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Vispārīgais raksturojums

• Pavisam Gulbenes novadā dzīvo 24 402 (-1%) 
iedzīvotāju.

• Gulbenes pilsētā 2012.gadā dzīvoja 8578 (-1%) 
iedzīvotāju. 
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iedzīvotāju. 
• Novada pagastos – 15 824 (-1,5%) iedzīvotāju.

• 2012.gadā novadā darbojās 39 bibliotēkas, no kurām 18 
ir pagastu bibliotēkas, 20 (-1) skolu bibliotēka un 
Gulbenes bibliotēka, kas veic novada un reģiona 
galvenās bibliotēkas funkcijas. 



Galvenie darba r ādītāji 
Gulbenes bibliot ēkai

2010 2011 2012 +/- %

Lietotāji 3233 3235 3114 - 121 - 3,8%

Apmeklējumi 81169 77176 72392 - 4784 - 6%
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Izsniegums 166658 161002 149423 - 11579 - 7%

Krājums 66759 67772 67139 - 633 - 1%

Mājas lapas 
virtuālie 
apmeklētāji

56502 61049 43585 - 17464 - 28%



Galvenie statistikas r ādītāji 
Gulbenes bibliot ēkai

• Bibliotēkas pakalpojumus 2012.gadā patstāvīgi izmantoja 36% (- 1%) pilsētas 
iedzīvotāju;

• Bibliotēkas Apmeklējums uz Vienu iedzīvotāju 2012.gadā – 8,44 reizes;
• Bibliotēkas Apmeklējums uz Vienu lasītāju 2012.gadā – 37 reizes (-7)
• Bibliotēkas Izsniegums uz Vienu iedzīvotāju 2012.gadā – 17 (-1) dokumenti;
• Bibliotēkas Izsniegums uz Vienu lasītāju 2012.gadā – 48 (-2) dokumenti;
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• Bibliotēkas Izsniegums uz Vienu lasītāju 2012.gadā – 48 (-2) dokumenti;

• Dienā vidēji 2012.gadā Gulbenes bibliotēku apmeklēja 263 (-3) cilvēki;
• Dienā vidēji bibliotēka izsniedza 543 (- 20) dokumentus;
• Dienā vidēji bibliotēka izsniedza 1 lasītājam 22 (+1) dokumentus;

• Pašvaldība 1 lasītājam grāmatām iztērēja – Ls 2.33 (Ls 2.18)
• Pašvaldība 1 iedzīvotājam grāmatām iztērēja – Ls 0.85 (Ls 0.84)
• Pašvaldība 1 lasītājam periodikai iztērēja – Ls 0.62 (Ls 0.55)
• Pašvaldība 1 iedzīvotājam periodikai iztērēja – Ls 0.22 (Ls 0.21)



Las ītāju sast āvs pēc 
dzīvesvietas un vecuma 

Gulbenes bibliot ēka
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Krājuma papildin āšana 
Gulbenes bibliot ēka

2009 2010 2011 2012

Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls Eks. Ls

Grāmatas  par 
Gulbenes novada 
domes līdzekļiem

1738
(+287)

7152
(+1357)

1609
(-129)

6549
(- 603)

1720
(+111)

7004
(+495)

1716
(-4)

7258
(+254)

Grāmatu dāvinājumi, 759 1735 639 1806 554 911 447 1375
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Grāmatu dāvinājumi, 
VKKF, Bērnu žūrija, 
KM projekts, 
aizvietotas, dāvinājumi

759 1735 639 1806 554 911 447 1375

Kopā grāmatas 2497 8887 2248 8355 2274 7915 2163 8633

Periodika 2110 1936 1795 1925
(+ 130)

Kopā grāmatu un 
periodikas iegādei  
izlietoti

10997
(+233)

10291
(- 706)

9750
(-541)

10558
(+808)



Gulbenes bibliot ēkas 
finansi ālā darb ība

• Gulbenes bibliotēkas budžets ar 2012.gada izpilde Ls 167 296.  
apjomā. 

• Projektizstrādē (9 projekti) papildus piesaistīti Ls 53 401. Projektus 
atbalstījusi Eiropas Komisija, Valsts Kultūrkapitāla fonds, ELFLA 
Leader programma, Valsts izglītības attīstības aģentūra.
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Leader programma, Valsts izglītības attīstības aģentūra.



DARBS AR B ĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
GULBENES BIBLIOT ĒKA

• Galvenie darba rādītāji:
– Bērni līdz 18 gadiem no kopējā iedzīvotāju skaita – 17%
– Lasītāji līdz 18 gadiem no kopējā skaita – 34%
–
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– Apmeklētāji līdz 18 gadiem no kopējā skaita – 26%, 
– Izsniegums bērniem līdz 18 gadiem no kopējā izsnieguma - 31%
– Krājums bērniem līdz 18 gadiem – 27%



Gulbenes b ērnu 
bibliot ēka statistika

Lasītāji 2011 2012 Salīdzin. ar 
2011.g

%

Kop ējais las ītāju
skaits

1625 1526 - 99 - 6

Skolēni 1.- 9. kl. 1018 903 - 115 - 7

Pirmsskolas vecuma
bērni

155 225 70 4.3

Vidusskol ēni 139 82 -57 - 3.5

Gads 2010 2011 2012 %

Lietot āji 1666 1625 1526 - 6

Apmekl ētāji 24985 22824 20996 - 8

Izsniegumi 56361 55820 46731 - 16.3
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Pieaugušie 313 316 3 0.2

Tai skait ā līdz 18
gadiem 

1173 1128 - 45 - 2.8

Abonement ā līdz 18
gadiem

751 765 14 0.8

Las ītavā līdz 18
gadiem

422 363 - 59 - 3.6

Izsniegumi 56361 55820 46731 - 16.3



Gulbenes b ērnu 
bibliot ēka jaunieguvumi

Jaunieguvumi –grāmatu eks. 
skaits

LVL

Par Gulbene novada finanšu 
līdzekļiem

460 1601

VKKF Bērnu Žūrija 9 35
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Dāvinājumi 23 22

Kopā 495 1669

Salīdzinot ar 2011. gadu -23 + 110



Pagastu bibliot ēkas

Gulbene, 2011Gulbene, 2011



Ieguvumi 2012.gad ā

• Tika  rasta iespēja strādāt pilnu darba laiku Stradu pagasta 
bibliotēkai,

• Beidzot, neskatoties uz lasītāju un apmeklējuma 
samazinājumu, pieaudzis izsniegums (+4%),

• Atalgojuma darbiniekiem pieaugums - +13% (Stradu 
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• Atalgojuma darbiniekiem pieaugums - +13% (Stradu 
pagasta bibliotēkai slodze palielināta no 0,8 uz pilnu, klāt 
nākušas 0,25 slodzes apkopējiem 3 bibliotēkās)

• veiksmīgi turpināts darbs pie BIS ALISE 
• Jauni darbinieku datori visiem darbiniekiem
• Lejasciema, Staru bibliotēkās telpu remonti, Rankas, 

Lejasciema un Staru bibliotēkās nomainīti grāmatu plaukti, 
Tirzas bibliotēkā jauns plaukts presei

• 5 darbinieces bija pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Bavārijas bibliotēkām



Finansiālā situācija

Kopējais izdevumu pieaugums – +9%
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Krājumu papildināšanai tērēto līdzekļu pieaugums –
+9%, jaunieguvumu skaits palielinājies - +8%

Atalgojuma darbiniekiem pieaugums - +13% (Stradu
pagasta bibliotēkai slodze palielināta no 0,8 uz pilnu klāt 
nākušas 0,25 slodzes apkopējiem 3 bibliotēkās)



Pagastu bibliot ēku galvenie darba r ādītāji
Gads Las ītāji Apmekl ētāji Izsniegums

2008. 5239 113988 165146

2009. 5241 129282 172809

2010. 5184  140523 179736 

2011. 4971 122660 159016 

2012. 4805 (-3,4%) 111257 (-9,3) 165623 (+4,1)

200000
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• Bērni līdz 18 gadiem no kopējā iedzīvotāju skaita – 18%
• Lasītāji līdz 18 gadiem no kopējā skaita – 34%• Lasītāji līdz 18 gadiem no kopējā skaita – 34%
• Apmeklētāji līdz 18 gadiem no kopējā skaita – 49%, 
• Izsniegums bērniem līdz 18 gadiem no kopējā 

izsnieguma - 22%
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Gulbenes novada skolu bibliotēkas
skaits – 20 (-1)

pozitīvais – bibliotekāru darba likmes pieaugušas (+1,594):

0,95-1,15 likmes – 6 (+2)

0,5-0,75 likmes – 6 (+2)

0,1-0,4 likmes – 7 
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0,1-0,4 likmes – 7 

0 likmes – 1 (Druvienas pamatskola)

Labiekārtotas bibliotēku telpas - remonti, jaunas mēbeles:

Rankas AVS

Sveķu speciālā internātpamatskola

problēmas: 

skolēniem datori, internets svarīgāki par grāmatām
trūkst finansējuma daiļliteratūras, periodikas iegādei



Darbs ar BIS ALISE

15 novada skolas strādā ar sistēmu
9 novada skolas lasītājus apkalpo automatizēti
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9 novada skolas lasītājus apkalpo automatizēti
3 skolas plāno sākt lasītāju automatizētu

apkalpošanu 2013.gadā (Litenes psk., Sveķu
speciālā internātpamatskola, Tirzas psk.)
Vislielākā problēma – skolu bibliotekāru datori ir

novecojuši.



Darbs ar BIS ALISE
Krājums Kr ājums 

e-katalog ā
Krājums 

e-katalog ā (%)

Gulbenes novada valsts 
ģimnāzija

17776 11254 63

Gulbenes vidusskola 18292 14951 81

Gulbenes 2.vidusskola 12649 9652 76

Lejasciema vidusskola 12443 1913 15

Lizuma vidusskola 21125 10533 50

Gulbenes vakara (maiņu) 
vidusskola

11783 -

Gulbīša vidusskola 6639 -

Gulbenes Bērzu sākumskola 10842 6856 63
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Gulbenes Bērzu sākumskola 10842 6856 63

Daukstes pamatskola 3746 -

Druvienas pamatskola 4147 -

Galgauskas pamatskola 2320 414 18

Kr.Valdemāra pamatskola 15258 6453 42

Litenes pamatskola 4970 1845 37

Rankas pamatskola 2123 1055 50

Stāķu pamatskola 6707 4563 68

Stāmerienas pamatskola 7898 3205 41

Tirzas pamatskola 6283 1349 21

Sveķu speciālā 
internātpamatskola

5518 2789 51

Jaungulbenes AVS 15271 5698 37

Rankas AVS 15463 1 -

Vidēji 50



Secinājumi, probl ēmas, risin ājumi

Saglabājies lielais skolu bibliotēku krājumu apjoms 
7 skolās krājuma apgrozība bijusi mazāka par 0,4
Jaunieguvumi proporcionāli dalās – mācību grāmatas – 62%, pārējie 
dokumenti – 38%
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5 skolu bibliotēkās iegādātas tikai mācību grāmatas (Gulbenes 2.vidusskola, 
Gulbenes vakara (maiņu) vidusskola, Rankas pamatskola, Galgauskas 
pamatskola, Lejasciema vidusskola)
Vajadzētu veikt krājumu attīrīšanu no nolietotām, saturā novecojušam 
grāmatām
Grāmatu iegādei jāmeklē papildus līdzekļus, piedaloties projektu konkursos, 
piemēram, lasīšanas veicināšanas programma «Bērnu un jauniešu žūrija». 
2012.gadā tajā piedalījās Gulbenes vidusskola, Rankas arodvidusskola, 
Stāķu pamatskola, Sveķu speciālā internātpamatskola.



LNB pakalpojumu izmantošana
• SBA – izmantojam arvien mazāk, jo lasītāji nevēlas gaidīt, nevēlas maksāt 

atpakaļsūtīšanas izdevumus un arī pēdējos gados 75% gadījumu ir saņemti atteikumi
• Dokumentu elektroniskā piegāde (žēl, ka tas ir kļuvis par maksas pakalpojumu)
• Ceļojošās izstādes 

– «Zudusī darbīgā Latvija» Tirzas pagasta bibliotēkā
– Ļoti apmeklēta
– Vecāko klašu skolēniem notika stundas bibliotēkā, 
– Izmantojot izstādes materiālus un faktus, izstrādāti ZPD– Izmantojot izstādes materiālus un faktus, izstrādāti ZPD

• Visvairāk izmantojam e-pakalpojumus:
– Katalogus un datubāzes (it īpaši analītikas datu bāzi)
– Digitālas bibliotēkas kolekcijas (visvairāk periodikas portālu, grāmatu portālu un 

lasāmkoku)
• Pakalpojumi bibliotekāriem  (profesionālajai pilnveidei)

– Žurnāls «Bibliotēku pasaule»
– Uzziņu izdevums «Kalendārs bibliotēkām»
– Nozares standarti, vadlīnijas un metodiskie materiāli
– Konferenču, sanāksmju un semināru materiāli
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Nepieciešam ās metodisk ās pal īdzības tematika

• Darbs ar «grūtajiem» pusaudžiem (trūkst prasmju darbā ar vidējā 
skolas vecuma bērniem)

• Kā mēs esam mēģinājuši to risināt:
– 2010.gadā divas darbinieces apmeklēja LNB Mācību centra 

kursus «Saskarsmes māksla ar bērniem un pusaudžiem 
jaunajos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos»

– 2012.gadā kurss «Komunikācijas prasmes. Saskarsme ar 
dažāda tipa klientiem» (lektore D.Plotkāne, kas ir strādājusi ar 
«grūtajiem» pusaudžiem, praktiski gandrīz viss seminārs bija par 
šo tēmu)

– Neskatoties uz visu darīto, bibliotekāres vēl pieprasa lekcijas par 
šo tēmu
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Veiksm īgākās las ītveicin āšanas aktivit ātes
• Las īšanas maratons - Jaungulbenes pagasta bibliot ēka
Jau trešo gadu bibliotēka neiesaistās tradicionālajā mērķprogrammā „Bērnu žūrija”, taču 
tas nenozīmē, ka nestrādā bērnu un pusaudžu lasīšanas veicināšanas jomā. Kā savulaik 
novēroja bibliotekāres, bērni nelabprāt lasa tās grāmatas, kuras viņiem tiek konkrēti 
norādītas, tādēļ kopā ar vietējās skolas literatūras skolotāju jau 2011. gadā uzsāka savu 
projektu „Lielais lasīšanas maratons”, ko aktīvi turpināja arī atskaites gadā. Projekta 
būtība ir tāda, ka 5.-8. klašu bērniem (šis ir vecums, kad vispār lasa nelabprāt) piedāvā 
pašiem izvēlēties grāmatas no attiecīgajam vecumam adresētā bibliotēkas krājuma ar 
nosacījumu, ka tekošā mācību ceturkšņa laikā katram ir jāizlasa vismaz viena grāmata, 
par kuru jāsagatavo interesanta, atraktīva prezentācija, lai par šo grāmatu ieinteresētu arī par kuru jāsagatavo interesanta, atraktīva prezentācija, lai par šo grāmatu ieinteresētu arī 
savus vienaudžus. Ceturkšņa beigās pa klašu grupām organizējam kopīgu prezentāciju 
skatīšanos, bet interesantāko darbu autori saņem arī atzinības balvas. 2012. gadā šajā 
projektā iesaistījās 34 skolēni (pavisam ir 111 lasītāji līdz 18 gadiem).
• Stil īgais las ītājs – Tirzas pagasta bibliot ēka
Lasītāju klubiņš, kurā darbojas arī skolēni, vērtē jaunākās grāmatas un iesaka, kuras 
vajadzētu bibliotēkai iegādāties.
• Priekš ālas īšanas stundas – Galgauskas pagasta bibliot ēka
Pasākumos piedalījās un kopā ar bērniem lasīja divu skolēnu māmiņa Inga Skudra, 
kultūras nama vadītāja Sarmīte Muižniece, sākumskolas skolotājas Valentīna Sārna un 
Liena Silauniece
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Efekt īvas sadarb ības piem ērs

• „Atkl āsim digit ālo pasauli kop ā... un droši”
– 10 komandas no dažādām Gulbenes novada vietām -

Galgauskas, Druvienas, Litenes, Daukstēm, Tirzas un 
Gulbenes pilsētas

– 1.pasākums - Galda spēļu turnīrs– 1.pasākums - Galda spēļu turnīrs
– 2.pasākums – dalībnieku apmācības dartorspēļu 

veidošanā
– 3.pasākums – komandas prezentēja savu izveidoto 

datorspēli
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Efekt īvas sadarb ības piem ērs

• Daukstu pagasta divu publisko bibliotēku un skolas 
bibliotēkas sadarbība Bibliotēku radošajā nedēļā 
«Vasaras raibumiņi»

• Spēļu un rotaļu diena
• Orientēšanās diena
• Sporta diena• Sporta diena
• Mākslas diena

• Daukstu pagasta bibliotekāru un kultūras nama 
darbinieku ilggadēja sadarbība, organizējot «Burtiņu 
svētkus»
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Veiksmes stāsts
• A. Kivirehka grāmata bērniem – „Kaka un pavasaris”. Sākumā 

likās, diezgan smieklīgs nosaukums, vāks tāds neko neizsakošs 
– diezgan pelēks.

• Interese bija, nevaram noliegt, taču tā beidzās līdzko tika izlasīts 
nosaukums. Dažiem likās, ka šis vārds ir kāds jaunvārds un 
nevar taču būt, ka šāda fizioloģija ir uz vāka. Viens vecāks vēl 
pārjautāja – tas kaka ir kādā citā valodā, nu kā tas futbolists?

• Izlasot grāmatu, bibliotekāres izlēma, ka bērniem noteikti 
apskatos jāpalasa priekšā kāds stāsts, jo tā nebija smējušās par apskatos jāpalasa priekšā kāds stāsts, jo tā nebija smējušās par 
bērnu grāmatu sen – kopš skolotāja Jāpa laikiem. Stāsti ir mazi 
un aizraujoši.  Lasīja pašu pirmo, kas tā arī saucās – Kaka un 
pavasaris!

• Ja cilvēkam, kas liekas aizraujošs, tad viņam acis deg un ir 
prieks darīt tādu darbu. Laikam jau tas attiecās arī uz šo 
lasījumu. Bērni smējās, tik aizraujoši smiekli sen nebija 
skanējuši bibliotēkā. Un grāmata kļuva populāra! Pašlaik 
Gulbenes bērnu bibliotēkā ir tā, ka grāmatu nevar dabūt, jo tās 
vienkārši nekad nav uz vietas. Grāmatu lasa bērni, lasa viņu 
vecāki, lasa skolotāji. Daži gan tādā aizdomīgā balsī nosaka –
nē, nu vai tad tas autors nevarēja kādu pieklājīgāku nosaukumu 
izdomāt, taču tāpat ņem un lasa un priecājās. 



Jauni datori novada bibliot ēkām

Par pašvaldības 
līdzekļiem iegādātās

31 darba stacija 
novada bibliotēku 

darbiniekiem
par Ls 17 624.00



Jauni datori Re ģionālajam m ācību centram

ELFLA LEADER programmas 
ietvaros tiek realizēts projekts
«Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana 

Gulbenes novada iedzīvotāju 
apmācību nodrošināšanā un 

iniciatīvas veicināšanā», iniciatīvas veicināšanā», 
paredzot 6 portatīvo datoru, 2 

planšetdatoru un 6 E-lasītāju iegādi.

Gada nogalē par pašvaldības 
līdzekļiem iegādāti 5 portatīvie datori.



Garā piektdiena J āņa Misiņa zīmē

Glītrakst īšanas konkurss
Mīlas lirikas muzik ālā kompoz īcij ā 
„..tad man ī būs kaut kas no veca Glītrakst īšanas konkurss „..tad man ī būs kaut kas no veca 

vīna”

Novadp ētniec ības las ītavā apmekl ētājus sagaid īja 
Kukaži ņa, Baltās pils baronese un Misi ņa 

laikabiedre no Tirzas 



Garā piektdiena J āņa Misiņa zīmē

Leļļu darin āšana Gaismas lukturu darin āšana

Mēs – visas kop ā!!!



Gulbenes novada sv ētki 
«Stāmerienas gredzens»



Gulbenes novada sv ētki 
«Stāmerienas gredzens»



Mūsu ieguld ījums 
demogr āfijas situ ācijas uzlabošan ā!!!



Gada balva kult ūrā 2012!

Gada bibliotek ārs –
Solvita, Anita un Sab īne

Mūža ieguld ījums kult ūrā –
AustraAustra

novadp ētniec ības las ītavas 
vad ītāja

Novada Gada cilv ēks 
kult ūrā –

direktore Antra


