē 

(pilnteksti), kas pievienoti attiecīgajam datubāzes ierakstam. Krājumā pēc iespējas pilnīgāk tiek 

komplektētas grāmatas, kurās rakstīts par Alūksnes un Apes novadiem, cilvēkiem, novadniekiem, kā 

arī- novadnieku darbi. 

Novadpētniecības krājums tiek papildināts arī ar pašu veidotām kolekcijām. Katru gadu, kopš 

2012. gada, tiek veidota kolekcija “Centrālā un citu reģionu prese”, kurā apkopoti ar Alūksnes un 

Apes novadiem saistīti raksti par cilvēkiem, vietām un notikumiem. 2016. gadā minētajā kolekcijā 

apzināti un saglabāti 122 raksti. Šobrīd sērijā “Centrālā un citu reģionu prese” pievienoti ~ 500 

aprakstu (2012. gadā – 46, 2013. gadā – 112, 2014. gadā – 152, 2015. gadā – 123).  Šo darbu veic 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītāja E.Būdniece. Minētie materiālu apkopojumi CD 

formātā pieejami arī pārējās reģiona bibliotēkās. Visa gada garumā minētie raksti tiek elektroniski 

nosūtīti Alūksnes novada pašvaldības informācijas aprites speciālistei. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītāja E.Būdniece apkopojusi informāciju par 

notikumiem un personībām pilsētas vēsturē, kuriem 2016.gadā apritēja apaļa gadskārta. Pamatā 

izstādes saturs tapis, izmantojot vietējos laikrakstus. Raksti pilnā apjomā pieejami Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas lasītavā, tie saglabāti arī digitālā formā un izveidots CD “Alūksnes apaļos skaitļos. 

2016.”. Apzinātas 193 vienības.  

Apzinot ar Alūksnes un Apes novadiem saistītu informāciju 2016. gadā izdotajās grāmatās, 

izveidoti 53 apraksti, no citos gados izdotajām grāmatām- 43 apraksti novadpētniecības datubāzē. 

Attiecīgās lappuses ieskenētas un saglabātas, PDF formātā pievienotas novadpētniecības datubāzei 

lokālajā anotācijā.  

Alūksnes pilsētas bibliotēkā tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par abiem 

novadiem- veidota novadpētniecības datu bāze IS Alise. Tajā tiek veikti analītikas ieraksti no 

novadu laikrakstiem „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”, šie apraksti regulāri tiek piegādāti 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas Analītikas datubāzei (kopš 2004. gada, 
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ierakstu skaits - 12352), 2016.gadā novadpētniecības datu bāze papildināta ar 2015 ierakstiem: no 

laikraksta „Malienas Ziņas” – 884, „Alūksnes Ziņas” – 419, centrālajiem izdevumiem – 122, 

rekataloģizētie - 590. Datu bāzē tiek veikti ieraksti arī no grāmatām – 146 vienības, ievietoti 53 

apraksti novadpētniecības datubāzē (lokālajā anotācijā). 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe M.Semjonova veido Novadnieku datu bāzi, kurā 

iekļautas ziņas par ar reģionu saistītām personībām, tā papildināta ar 170 personālijām un ir atrodama 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietnē www.albibl.lv sadaļā Novadpētniecība, tajā atrodamas 

īsas ziņas kopumā par 319 personām. http://ej.uz/zaj1 . 

2016.gadā noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), 

Alūksnes novada pašvaldību un Alūksnes pilsētas bibliotēku par pašvaldības informatīvā izdevuma 

tiešsaitē iesniegšanu Digitālajā bibliotēkā. LNB DOM (digitālo objektu uzglabāšanas un piekļuves 

sistēma) informācijas sistēmā izveidoti apraksti un augšupielādēti pašvaldības informatīvo izdevumu 

“Domes Vēstis” un “Alūksnes Novada Vēstis”  elektroniskās versijas numuri kopš 2007.gada – 

kopumā 112 laikrakstu numuri, to pašu darbu veic Apes bibliotēka ar Apes novada informatīvo 

izdevumu „Apes Novada Ziņas” (pievienoti 53 laikraksta numuri). 

Pašvaldības dokumentu datubāzē ir 2724 ieraksti, no tiem atskaites periodā pievienoti- 441. 

Pievienoti arī 2013.gada lēmumi. Minēto datu bāzi veido Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas 

vadītāja. Datu bāzē tiek ievadīti Alūksnes novada pašvaldības lēmumi, pilnie lēmumu teksti 

pievienoti anotācijas laukā, norādīta saite uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni.  

Novadpētniecības krājums papildināts ar jaunām grāmatām un citiem izdevumiem par Alūksnes 

puses cilvēkiem un notikumiem. Nozīmīgākie izdevumi: 

2016.gadā Mārtiņa Grauda grāmatas-fotoalbuma “Kopā kapos”  informācija saistīta ar 

Alūksnes reģionu. Par kapusvētkiem Alūksnē savu pieredzi stāsta novadnieks literāts Andris 

Akmentiņš. Grāmatas autors stāsta par kapusvētku fotografēšanas ieceres tapšanu un procesa gaitu, 

par iedvesmu, apmeklējot Alūksnes kapusvētkus. 

 Grāmata “Mežam veltīti mūži : mežkopju piemiņas ceļvedis”  ir piemiņa un pateicība lielai 

daļai mežkopju, kuri visu savu dzīvi veltījuši mūsu mežsaimniecības attīstībai. Tā ir kā piemineklis 

daudziem cilvēkiem, kas atstājuši vērā ņemamas un paliekošas pēdas Latvijas mežu 

apsaimniekošanā. Tas ir veltījums arī Alūksnes un Apes novada mežkopju piemiņai. Grāmatu 

veidojis autoru kolektīvs, starp kuriem ir meža vēsturnieks Vilis Krūmiņš no Valkas novada. Viņš 

savas darba gaitas sācis Mālupē (Alūksnes novads), kur nostrādājis astoņus darba gadus, 

sadraudzējies un iepazinis mūsu puses cilvēkus. Grāmatā atrodama informācija par aizsaulē 

aizgājušiem meža darbiniekiem, aprakstīts viņu dzīves gājums, klāt pievienots portrets, kapa vietas 

foto un shēma, kur šo kapa vietu kapos atrast. 

Novembrī Alūksnes pilsētas bibliotēka savā īpašumā ieguva grāmatu “Zemessardze”. Šī 

grāmata ir Zemessardzes 31.Aizsardzības pret masveida iznīcināšanas ieročiem bataljona dāvinājums 

par godu Zemessardzes 25.gadadienai.     

Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumā iegādāta grāmata “Latvijas pierobežas pēdējie 

mohikāņi”. Tā tapusi fotogrāfes un antropoloģes Elīnas Kursītes idejas rezultātā, kura pēc ilggadējas 

lauka ekspedīciju pieredzes izloloja vēlmi pastāstīt pārējai Latvijai par lauku iedzīvotājiem un to 

unikalitāti. Svarīgi, ka šajā 66 ciemu stāstu mozaīkā iekļuvusi arī Apes un Alūksnes novadu 

pierobeža.                                                                                

Gaidot Latvijas valsts simtgadi, ir tapis foto albums “Vidzemē man būt!”. Grāmatas tapšanā 

tika aicināti Vidzemes novada fotogrāfi. Fotogrāfi Vilnis Blūms, Ainārs Gaidis, Madara Jakobsone, 

Inese Lukjanoviča, Māris Pehlaks, Mikus Biedriņš foto stāstiem darbus bija iesūtījuši arī ar Alūksnes 

un Apes novadu dabu un kultūrvēsturisko vidi - kopā astoņi foto darbi papildina grāmatu par mūsu 

novadiem. 

Grāmatu iznākšanas svētki ir liels notikums, īpaši, ja to izdod kāds no novadniekiem. 

Decembra sākumā Alsviķu kultūras namā tika svinēti grāmatas “Alsviķu vēstures atspulgi” 

atvēršanas svētki. Varam būt gandarīti, ka, neraugoties uz lielo atšķirību, kā tapuši raksti grāmatai, tā 

ir vienots veselums, ko kopā veido teksts un ilustratīvais materiāls – ne tikai fotogrāfijas, bet arī Jāņa 

Selgas gleznu reprodukcijas. Taču pati lielākā vērtība ir alsviķiešu atsaucība, ieinteresētība un 

līdzdalība grāmatas tapšanā, kas palīdzējusi tapt sirdsdarbam, apliecinot mīlestību dzimtajam 

pagastam. Grāmatas materiāls būs labs avots novadnieku datubāzes papildināšanai.  

http://www.albibl.lv/
http://ej.uz/zaj1
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Pieredzējušais Alūksnes slimnīcas reanimācijas nodaļas vadītājs Pēteris Kučiks uzrakstījis 

biogrāfisku grāmatu “Dvēsele Ziemeļputeņos”, kas raksturo viņa dzimtas sakņu, ģimenes un darba 

pieredzes dzīvi. Savā grāmatā viņš sakausē dziļās atmiņas, domas un atziņas par sevi un tuvajiem 

cilvēkiem ap sevi. Grāmatā atspoguļojas autora paša dzīves puteņi, jo viņa dzīve ir ļoti piesātināta ar 

dažādiem notikumiem. Uz vāka ir atainotas paša fotogrāfijas ar dabasskatiem. 

Novadniecei Kornēlijai Apškrūmai 2016.gadā iznākušas 2 jaunas grāmatas. Viena no tām – 

“Piektais gadalaiks”. Šoreiz tā nav dzeja, bet gan proza. Kornēlija Apškrūma stāsta par savu bērnību, 

agrīno jaunību – te ir gan kara, gan pēckara gadu noskaņas, bērnības mājas, ģimene un radu saime. 

Un, protams, dzejnieces iedvesmas avots un lielā mīlestība – viņas dārzs dažādos gadalaikos, kā 

izrādās, arī piektajā. 

Novadniecei Dainai Avotiņai iznācis jauns romāns. Grāmatas  “Nezūdošā vērtība” pamatā ir 

konkrētas sievietes dzīvesstāsts, papildināts ar pašas rakstnieces atziņām un, kā allaž, pausts viņas 

bagātīgajā, tēlainajā valodā. Otra grāmata – “Vēstules domās un īstenībā”. Nosaukumam bijis 

variants: Aizsūtītās un neaizsūtītās vēstules. Tātad – dzejā rakstītas vēstules, kuras reizēm tiek 

nosūtītas, reizēm tā arī paliek – dzeju grāmatā. 

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. Tradīcijas”. Kultūras 

darbinieki sadarbībā ar  izglītības iestādēm tika aicināti izzināt Alūksnes novadam raksturīgās 

tradīcijas. 2016.gadā konkursā tika iesniegts mazāk darbu – 11, bet tie visi ir tālāk izpētes vērti. Darbi 

bija jāiesniedz elektroniskā formātā, bet vērtēti tika 3 grupās: teksta formāts, video un prezentācijas 

formāts. Word formāta darbu grupā 1.vieta tika piešķirta Zeltiņu muzejam un Zeltiņu tautas namam 

par Zeltiņu pagasta teātra vēstures dokumentēšanu un izpēti. 2.vieta  Māriņkalna bibliotēkai un 

Māriņkalna tautas namam, kas konkursa darbu rakstīja par 29.Ziemeru mazpulka vēsturi, 3.vieta 

Jaunlaicenes bibliotēkai un Jaunlaicenes tautas namam, kas pētīja un dokumentēja talku tradīciju 

Jaunlaicenes pagastā. Prezentāciju grupā 1.vieta netika piešķirta, bet 2.vietu dalīja Bejas 

novadpētniecības centrs un Bejas bibliotēka, kas rakstīja darbu par mākslas zāģēšanas tradīciju Bejā, 

un Mālupes bibliotēka un Mālupes Saieta nams, kas savā konkursa darbā pētīja aušanas tradīcijas 

Mālupē. 3.vieta Pededzes tautas namam par pētīto Masļeņicas tradīciju. Alūksnes pilsētas bibliotēka 

par nozīmīgu ieguldījumu konkursa organizēšanā un novada vēstures pētniecībā saņēma atzinības 

rakstu. Pētījumi CD/DVD formātā iekļauti Alūksnes pilsētas bibliotēkas novadpētniecības krājumā 

un pieejami ikvienam interesentam. Konkursā iesniegtie bibliotēku darbi: 

Annas bibliotēka- “Kapusvētku tradīcijas Annas pagastā”; 

Bejas bibliotēka- “Mākslas zāģēšanas sacensības Bejā”; 

Jaunannas bibliotēka- “Uz skatuves ir dzīve jeb kā Jaunannā Lieldienās spēlē teātri” (par teātra 

spēlēšanas tradīcijām pagastā); 

Jaunlaicenes bibliotēka- “Talkas tradīcijas Jaunlaicenes pagastā”; 

Mālupes bibliotēka- “Dzīve dzīparu varavīksnē” (par aušanas tradīcijām pagastā); 

Mārkalnes bibliotēka- “Mārkalnes pamatskolas salidojumu tradīcijas”; 

Māriņkalna bibliotēka- “29.Ziemeru mazpulks un tā tradīcijas“; 

Alūksnes pilsētas bibliotēka- “Dzejas dienas”. 

Pārējo kultūras iestāžu darbi: 

Alūksnes muzejs- “Kapusvētki un Svecīšu vakars Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos”; 

Zeltiņu muzejs- “Cilvēki… tradīcijas… teātris” 

Pededzes tautas nams- “Pededzes Masļeņica”. 

Neliels ieskats Alūksnes un Apes novadu bibliotēku nozīmīgāko novadpētniecības materiālu 

krājumā pārskata periodā. 

Projekta realizēšanā spēkus apvienojuši Alsviķu pagasta bibliotēkas vadītāja Sarmīte Meļķe un 

kultūrvēsturnieks Jānis Polis, ap sevi pulcējot kuplu līdzautoru pulku  - gan tagadējos, gan kādreizējos 

alsviķiešus, kuri šo pagastu sauc par savējo. Šī kopdarba rezultātā  ar Alsviķu pagasta pārvaldes un 

Alūksnes novada pašvaldības atbalstu ir tapis unikāls izdevums, kas sniedz ieskatu pagasta vēsturē 

no vissenākajiem laikiem līdz 20. gadsimta vidum. Lasītāji tajā atradīs ziņas par arheoloģijas, 
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arhitektūras, folkloras vērtībām, pagasta veidošanos un attīstību, muižām un citiem saimnieciskiem 

objektiem, skolām, kultūras dzīvi un ievērojamām personībām. 

 Apes bibliotēka savu novadpētniecības krājumu papildināja ar jauniem materiāliem sakarā 

ar pilsētas svētkiem. Parasti pilsētas svētkos, īpašu uzmanību pievērš konkrētai nozarei vai  posmam 

pilsētas vēsturē – vāc atmiņas, senas fotogrāfijas, dokumentus, piemiņas lietas, tos apstrādā un veido 

plašu izstādi, kas piesaista apmeklētāju uzmanību. 2016. gada tēma – “Mans Skolas ielas stāsts”. Tika 

vākti materiāli par atsevišķu Skolas ielas māju vēsturi, to iedzīvotājiem gadu gaitā, bet nozīmīgākais 

darbs – bijušās Apes lauksaimniecības skolas vēstures izzināšana, kad ieguva daudz oriģinālu 

materiālu, ko izvietoja plašā izstādē tautas namā. Izstādi slēdzot, savāktie materiāli apkopoti mapēs 

un pievienoti novadpētniecības materiālu klāstam. Fotogrāfiju un dokumentu mapes  “Apes 

vidusskolas vēsture, “ Arhitekti”, “Ārsts Leons Džeriņš”, “Apes mediķi”, “Apes lauksaimniecības 

skolas darbinieki” u.c. digitālā formā lokāli pieejamas lasītavā. Pilsētas svētku laikā bibliotēkas 

vadītāja organizēja un vadīja rakstnieces – novadnieces Elīnas Zālītes atjaunotās skulptūras 

atvēršanas svētku ceremoniju. 

 Liepnas pagasta bibliotēka vāca atmiņas no pagasta vecākajiem iedzīvotājiem par vecajām 

Liepnas pagasta mājām. Bibliotēkas vadītāja veikusi saraksti ar blakus esošā Viļakas novada Rekavas 

novadpētnieku Franci Slišānu. Informācija novadpētniecības jomā meklēta arī Baltkrievijas arhīvos. 

2016.gadā bibliotēkā viesojas Pēteris Apinis, lai no bibliotēkas novadpētniecības krājuma izvēlētos 

fotogrāfijas topošajam albūmam „Latvijai-100”.  

 Annas bibliotēkas novadpētniecībā galvenā prioritāte bija Annas bibliotēkas 120 gadu 

jubileja, tādēļ tika apkopoti materiāli par bibliotēkas vēsturi, dažādi dokumenti, periodiskie izdevumi, 

veidotas izstādes un pasākumi, kā arī izveidota un izspēlēta spēle „Annas bibliotēkai – 120”.                                            
 krājuma organizācija un glabāšana. 

 Telpu trūkuma dēļ Alūksnes pilsētas bibliotēkā viss novadpētniecības izdevumu krājums nav 

izvietoti vienkopus, bet atrodas gan lasītavā, gan abonementā. Lasītavā pieejami pašvaldību 

informatīvie izdevumi, Alūksnes novada pašvaldības sēžu protokoli, Alūksnes Novada Vēstis, 

saistošie noteikumi u.c. Tāpat šeit ikviens var iepazīties arī ar tūrisma informācijas punkta 

izstrādātajiem materiāliem – bukletiem, kartēm, informācijas biļeteniem. Bibliotēkas abonementā 

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

vietām un notikumiem izkārtoti plauktos pie novadpētnieka darba zonas. Vietējais laikraksts 

„Malienas Ziņas”, kas glabājas krātuvē, skatāms un lasāms no 1951.gada. Novadpētniecības 

konkursu materiāli  un citi ar novadpētniecību saistīti darbi CD, DVD formātā glabājas plauktā 

novadpētnieka darba zonā. 

 Pārējās reģiona bibliotēkās novadpētniecības materiāli izvietoti un pieejami atsevišķi 

iekārtotos plauktos. Materiāli sakārtoti mapēs, albumos un stendos, kas regulāri tiek papildināti no 

publikācijām presē par pagastiem un pagasta cilvēkiem. Mālupes bibliotēkā atrodas arī 

Novadpētniecības istaba, kur glabā pagasta vēstures materiālus, kā arī materiālus par novadnieku 

rakstnieku A.Pelēci. Mārkalnes bibliotēkā notikušas pārmaiņas sakarā ar pamatskolas slēgšanu. 

Bibliotēka pārņēmusi Mārkalnes pamatskolas Vēstures istabas ekspozīciju un materiālus. Malienas 

bibliotēka rūpējas par tai līdzās esošo novadpētniecības istabu, kas glabā daudzas vēsturiskās liecības 

par pagastu un tā ļaudīm. 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana. 

 Katru gadu, kopš 2012. gada, Alūksnes pilsētas bibliotēkā tiek veidota kolekcija “Centrālā 

un citu reģionu prese”, kurā apkopoti ar Alūksnes un Apes novadiem saistīti raksti par cilvēkiem, 

vietām un notikumiem. 2016. gadā kolekcijā apzināti un saglabāti 122 raksti. Lielākā daļa ir ieskenēti 

no preses izdevumiem, taču ir arī tādi, kas saglabāti no Lursoft Laikrakstu bibliotēkas datubāzes, jo 

attiecīgais izdevums bibliotēkā netiek abonēts. Šajā kolekcijā 2016. gadā digitalizēta 241 lappuse. 

Pārskata gadā gan tekošajiem ierakstiem, gan iepriekšējo gadu ierakstiem novadpētniecības datubāzē 

raksta pilnais teksts PDF formātā pievienots lokālajā anotācijā – apskatāms un lejupielādējams 

(pieejams darbiniekiem, ielogojoties BIS Alise novadpētniecības katalogā). 

 Veidojot izstādi “Alūksne apaļos skaitļos 2016”, apzināti materiāli par 17 tematiem, kopā 

193 vienības. Daļa no tiem atrasti un saglabāti no Nacionālās Digitālās bibliotēkas, daļa ieskenēti no 

vietējo laikrakstu arhīva vai grāmatām. Digitalizēto lappušu (rakstu) skaits – 147. 
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 Apzinot ar Alūksnes un Apes novadiem saistītu informāciju 2016. gadā izdotajās grāmatās, 

izveidoti 53 apraksti novadpētniecības datubāzē. Attiecīgās lappuses ieskenētas un saglabātas, PDF 

formātā pievienotas novadpētniecības datubāzei lokālajā anotācijā (pieejams darbiniekiem, 

ielogojoties BIS Alise novadpētniecības katalogā). Ieskenētas 106 lappuses. Pārskata gadā 43 apraksti 

novadpētniecības datubāzē izveidoti arī no citos gados izdotām grāmatām, kurās pamanīta 

novadpētniecībai piederīga informācija. 

Novadpētniecības konkursā “Latvijai-100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. 

Tradīcijas” iesniegtie darbi veidoti elektroniskā formātā, tādēļ tie satur arī digitalizētus dokumentus- 

rokrakstus, fotogrāfijas (tie atsevišķi nav uzskaitīti). 

 Alūksnes pilsētas bibliotēka 2016.gadā noslēgusi līgumu ar Valsts probācijas dienesta 

Alūksnes teritoriālā struktūrvienību par probācijas klientu piespiedu nodarbināšanu Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā, iepriekš vienojoties, ka bibliotēkai nepieciešami dienesta klienti, kurus mēs varētu iesaistīt 

laikrakstu digitalizācijas procesā. Tā 2016.gadā Alūksnes bibliotēkā tika nodarbināti 2 klienti, kas 

kopā nostrādājuši 126 h. Veikta laikrakstu  “Padomju Alūksne”, “Oktobra Karogs” un “Dzirkstele” 

atsevišķu gadu komplektu digitalizācija un digitalizētā materiāla apstrāde (kopumā digitalizētas 5419 

lpp.). 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā tekošā gada laikā ir veikusi salīdzinoši lielu darbu veidojot 

digitālos resursus. Nākošajā gadā uzsāktais darbs tiks turpināts. 

 krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums. 

Pagastu bibliotēkas atzīmē, ka novadpētniecības krājuma kvalitāte jāuzlabo, vairāk jāpievērš 

uzmanība novadpētniecības materiālu digitalizācijai. Alūksnes pilsētas bibliotēka veido kvalitatīvu  

novadpētniecības krājumu, papildina ar novadnieku izdotajām un ar novadu saistītajām grāmatām, 

preses izdevumiem. Arvien biežāk, īpaši, veidojot ar novadpētniecību saistītas izstādes, krājums 

papildinās ar dažādiem dokumentiem, fotogrāfijām. Līdz ar to domājam par kolekciju veidošanu un 

kvalitatīvu ierakstu katalogā. 

 izmantojums. 
Bibliotēku novadpētniecības materiālu krājumi tiek izmantoti, veidojot izstādes, pasākumus, tā 

ar tiem iepazīstinot plašu sabiedrības loku. Ar novadpētniecības materiāliem tiek iepazīstināti skolēni 

un citas interesentu grupas. Materiāli pieprasīti arī studentu vidū – piemēram, par baznīcām Alūksnē, 

Alūksnes ezeru u.c., kā arī skolu organizētajās Projektu nedēļās. Materiāli pieprasīti arī no vietējo 

novadpētnieku un muzeju darbinieku vidus- 2016.gadā apjomīgākais pieprasījums par pretošanās 

kustību, nacionālajiem partizāniem, par Alūksnes rūpkombināta vēsturi, M.Svīri u.c. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka katru gadu sagatavo nākamā gada jubilāru (personu, notikumu) 

sarakstu, kurš tiek nosūtīts visām novada kultūras iestādēm, ar lūgumu papildināt minēto sarakstu, lai 

katra iestāde, plānojot nākamā gada darbu, neaizmirstu savam pagastam, pilsētai svarīgus notikumus. 

 Novadpētniecības pieprasījumu izpildē joprojām aktuālas bijušas novadpētniecības mapes – 

alternatīvas pagaidām tām nav. Papildus informācija meklēta novadpētniecības datubāzē un 

Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā periodikas un grāmatu sadaļā, paralēli konsultējot arī interesentus 

par šīs datubāzes izmantošanas iespējām un ierobežojumiem attālinātai lietošanai. 

• Novadpētniecības darba un krājuma popularizēšana. 

Lai nodrošinātu novadpētniecības materiālu pieejamību plašam interesentu lokam, Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas lasītavā un abonementā iekārtotas vietas, kur tiek izliktas izstādes. Gada garumā 

izlikta pastāvīgā izstāde par bibliotēkas vēsturi. Apmeklētājiem pieejamā telpā (caurstaigājamā) 

iekārtoti izstāžu stendi, kur izvietojam gan vēsturiskas, gan ar novada cilvēkiem saistītas izstādes. 

2016. gadā akcents tika likts uz izstādēm “Alūksniešu vaļasprieki”. Otrs popularizēšanas veids ir 

dažādas tikšanās un pasākumi. 

Tabula „Alūksnes pilsētas bibliotēkas organizētās 

svarīgākās izstādes un pasākumi novadpētniecības jomā 2016.gadā ” 

Norises 

laiks 

Izstādes, pasākuma nosaukums 

Janvāris Novadpētniecības materiālu izstāde “Alūksnes mazajai gaismas pilij- 

120” http://ej.uz/r9o7 

Februāris  Novadpētniecības izstāde “230 gadus vecs Alūksnes gailis un citi 

skaitļi” http://ejuz.lv/luksnepaloskaitlos 

Februāris Alūksnietes Zigrīdas Puķudruvas rokdarbu izstāde- izšūtas gleznas. 

http://ej.uz/r9o7
http://ejuz.lv/luksnepaloskaitlos
http://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=413822342
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http://ej.uz/j3et 

Februāris  Pasākums “Meža dzintara vācēji”. Alūksnes novada cilvēki bērniem 

stāsta par atsveķotāja profesiju http://ejuz.lv/cd1  

 

Februāris 

Alūksnietes Marta Kubiļus “Pērtiķēnu stāsti”: pašas darinātas lelles- 

pērtiķēni , veltīti Jaunajam Pērtiķa gadam 

http://albibl.lv/news/data/files/Pertikisi.jpg 

Marts Fotomākslinieka novadnieka Gunāra Bindes fotoizstāde Sievietes 

apdziedātājs fotogrāfijās. http://ej.uz/h15t   http://ej.uz/8n6h 
Tikšanās ar G.Bindi. 

Marts Novadpētniecības izstāde novadnieces, dzejnieces, mākslinieces 

Vēsmas Kokles- Līviņas 85.jubilejā  

http://albibl.lv/news/data/images/izstades/DSCF9341.JPG 

Marts Alūksnietes Gaļinas Kavaces akvareļu izstāde 

Aprīlis, 

maijs 

 Papīra neparastās pārvērtības /alūksniešu darbi no papīra origami un 

kvilinga tehnikā, dažādos ornamentos izgrieztas apsveikuma kartiņas/ 

http://ej.uz/bd49 

 

Aprīlis 

Tikšanās ar novadnieku bobslejistu Intaru Dambi 

http://albibl.lv/news/data/images/Afishas/Intars%20Dambis(1).jpg 

Aprīlis Dainas Rudzītes, Dinas Rudzītes un Ilgas Kazinovskas radošo darbu 

izstāde 

Maijs  Alūksnes novada Liepnas pagasta lietišķās mākslas pulciņa rokdarbu 

izstāde “Manis pašas darināts” 

Jūnijs Alūksnietes Lindas Arājas fotoizstāde. 

http://ej.uz/2ujt 

Jūnijs Ilzenietes Laines Meleces fotogrāfiju izstāde 

Augusts  Novadpētniecības izstāde “Augusta vēstures lappuses” 

http://ej.uz/rrnd 

Augusts  Alūksne fotoattēlos. Alūksnes pilsētas svētkiem veltīta fotoizstāde 

abonementā. 

Augusts Alūksnieša Māra Salmiņa gleznu izstāde “Gadalaiki” 

Septembris  Ceļojošā izstāde novadniecei  “Mārai Svīrei- 80” 

http://ej.uz/q9wm 

Oktobris  Dzimtā puse ir dvēseles paradīze (M. Svīrei – 80). Literatūras izstāde 

abonementā, kura veltīta literātei – novadniecei Mārai Svīrei 

(daiļrade, intervijas). 

Oktobris Papīrgriešana kā māksla – burukuģi /alūksnieša Jurija Dubasova 

papīra izgriezumu izstāde/. 

http://ej.uz/3gp3 

Oktobris 

 

Alūksnietes Svetlanas Kuzņecovas izšūtās gleznas “Ziedu pasaule”  

http://ej.uz/vvvs 

Novembris  Dzīvi un saullēktus mīlot (D. Avotiņai – 90) Literatūras izstāde 

abonementā, kura veltīta literātei – novadniecei Dainai Avotiņai. 
Novembris Alūksnietes Sanitas Čibalas foto izstāde “…manā mīlestībā Tu” 

/veltīta Alūksnei/. Izstādi papildināja Alūksnes novada vidusskolas 

audzēkņu dzeja.   http://ej.uz/jwji 

Novembris 

 

Tikšanās ar maratonisti, Rio Olimpisko spēļu dalībnieci novadnieci 

Ilonu Marheli   http://ej.uz/gwe3 

Novembris 

 

Alūksniešu Ināras Cines un Olgas Ratmanes gleznas 

http://ej.uz/qxhb 

Decembris  Mazie laika liecinieki /kabatas kalendārīšu izstāde/ no alūksnietes 

Inese Leimanes kolekcijas.  http://ej.uz/sqba 

Decembris Ziemassvētku apsveikuma kartiņu izstāde no Sandras Avotiņas 

kolekcijas. 

http://ej.uz/j3et
http://ejuz.lv/cd1
http://albibl.lv/news/data/files/Pertikisi.jpg
http://ej.uz/h15t
http://ej.uz/8n6h
http://albibl.lv/news/data/images/izstades/DSCF9341.JPG
http://ej.uz/bd49
http://albibl.lv/news/data/images/Afishas/Intars%20Dambis(1).jpg
http://ej.uz/2ujt
http://ej.uz/rrnd
http://ej.uz/q9wm
http://ej.uz/3gp3
http://ej.uz/vvvs
http://ej.uz/jwji
http://ej.uz/gwe3
http://ej.uz/qxhb
http://ej.uz/sqba
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 Alūksnes pilsētas bibliotēka, lai pievērstu uzmanību grāmatām, kurās var atrast informāciju 

par mūsu novadu, novadniekiem utt., grāmatas vāka otrā pusē tiek ielīmēta uzlīme, kas kalpo arī kā 

norāde šīs grāmatas lasītājiem, ka konkrētajās lappusēs ir ar reģionu saistīta informācija, savukārt, ja 

kādā žurnālā atrodama informācija par mūsu novadu, tā cilvēkiem, notikumiem- uz žurnāla tiek 

uzlīmēta spilgtas krāsas uzlīme, uz kuras norādīts, kurā lappusē mēs to varam izlasīt. Uzlīmes 

grāmatās:   

 
 

Alūksnes pilsētas bibliotēka un pagastu bibliotēkas par novadpētniecības izstādēm un 

pasākumiem informē arī savos profilos sociālajos tīklos, pašvaldību internetvietnēs, protams, arī 

tradicionālajos mēdijos- laikrakstos „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”. Vairākas bibliotēkas 

(Liepnas, Kalncempju, Annas, Alsviķu) informāciju par novadniekiem ievieto savos bibliotēku 

profilos Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv . 
 Bibliotēku darbiniekiem bija iespēja piedalīties seminārā par virtuālās enciklopēdijas 

www.nekropole.info publisko datu bāzi, tikties ar tās veidotāju. Alūksnes pilsētas bibliotēka  jau 

reģistrējusies minētajā datubāzē, bet informāciju vēl nav ievietojusi.  

• Sadarbība novadpētniecības jomā. 

Par sadarbības partneriem, t.sk. arī novadpētniecības jomā, lasiet darba pārskata 11.nodaļā 

Sadarbības tīkla raksturojums. 

• Jauninājumi novadpētniecības darbā. 

2016.gadā nodibināts Alūksnes pilsētas bibliotēkas Draugu klubiņš, kurā aicināts ikviens 

interesents, kas vēlas saturīgi pavadīt brīvo laiku, tikties ar interesantiem cilvēkiem, parādīt savu 

vaļasprieku, iepazīties ar jaunākajām grāmatām, pārrunāt izlasīto. Klubiņa darbībā iesaistās novada 

cilvēki, viens otram rādot vai stāstot par savu vaļasprieku, aizraušanos u.c. 2016.gada tikšanās reizēs 

viens otru bagātinājām: 

Aprīlis Pirmajā tikšanās reizē ar savu vaļasprieku dalījās alūksnietes Jūlija 

Freimane un Lāsma Gibala, aicinot uz origami darbu un dažādos 

ornamentos izgrieztu apsveikuma kartiņu izstādi „Papīra 

neparastās pārvērtības”. http://ej.uz/3jcx 

Maijs "Garšaugi un ķirbji mūsu dārzos", pieredzē un praktiskos padomos 

dalījās alūksniete Inese Priedniece 

http://ej.uz/ebk6 

Oktobris  Tikšanās un saruna ar Ingu Prauliņu par viņas jauno grāmatu “Muižas 

zupas”, Uģa Prauliņa prezentācija par Ērmaņu muižu Malienas 

pagastā Alūksnes novadā  http://ej.uz/qsju 

Novembris Tikšanās ar novadpētniekiem Gunāru Ozoliņu un Vilni Blūmu par 

Alūksnes vēstures jautājumiem “Vienas mājas stāsts” 

 http://ej.uz/depp 

Decembris  Tikšanās ar novadnieci, Alsviķu arodskolas mājturības skolotāju 

Dinu Avotiņu. Saruna un nodarbība par dāvanu gatavošanu 

Ziemassvētkiem 

http://albibl.lv/news/data/images/dina_avotina_drauguKlub.jpg 

  

 Alūksnes pilsētas bibliotēka, piedaloties Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā projektu 

konkursā, izveidojusi lielformāta grīdas spēli “Iepazīsti Alūksnes novadu!”, kas izmantojama 

jebkuram interesentam- vai tas būtu novada iedzīvotājs vai tā viesis. Tā dod iespēju atraktīvā veidā  

iepazīt mūsu novada kultūrvēsturisko mantojumu, ievērojamus novadniekus, šodienu. 

http://ej.uz/ipdq. Spēle veidota, balstoties uz visiem zināmās galda spēles Cirks noteikumiem, bet, 

http://www.biblioteka.lv/
http://www.nekropole.info/
http://ej.uz/3jcx
http://ej.uz/ebk6
http://ej.uz/qsju
http://ej.uz/depp
http://albibl.lv/news/data/images/dina_avotina_drauguKlub.jpg
http://ej.uz/ipdq
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integrējot tajā jautājumus par Alūksni, novadu. Spēli veidojot izmantoti arī novadpētniecības 

materiāli.   

 2016.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka un Apes bibliotēka veic pašvaldību informatīvo 

izdevumu iesniegšanu tiešsaitē  LNB, izmantojot LNB digitālo objektu uzglabāšanas un piekļuves 

sistēmu DOM. 

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi. 

 Novadpētniecības darbs tiek plānots. Ņemot vērā darbinieku resursus, zināšanas un pieredzi, 

tas tiek veikts regulāri.  

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā pilnvērtīgi strādāt novadpētniecības jomā kavē nepietiekamais 

bibliotēkas speciālistu skaits. Novadpētniecības darba joma uzticēta bibliogrāfei, kura bez minātā 

darba, lasītavas vadītāja prombūtnē, veic arī lasītavas apmeklētāju apkalpošanu, novadpētniecības 

darbā aktīvi iesaistās arī lasītavas vadītāja, kas veido novadpētniecības resursus, veido pašvaldības 

dokumentu datu bāzi u.c., arī abonementa vadītāja, kas papildina novadpētniecības datu bāzi ar 

ierakstiem no laikraksta „Malienas Ziņas”. Nenoliedzami, ka viens darbinieks nespētu paveikt tik 

daudz, ja neiesaistītos arī citi kolēģi. Diemžēl, novadpētniecības joma ir darbietilpīga, cilvēkresursu 

palielinājums nav iespējams, tādēļ darbs nesokas tik raiti, kā vēlētos. 

 Pagastu bibliotēku darbiniekiem trūkst zināšanu novadpētniecības datu bāzes veidošanā, 

izmantojot IS Alise, lai patstāvīgi veiktu analītikas ierakstus no laikrakstiem, pievienot pilntekstus, 

tādēļ 2017.gadā plānojam mācības, gan pieaicinot SIA TietoLatvia speciālistus, gan veicot Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas speciālisti veiks individuālas apmācības.  

 Apes bibliotēkā veiktā darbinieku skaita samazināšana kavē pilnvērtīgi veikt 

novadpētniecības materiālu apkopošanu, sistematizēšanu, digitalizēšanu. Sakarā ar skolas likvidāciju 

Mārkalnes bibliotēkas novadpētniecības krājums papildinājies ar skolas muzejistabas materiāliem. 

Līdz ar to gaidāms liels darbs to apzinot.  

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības. 

   Bibliotēku darbinieki  atzīst, ka mūsdienās labāk izmanto to materiālu klāstu, kas ir elektroniskā 

formātā, preses materiālu klipu mapes tradicionālajā papīra formātā bibliotēku apmeklētāji izmanto 

arvien mazāk, tāpēc bibliotēkām aktīvāk jāveic novadpētniecības materiālu digitalizācija, lai tiem 

būtu ērtāka piekļuve, protams, ievērojot autortiesību normas. 

 2017.gadā reģiona novadpētniecības datu bāzes veidošanai plāno pieslēgties arī Annas, Apes 

Jaunannas, Ilzenes, Māriņkalna bibliotēkas, pievienojot tai ierakstus par novadpētniecības 

materiāliem, kas saistīti ar attiecīgā pagasta/pilsētas cilvēkiem, vietām un notikumiem. 

 

Sagatavoja Maija Semjonova, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe 
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9. Projekti. 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku projektu apkopojums” 

Projekta 

izstrādātājs 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss kopsavilkums) Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Projekta 

nosaukums 

Annas bibliotēka Alūksnes 

novada 

pašvaldība 

600 EUR Annas bibliotēkas vadītāja, kas ir arī 

biedrības “Nāc pretim” vadītāja, 

izstrādājusi un realizējusi projektu, kura 

rezultātā veikta teritorijas sakārtošana 

pagasta centrā 

Atbalstīts 

Annas pagasta 

centra teritorijas 

sakopšana un 

labiekārtošana 

Annas bibliotēka LMT  1900 EUR Ezeriņu kapsētas labiekārtošana Neatbalstīts 

Ezeriņu kapsētas 

labiekārtošana 

Jaunalūksnes 

bibliotēka 

Alūksnes 

novada 

pašvaldība 

632 EUR Izgatavot un uzstādīt stendu “LAIKA 

GRĀMATA”, kurā tiktu ievietota 

informācija par Kolberģa ciema attīstību 

no muižas laikiem līdz šodienai, 

iekļautu informāciju par Lāsberģa pils 

vēsturi, par kultūrvēsturiskiem  

objektiem pagastā.  

Neatbalstīts 

Laika grāmata 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

Bērnu/jauniešu

/ vecāku žūrija 

VKKF, 

LNB, LBB 

133 grāmatas 

par EUR 

965,02, 

publicitātes 

materiāli, 

atstarotāji 

dalībniekiem 

Lasīšanas veicināšanas programmā 

iesaistījušās 13 publiskās un 5 skolu 

bibliotēkas. 

Atbalstīts 

Alūksnes, 

Annas, 

Liepnas 

bibliotēkas 

SIA “Telia 

Latvija”, 

KISC 

 

Ieguvums- 

pazemināta 

piedāvātā 

pakalpojuma 

cena 

Iespēja piedāvāt datorlietotājiem katrā 

bibliotēkā izmantot 3 virtuālās 

datordarbvirsmas, kas sniedz ātru 

programmu startēšanu, darbību tajās, 

neskatoties uz to, cik veca ir 

datortehnika un kāda programmatūra uz 

tās instalēta 

dalība 

Kulturāls  

mākoņ- 

piedāvājums 

 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss kopsavilkums) Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

„Sarunas par 

literatūru” 

VKKF 
(finansējums 

saņemts 

2015.gadā, 

projekta 

realizācija 

notiek 

2016.gadā) 

360,00 

 

Lai paaugstinātu bibliotēku darbinieku 

profesionālo līmeni un uzlabotu 

bibliotekāro apkalpošanu,  projekta 

ietvaros noorganizēti 3 semināri reģiona 

bibliotēku darbiniekiem: „Aktuālais 

mūsdienu latviešu un tulkotajā 

literatūrā” (lektore L.Piešiņa);  

„Fantāzijas žanrs latviešu un ārzemju 

literatūrā” (lektore B.Simsone); 

„Vērtību pasaule bērnu literatūrā” 

(lektore A.Kalve). 

atbalstīts 
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Spēle „Iepazīsti 

Alūksnes 

novadu” 

Alūksnes 

novada 

pašvaldība 

360,00 Projekta realizācijas rezultātā izveidota 

lielformāta grīdas spēle „Iepazīsti 

Alūksnes novadu”, ar kuras palīdzību 

atraktīvā veidā tiek piedāvāta iespēja 

izzināt Alūksnes novada kultūrvēsturi. 

http://ejuz.lv/luksnespele 

http://ejuz.lv/iepazistinovadu  

http://ej.uz/ipdq  

atbalstīts 

Lasīšanas 

veicināšanas 

programma 

Bērnu/jauniešu/ 

vecāku žūrija 

VKKF, 

LNB, LBB 

3 grāmatas 

par 25,19, 

publicitātes 

materiāli, 

atstarotāji 

dalībniekiem 

Lai aktīvāk iesaistītos lasīšanas 

veicināšanā un popularizētu grāmatu 

lasīšanu, bibliotēka piedalās Bērnu, 

jauniešu, vecāku žūrijā. Projekta 

ietvaros tiek organizēti dažādi lasīšanu 

popularizējoši pasākumi, lasīšanas 

stundas, grāmatu apskati, tikšanās u.c. 

atbalstīts 

Dalība Gulbenes 

novada 

bibliotēkas 

projektā 

„Europe Direct 

informācijas 

centrs Gulbenē” 

Eiropas 

Komisija 

Finansējums 

Gulbenes 

novada 

bibliotēkas 

budžetā. 

~2300 

 

Projekta rezultātā bibliotēkās Alūksnē 

un Madonā darbojas Europe Direct 

informācijas centra Gulbenē filiāles, kas 

sniedz iedzīvotājiem informāciju ar 

Eiropas Savienību saistītos jautājumos, 

organizē izglītojošas aktivitātes. 

Bibliotēka iegūst finansējumu gan darba 

samaksai darbiniekiem, lektoriem, 

dažādu aktivitāšu organizēšanai, 

publicitātes materiāliem u.c.  

atbalstīts 

Lasītprieks kopā 

ar rakstnieku. 

Mūs vieno 

mīlestība pret 

Latviju. 

VKKF Pieprasītais 

finansējums 

480,00 

Projekta mērķis- veicināt interesi par 

latviešu orģinālliteratūru, dodot iespēju 

bērniem un jauniešiem klātienē tikties 

ar rakstniekiem. 

neatbalstīts 

Dalība biedrības 

“Kultūras un 

izglītības centrs 

“STILI”” 

projektā 

“Ceļojošā izstāde 

“Rakstniecei 

Mārai Svīrei -

80”” 

Alūksnes 

novada 

pašvaldība 

Finansējums 

biedrības 

“Kultūras un 

izglītības 

centrs 

“STILI”” 

budžetā 

Projekta rezultātā bibliotēkā skatāma 

ceļojošā izstāde “Mārai Svīrei-80”, kurā 

izmantoti bibliotēkas krājumā esošie 

novadpētniecības materiāli. 

http://ejuz.lv/vire 

dalība 

Augstvērtīga 

tulkotā un 

nozaru literatūra 

LBB, LNB, 

VKKF 

200 grāmatas 

par EUR 

2176,13 

Bibliotēku krājumi papildināti ar 

augstvērtīgu literatūru, notikusi tās 

popularizēšana 

http://ejuz.lv/labasgramatas 

dalība 

Dalība UNESCO 

Latvijas 

Nacionālās 

komisijas   

“Stāstu 

bibliotēku” tīklā 

UNESCO 

LNK 

Iespēja bez 

maksas 

piedalīties 

profesionālās 

pilnveides 

pasākumos 

Alūksnes pilsētas bibliotēka ir 

UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla 

dalībniece, kas cenšas veicināt 

stāstīšanas tradīciju savā kopienā. 

Pasākumu cikls “Profesiju stāsti”, 

“Vienas mājas stāsts” u.c. 

dalība 

Kulturāls 

mākoņpiedāvā-

jums 

SIA “Telia 

Latvija”, 

KISC 

 Iespēja par zemāku samaksu piedāvāt 

bibliotēkas datorlietotājiem izmantot 3 

virtuālās datordarbvirsmas, kas sniedz 

ātru programmu startēšanu, darbību 

tajās, neskatoties uz to, cik veca ir 

datortehnika 

dalība 

http://ejuz.lv/luksnespele
http://ejuz.lv/iepazistinovadu
http://ej.uz/ipdq
http://ejuz.lv/vire
http://ejuz.lv/labasgramatas
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• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem. 

 Papildus finansējuma piesaisti, izmantojot iespēju iesniegt projektus, pārsvarā izmanto tikai 

Alūksnes pilsētas bibliotēka. Pagastu bibliotēku vadītāji, labākajā gadījumā, uzrakstot pieteikumu, 

iesaistās lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija. Bibliotekāriem 

jāsadarbojas ar sava pagasta/pilsētas citām iestādēm un kopīgi jāpiedalās projektu konkursos par 

papildus finansējuma ieguves iespējām. No Alūksnes novada bibliotēku puses netiek izmantota 

iespēja piedalīties ikgadējā Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā kultūras un 

kultūrizglītības iestādēm, šo iespēju izmanto tikai Alūksnes pilsētas bibliotēka. 

 Atsevišķi bibliotēku darbinieki (Annā, Pededzē), kuri ir aktīvi pagasta sabiedriskās dzīves 

atbalstītāji, iesaistās un piedalās pagasta pārvaldes vai sabiedrisko organizāciju projektu izstrādē un 

realizācijā.  

 Bibliotēku darbiniekiem trūkst motivācijas izstrādāt un realizēt projektus, nesaņemot par to 

papildus atlīdzību.   

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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10.  Publicitāte. 

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

pakalpojumiem 

 Lai radītu cilvēkos interesi par bibliotēku un vēlmi kļūt par tās lietotāju un pasākumu 

apmeklētāju, ļoti liela loma ir bibliotēkas publicitātei, tam, kā mēs to reklamējam, kā par saviem 

pakalpojumiem stāstām sabiedrībai. Arī Alūksnes un Apes novadu bibliotēkas dažādos veidos cenšas 

sabiedrību informēt par pieejamajiem resursiem un pakalpojumiem: 

• informācija par bibliotēkas darba aktivitātēm regulāri tiek atspoguļota vietējos laikrakstos 

“Alūksnes Ziņas”, “Malienas Ziņas”, to inteneta vietnēs, žurnālisti bieži tiek aicināti uz 

dažādiem bibliotēku pasākumiem; 

• Alūksnes novada pašvaldību bibliotēku pasākumu plāns katru mēnesi tiek ievietots “Alūksnes 

Novada Ziņās”, savukārt Apes novadā bibliotēkas savas publicitātes veicināšanai izmanto 

vietējo izdevumu „Apes Novada Ziņas”; 

• tiek veidoti bukleti, informatīvas lapiņas, grāmatzīmes u.c. publicitātes materiāli par 

bibliotēkas pakalpojumiem, pasākumiem u.c., kas vienmēr pieejamas esošajiem un 

potenciālajiem bibliotēkas apmeklētājiem; 

• atsevišķi tiek veidoti arī jaunākās literatūras saraksti, abonēto preses izdevumu saraksti, kas 

pieejami gan interneta vietnēs, gan bibliotēkās uz vietas. 

•  informācija par bibliotēkās notiekošajiem pasākumiem katru mēnesi tiek nodota Alūksnes 

novada pašvaldības informācijas aprites speciālistei, kura to ievieto kopīgajā pašvaldības 

pasākumu darba plānā, kurš elektroniski tiek nosūtīts visām pašvaldības iestādēm un citiem 

masu mēdijiem. 

• Bibliotēkas 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, jauno grāmatu sarakstus u.c. Alūksnes pilsētas bibliotēkas profila skatījumi – 

2001. 

• 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. 

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.albibl.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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• Sava interneta vietne ir tikai Alūksnes pilsētas bibliotēkai- www.albibl.lv, tīmekļa vietnes 

struktūra nav mainījusies, te informācija strukturēta vairākās sadaļās- Aktualitātes, Par 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”. 

• Par bērnu literatūras nodaļas aktivitātēm var uzzināt, Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu 

literatūras nodaļas blogā  www.berni.albibl.lv. Bloga apmeklējuma statistika: 2016.gadā 

blogu  gada laikā apmeklējuši 961 unikālie lietotāji.  

• Aktīvi pārstāvēts Alūksnes pilsētas bibliotēkas profils sociālajā tīklā www.draugiem.lv - 

http://www.draugiem.lv/apb/. 2016.gadā tajā publicēta  551 jauna ziņa, ievietotas 3 aptaujas  

un izveidotas 77 fotogalerijas, kuras papildinātas  ar 736 bildēm. Šobrīd  www.draugiem.lv 

vietnē Alūksnes pilsētas bibliotēkas profilam ir 692 sekotāji (gada laikā klāt nākuši 135), tātad  

pieaugums sastāda  24,73%.  Lapas vieta kopējā topā ierindojas 396. pozīcijā (no 35377). 

Lapas apmeklējumu skaits gada laikā – 23019, unikālie apmeklējumi – 3028. 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 ir izveidota arī atsevišķa lapa sociālajā portālā www.draugiem.lv- 

http://www.draugiem.lv/berni.albibl. Tajā tika reģistrēti 970 lapas unikālie apmeklējumi, tai  

sekoja  136 lietotāji un lapas kopējais skatījumu skaits sasniedza 22 309 reizes. Atskaites 

periodā profilu sociālajā tīklā www.draugiem.lv izveidojusi un aktīvi tajā darbojas Gaujienas 

bibliotēka - www.draugiem.lv/gaujienasbiblioteka.lv. 

• Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir arī savs Twitter konts https://twitter.com/AlBibl, tam ir 491 

sekotājs, apmeklējums atskaites periodā- 2180. Sociālajā tīklā Twitter darbojas arī Apes 

bibliotēka https://twitter.com/apes_biblioteka un Gaujienas bibliotēka 

https://twitter.com/GBiblioteka 

• Jaunannas, Annas un Trapenes bibliotēkas atsevišķus materiālus ievietojušas arī 

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

 Vairākas pagastu bibliotēkas epizodisku informāciju par bibliotēkas aktivitātēm mēdz ievietot 

sava pagasta izveidotajos profilos vai savos personīgajos. Tā, piemēram, atskaites periodā 

Veclaicenes bibliotēka uzsākusi ziņas ievietot pagasta profilā 

http://www.draugiem.lv/veclaicenespagasts.   

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

iespējas pilnvērtīgāk jāizmanto pagastu bibliotēkām. Bibliotēku darbiniekiem būtu nepieciešamas 

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

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi. 

 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. Vislabākais rezultāts 

parasti tiek sasniegts, rīkojot pasākumus kopā ar citām pagasta iestādēm. Daudzas bibliotēkas 

piedalās muzeju naktīs – Trapene, Veclaicene, Jaunlaicene u.c. Šāda sadarbība par tradīciju ir kļuvusi 

arī Bejas pagastā - sadarbībā ar Bejas novadpētniecības centru tiek rīkoti muzeju – bibliotēku nakts 

pasākumi, mākslas zāģēšanas sacensības u.c. Jaunlaicenē ir notikušas 3 prāta spēles – “Latvija” un 

“Ziemassvētki” sadarbībā ar Jaunlaicenes tautas namu, “Par un ap grāmatu” – ar Māriņkalna 

bibliotēku, Māriņkalna un Jaunlaicenes tautas namu. Mālupes bibliotēka kopā ar pagasta Saieta namu 

ir organizējuši Mālupes Muižas svētkus, kopā ar Mālupes pamatskolu - Barikāžu atceres dienas 

pasākumu un tikšanos ar Barikāžu dalībnieku Imantu Bertānu. Barikāžu atceres pasākumi ir notikuši 

arī Bejā, Jaunlaicenē, Alūksnē.  

 Trapenes bibliotēka ir piedalījusies republikas mēroga pasākumos - zibakcija ’’Latvija 

lasa’’, akcija ‘’Bibliotēkas nakts”, “Durvju stāsti” ( pēc fotogrāfijām jāatpazīst vairāk kā 40 Trapenes 

pagasta durvis). Reģionālie pasākumi - 7. Vidzemes patriotiskās dzejas festivāls ‘Latvji, brauciet,  

jūriņā!’’ Salacgrīvā). Vietējas nozīmes pasākumi - jauno grāmatu apskati 1x ceturksnī, 4 praktiskās 

http://www.albibl.lv/
http://www.berni.albibl.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/apb/
http://www.draugiem.lv-/
http://www.draugiem.lv/berni.albibl
http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/gaujienasbiblioteka.lv
https://twitter.com/AlBibl
https://twitter.com/apes_biblioteka
https://twitter.com/GBiblioteka
http://www.draugiem.lv/veclaicenespagasts
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nodarbības bezdarbniekiem ‘’Datorprasmju apgūšana, Jauno grāmatu apskati, radošās darbnīcas: 

dekupāžas veidošana uz stikla traukiem ar  Lieldienu tematiku, tikšanās ar ‘’lāču mammu’’ Līgatnes 

DT zvērkopi un rakstnieci Velgu Vītolu u.c. Ceļojošās izstādes sadarbībā ar Alūksnes pilsētas 

bibliotēku: ‘’Laikraksta ‘’Malienas Ziņas’’ 90 gadu jubilejas izstāde, fotomākslinieka Gunāra Bindes 

darbu izstāde, Ilzenietes Laines Meleces foto izstāde, alūksnietes Lindas Arājas fotogrāfiju izstāde- 

Ceļojumi, alūksnieša Jurija Dubasova vaļasprieks ‘’Papīrgriešana kā māksla’’u.c.). Trapenes 

bibliotēkai ir izgatavots jauns informatīvais stends- info grafika bibliotēkas āra laukumā. 

 Alsviķu bibliotēka – jau vairākus gadus Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertiem  tiek rīkoti 

pasākumi “Bibliotēkas nakts”, pat vairākas reizes gadā par dažādām tēmām, kuros ļoti aktīvi iesaistās 

vietējie pagasta bērni un jaunieši. Tā ir kļuvusi nu jau par noturīgu tradīciju, pateicoties enerģiskajai 

un darbīgajai bibliotekārei Sarmītei Meļķei. Nu tam ir nolēmuši pievienoties arī pagasta seniori. Viņi  

piedalījās pasākumā ”Nakts bibliotēkā” –saullēkta sagaidīšana kopā ar skolēniem. Tas notika pirmo 

reizi un visiem dalībniekiem ļoti patika. Seniori vēlējās zināt, ko šādos nakts pasākumos dara skolēni! 

 Gaujienas bibliotēka lielākie pasākumi pieaugušo auditorijai: februārī – literāri muzikāla 

pēcpusdiena “Palikt šai mirklī” , aprīlī – veselības mēneša ietvaros tikšanās ar grāmatu autori, 

pirtnieci Valdu Vītolu un lekcija par veselīgu dzīvesveidu, septembrī dzejas dienās tikšanās ar 

rakstnieci Daci Judinu un mūziķi, dzejnieku Arturu Nīmani. Apmeklētāji piedalās E-prasmju nedēļas, 

Bibliotēku nedēļas un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumos. 

 Veclaicenes bibliotēka – pasākums novadniekiem Mārai Svīrei un Aivaram Berķim “Kam 

būs kalnu, kam pakalnu nest” sadarbībā ar tautas namu un muzeju. Atceroties senču tradīcijas, 

februāra mēnesī  bibliotēkā bija sveču izstāde, kā arī praktisks pasākums “ Svečošanās”, kur arī paši 

dalībnieki lēja sveces. Neparasts pasākums, kas piesaistīja interesentus bija “Pucēsimies vasarai”- 

lakats, šalle kā sievietes aksesuārs. 

 Pededzes bibliotēkā jau trīs gadi regulāri 1 x nedēļā notiek aktīvo senioru pulciņa nodarbības. 

Tiek rīkotas rokdarbu izstādes uz vietas bibliotēkā un tautas namā, arī izbraukuma pasākumos. Pirms 

Ziemassvētkiem Pededzes pagasta iedzīvotāji kopā ar saviem draugiem pulcējās bibliotēkā uz sveces 

iedegšanu Adventes vainagā. Šajos mirkļos klāt bija interesenti no Mārkalnes, Jaunalūksnes, Liepnas 

un Mālupes pagastiem. Visās reizēs bibliotēkas lietotāji kopā ar saviem sadarbības draugiem apliecina 

savas radošās prasmes, un visās nodarbībās uzdevums bija viens – sašūt dāvanu maisiņus 

Ziemassvētkiem. Šīs tikšanas ir nozīmīgas abām pusēm, jo stiprina sadarbību, gūst jaunas iemaņas  

un aizvien lielāks skaits no pašu pagasta iedzīvotājiem kļūst par bibliotēkas lietotājiem. 

 Ilzenes bibliotēka organizēja Līvu dienu Ilzenē. Šogad pasākumā piedalījās 50 dalībnieki, 

pieaugušie un skolēni, kuri klausījās par  vēsturnieka J. Līča un valodnieces M. Mednes  stāstījumus 

par  līvu tautas izplatību Ziemeļvidzemē un tās tradīcijām.  

 Joprojām aktuālas ir arī dažādas netradicionālās izstādes - Latvijas Mākslas akadēmijas 

audzēkņa  rotu izstāde - gredzeni, rokassprādzes (Maliena), rokdarbu, ziedu, gleznu, fotogrāfiju 

izstādes (Mālupe), sveču izstāde (Veclaicene) u.c. 

 

Tabula “Veiksmīgākie bibliotēku popularizējoši pasākumi  

Alūksnes pilsētas bibliotēkā 2016. gadā” 

Norises 

laiks 

Pasākums Īss pasākuma apraksts 

10.02. Ēnu diena bibliotēkā Ziemeru pamatskolas audzēkņu iepazīstināšana ar 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, lasītāju 

apkalpošanu, krājuma izvietojumu utt. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1455199447  

17.02. Tikšanās ar Alūksnes 

senioru biedrības “Sudrabs” 

dalībniekiem 

Tikšanās laikā bibliotēkā seniori tika informēti par 

bibliotēkas pakalpojumiem, krājumu, jaunākajiem 

preses izdevumiem, novadpētniecības resursiem, 

uzklausītas viņu vēlmes u.c. 

24.02. Informatīva stunda 

skolēniem par programmu 

“Jauniešu garantija” 

Tikšanās laikā NVA Alūksnes filiāles pārstāve 

informēja Alūksnes vidusskolas jauniešus par iespēju 

bez maksas iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju 

kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā 

Latvijā. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1455199447
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08.03. Tikšanās ar fotomākslinieku 

novadnieku Gunāru Bindi 

“Sievietes apdziedātājs 

fotogrāfijās” 

Notika novadnieka fotogrāfa Gunāra Bindes izstādes 

atklāšana, kā arī tikšanās ar pašu mākslinieku. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1484658488  

07. - 

12.03. 

E- prasmju nedēļas 

pasākumi 

Informatīvās stundas: 

Letonika.lv- palīgs mācībās! 09.03. 

Informācija par Lauku Atbalsta dienesta (LAD) 

elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) 

pielietošanu klientu apkalpošanā. 10.03. 

Elektroniskais bibliotēku katalogs- tas ir vienkārši! 

11.03. 

E-resursi Gaismas tīklā 11.03. 

16.03. Politiski represēto kluba 

“Sarma” tikšanās un filmas 

demonstrēšana 

Tikšanās laikā dalībnieki noskatījās filmu par 

represētajiem, tika iepazīstināti ar grāmatām, kas 

stāsta par leģionāriem, to likteni. 

31.03. Tematisks pasākums “Bēgļi, 

Eiropa un mēs” 

AVĢ audzēkņu tikšanās ar politologu Ivaru Ijabu, 

saruna par aktuāliem politiskiem jautājumiem, bēgļu 

krīzi Eiropā u.c. 

21.04. Tematisks pasākums 

„Patiesības stunda” 

Tikšanās ar žurnālistu un rakstnieku, bijušo 

speciālkorespondentu Ukrainā Imantu Liepiņu, 

saruna par situāciju Ukrainā un Maximas traģēdiju. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1461663346  

21.04. Bibliotēkas Draugu klubiņa 

dibināšana un pirmā 

tikšanās 

Notika pirmā bibliotēkas Draugu klubiņa tikšanās, 

apzināti dalībnieki, kā arī katra vēlmes, lai varētu 

plānot turpmākos pasākumus. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1461928909  

12.05. Bibliotēkas Draugu klubiņa 

otrā tikšanās “Garšaugi un 

ķirbji mūsu dārzos” 

Klubiņa dalībniece Inese Priedniece, kura aizraujas 

ar dārzkopību, stāstīja par dažādu garšaugu un ķirbju 

audzēšanu un to vērtīgajām īpašībām. 

http://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=419325637  

19.08. “Talantīgas domāšanas 

noslēpumi” Tikšanās ar 

Jūliju Muraškovski. 

Tikšanās ar zinātnieku, LU un RISEBA pasniedzēju, 

grāmatas “Talantīgas domāšanas noslēpumi” autoru 

Jūliju Muraškovski, grāmatas prezentācija. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1476875101  

15.09. Marikas Svīķes un Jāņa 

Žagariņa saruna dzejā un 

mūzikā “Viss turpinās…” 

Dzejas dienu pasākums, jaunās Marikas Svīķes 

grāmatas “Viss turpinās” prezentācija. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1476881365  

06.10. Lekcija “Līdzsvars starp 

indivīda un sabiedrības 

interesēm Latvijā un 

Eiropā”. Tikšanās ar juristu 

Gunāru Kūtri 

Tikšanās laikā bijušais Satversmes tiesas 

priekšsēdētājs, 12. Saeimas deputāts Gunārs Kūtris 

iepazīstināja klātesošos ar to, kā tiek samērotas katra 

indivīda un visas sabiedrības intereses Latvijā un 

Eiropā. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1477486802  

28.10. Bibliotēkas Draugu klubiņš  

- tikšanās ar Ingu un Uģi 

Prauliņiem, grāmatas 

“Muižas zupas” 

prezentācija. 

Ērmaņu muižas īpašnieki Inga un Uģis Prauliņi 

pastāstīja par savām aktivitātēm un paredzamajiem 

pasākumiem Ērmaņu muižā Malienas pagastā, kā arī 

prezentēja savu jauniznākušo pavārgrāmatu “Muižas 

zupas”. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1479134405  

21.11. Bibliotēkas draugu klubiņš 

– “Vienas mājas stāsts: 

Ahero māja” 

Tikšanās ar novadpētniekiem Gunāru Ozoliņu un 

Vilni Blūmu, nofilmētā materiāla demonstrēšana par 

mājas Dārza ielā 1un tās iedzīvotāju likteņiem. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1480946908  

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1484658488
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1461663346
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1461928909
http://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=419325637
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1476875101
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1476881365
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1477486802
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1479134405
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1480946908
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20.12. Bibliotēkas Draugu klubiņš 

– Dinas Avotiņas radošā 

darbnīca: dāvanu kastīšu 

izgatavošana. 

Radošajā darbnīcā tās dalībnieki mācījās gatavot 

dāvanu kastītes un apsveikumus Ziemassvētkiem. 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1484663348  

 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

 Lai veicinātu savas iestādes publicitāti, būtu vairāk sevi jāreklamē sociālajos tīklos. It īpaši 

jauniešiem tas ir svarīgs informācijas avots. Rīkojot pasākumus iedzīvotājiem, noteikti būtu jāstrādā 

komandā visām pagasta iestādēm, varbūt pat vajadzētu sadarboties arī ar kaimiņu pagastiem, jo tad 

šiem pasākumiem noteikti būs labāka kvalitāte un līdz ar to arī plašāks skanējums. Arī organizējot 

pasākumus bērniem un jauniešiem, tiem noteikti būtu jābūt atraktīviem ar pašu dalībnieku 

iesaistīšanos, lai bērniem rodas vēlme atkal apmeklēt bibliotēku, jo tur bija labi un interesanti. 

 

Sagatavoja Silvija Mūrniece, Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe 

  

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1484663348


Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darba pārskats par 2016.gadu 

55 

 

11.  Sadarbības tīkla raksturojums. 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkai kā novada pašvaldības iestādei un reģiona galvenajai bibliotēkai 

ir vistiešākā sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību, tā pārstāv arī pārējo novada bibliotēku 

intereses pašvaldībā. Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore piedalās novada domes sēdēs, ikmēneša 

informatīvajās sanāksmēs pie domes vadības, komitejās, ja nepieciešams- pagastu pārvalžu vadītāju 

sanāksmēs, kur tiek stāstīts par paveikto, plānoto darbību, tiek aktualizētas problēmas bibliotēku 

darbā, notiek attīstības jautājumu risināšana, informācijas apmaiņa u.c. Alūksnes pilsētas bibliotēkas 

direktore katru nedēļu piedalās arī novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas organizētajās 

sanāksmēs, kur tiekas ar pārējiem pilsētas kultūras, sporta un tūrisma speciālistiem, dalās informācijā, 

saskaņo pasākumu grafikus, runā par sadarbības plāniem, problēmām un to risinājumiem u.c. Kopā 

ar Kultūras un sporta nodaļu tiek organizēti atsevišķi profesionālās pilnveides semināri, rīkots 

pieredzes brauciens, organizēti Grāmatu svētki un novadpētniecības konkurss. 

 Alūksnes novada pagastu bibliotēkas ir pagastu pārvalžu struktūrvienības un cieši sadarbojas 

ar savām pagastu pārvaldēm finansiālo, saimniecisko, organizatorisko jautājumu risināšanā, 

apmeklē pagastu pārvalžu vadītāju organizētās sanāksmes, kur stāsta par savu darbu. 

 Ar Apes novada domi Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir noslēgts līgums par reģiona galvenās 

bibliotēkas funkciju nodrošināšanu Apes novadā. Pēc pieprasījuma tiek sniegta informācija par Apes 

novada bibliotēku darbu, informēta pašvaldība par organizētajiem profesionālās pilnveides 

pasākumiem, aktualitātēm bibliotēku darbā.  

 Apes novada bibliotēkas ir Apes novada pašvaldības iestādes un tām vistiešākā sadarbība 

finansiālo, saimniecisko un organizatorisko jautājumu risināšanā ir ar Apes novada domes 

izpilddirektoru. Apes novada bibliotēku vadītājiem jāuzlabo sadarbība ar novada pašvaldību, tagad 

komunikāciju, galvenokārt, notiek tikai ar domes izpilddirektoru, bet ar lēmējvaru- deputātiem tā ir 

nepietiekoša, nepieciešams apmeklēt komiteju un domes sēdes, kad tiek skatīti jautājumi, kas tieši 

vai netieši skar bibliotēku darbību. 

 Informācija par bibliotēkās notiekošajiem pasākumiem katru mēnesi tiek nodota pašvaldību 

informācijas aprites speciālistiem, kuri to ievieto kopīgajā pašvaldības pasākumu darba plānā, kurš 

elektroniski tiek nosūtīts visām pašvaldības iestādēm, masu mēdijiem, kā arī ievietots “Alūksnes 

Novada Vēstīs”, „Apes Novada Ziņās” un pašvaldību internetvietnēs. Alūksnes pilsētas bibliotēka 

pašvaldības informācijas aprites speciālistei regulāri nosūta tos rakstus no centrālās un citu reģionu 

preses, kas saistīti ar Alūksnes reģionu.  

 2016.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka uzsāka ciešāku sadarbību ar pašvaldības iestādi-

sociālās aprūpes centru “Alūksne”, piedāvājot tā klientiem jaunāko literatūru, grāmatu apskatus, 

centrā tika izspēlēta bibliotēkas veidotā spēle “Iepazīsti Alūksnes novadu”. Veiksmīgi sadarbība ar 

sociālās aprūpes centru “Trapene” norit Trapenes bibliotēkai, kuras darbinieki tur viesojas divreiz 

mēnesī. 

 Bibliotēkas laukos savus pasākumus lielākoties organizē, sadarbojoties ar citām pašvaldības 

kultūras iestādēm, muzejiem, novadpētniecības un tūrisma speciālistiem. Trapenes, Veclaicenes, 

Pededzes bibliotēkas piedalās Muzeju naktī. Mālupes pagasta bibliotēka kopā ar saieta namu 

iesaistījusies Mālupes muižas svētku organizēšanā, Jaunlaicenes bibliotēka- Muižas svētkos 

Jaunlaicenē. 

 Pozitīvā virzienā sadarbību pašvaldības iestāžu starpā veicina arī Alūksnes novada 

pašvaldības un Alūksnes pilsētas bibliotēkas izsludinātais ikgadējais novadpētniecības konkurss 

(2016.gadā- “Latvijai -100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas.”), kurā 

kopā, pētot kādu tēmu, piedalās kultūras un izglītības iestādes. Tā, piemēram, ļoti laba sadarbība jau 

ilgus gadus šajā jomā ir Bejas bibliotēkai un Bejas novadpētniecības centram, Jaunlaicenes bibliotēkai 

un tautas namam. Pateicoties Alsviķu bibliotēkas vadītājas sadarbībai ar tūrisma speciālistu, 

novadpētnieku Jāni Poli- tapusi grāmata “Alsviķu vēstures atspulgi”, grāmatas tapšanā, vācot un 

pierakstot atmiņas, pēc bibliotekāres aicinājuma- iesaistījušies arī vietējie iedzīvotāji. 
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 Viens no visbiežāk minētajiem sadarbības partneriem bibliotēkām ir pirmsskolas izglītības 

iestādes un skolas, kopā tiek rīkoti izglītojoši un lasītprasmi veicinoši pasākumi, biblitēku 

apmeklējumi, braukts ekskursijās u.c. 

 Bibliotēkas sadarbojas arī ar savu novadu pašvaldību sociālās palīdzības dienesta 

darbiniekiem: bezdarbnieku, kas saņem valsts garantēto minimālās iztikas pabalstu,  nodarbinātība 

bibliotēkā, sociāli mazaizsargāto grupu apmācība datorprasmēs (piemēram, lietot internetbanku un 

izdrukāt pārskatu par bankas konta stāvokli, kas nepieciešams, lai saņemtu trūcīgās personas statusu), 

sadarbība grāmatu nogādāšanā mājās personām, kas pašas nevar apmeklēt bibliotēku. Trapenes 

bibliotēkā kopā ar pašvaldības sociālo darbinieku noorganizētas 4 nodarbības bezdarbniekiem sociālo 

prasmju pilnveidošana grupā ‘”Augsim paši un palīdzēsim augt citiem’’. Alūksnes bibliotēkā 

sadarbībā ar Sociālā palīdzības dienesta darbinieci V.Vārtukapteini noorganizēta tikšanās ar grāmatas 

“Talantīgās domāšanas noslēpumi” autoru J.Muraškovski. 

 Tā kā Alūksnes pilsētas bibliotēkai ir ierobežota telpu platība, tad ļoti veiksmīga sadarbība 

izveidojusies ar Alūksnes Kultūras centru un novada Dzimtsarakstu nodaļu minēto iestāžu telpu 

izmantošanā, organizējot pasākumus. Kopā ar Alūksnes Kultūras centru izsludināts radošo darbu 

konkurss skolēniem “Bīstams, svēts, skaists laiks”, kas veltīts barikāžu atceres gadadienai. 

 Apsveicama ir reģiona bibliotēku sadarbība ne tikai SBA izmantošanā, bet kopīgā 

pasākumu apmeklēšanā, organizēšanā. Tā, piemēram, Dzejas dienas pasākumu Alūksnē apmeklē arī 

Alsviķu, Malienas un Jaunannas bibliotēku aktīvākie lasītāji, tikšanos ar grāmatu autori Intu Blūmu 

Gaujienā apmeklē arī citu Apes novada bibliotēku lasītāji, tādējādi tiek nodrošināts gan pasākumu 

apmeklējums, gan dažādots pasākumu piedāvājums un ekonomiski izlietots finansējums. Alūksnes 

pilsētas bibliotēkai laba sadarbība ar Trapenes bibliotēku, kura saviem apmeklētājiem piedāvā tās 

izstādes, ko veidojuši Alūksnes pilsētas bibliotēkas  darbinieki ciklā “Alūksniešu vaļasprieki”.  

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

Tabula “Alūksnes un Apes novadu bibliotēku svarīgākie sadarbības partneri” 

Sadarbības 

partneris 

Galvenās sadarbības jomas 

 

Laikraksts 

„Malienas Ziņas”  

Publicitātes nodrošināšana, informācijas apmaiņa, izplatīšana 

laikrakstā un tā interneta vietnē www.malienaszinas.lv, žurnālistu 

piedalīšanās bibliotēku aktivitātēs. 

2016.gadā laikraksta veidotajā rakstu sērijā par Alūksnes novada 

pagastiem- stāsti- reportāžas arī par bibliotēkām. 2016.gadā 

laikraksts ar rakstu sēriju aktualizējis jautājumu par lasīšanas nozīmi. 

http://www.malienaszinas.lv/?p=43894  

Laikraksts 

„Alūksnes Ziņas” 

Publicitātes nodrošināšana, informācijas apmaiņa, izplatīšana 

laikrakstā un tā interneta vietnē www.aluksniesiem.lv, , žurnālistu 

piedalīšanās bibliotēku aktivitātēs.  

Alūksnes 

nevalstisko 

organizāciju 

atbalsta centrs, 

Alūksnes un Apes 

novadu fonds 

Informācijas apmaiņa, izplatīšana, NVO centra organizēto pasākumu 

apmeklēšana (Iedzīvotāju forums). Iesaistīšanās labdarības akcijās 

(ziedojumu vākšana A.Pelēča grāmatas  “Čabiņš” izdošanai, 

dzīvnieku patversmei “Astes un Ūsas”), dalība NVO atbalsta centra 

izsludinātajos projektu konkursos. 

Biedrības, 

apvienības, 

sabiedriskās 

organizācijas 

 

Alūksnes novada bibliotēkām- sadarbība ar Politiski represēto 

klubu „Sarma”- palīdzība grāmatu izplatīšanā, pasākumu 

organizēšanā, bibliotēkas telpu un prezentācijas tehnikas 

izmantošana. Kluba “Sarma” izdoto grāmatu dāvinājumi 

bibliotēkām. Nepieciešamās informācijas nodrošināšana. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai- sadarbība ar  pilsētas senioru biedrību 

„Sudrabs”: informācijas apmaiņa, piedaloties viņu organizētajās 

sanāksmēs, tikšanās bibliotēkā un iepazīstinot ar jaunumiem 

http://www.malienaszinas.lv/
http://www.malienaszinas.lv/?p=43894
http://www.aluksniesiem.lv/
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bibliotēkas darbā, apmācību organizēšana e-pakalpojumu 

izmantošanā, savstarpēji pasākumu apmeklējumi, iepazīstināšana ar 

bibliotēkas resursiem, Seniori savos pasākumos,  izmanto bibliotēkas 

novadpētniecības krājuma materiālus, bibliotēkas darbinieki palīdz 

sagatavotot jautājumus - konkursus par novada vēsturi  u.c. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkai- sadarbība ar studiju AQUA un tās 

vadītāju mākslinieku Gunāru Ozoliņu- vietējo mākslinieku 

(amatieru) izstāžu organizēšana, bibliotēkas telpu izmantošana 

nodarbībām. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka- Kultūras un izglītības centrs “Stili”- 

sadarbība ceļojošo izstāžu izveidē, atbalsts projektu izstrādē. 

2016.gadā tapusi ceļojošā izstāde “Mārai Svīrei-80”. Izstādes 

tapšanā palīdzējusi arī Jaunlaicenes bibliotēka 

Annas bibliotēka- aktīva sadarbība ar pagasta senioru kopu “Virši 

zied” (jaunāko grāmatu apskati, tematiski pasākumi), biedrību 

“Nāc pretim” (projektu realizācija, pasākumu organizēšana) 

Zeltiņu bibliotēkā- sadarbība ar senioru kopu “Zeltenes”: grāmatu 

apskati, jaunumi bibliotēkā, pasākumi. 

Alsviķu bibliotēkā- sadarbība ar senioru kopām “Noskaņa” un 

„Par prieku sev un citiem” : apmācības IT jomā, jauno grāmatu 

apskati, seniori palīdz bibliotekārei novadpētniecības darbā. 

Jaunannas bibliotēka piedalās biedrības “Interešu centrs 

“Jaunanna”” projektā 

Pededzes bibliotēkā- 1 reizi nedēļā notiek aktīvo senioru pulciņa 

nodarbības, regulāri tiek organizētas rokdarbu izstādes 

Māriņkalna bibliotēka- sadarbība ar 29.Ziemeru mazpulku vadītāju 

J.Bērtiņu mazpulku vēstures pētīšanā 

Grāmatu tirgotāji Veiksmīga sadarbība visām bibliotēkām ar individuālo komersantu 

“Virja AK” grāmatu iegādē, piegādē. 

SIA “Donita” (grāmatnīca) Alūksnē piešķir bibliotēkām 15% atlaidi. 

Gulbenes, 

Madonas 

bibliotēkas 

Kopīga dalība projektā par Europe Direct informācijas punktu 

izveidi bibliotēkās. Informācijas apmaiņa.  

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

Informācijas aprite, konsultācijas, profesionālās pilnveides 

pasākumi, sanāksmes, SBA pakalpojumi, atbalsts Bērnu/jauniešu/ 

vecāku žūrijai, projekts “Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra”, 

dokumentu elektroniskā piegāde, dalība akcijā "Tautas grāmatu 

plaukts" u.c. 

Profesionālās pilnveides seminārs Alūksnes reģiona bibliotēku 

darbiniekiem. 

Alūksnes pilsētas bibliotēka un Apes bibliotēka 2016.gadā uzsāka 

pašvaldību izdevumu tiešsaitē iesniegšanu LNB Digitālajā 

bibliotēkā. 

Latvijas 

Nacionālās 

bibliotēkas 

Atbalsta biedrība 

Dalība balvas “Pagasta bibliotekārs- gaismas nesējs” 

popularizēšanā, pretendentu izvirzīšanā. 
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Latvijas 

bibliotekāru 

biedrība (LBB) 

LBB Vidzemes 

nodaļa 

Profesionālo aktivitāšu organizēšana, dalība tajās. 

Vidzemes bibliotēku darbinieku saietu organizēšana, dalība tajos, 

pieredzes apmaiņa. 

LR Kultūras 

ministrija  

Bibliotēku un 

arhīvu nodaļa 

Profesionālās informācijas apmaiņa, konsultācijas, reģiona vietējās 

nozīmes bibliotēku 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, profesionālās pilnveides 

pasākumi, informatīvo materiālu izplatīšana 

Lauku bibliotēku 

atbalsta biedrība 

Grāmatu svētku organizēšana, dalība konkursā „Lielā lasītāju balva”, 

grāmatu dāvinājumu saņemšana 

UNESCO Latvijas 

Nacionālā komisija 

Izglītojošas aktivitātes, dalība tīklā  „Stāstu bibliotēkas” 

Ziemeļu Ministru 

padomes birojs 

Latvijā 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas organizēšana, publicitātes materiāli, 

foto izstāde “Līva un Ingmars” Alūksnes pilsētas bibliotēkā 

Latvijas 

Republikas Ārlietu 

Ministrija 

Semināru organizēšana ES informācijas punktu koordinatoriem 

Lauvu klubs 

„Alūksne” 

sadarbībā ar Lauvu 

kluba biedriem 

Sundbibergā, 

Zviedrijā 

Lauvu kluba biedri sarūpējuši dāvinājumu Alūksnes pilsētas 

bibliotēkai- 23 grāmatas un galda spēles kopsummā par 310 eiro. 

Latvijas Banka Sabiedrības aptaujas „Latvijas gada monēta” popularizēšana, 

iedzīvotāju informēšana, aptaujas anketu savākšana. Aktīvāko 

bibliotēku- Apes un Zeltiņu- dalība noslēguma pasākumā, 

apbalvošana. 

Latviešu valodas 

aģentūra 

Kopīga semināra bibliotēku darbiniekiem organizēšana par valodas 

kultūras jautājumiem, izstādes “Saredzi valodu, saredzi stāstu” 

eksponēšana Alūksnes bibliotēkā, Eiropas valodas dienas konkursa 

popularizēšana 

Lauku atbalsta 

dienests, 
Ziemeļaustrumu 

reģionālā 

Apmācību seminārs par Lauku atbalsta dienesta (LAD) 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) pielietošanu klientu 

apkalpošanā. 
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laiksaimniecības 

pārvalde 
Bibliotēkās notiek LAD speciālistu konsultācijas, praktiskā 

palīdzība lauksaimniekiem EPS izmantošanā u.c. 

SIA Telia Latvija Sadarbība kvalitatīva interneta pieslēguma/ datu pārraides tīkla 

darbības nodrošināšanā un tehniskās palīdzības sniegšana.  

Alūksnes, Annas un Liepnas bibliotēku dalība pilotprojektā 

“Kulturāls mākoņpiedāvājums”, kas nodrošināja virtuālo 

datordarbvirsmu izmantošanu. 

SIA Līgatnes 

papīrs 

Iesaistīšanās makulatūras vākšanas akcijā- Mālupes, Alūksnes, 

Jaunlaicenes bibliotēkas 

Valsts probācijas 

dienesta Alūksnes 

teritoriālā 

struktūrvienība 

Probācijas klientu nodarbināšana Alūksnes pilsētas bibliotēkā.  

2016.gadā Alūksnes bibliotēkā tika nodarbināti 2 klienti, kas kopā 

nostrādājuši 126 h. Veikta laikrakstu “Padomju Alūksne”, “Oktobra 

Karogs” un “Dzirkstele” digitalizācija un digitalizētā materiāla 

apstrāde.  

Smiltenes 

tehnikuma Alsviķu 

teritoriālā 

struktūrvienība 

Sadarbības līgums ar Alūksnes pilsētas bibliotēku, kas nodrošina 1 

audzēknim darba vidē balstītas apmācības izglītības programmā 

“Datoru lietošana”, kvalifikācija- teksta redaktora operators. 

Latvijas Nacionālā 

arhīva Alūksnes 

zonālais valsts 

arhīvs 

Novadpētniecībai nepieciešamo materiālu iegūšana no arhīva 

krājuma, veidojot novadpētniecības izstādes un piedaloties 

novadpētniecības konkursā. 

A/s Swedbank Alūksnes pilsētas bibliotēkā- Swedbank speciālisti veica lietotāju 

apmācības internetbankas lietošanā. 

A/s Ergo Latvija Alūksnes pilsētas bibliotēkā – Ergo Latvija speciālists 1reiz mēnesī 

piedāvā saņemt konsultācijas par apdrošināšanas pakalpojumiem 

Nodarbinātības 

Valsts aģentūras 

Alūksnes filiāle 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas dalība Alūksnes pašvaldības īstenotajā  

aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, 

kura ietvaros bibliotēkā apkopēja pienākumus un palīgdarbus veica 

3 darbinieki (katrs 4 mēnešus). Speciālists no NVA piedalījās 

bibliotēkas organizētajā informatīvajā stundā, stāstot par 

programmas Jauniešu garantija iespējām. 

Radošas 

personības- literāti, 

mākslinieki, 

novadpētnieki, 

video operatori u.c. 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā- tikšanās ar vietējiem literātiem, vietējo 

mākslinieku darbu izstādes, radošo alūksniešu darbu izstādes (foto, 

kolekciju, rokdarbu, novadpētniecības). 

Alūksnes bibliotēkā radošo darbnīcu- dāvanu kastīšu izgatavošana  

vadīja alūksniete D.Avotiņa, papīra locīšana origami tehnikā- 

J.Freimane, J.Dubasovs- izstāde papīrgriešana kā māksla, 

S,Kuzņecovas izšūtās gleznas, M.Salmiņa akvareļu izstāde, 

māksliniece D.Rudzīte vadījusi radošo nodarbību papīra tērpu 

modeļu radīšanā u.c. 

Sadarbībā ar mākslinieci L.Kukli tapusi spēle “Iepazīsti Alūksnes 

novadu”. 

Sadarbībā ar alūksnieti, video operatoru V.Blūmu Alūksnes 

bibliotēka ieguvusi savā krājumā vērtīgus ar novada vēsturi saistītus 

DVD, tiek filmēti atmiņu stāstījumi. 

Fotoizstādes- S.Čibala, L.Arāja, rotaļlietu izstāde- M.Kubiļus. 

Jāuzsver, ka radošo cilvēku devums savai bibliotēkai ir bezmaksas! 
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• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība. 

 2016.gadā bibliotēkas nav iesaistījušās konkrētos sadarbības projektos starptautiskā līmenī. 

Veclaicenes bibliotēka iesaistās pagasta pārvaldes pārrobežu sadarbības projektā- Igauņu dienas 

organizēšanā Veclaicenes pagastā, kad uz to katru gadu ierodas viesi no Igaunijas. 2016.gadā Igauņu 

dienā Veclaicenē ar savu kultūras un kulinārijas programmu piedalījās igauņi no Setu zemes. 

 Bibliotēku darbiniekiem iesaistīties starptautiskos projektos traucē nepietiekamās svešvalodu 

zināšanas. 

•  Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs. 

 Viena no bibliotēku svarīgākajām aizstāvības formām- regulāri atgādināt bibliotēkas 

finansētājam- pašvaldībai- par bibliotēkas nozīmību, pierādot to ar statistikas datiem, konkrētiem 

faktiem un stāstiem, un, pirmkārt, tas jādara jau pašam bibliotekāram. Ja bibliotēkas darbinieks pats 

apzināsies bibliotēkas sniegto pakalpojumu nozīmību kopienas dzīvē, ja pats darbinieks būs aktīvs 

un ar darbiem pierādīs bibliotēkas vērtību pagasta/pilsētas dzīvē, tad arī no pašvaldības būs gaidāms 

lielāks atbalsts un sapratne. Ļoti svarīga ir paša darbinieka attieksme pret bibliotēku, veicamo darbu, 

tā nevar būt vienaldzība un pasivitāte. 

 Piemēram, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore piedalās ikmēneša informatīvajās 

sanāksmēs pie domes vadības, ja nepieciešams- pagastu pārvalžu vadītāju sanāksmēs, kur tiek stāstīts 

par paveikto, plānoto, tiek aktualizētas problēmas, akcentēts labākais bibliotēku darbā utt. Sociālās, 

izglītības un kultūras komitejas sēdē deputāti tiek informēti par aizvadītā gada bibliotēku darba 

rezultātiem. Jau vairākkārt Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore domes vadībai ir nodevusi 

bibliotēkas apmeklētāju izteikto neapmierinātību ar apgrūtināto pieejamību, lai nokļūtu bibliotēkas 

ēkas 2.stāvā.   

 Viennozīmīgi- bibliotēku darbiniekiem jākļūst aktīvākiem, izejot no savām bibliotēkām, 

dodoties pie saviem iedzīvotājiem un stāstot par savu darbu vēlreiz un vēlreiz. 2016.gadā Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas direktore viesojās senioru biedrībā “Sudrabs”, kas apvieno aktīvākos Alūksnes 

pilsētas seniorus, lai uzklausītu viņu vēlmes, ko bibliotēka var piedāvāt tieši viņiem un stāstītu par 

bibliotēkas pakalpojumiem, kas var atvieglot senioru ikdienu. Vēlāk par senioru vēlmēm- lai 

bibliotēka būtu ērti pieejama arī vecākā gadagājuma cilvēkiem- tika informēta arī domes vadība. 

Esam informēti, ka seniori šo vēlmi domes vadībai, tiekoties ar to, ir nodevuši arī paši. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 2016.gadā piedalījusies Alūksnes novada iedzīvotāju 

forumā, kur, piedaloties diskusijās darba grupās, izmantoja iespēju stāstīt par bibliotēkas lomu un 

devumu novada iedzīvotājiem. 2016.gadā Alūksnes pilsētas bibliotēkā nodibinājies bibliotēkas 

Draugu klubiņš, kura biedri ne tikai dalās ar citiem savās prasmēs, vaļaspriekos, zināšanās, bet, kā 

rādās- būs labi sabiedrotie bibliotēkai arī tās interešu pārstāvniecībā. 

 Viennozīmīgi svarīgas ir labas attiecības ar masu mēdijiem, Alūksnes reģionā tie ir vietējie 

laikraksti “Malienas Ziņas” un “Alūksnes Ziņas”, kas palīdz veidot sabiedrības viedokli par 

bibliotēkām.   

 Alūksnes novada pagastu bibliotēku vadītāji ik nedēļu  tiekas ar pārvalžu vadītājiem, stāstot 

par savu darbu. Sadarbība ar sava novada pašvaldību jāuzlabo Apes novada bibliotēkām. Bibliotēku 

darbiniekiem vēl daudz jāmācas bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā- kā uzrunāt iedzīvotājus, kā 

noskaidrot, ko viņi vēlas, kā reklamēt savus pakalpojumus, kā pārliecināt finansētājus, kā atrast labus 

partnerus un veidot ar tiem vienlīdzīgas partnerattiecības utt. 

 

Sagatavoja Iveta Ozoliņa, Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 
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12.  Metodiskais un konsultatīvais darbs. 

• Situācijas apraksts, kopaina pārskata periodā. 

 2016. gadā bibliotēku tīkls Alūksnes un Apes novados nav mainījies. Alūksnes pilsētas 

bibliotēka joprojām ir metodiskais un konsultatīvais centrs 21 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību 

bibliotēkai. Metodiskā darba galvenie virzieni ir palikuši nemainīgi - bibliotekārā darba koordinācija 

Alūksnes un Apes novados, bibliotēku darbinieku profesionālās tālākizglītības organizēšana, 

metodiskās palīdzības sniegšana pašvaldību bibliotēkām. 

 Svarīgākais notikums aizvadītajā gadā bija visu vietējās nozīmes bibliotēku akreditācija. Tika 

akreditētas 17 Alūksnes novada un 4 Apes novada bibliotēkas. Process ilga 3 dienas, bet beigās bija 

gandarījums par paveikto darbu un to, ka visas bibliotēkas veiksmīgi tika ar šo uzdevumu galā. 

 Galvenās atziņas, kas tika gūtas akreditācijas gaitā: 

 Krājuma kvalitāte - uzlabot krājuma saturisko kvalitāti (norakstīt neaktuālos un fiziski 

nolietotos izdevumus, atjaunot krājumu zinātņu nozarēs latviešu valodā un svešvalodās, veicināt 

grāmatu apgrozījumu, periodikas krājuma apgrozība ir vairākas reizes lielāka, aktualizēt krājuma 

atklāsmi, uzlabot tā kārtojumu un izvietojumu, rast iespēju izveidot krātuves telpas), 

 Bibliotekāro darba procesu dublēšana - atteikties no grāmatu pasīšu rakstīšanas, nedublējot 

BIS ALISE iespējas – to joprojām dara 10 bibliotēkas, 12 vairs pasītes neizmanto, neturpināt 

inventāra grāmatas manuālā formā, neturpināt kartīšu kataloga veidošanu, 

 Informācijas meklēšanas prasmes - informācijas meklēšanas prasmes tika vērtētas kā labas 18 

bibliotēkās, 3 bibliotēkās – kā viduvējas, kuras būtu nepieciešams uzlabot, nepieciešams vairāk 

reklamēt bibliotēkā pieejamās datu bāzes un to piedāvātās iespējas, 

 Novadpētniecības darbs - Iesaistīties reģiona novadpētniecības datu bāzes veidošanā,   

pārdomāti izvietot novadpētniecības krājumu, lai tas būtu ērti pieejams lietotājiem, liels darbs ir 

ieguldīts tajās bibliotēkās, kuras regulāri ir piedalījušās Alūksnes pilsētas bibliotēkas un Alūksnes 

novada pašvaldības Kultūras nodaļas organizētajos novadpētniecības konkursos, 

 Telpu iekārtojums, aprīkojums, norādes - telpu stāvoklis bibliotēkās vērtējams kā labs, 

kosmētiskais remonts būtu vēlams Veclaicenes bibliotēkā, Kalncempjos – datortelpas savienošana ar 

pārējām bibliotēkas telpām, abonementa kosmētiskais remonts, Pededzē – logu nomaiņa, apkures 

sistēmas uzlabošana, problēma – 12 bibliotēkās nav krātuves telpu, jauni grāmatu plaukti vajadzīgi 6 

bibliotēkās, nepieciešams rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku 12 bibliotēkās, norādes uz 

bibliotēku nav 6 apdzīvotās vietās, velonovietnes nav tikai pie 2 bibliotēkām. 

 Regulāri tiek veikta metodisko materiālu, svarīgu e-dokumentu un cita veida aktuālas 

profesionālas informācijas saņemšana un nodošana bibliotēkām, organizēta dalība nozīmīgākajos 

semināros, konferencēs u.c. bibliotēku darba aktivitātēs Latvijā, bibliotēku darba rādītāju apkopošana 

un analīze, statistikas datu rediģēšana kultūras kartē, datu par pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

savākšana, apkopošana un iesniegšana Kultūras ministrijai, LNB Bibliotēku Attīstības centram, 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. 

 2016. gadā Alūksnes pilsētas bibliotēka ir noorganizējusi 6 seminārus Alūksnes un Apes 

novadu bibliotēku darbiniekiem, kā arī 1 pieredzes braucienu uz Tartu Alūksnes novada bibliotēku 

darbiniekiem. Semināros  tika runāts par bibliotēku nozares galvenajām aktualitātēm, analizēti darba 

rezultāti, diskutēts par jaunu pakalpojumu ieviešanu bibliotēkās, spriests par lasīšanas veicināšanas 

iespējām un pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, notikusi dalīšanās pieredzē ar kolēģiem par 

dzirdēto dažādos tālākizglītības pasākumos. Gandrīz katra semināra darba kārtībā joprojām iekļaujam 

arī jaunāko vērtīgāko grāmatu apskatus. VKKF atbalstīja Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektu 

“Sarunas par literatūru”, kas deva iespēju uz semināriem uzaicināt literatūras kritiķus par dažādiem 

žanriem – Liegu Piešiņu par jaunāko latviešu un tulkoto daiļliteratūru, Bārbalu Simsoni – par latviešu 

un ārzemju fantāzijas literatūru, Aiju Kalvi – par bērnu un jauniešu literatūras vērtībām, kas ļāva 

bibliotekāriem labāk iepazīt dažādu žanru vērtīgākos izdevumus, lai varētu tos ieteikt saviem 

lasītājiem. 
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 Tika apmeklēti arī daudzi citu organizētie profesionālās pilnveides pasākumi. Jau 19. reizi 

apmeklējām LBB VN bibliotēku darbinieku vasaras saietu – konferenci, kura šogad notika Limbažos. 

Šie saieti ir ļoti vērtīgi gan jaunu zināšanu iegūšanas, gan jaunas pieredzes iegūšanas iespējām, gan 

arī brīvā laika saturīgas pavadīšanas dēļ. Pateicoties dalībai EDIC uzturēšanas projektā, ir iespēja 

apmeklēt arī daudzus Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, LR Ārlietu ministrijas organizētos 

seminārus un forumus. Ļoti vērtīgi bija piedalīties semināros, kurus organizēja Madonas novada 

bibliotēka projekta “Mācīsimies sadarbību jeb kopā mēs varam vairāk” ietvaros, jo tos vadīja 

pazīstami un ļoti profesionāli lektori – Uldis Pāvuls, Aigars Plotkāns un Pauls Irbins. Sīkāk skatīt 

profesionālās pilnveides pasākumus zemāk pievienotajās tabulās. 

• Reģiona galvenās bibliotēkas veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas, īstenotie 

profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi. 

Tabula “Alūksnes pilsētas bibliotēkas organizētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalīb-

nieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 28.01.2016. Alūksnes 

Kultūras 

centrs 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

LNB Bibliotēku 

attīstības centru 

Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku darbinieku seminārs 

Tēmas: 1. Nākotnes bibliotēka. 

Attīstības tendences un 

prognozes 2. Lasītāju klubi 

bibliotēkās. 3. Krājuma 

veidošanas politika. 4. Jaunākās 

literatūras apskats (lektore Liega 

Piešiņa). 

http://www.albibl.lv/?go=galerij

a&id=1454679532  

 

43 3 

2. 10.03.2016. Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku darbinieku seminārs 

Tēmas: 1. Aktualitātes 

bibliotēku darbā. 2. Informācija 

Lauku Atbalsta dienesta (LAD) 

elektroniskās pieteikšanās 

sistēmas (EPS) pielietošana 

klientu apkalpošanā. 3. Latviešu 

un ārzemju fantastikas literatūra 

(lektore Bārbala Simsone). 4. 

I.K. VIRJA viesošanās. 

http://www.draugiem.lv/apb/gall

ery/?pid=415580357  

30 4 

3. 31.03.2016. Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku darbinieku seminārs 

Tēmas: gatavošanās vietējās 

nozīmes bibliotēku akreditācijai. 

2. Bibliotēku nedēļa Alūksnes 

un Apes novadu bibliotēkās. 3. 

Vērtību pasaule mūsdienu bērnu 

literatūrā (lektore Aija Kalve).  

http://www.albibl.lv/?go=galerij

a&id=1459859695  

30 4 

4. 08.09.2016. Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku darbinieku seminārs 

Tēmas: 1. Vietējās nozīmes 

bibliotēku akreditācijas rezultātu 

analīze un secinājumi. 2. 

Svarīgākie jaunās darba sezonas 

pasākumi. 3. Krājuma 

komplektēšanas aktuālie 

jautājumi, ieskats jaunākajā 

32 5 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1454679532
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1454679532
http://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=415580357
http://www.draugiem.lv/apb/gallery/?pid=415580357
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1459859695
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1459859695
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literatūrā. 4. Valodas kultūras 

jautājumi, Eiropas Valodu 

dienas pasākumi Latvijā 

(Latviešu valodas aģentūras 

pārstāvji). 5. Grāmatu 

tirdzniecība I.K. VIRJA.  

5. 13.10.2016. Alūksnes 

Kultūras 

centrs 

Alūksnes novada 

pašvaldības 

kultūras un 

sporta nodaļa 

sadarbībā ar 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēku 

Alūksnes un Apes novadu 

kultūras darbinieku seminārs 

Tēmas: 1. Novadpētniecības 

konkursa noslēgums, 

apbalvošana. 2. 2017. gada 

valsts un novada galveno, 

nozīmīgāko notikumu, 

pasākumu un aktivitāšu plāna 

projekts. 3. Darbs grupās – 

Jaunumi un iespējas lietotāju 

apkalpošanā IS ALISE, Latvijas 

datu bāzu resursi bibliotēkām 

u.c. 

45 4 

6. 15.11.2016. Alūksnes 

pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka 

Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku darbinieku seminārs 

Tēmas: 1. Bibliotēkas 

pakalpojumu mērķgrupa – bērni 

un jaunieši. 2. Aktuālākais 

bibliotēku novadpētniecības 

darbā. 3. Bibliotēkas krājuma 

atklāsmes metodes. 4. Valsts 

ieņēmumu dienesta e – vide un e 

– pakalpojumu klāsts (VID 

pārstāvis). 5. Grāmatu 

tirdzniecība I.K. VIRJA. 

30 4 

7. 25.11.2016. Pieredzes 

brauciens uz 

Tartu 

Igaunijā 

Alūksnes pilsētas 

bibliotēka, 

Alūksnes novada 

pašvaldības 

kultūras un 

sporta nodaļa 

Alūksnes novada kultūras 

darbinieki apmeklēja Tartu 

pašvaldības kultūras iestādes – 

Igaunijas Nacionālo muzeju, 

Kultūras centru, bibliotēku, 

Ledus muzeju u.c. 

http://www.albibl.lv/?go=galerij

a&id=1480950390  

  

 

Tabula “Alūksnes reģiona bibliotēku darbinieku dalība  

citu organizētajos profesionālās pilnveides pasākumos” 

N.P.K. Vieta Organizētājs Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 
Dalībnieku 

skaits 

1. ES māja 

Rīgā 

Eiropas 

Komisijas 

pārstāvniecība 

Latvijā 

Seminārs – mācības “Pasākumu 

plānošana – no idejas līdz pasākuma 

realizācijai” 

1 

2. Rīga UNESCO 

Latvijas NK 

Tīkla “Stāstu bibliotēkas” seminārs 

“Garamantas dzimtajā valodā un 

dzimtajos dialektos” 

1 

3. Rīga KISc Seminārs “Latvijas datu bāzu un 

informācijas sistēmu resursi 

kvalitatīvas un uzticamas 

informācijas izguvei” 

1 

4. Rīga LNB Bibliotēku novadpētniecības darba 

ekspertu diskusija. 

1 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1480950390
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1480950390
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5. Limbaži  LBB VN, 

Limbažu galvenā 

bibliotēka  

LBB VN 19. saiets – konference 

“Visi ceļi ved uz bibliotēku – 

daudzkrāsainu Gaismas pili” 

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

=1474382020  

13 

6. Madona  Madonas novada 

bibliotēka 

Neformālās izglītības projekts 

“Mācīsimies sadarbību jeb kopā mēs 

varam vairāk. Iedvesmojoša un 

iesaistoša vadība. Personīgā 

efektivitāte un radošas pieejas 

sekmēšana uzņēmumā”. 

2 

7. Rīga SIA “Tieto 

Latvia” 

Seminārs “Bibliotēkas lietotāju 

apkalpošana sistēmā ALISE” 

2 

8. Rīga LNB, Rīgas 

Centrālā 

bibliotēka 

Bibliotēku novadpētniecības 

konference. 

1 

9. Rīga Ziemeļvalstu 

Ministru padomes 

birojs, LNB 

Informatīva sanāksme par 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

pasākumiem 2016. gadā. 

1 

10. Madona Madonas novada 

bibliotēka 

Neformālās izglītības projekts 

“Mācīsimies sadarbību jeb kopā mēs 

varam vairāk. Patērētāju psiholoģija 

un uzvedība. Uz klientiem orientēta 

organizācijas kultūra”. 

2 

11. Rīga LNB Mācību 

centrs 

Bibliotekāru profesionālās pilnveides 

kursi “Bibliotēkas pakalpojumu 

mērķgrupa – bērni un jaunieši”. 

1 

12. Rīga LNB Seminārs krājuma komplektēšanas 

speciālistiem. 

1 

 

13. Madona Madonas novada 

bibliotēka 

Neformālās izglītības projekts 

“Mācīsimies sadarbību jeb kopā mēs 

varam vairāk. Inovācijas un ideju 

vadība”. 

2 

14. Rīga LR Ārlietu 

ministrija, EK 

pārstāvniecība 

Latvijā, Eiropas 

Kustība Latvijā 

Eiropas savienības informācijas 

sniedzēju forums. 

1 

15. Rīga EK 

pārstāvniecība 

Latvijā 

Apmācības “Masu komunikācija: 

tradicionālo un sociālo mediju 

pielietojums”. 

1 

16. Cēsis Cēsu centrālā 

bibliotēka 

Vidzemes novadu bērnu un skolu 

bibliotēku darbinieku 15. konference 

“Ceļš uz bibliotēku”. 

7 

17. Rīga LNB Bērnu 

literatūras centrs 

Seminārs “Bērnu Žūrijas norise un 

inovācijas”. 

1 

18. Rīga, Liepāja LNB Reģiona galveno bibliotēku direktoru 

ikgadējie semināri. 

1 

 

19. Rīga LNB Reģiona galveno bibliotēku 

metodiķu ikgadējie semināri. 

1 

20. Alūksne Sabiedriskā 

labuma biedrība 

Nekropole.lv  

Seminārs par datubāzes Nekropole.lv 

veidošanu projektā “No katra 

likteņstāsta līdz nācijas vēsturei”. 

 

3 

http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1474382020
http://www.albibl.lv/?go=galerija&id=1474382020
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21. Alūksne Latvijas 

Tirdzniecības un 

rūpniecības 

kameras VN, 

Alūksnes novada 

pašvaldība 

Seminārs “Interneta mārketings”. 

Tēmas – Digitālās komunikācijas 

kļūdas, GOOGLE reklāmas iespējas, 

reklāma FACEBOOK tīklā. 

2 

22. Alūksne Latvijas valsts 

simtgades birojs 

Informatīvs seminārs par Latvijas 

simtgades svinībām. 

2 

 

 Alūksnes un Apes novadu pašvaldību bibliotēkās vizitācijas notiek reizi gadā, 

nepieciešamības gadījumā arī biežāk. Tā kā aizvadītajā gadā visām pagastu bibliotēkām bija 

paredzēta akreditācija, tad tika apmeklētas visas bibliotēka, dažas pat vairākkārtīgi. Apmeklējuma 

laikā tika izvērtēta bibliotēku darbība, norādīti ieteikumi, kas būtu uzlabojams vai maināms 

bibliotēkas darbā.  

 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 kultūras kartē. Metodisko palīdzību darbā ar BIS Alise 

sniedz sistēmbibliotekārs Alūksnes sākumskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai. Labāka 

sadarbība notiek ar tām skolu bibliotēkām, kuras piedalās Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijā, aizvadītajā 

gadā no 18 Alūksnes un Apes novadu Bērnu Žūrijas bibliotēkām 5 bija skolu bibliotēkas. Skolu 

bibliotēku darbinieki tika aicināti arī uz kopīgo semināru, kuru organizējām sadarbībā ar LNB 

Bibliotēku attīstības centru, pēc kura visi tā dalībnieki saņēma sertifikātus. Jāteic, ka arī pašu 

organizētajos semināros, ja piedalās kāds lektors, bibliotekāriem izsniedzam sertifikātus.  

 Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība. 

 Sadarbība ar skolu bibliotēkām ir minimāla, jo daudzās skolās darbinieku slodzes ir niecīgas, 

un bibliotēkas tikai veic mācību grāmatu izsniegšanu/saņemšanu. Vairākas skolas ir likvidētas vai 

reorganizētas. 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 kultūras kartē. Aizvadītajā gadā tika organizēts kopīgs seminārs ar LNB 

speciālistiem, kurā piedalījās arī skolu bibliotekāri. 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas komplektēšanas nodaļas vadītāja sniedz konsultācijas Alūksnes 

pilsētas sākumskolas un Valsts ģimnāzijas bibliotēku darbiniecēm darbā ar IS Alise- komplektēšanā, 

rekataloģizācijā, pēc skolu bibliotēku pieprasījuma- jaunsaņemtajiem izdevumiem importē/veido 

bibliogrāfiskos ierakstus elektroniskajam katalogam.  

• Sadarbība ar citām iestādēm metodiskā un konsultatīvā darba jomā. 

 Kas attiecas uz sadarbību ar citām iestādēm metodiskā un konsultatīvā darba jomā, tad 

sadarbojamies ar LNB Bibliotēku attīstības centru – 2016.gadā rīkojām kopīgu semināru par aktuālām 

bibliotekārā darba tēmām, apmeklējam viņu organizētos seminārus un apmācības, vajadzības 

gadījumā lūdzam konsultācijas. Vietējā līmenī cieša sadarbība ir ar Alūksnes novada pašvaldības 

Kultūras un sporta nodaļu – organizējām kopīgus sezonas sākuma un noslēguma kultūras darbinieku 

seminārus, jau 11 gadus kopīgi rīkojam novadpētniecības konkursus Alūksnes kultūrizglītības 

iestādēm, organizējam kopīgus pieredzes braucienus, Grāmatu svētkus u.c. Bibliotēkas direktore 

katru nedēļu apmeklē sanāksmes, kuras vada Kultūras un sporta nodaļas vadītāja, un tajās piedalās 

visu Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu vadītāji. Šajās sanāksmēs tiek spriests par galvenajām norisēm 

un tendencēm pilsētas kultūras dzīvē. 

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

vajadzības. 

 Runājot par problēmām metodiskā un konsultatīvā darba jomā, jāteic, ka problēmas sagādā 

transports. Bibliotēkai nav sava transporta, lai regulāri apmeklētu pagastu bibliotēkas vai kādu 
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semināru blakus novadā, ir jālūdz pašvaldības transports, kas parasti ir ļoti noslogots. Arī sabiedriskā 

transporta reisu skaits ir samazināts līdz minimumam, tādējādi arī pagastu bibliotekāriem ir 

problēmas nokļūt uz semināriem Alūksnē, nemaz nerunājot par Rīgu. Lai apmeklētu maksas kursus 

Rīgā, daudzām lauku bibliotēkām tam trūkst finansējuma. Bibliotēku darbiniekus ļoti satrauc 

paredzamās izmaiņas nepieciešamās izglītības jomā, jo reāli mācīties lielākajai daļai nebūs iespējams, 

ņemot vērā zemo atalgojumu lauku reģionos.  

 Reģiona galvenās bibliotēkas direktore, metodiķe un apstrādes un komplektēšanas nodaļas 

darbiniece katru gadu apmeklē tiem organizētos seminārus. Tāpat regulāri darbinieki piedalās arī 

novadpētniecības konferencēs un ar bērnu darbu saistītos semināros. Domāju, ka šādi regulāri 

semināri būtu nepieciešami arī lasītāju apkalpošanas speciālistiem, lai varētu dalīties pieredzē ar 

kolēģiem un gūt jaunas zināšanas savā darba jomā. Priecē, ka šogad aprīlī šāds seminārs ir paredzēts. 

 Lai uzlabotu un papildinātu iemaņas darbā ar BIS ALISE, ņemot vērā jauninājumus, kuri 

regulāri tiek ieviesti sistēmā, plānojam noorganizēt semināru uz vietas Alūksnē, uzaicinot BIS 

ALISES speciālistus. Tādējādi tas samazinātu apmācību izmaksas un ceļa izdevumus pagastu 

bibliotēku darbiniekiem. 

Sagatavoja Silvija Mūrniece, Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe 

 

Pielikumi 
 

• Pēc izvēles (preses apskats, bibliogrāfija, pasākumu saraksts/tabula, izstāžu saraksts/tabula, 

fotogrāfijas, pasākumu scenāriji, aptaujas anketu paraugi, projektu apraksti u. c.) 
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13.  Pielikumi 

1. Fotomirkļi no Alūksnes un Apes novadu bibliotēku aktivitātēm 

 

          

43 Trapenes ‘’Durvju stāsti’’  
(pēc foto jāatpazīst durvis no pagasta ēkām) 

Fotomākslinieka Gunāra Bindes  

Mākslas fotoizstāde Trapenē 

 

              

Nodarbības bezdarbniekiem Trapenes bibliotēkā 
 

             

Lasīšanas telts Trapenē pie bibliotēkas Tikšanās ar “lāču mammu” Velgu 

Vītolu Trapenē 
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Jaunannas bibliotēkas publicitātes materiāli 
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LNB speciālisti Alūksnes un Apes novadu bibliotēku darbinieku seminārā 

 

   

Kultūras darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu pašvaldību Igaunijā:  

Bibliotēkas un jaunā Igaunijas Nacionālā muzeja apmeklējums 
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Jauno grāmatu diena senioriem Zeltiņu bibliotēkā 

 

 

Jauno grāmatu apskats senioriem Māriņkalna bibliotēkā 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

Pasākums “Kam būs kalnu, kam pakalnu nest” 

Veclaicenē 

 

                Muzeju nakts pasākums  

“Pirms ienāc, pieklauvē!” Veclaicenes bibliotēkā 
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Sveču liešanas pasākums “Svečošanās” 

Veclaicenes bibliotēkā 

 

 

Pasākums “Pucēsimies vasarai!”               

Veclaicenes bibliotēkā 

      

  

Barikāžu ugunskurs pie Mālupes 

bibliotēkas 

Mālupes muižas Kungu mājas jaunatklātais 

informatīvais stends 

 

           
 

     Bibliotēkas pele mazās princeses iepazīstina           Stiliste Antra māca Alūksnes puišiem- kā 
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2. Publikāciju saraksts par Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām 

 
ALŪKSNES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA 

Plaude, Dace. Ziemeļu zvaigznei pa pēdām : [par biedrības "Kultūras un izglītības centrs "Stili"" izveidoto ceļojošo 

izstādi "Edgara Liepiņa atcerei Ziemeļu zvaigzne"] / Dace Plaude. - (M1601) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - 

Nr.2 (2016, 8.janv.), 12.lpp. : il. 

Bogdanova, Ilze. Panākumus gūst ar darbu komandā : [par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma "Zelta bite" 

ieguvējām Intu Cingleri un Ievu Zakarīti] / Ilze Bogdanova. - (M1601) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.2 

(2016, 8.janv.), [1.],6.lpp. : il. 

Lozko, Diāna. Vai tiešām grāmatu aktualitāte zūd? : [par bibliotēku grāmatu krājumu un pieejamajiem resursiem] / 

Diāna Lozko ; tekstā stāsta Alūksnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa, bibliotekāre Flora Čubarova un 

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Bauere, Māriņkalna bibliotēkas vadītāja Rudīte Jaunzema. - (A1601) // 

Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.1 (2016, 8.janv.), 4.-5.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Ar savu dzejas rokrakstu : [par Alūksnes iedzīvotāja Māra Ievednieka grāmatas "Manas sirds 

gadalaiki" atvēršanas svētkiem] / Dace Plaude. - (M1601) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.5 (2016, 

19.janv.), 12.lpp. : il. 

Siņeļņikova, Daina. "Sudrabs" ieskicē jaunā gada darbus : [par Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības "Sudrabs" 

plānotajām aktivitātēm februārī] / Daina Siņeļņikova. - (M1601) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.7 (2016, 

26.janv.), 5.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Ar skatu tālākā un tuvākā pagātnē : [par novadpētniecības izstādi "230 gadus vecs Alūksnes gailis un 

citi skaitļi" Alūksnes pilsētas bibliotēkā : sakarā ar notikumiem pilsētas vēsturē, kam šogad aprit apaļa vai pusapaļa 

gadskārta] / Dace Plaude ; tekstā stāsta Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītāja Erita Būdniece. - (M1602) // 

Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.10 (2016, 5.febr.), 12.lpp. 

Plaude, Dace. Priecē ar košiem izšuvumiem : [par rokdarbnieces Zigrīdas Puķudruvas izšuvumu izstādi Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā] / Dace Plaude. - (M1602) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.10 (2016, 5.febr.), 12.lpp. : 

il. 

Plaude, Dace. Gūst impulsu profesijas izvēlei : [par Ēnu dienas norisēm Alūksnes novada iestādēs] / Dace Plaude. - 

(M1602) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.12 (2016, 12.febr.), 6.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Bibliotēkā - Gunāra Bindes fotogrāfijas : [par novadnieka fotomākslinieka Gunāra Bindes izstādi 

"Sievietes apdziedātājs fotogrāfijās" Alūksnes pilsētas bibliotēkā] / Dace Plaude ; tekstā stāsta Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas bibliogrāfe Maija Semjonova. - (M1603) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.19 (2016, 8.marts), 

12.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Gūst ieskatu literatūras aktualitātēs : [par tikšanos ar literatūrkritiķi Bārbalu Simsoni Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā] / Dace Plaude ; tekstā stāsta Alūksnes pilsētas bibliotēkas metodiķe Silvija Mūrniece. - (M1603) 

// Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.21 (2016, 15.marts), 3.lpp. : il. 

Lozko, Diāna. Juteklisko fotogrāfiju meistars : [par tikšanos ar fotomākslinieku Gunāru Bindi un viņa darbu izstādi 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā] / Diāna Lozko. - (A1603) // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.10 (2016, 

11.marts), 20.lpp. : il. 

Lozko, Diāna. Rod prieku krāsās un ziedos : [par alūksnietes Gaļinas Kavaces akvareļdarbu personālizstādi 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā] / Diāna Lozko ; tekstā stāsta alūksniete Gaļina Kavace. - (A1603) // Alūksnes Ziņas. - 

ISSN 1407-9704. - Nr.12 (2016, 24.marts), 15.lpp. : il. 

Bogdanova, Ilze. Novērtē pasākuma unikalitāti un nozīmību novada mērogā : [par Alūksnes novada pašvaldības 

atbalstītajiem kultūras projektiem] / Ilze Bogdanova ; tekstā stāsta Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta 

nodaļas vadītāja Sanita Eglīte. - (M1604) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.30 (2016, 19.apr.), 10.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Bibliotēkā viesosies žurnālists un rakstnieks Imants Liepiņš : [par tematisko pasākumu "Patiesības 

stunda" Alūksnes pilsētas bibliotēkā] / Dace Plaude ; tekstā stāsta EDIC Gulbenē Alūksnes filiāles vadītāja Silvija 

Mūrniece. - (M1604) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.30 (2016, 19.apr.), 4.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Bibliotēku nedēļu velta sadarbībai : [par Bibliotēku nedēļas pasākumiem Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēkās] / Dace Plaude. - (M1604) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.31 (2016, 22.apr.), 12.lpp. : il. 

Bogdanova, Ilze. Kur celt sporta zāli? : [diskusijas par pilsētas sporta zāles celtniecību Alūksnē] / Ilze Bogdanova. - 

(M1605) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.39 (2016, 20.maijs), [1.],4.-5.lpp. : il. 

Bogdanova, Ilze. Bibliotēkā iegriežas retāk : [par galvenajām tendencēm Alūksnes novada bibliotēku darbā 2015. 

gadā] / Ilze Bogdanova ; tekstā stāsta Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa. - (M1606) // Malienas 

Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.43 (2016, 3.jūn.), 5.lpp. : il. 
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Lizdika, Aivita. Lauvu klubs bibliotēkai dāvina grāmatas : [par Alūksnes un Sundbibergas (Zviedrija) Lauvu kluba 

grāmatu dāvināšanu Alūksnes pilsētas bibliotēkai] / Aivita Lizdika. - (M1606) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. 

- Nr.46 (2016, 14.jūn.), 10.lpp. : il. 

Lozko, Diāna. Steidz aplūkot divas fotoizstādes! : [par ilzenietes Laines Meleces fotogrāfiju iztādi Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā] / Diāna Lozko. - (A1606) // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.24 (2016, 17.jūn.), 9.lpp. : 

il. 

Plaude, Dace. Turpina papildināt Tautas grāmatu plauktu : [par LNB rīkoto akciju "Īpaša grāmata īpašā plauktā"] / 

Dace Plaude. - (M1607) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.52 (2016, 8.jūl.), 12.lpp. 

Plaude, Dace. Saietā tiekas Vidzemes bibliotekāri : [par Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 19. 

saietu Limbažu novadā] / Dace Plaude. - (M1607) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.56 (2016, 22.jūl.), 

5.lpp. 

Bogdanova, Ilze. Vēsturnieks ar misijas apziņu : [par kultūrvēsturnieku, grāmatu autoru un izdevēju Jāni Poli] / Ilze 

Bogdanova ; tekstā stāsta kultūrvēsturnieks J. Polis. - (M1608) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.66 (2016, 

26.aug.), 11.lpp. : il. 

Plaude, Dace. "Ja vien vari, ir jāiet pie tautas" : [par Alūksnes pilsētas bibliotēkas rīkoto tikšanos ar dzejnieci 

Mariku Svīķi un mūziķi Jāni Žagariņu "Viss turpinās..."] / Dace Plaude ; tekstā stāsta dzejniece M. Svīķe. - (M1609) 

// Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.73 (2016, 20.sept.), 6.lpp. : il. 

Mūrniece, Silvija. Sargāsim savu valodu : [par latviešu valodu un Eiropas Valodu dienas tradīcijām : saruna ar 

EUROPE DIRECT informācijas centra Gulbenē Alūksnes filiāles koordinatori Silviju Mūrnieci] / Silvija Mūrniece ; 

pierakst. Dace Plaude. - (M1609) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.74 (2016, 23.sept.), 3.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Divas jaunas izstādes bibliotēkā : [par izstāžu ciklu "Alūksniešu vaļasprieki" Alūksnes pilsētas 

bibliotēkā] / Dace Plaude ; tekstā stāsta Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliogrāfe Maija Semjonova. - (M1610) // 

Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.78 (2016, 7.okt.), 12.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Tiekas ar Saeimas deputātu Gunāru Kūtri : [par tikšanos ar bijušo LR Satversmes tiesas 

priekšsēdētāju 12. Saeimas deputātu G. Kūtri Alūksnes pilsētas bibliotēkā] / Dace Plaude. - (M1610) // Malienas 

Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.80 (2016, 14.okt.), 6.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Novadpētniecības konkurss kultūras darbiniekiem noslēdzies : [par Alūksnes novada pašvaldības 

rīkotā novadpētniecības konkursa "Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas" 

rezultātiem] / Dace Plaude ; tekstā stāsta Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita 

Eglīte. - (M1610) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.82 (2016, 21.okt.), 12.lpp. : il. 

Aploka, Evita.  Novadpētniecības konkursā pēta tradīcijas : [par Alūksnes novada domes Kultūras un sporta 

nodaļas sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku rīkoto konkursu "Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika 

liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas"] / Evita Aploka.  Alūksnes Novada Vēstis, Nr.10 (2016, 1.nov.), 8.lpp. 

Lozko, Diāna. Zemessardzes vēstures lappuses : [par Zemessardzes 31. Aizsardzības pret masveida iznīcināšanas 

ieročiem bataljona Alūksnes lasītājiem dāvāto grāmatu "Zemessardze"] / Diāna Lozko. - (A1611) // Alūksnes Ziņas. 

- ISSN 1407-9704. - Nr.45 (2016, 11.nov.), 6.lpp. : il. 

Lozko, Diāna. Saka "jā" savam aicinājumam : [par Olgas Ratmanes un Ināras Cines gleznu izstādi Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā] / Diāna Lozko ; tekstā stāsta gleznu autores Ināra Cine un Olga 

Ratmane. - (A1611) // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.46 (2016, 17.nov.), 19.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Tapusi spēle "Iepazīsti Alūksnes novadu!" : [par Alūksnes pilsētas bibliotēkas izveidoto lielformāta 

grīdas spēli "Iepazīsti Alūksnes novadu!" : sakarā ar Alūksnes novada pašvaldības izsludinātā kultūras un 

kultūrizglītības iestāžu projektu konkursā gūto finansiālu atbalstu] / Dace Plaude ; tekstā stāsta Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa. - (M1611) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.89 (2016, 17.nov.), 

[1.],12.lpp. : il. 

Lizdika, Aivita. Zemessardze dāvina grāmatu : [par Zemessardzes dāvinājumu Alūksnes pilsētas bibliotēkai un 

Alūksnes muzejam : sakarā ar Zemessardzes 25. gadadienu] / Aivita Lizdika. - (M1611) // Malienas Ziņas. - ISSN 

1691-1466. - Nr.89 (2016, 17.nov.), 6.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Noskaidrotas lasītākās grāmatas bibliotēkās : [par "Lielās lasītāju balvas - 2016" uzvarētājiem : 

sakarā ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrības 15. reizi rīkoto konkursu par vislasītākajām grāmatām] / Dace Plaude. - 

(M1611) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.91 (2016, 25.nov.), 12.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Izstādē - mazie laika liecinieki : [par alūksnietes Ineses Leimanes kabatas kalendāru izstādi Alūksnes 

pilsētas bibliotēkā : sakarā ar izstāžu cikla "Alūksniešu vaļasprieki" veidošanu] / Dace Plaude ; tekstā stāsta 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliotekāre I. Leimane. - (M1612). (pt) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.95 

(2016, 9.dec.), 12.lpp. : il. 
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ALSVIĶU BIBLIOTĒKA 

Lizdika, Aivita. Alsviķi - otrs lielākais pagasts novadā : [par Alsviķu pagasta (Alūksnes novads) ikdienas dzīvi un 

tā ļaudīm] / Aivita Lizdika ; Ilze Bogdanova. - (M1602) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.9 (2016, 2.febr.), 

6.-7.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Uz balvu pretendē trīs Alūksnes novada bibliotekāri : [par LNB Atbalsta biedrības rīkoto konkursu 

"Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs"] / Dace Plaude ; tekstā stāsta LNB Atbalsta biedrības pārstāve Sanita 

Kitajeva. - (M1603) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.21 (2016, 15.marts), 5.lpp. 

Plaude, Dace. Bibliotēku nedēļu velta sadarbībai : [par Bibliotēku nedēļas pasākumiem Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēkās] / Dace Plaude. - (M1604) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.31 (2016, 22.apr.), 12.lpp. : il. 

"Atraut no datorspēlēm, piesaistīt lasīšanai" : Kādam jābūt bibliotēkāram, lai atbilstu gaismas nesēja titulam? : [uz 

aptaujas jautājumu atbild arī Alūksnes novada Alsviķu pagasta bibliotekāre Sarmīte Meļķe] / Olga Brenča, Dace 

Bunte, Sarmīte Meļķe, Velta Lāce ; pierakst. Andris Grīnbergs. - (Centrālā un citu reģionu prese). - Pieejams e-mapē 

"Centrālā un citu reģionu prese 2016" (Nr.30) // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.49 (2015, 10.marts), 2.lpp. 

Plaude, Dace. Piedalās konferencē Jāņa Grestes atcerei : [par Skolu Muzeju biedrības, Ģederta Eliasa Jelgavas 

Vēstures un mākslas muzeja un Rīgas IIMC organizēto konferenci "Jānim Grestem - 140"] / Dace Plaude. - 

(M1605) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.40 (2016, 24.maijs), [1.],5.lpp. : il. 

Bērziņa, Agita. Alsviķu pagastam - jauna vizītkarte : [par Alsviķu pagasta (Alūksnes novads, Latvija) vēstures 

grāmatas "Alsviķu vēstures atspulgi" izdošanu] / Agita Bērziņa ; tekstā stāsta grāmatas redaktors Jānis Polis un 

Alsviķu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Meļķe. - (A1612) // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.49 (2016, 9.dec.), 

9.lpp. : il. 

ALSVIĶU PAGASTA STRAUTIŅU BIBLIOTĒKA 

Plaude, Dace. Uz balvu pretendē trīs Alūksnes novada bibliotekāri : [par LNB Atbalsta biedrības rīkoto konkursu 

"Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs"] / Dace Plaude ; tekstā stāsta LNB Atbalsta biedrības pārstāve Sanita 

Kitajeva. - (M1603) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.21 (2016, 15.marts), 5.lpp. 

Plaude, Dace. Bibliotēku nedēļu velta sadarbībai : [par Bibliotēku nedēļas pasākumiem Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēkās] / Dace Plaude. - (M1604) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.31 (2016, 22.apr.), 12.lpp. : il. 

ANNAS BIBLIOTĒKA 

Balaņuka, Ina. "Atdzīvojas" grāmata "Manas sirds gadalaiki" : [par novadnieka Māra Ievednieka grāmatas "Manas 

sirds gadalaiki" prezentāciju Annas bibliotēkā (Alūksnes novads) : sakarā ar Annas bibliotēkas (Alūksnes novads) 

pastāvēšanas 120 gadadienu] / Ina Balaņuka. - (M1602) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.12 (2016, 

12.febr.), 16.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Uz balvu pretendē trīs Alūksnes novada bibliotekāri : [par LNB Atbalsta biedrības rīkoto konkursu 

"Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs"] / Dace Plaude ; tekstā stāsta LNB Atbalsta biedrības pārstāve Sanita 

Kitajeva. - (M1603) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.21 (2016, 15.marts), 5.lpp. 

Plaude, Dace.  

Bibliotēku nedēļu velta sadarbībai : [par Bibliotēku nedēļas pasākumiem Alūksnes un Apes novadu bibliotēkās] / 

Dace Plaude. - (M1604) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.31 (2016, 22.apr.), 12.lpp. : il. 

Lizdika, Aivita. "Savējie starp savējiem" vieno seniorus : [par svētku pasākumu senioriem "Savējie starp savējiem" 

Alūksnes Kultūras centrā : sakarā ar Starptautisko senioru dienu] / Aivita Lizdika ; tekstā stāsta Alūksnes novada 

pensionāru apvienības vadītāja Daina Siņeļņikova. - (M1610) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.77 (2016, 

4.okt.), 5.lpp. : il. 

Lozko, Diāna. Senioru misija - turēties kopā : [par Alūksnes novada pensionāru apvienības pasākumu Alūksnē 

(Latvija)] / Diāna Lozko. - (A1610) // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.40 (2016, 7.okt.), 13.lpp. : il. 

Plaude, Dace. Novadpētniecības konkurss kultūras darbiniekiem noslēdzies : [par Alūksnes novada pašvaldības 

rīkotā novadpētniecības konkursa "Latvijai - 100. Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes novadā. Tradīcijas" 

rezultātiem] / Dace Plaude ; tekstā stāsta Alūksnes novada pašvaldības kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita 

Eglīte. - (M1610) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.82 (2016, 21.okt.), 12.lpp. : il. 

Balaņuka, Ina. Spīdi, gaisma, bibliotēkai! : [par Annas pagasta bibliotēkas (Alūksnes novads) vēstures lappusēm 

un ikdienu : sakarā ar bibliotēkas 120 gadu jubileju] / Ina Balaņuka. - (M1612). (pt) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-

1466. - Nr.94 (2016, 6.dec.), 7.lpp. : il. 

APES BIBLIOTĒKA 

Sproģe, Ilze. 1991. gads Apē, atmiņas un ne tikai... : [par janvāra barikāžu atceres pasākumu Apē : sakarā ar 

barikāžu 25 gadadienu] / Ilze Sproģe. - (M1602) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.9 (2016, 2.febr.), 10.lpp. 

: il. 
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Liepiņa, Diana. Skolas ielas stāsti - 2 : [par Skolas ielas vēsturi : sakarā ar Apes pilsētas svētkiem] / Diana Liepiņa. 

- (M1608) // Malienas Ziņas. - ISSN 1691-1466. - Nr.65 (2016, 23.aug.), 10.lpp. : il. 

GAUJIENAS BIBLIOTĒKA 

Siņeļņikova, Daina. Detektīvromānu autore viesojas Gaujienā : [par literātes Daces Judinas un mūziķa Artura 
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