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» Bibliotēku skaits nav mainījies. Ārējo apkalpošanas punktu nav.

» 18 pašvaldības publiskās bibliotēkas- 1 pilsētā un 17 pagastos

» 15 skolu bibliotēkas, 1 augstskolas filiāles bibliotēka (RPIVA)

» Alūksnes slimnīcas bibliotēka

» Vidēji viena pašvaldības publiskā bibliotēka uz 1038 iedzīvotājiem

» 2 lielākajos pagastos (Alsviķu un Jaunalūksnes) pa 2 bibliotēkām

» 1 bibliotēka (Kalncempjos) strādā nepilnu darba laiku» 1 bibliotēka (Kalncempjos) strādā nepilnu darba laiku

» Alūksnes novadā pagastu bibliotēkas reģistrētas kā pagastu 
pārvalžu struktūrvienības

» Alūksnes pilsētas bibliotēka- Alūksnes novada pašvaldības iestāde, 
kura darbojas kā reģiona galvenā bibliotēka (RGB) Alūksnes un 
Apes novadu bibliotēkām. Līgums ar Apes novada domi, 
finansējums Ls 293,75 uz 1 b-ku) 

» 2012.gada 19.oktobrī Alūksnes pilsētas bibliotēkas atkārtota 
akreditācija, rezultātā- piešķirts RGB statuss



» Reorganizēta Jaunannas pamatskola, to apvienojot ar  Jaunannas 
Mūzikas un mākslas skolu, izveidota Jaunannas Mūzikas un mākslas 
pamatskola (41 skolnieks)

» Jaunannas bibliotēka pārcēlusies uz Mūzikas un mākslas skolas ēku, 
iegūstot plašākas telpas



» Mālupes pagasta bibliotēkā- 2 darbinieki, t.sk. 1- 0,5 

slodzes. Pārējās pagastu bibliotēkās- 1 darbinieks

» Alūksnes pilsētas bibliotēkā- 9 bibliotekārie darbinieki , 

(t.sk. 1- 0,5 slodzes), direktore,  IT administrators, 2 slodzes 

saimnieciskie darbinieki. 

» Speciālistu maiņa: Alūksnes pilsētas bibliotēkā- 2 jauni 

darbinieki: lasītavā un bērnu literatūras nodaļā; Mārkalnes darbinieki: lasītavā un bērnu literatūras nodaļā; Mārkalnes 

bibliotēkā- bibliotēkas vadītāja pienākumu izpildītāja

» Skolu bibliotēkās- nepilnas darba slodzes. 2 pilnas slodzes 

darbinieki- E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bibliotēkā, 1 

pilna slodze-Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēkā, no 

2012.gada arī Alūksnes novada vidusskolā



» Bibliotēku skaits nav mainījies. Ārējo apkalpošanas punktu nav. 

» Trapenes bibliotēka- 1x nedēļā dodas uz SAC «Trapene»

» 4 pašvaldības publiskās bibliotēkas- 1 pilsētā un 3 pagastos

» 5 skolu bibliotēkas, pilna slodze- Gaujienas speciālajā 
internātpamatskolā, pārējās bibliotēkās- nepilnas slodzes 

» Vidēji viena pašvaldības publiskā bibliotēka uz 1035 iedzīvotājiem

» Apes novadā bibliotēkas reģistrētas kā pašvaldības iestādes» Apes novadā bibliotēkas reģistrētas kā pašvaldības iestādes

» Apes bibliotēkā- 3 bibliotekārie darbinieki (t.sk. vadītāja)

» Trapenes bibliotēkā- 2 darbinieki, t.sk. 1 darbinieks 0,9 slodzes

» Vidagas, Gaujienas bibliotēkās- 1 darbinieks

» Bibliotēkas vadītāju maiņa Vidagas bibliotēkā

» Bibliotēku vadītāji apguvuši 6 stundu mācību programmu 

«Atlīdzības un novērtēšanas sistēma»



» Reģistrēto lietotāju skaits 
samazinājies par 358 
lietotājiem (5%)

» t.sk. bērnu un jauniešu līdz 
18 g. -35% no kopējā 
lietotāju skaita, samazinājies 
par 317  (11,7%) 
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par 317  (11,7%) 

» Pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās lasa 30% 
iedzīvotāju

» Lietotāju skaits samazinājies 
13 pagastu bibliotēkās

» Lietotāju skaits pieaudzis - 9 
bibliotēkās

Turpina samazināties iedzīvotāju skaits (uz 
01.07.2012.- par 347 iedzīvotājiem)

Pagastu iedzīvotāji brauc strādāt uz lielākajiem 
centriem

Lasītāju reģistrācija IS Alise (nepilnīga, 1 ģimenes 
loceklis reģistrēts, lasa vairāki)

Bibliotēku darbinieku aktivitāte
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» Apmeklējumu skaits samazinājies 
par 14 042  (7,9%),

» Apmeklējumu skaits palielinājies 
4 b-kās, samazinājies- 18 b-kās

» Apmeklējumi bērniem un 
jauniešiem 36% no kopējā

» Apmeklējumu skaita 
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t.sk. bērni un 
jaunieši līdz 18 g.

» Apmeklējumu skaita 
samazināšanās bērniem un 
jauniešiem līdz 18 g.- 14,8 tk
(20%)

» Jauna tendence- 16 bibliotēkās 
bērnu un jauniešu apmeklējumu 
skaits ievērojami pārsniedz  
izsniegumu

» Virtuālo apmeklējumu skaita 
pieaugums +3714
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Bibliotēkas slēgtas uz remontu laiku (Alūksne, 
Māriņkalns, Mālupe)
Bibliotēkas darbinieka prombūtne viena cilvēka 
bibliotēkā
Iedzīvotāju inertums un nevēlēšanās iesaistīties 
sabiedriskajā dzīvē
Interneta plašāka pieejamība mājsaimniecībās
Bibliotēkas darbinieka aktivitāte



» Izsnieguma dinamika- negatīva, 
-26,8 tk. (10%)

» t.sk. bērniem un jauniešiem-
par 8,1 tk. vienībām (11,7%)

» Izsniegums palielinājies 6 
bibliotēkās, samazinājies 16 
bibliotēkās
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» Lasītāji vienā apmeklējuma 
reizē paņem mazāku grāmatu 
skaitu- 1,4 grāmatas

» 43,6% no izsnieguma- preses 
izdevumi

» Izsniegums bērniem un 
jauniešiem- 26 % no kopējā

» Stabils datorlietotāju skaits, 
kuri grāmatas nelasa
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t.sk. bērni un 
jaunieši līdz 18 g.

• Zemā interese par lasīšanu, sliktā lasītprasme
• E-informācijas plašāka izmantošana (netiek 

uzskaitīta pie izsnieguma)

• Nepilnīgi bibliotēku krājumi, maz jaunās 
literatūras, maz filmu, DVD, audioierakstu

• Ierobežots finansējums krājumam
• Subjektivitāte krājuma komplektēšanā



Bibliotēkas darbības mērķis: 

ar bibliotēkas pakalpojumiem apmierināts apmeklētājs



» Stabils, bet nepietiekams pašvaldības finansējums

» Izdevumi krājuma komplektēšanai uz 1 lietotāju Alūksnes 
novadā- Ls 4,82, Apes novadā- Ls 4,74 

» Izdevumi krājuma komplektēšanai uz 1 iedzīvotāju 

Alūksnes novadā- Ls 1,39, Apes novadā- Ls 1,61

» Pieaudzis valsts atbalsts krājumu komplektēšanā

» Dāvinājumu akcijas (Grāmatu svētki, individuāli, «Uzdāvini 
vienu jaunu grāmatu savai bibliotēkai»)

» Jaunieguvumu (grāmatu) skaits uz 1 iedzīvotāju Alūksnes 
novadā- 0,26, Apes novadā- 0,28 vienības

» Jaunieguvumu (grāmatu  un žurnālu) skaits uz 1 iedzīvotāju 
Alūksnes novadā- 0,67,  Apes novadā- 0,75 vienības



» Finansējums gandrīz 
nemainīgs 

+ Ls 381 (1,2%)

» Finansējums krājumam 
palielinājies vai ir 
nemainīgs 12 26665
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» 66%  no finansējuma-
grāmatām, 33%- presei

» Joprojām- mazāk kā 1%-
elektroniskajiem 
izdevumiem
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Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai
Alūksnes pilsētas bibliotēkai



» VKKF mērķprogrammas «Grāmatu iepirkums publiskajām
bibliotēkām» projektu konkursā saņemti Ls 5396, par kuriem 
iegādāti 1023 eks. grāmatu 

» Programmas «Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana 
grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un 
sabiedrības saliedētības veicināšanai» ietvaros saņemti 306 sabiedrības saliedētības veicināšanai» ietvaros saņemti 306 

eks. par Ls 2150

» LNB, LBB, LNB Atbalsta biedrības atbalsts 
Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas bibliotēkām- 354 eks. par           
~ Ls 1458

» Kopumā tie ir 41,6% no pašvaldību finansējuma grāmatu
iegādei



» Krājumā 80% grāmatas, no tām 16,3%- bērnu grāmatas

» Neliels bērnu grāmatu īpatsvars- 20,4% no 

jaunieguvumiem (maz!)

» 15 bibliotēku dalība Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijā- 13 

publiskās bibliotēkas (no 22), 2 skolu bibliotēkaspubliskās bibliotēkas (no 22), 2 skolu bibliotēkas

» Ierobežots bērnu/jauniešu literatūras piedāvājums 

grāmatniecības tirgū, tās kvalitāte

» Subjektivitāte komplektēšanā

» Krājumu papildināšana ar klausāmgrāmatām, filmām, 

mūzikas ierakstiem

» Rotaļlietu, spēļu piedāvājums bibliotēkās



» 20 no 22 publisko bibliotēku grāmatu krājumiem 100% ir 
atspoguļoti elektroniskajā kopkatalogā

» 18 no 22 bibliotēkām veic  automatizēto lietotāju apkalpošanu 
IS Alise

» Zema attālināto pakalpojumu, e-resursu izmantojamība 
(neprasme, nezināšana). Alūksnes pilsētas bibliotēkā tikai 40 lietotāji 
saņēmuši autorizētu piekļuvi katalogam
(neprasme, nezināšana). Alūksnes pilsētas bibliotēkā tikai 40 lietotāji 
saņēmuši autorizētu piekļuvi katalogam

» Iedzīvotāju apmācība datora, interneta, e-resursu, 
izmantošanā grupās un individuāli (Alūksnē, Alsviķos u.c. ) 
Mārkalnes bibliotēka piedalās Lattelecom projektā Pieslēdzies, 
Latvija!

» Bibliotēku dalība E-prasmju nedēļā, konkursā «Radošās 
aktivitātes par drošību internetā manā bibliotēkā 2012»

» Iestāžu klientu apkalpošanas centru likvidācija reģionos 
(Latvenergo, Lattelecom, Zemes dienests)- papildus pienākumi 
bibliotekāriem



» 265 tematiski, izglītojoši pasākumi, tikšanās, 
ekskursijas, praktiskas nodarbības bibliotēkās

» 773 izstādes- literatūras, mākslas, rokdarbu…

» Interešu klubi (Beja, Alūksne), senioru kopas/biedrības 
(Alsviķi, Anna, Alūksne u.c.), dažviet to darbība apsīkusi

» Ierobežoti bibliotēku darbinieku resursi» Ierobežoti bibliotēku darbinieku resursi

» Daudzviet- nepiemērota vide (šauras telpas) pasākumu 
norisei

» Pasākumi  ārpus bibliotēku telpām (skolās, PII, muzejos, 
tautas namos, brīvā dabā)



» Bezmaksas datornomas pakalpojumus Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā 2012.gadā izmantojuši 39 cilvēki

» Europe Direct informācijas centra Gulbenē 

Alūksnes filiāle turpina darboties (2013.-2017.)

» Aktīvāka bibliotēku komunikācija ar lasītājiem e-vidē 
(atgādinājumi parādniekiem, e-dokumentu piegāde, 

» Aktīvāka bibliotēku komunikācija ar lasītājiem e-vidē 
(atgādinājumi parādniekiem, e-dokumentu piegāde, 
uzziņas, pasākumu reklāma, sms, sociālie tīkli)

» Tiešsaites semināru piedāvājums lietotājiem (Klintaines 
bibliotēkas projekta ietvaros)

» Virtuālās literatūras izstādes, jauno grāmatu reklāma



Interešu klubiņš «Pipariņš» 
Bejas bibliotēkā darbojas 

jau 3 gadus

Alsviķu bibliotēkā datorprasmes
apgūst jau trešā senioru grupa

Regulāri datorapmācības notiek 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā



Gaujienas Bērnu žūrijas eksperti ekskursijā 
Gulbenes depo

Grāmatas var lasīt arī brīvā dabā

Čaklākie Jaunalūksnes bibliotēkas 
lasītāji braucienā ar plostu pa 

Alūksnes ezeru

Jaunlaicenes bibliotēkas organizētais 
pasākums skolā- viktorīna „Ceļojums ar un 
pa Lijas Brīdakas radošajiem darbiem”



Paplašinās spēļu un rotaļlietu 
piedāvājums bibliotēkās

Annas bibliotēkā

Spēles Vidagas bibliotēkā 
iegādātas, pateicoties 
dalībai projektā

Liepnas bibliotēkā



» Novadpētniecības e-datu bāze, ierakstu skaits 5800, (saites uz avotiem, padarot 

informācijas ieguvi ērtāku)

» Papildināta novadnieku datu bāze internetā (skolotāji)

» Izveidota pagasta vēstures istaba Annas pagastā

» 4 bibliotēku dalība akcijā „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules 

mantojuma izzināšana” (Trapene, Gaujiena, Ape, Alūksne)

» Pasākumi (Dzimtās valodas diena Gaujienā, L.Brīdakas jubilejas pasākums 

Jaunlaicenē, «Satiec savu novadnieku» Alūksnē, S.Kaldupes jubilejas pasākums- Annā Jaunlaicenē, «Satiec savu novadnieku» Alūksnē, S.Kaldupes jubilejas pasākums- Annā 

u.c.)

» Izstādes (materiālu, vietējo mākslinieku, amatniecības)

» Turpinās materiālu vākšana, apkopošana, popularizēšana (Alsviķi- par tēlnieci 

L.Līci, Liepna- par Liepnas kaujām, senās fotogrāfijas, tikšanās ar M.Svīri- Apē, 

gadagrāmata «Annas pagasts» , Ilzenes b-kas dalība projektā «Kultūrvides takas», 

bibliotēku dalība pagasta iestāžu jubileju pasākumu organizēšanā- izstāžu gatavošanā )

» Izmanto Lursoft laikrakstu bibliotēkas aģenta pakalpojumus

» Problēma- materiālu digitalizācija, attālinātas piekļuves nodrošināšana



» Trapenes bibliotēkas lietotāja Auce Java piedalījās 
UNESCO izsludinātajā starptautisko radošo video konkursā 
’’Jauniešu līdzdalība Pasaules mantojuma vietu 
saglabāšanā un aizsardzībā’’ (video par Mikužu saieta 
namu)

» Fotoizstādes (piem., «Senās Ilzenes mājvietas») » Fotoizstādes (piem., «Senās Ilzenes mājvietas») 

» Bibliotēku organizētās piemiņas vietu sakopšanas, 
piemiņas brīži Ilzene, Anna u.c.

» Bibliotekāri- gidi (Folkloras taka Gaujienā, Pasaku taka-
Pededzē, Elīna Zālīte- Apē, Ilzenē- ievērojamākās vietas)

» Rakstu par Alūksnes novadu e-piegāde pašvaldībai (izņemot 
vietējos laikrakstus)



Annas bibliotēkas vadītāja I.Balaņuka atklāj 
pagasta vēstures istabu

Dzīvesstāstu un pagasta vēstures 
apzināšana – ciemos pie pagasta 
iedzīvotājas

pagasta vēstures istabu

Alūksnes un Apes novadu literātu 
gada lielā tikšanās

Novadniecei S.Kaldupei veltītais 
pasākums Alūksnē

iedzīvotājas



» Lasīšanu veicinošie pasākumi bibliotēkās, skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, 
netradicionāli, atraktīvi pasākumi, konkursi (piem., Nakts bibliotēkā Alsviķos, 
Bibliotēku nakts Trapenē, krāsainās nedēļas Meklējamā diena Bejā, orientēšanās 
Vidagā, ceļojums ar Bibliotēkas peli Alūksnē, Runcis Francis aicina lasīt Alūksnē, 
leļļu uzvedums Māriņkalnā, karaoke Trapenē, ludziņa «Zaķīšu māja» Mālupē, 
anekdošu turnīrs Gaujienā, orientēšanās bibliotēkā Alūksnē … )

» 15 bibliotēku dalība lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku 
žūrija”

» Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, līdzdarbošanās (Jaunalūksne, Maliena, Alūksne, » Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku, līdzdarbošanās (Jaunalūksne, Maliena, Alūksne, 
Ape, Strautiņi , Mālupe, Alsviķi, Zeltiņi u.c.)

» Jaunlaicenes bibliotēkā- tradicionāls pasākums skolas absolventiem- «Kā es esmu 
iepazinis bibliotēku?»

» Pasaku takas izveide Pededzē

» Diena bez datora (Alūksnē), Lasāmstunda- datori atpūšas (Gaujiena)

» Grāmata + filma + audio + datorspēle (iecienītas- I.Zanderes grāmata ‘’Kā lupatiņi
mainījās’’ ,DVD ‘’Kā lupatiņi mazgājās’’, I.Sproģes DVD ‘’Joka pēc alfabēts’’, «Māci mani, 
Degunlāci!», ’’Lote no Izgudrotāju ciema’’)

» Dalība akcijā «E-mailu karš»- Es gribu lasīt!

» Mazāk lasīšanu veicinošo pasākumu- jauniešiem, pusaudžiem



» Dalība Vidzemes 5.patriotiskās dzejas festivālā Salacgrīvā 
(Alūksne, Mārkalne, Trapene)

» Jauno lasītāju motivēšana- suminājumi, balviņas, pateicības, 
ekskursijas, braucieni uz teātra izrādēm, lasīšanas svētkiem 
(Jaunlaicene, Jaunanna, Alsviķi, Gaujiena, Ape, Alūksne, 
Maliena, Trapene u.c.)

» Bērnu, jauniešu  interešu izpēte (aptaujas, sarunas), 
atbilstošas literatūras iegādeatbilstošas literatūras iegāde

» Uzdevums- ģimenes iesaistīšana, kopīga lasīšana (Alūksnē, 

Zeltiņos). Mazs Vecāku žūrijas dalībnieku skaits (Alūksne- 18, 
pagastu bibliotēkās- 17 ). 

» Atbilstošas vides radīšana bibliotēkā, bērnu/jauniešu 
lasāmzonu labiekārtošana (Jaunlaicenē, Malienā, Alsviķos, Liepnā, Mālupē 
u.c.)

» Sarežģītāk tajās vietās, kur nav skolu 



» Papildus finansējuma piesaiste lasīšanu veicinošiem 

projektiem: 

» Alūksnes pilsētas bibliotēka- projekts „Lasītprieks kopā ar 

rakstnieku” Ls 390, projekts «Ciemos pie «Ezerlāses»» Ls 380

» Apes bibliotēka- projekts „Satiec rakstnieku savā bibliotēkā!” Ls 

180 180 

» Jaunalūksnes bibliotēka- projekts „No rakstītā vārda līdz tikšanās 

priekam bibliotēkā” Ls 195



Alūksnes bibliotēkā viesojas Madonas 
puses literāti- A.Skrjabe un G.Tarvids

Valdis Rūmnieks tiekas ar  lasītājiem Apē

Zvērkope un grāmatu autore Velga Vītola ar 
savu stāstījumu ieinteresē gan mazos , gan 
lielos lasītājus. 
Pasākums „Stāsti dzimst mežā” Jaunalūksnē



Alūksnes pilsētas bibliotēkas jaunie 
lasītāji rakstnieci A.Lindgrēnu un 
viņas grāmatu varoņus  iepazina, 

klausoties zviedru jauniešu 
stāstījumā 



Gulēt starp grāmatu plauktiem ir 
aizraujoši! Varbūt izdodas nosapņot- kura 
grāmata interesantāka?!

Alūksnes bibliotēkas pele ciemos 
PII «Sprīdītis»

grāmata interesantāka?!

Helovīnu vakars Vidagas 
bibliotēkas pagalmā

Satiksmes noteikumus palīdz iepazīt 
lelles- Māriņkalna bibliotēkā



Pasaku feja pie lasāmkoka 
Liepnas bibliotēkāPasaku feja pie lasāmkoka 

Liepnas bibliotēkā

Pasaku taka Pededzē

«Vārdiņi kārtojas dzejolī» Zeltiņu bibliotēkā



Iepazīstam bibliotēku!Iepazīstam bibliotēku!

Katram savs vārda burtiņš- Trapenē
Pirmā tikšanās ar bibliotēku Jaunalūksnē



» Informācija par bibliotēkām, pakalpojumiem, īpaši e-vidē

» Konkurss bibliotēkām «Es stāstu par savu bibliotēku», mērķis- aktualizēt 
bibliotēku vietējā satura informācijas publicēšanu Latvijas bibliotēku 
portālā www.biblioteka.lv

» Alūksnes pilsētas bibliotēkas profils www.draugiem.lv (tikai 109 sekotāji), 
nepieciešama regularitāte

» Jāuzlabo darbinieku prasme preses relīžu, ziņu sociālajos tīklos 
sastādīšanā sastādīšanā 

» Laikraksta „Malienas Ziņas” žurnālistes Sandras Apines dalība Trešā Tēva
dēla rīkotajā publikāciju konkursā „Mēdiji bibliotēkām” (iegūta 3.vieta)

» Bibliotēkas interešu pārstāvniecības apmācības kopā ar atbalstītājiem

» Bibliotēkas Draugu diena, Bibliotēkas mīļu diena

» Pasākumi valsts, novada līmenī (Bibliotēku nedēļa, Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļa, E-prasmju nedēļa, Ēnu diena, Grāmatu svētki, Monētu dienas, 
novadu, pilsētu svētki, Muižas parka svētki, Lielā talka...)

» Praktikanti no Alsviķu profesionālās skolas, mācību centra «Buts»

» Iesaistīšanās starptautiskā kreatīvās attīstības projektā KRUT (Kreativ
Utveckling)



Konkursa «Mēdiji bibliotēkām» uzvarētājas

«Ēna» Alūksnes bibliotēkas 
abonementa darbiniekiem

5 bibliotēku dalība 
makulatūras vākšanas akcijā





Jaunalūksnes bibliotēkas vadītāja palīdz 
biedrībai «Astes un ūsas»… …un pārtop pasaku tēlā, ejot pie 

bērnudārza audzēkņiembērnudārza audzēkņiem



» Māriņkalna bibliotēkā telpu kosmētiskais remonts, 
paplašinājušās lasītāju apkalpošanas telpas par 12 
m2. Telpu remontam izlietoti Ls 5943

» Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavas, datortelpas
un 2.stāva kāpņu telpas remonts, kopējās izmaksas 
Ls 10550Ls 10550

» Mālupes bibliotēkā (Ls 6000)- nomainīts grīdas 
segums, ieliktas jaunas ārdurvis, ielikts jauns logs

» Plašākas telpas Jaunannas bibliotēkai

» Jaunas mēbeles, bibliotēku vides labiekārtošana-
(Pededze, Alsviķi, Jaunlaicene, Alūksne, Maliena 
u.c.)



2012.gadā veikts remonts 
Māriņkalna bibliotēkā Jaunu grīdas segumu ieguvusi 

Mālupes bibliotēka

Ilgi gaidītais remonts Alūksnes 
bibliotēkas lasītavā…

… un datortelpā



Remontdarbi Mālupes bibliotēkā Labiekārtots atpūtas stūrītis Alsviķu 
bibliotēkas apmeklētājiem

Jauni grāmatu plaukti Pededzes 
bibliotēkā Labiekārtots bērnu stūrītis 

Jaunlaicenes bibliotēkā



» Novecojusi datortehnika, pārāk lēna tās nomaiņa

» Valsts atbalsts- 4 datorkomplekti

» Pašvaldības atbalsts:

Alūksnes bibliotēka- multimēdiju projektors, datora sistēmbloks

Alsviķu bibliotēka- dators, multifunkcionālā iekārta

Ilzenes bibliotēka- portatīvais dators, DVD atskaņotājsIlzenes bibliotēka- portatīvais dators, DVD atskaņotājs

Bejas bibliotēka- multimēdiju projektors

Liepnas bibliotēka- 2 datoru sistēmbloki

Malienas bibliotēka- dators

Mārkalnes bibliotēka- portatīvais dators

Zeltiņu bibliotēka- fotoaparāts

Strautiņu bibliotēka- printeris

Uzlabojumi esošajai datortehnikai, tās remonts

» Kā balva no SIA «Telia Latvija» konkursā par drošu internetu-
multifunkcionālā iekārta Alūksnes pilsētas bibliotēkai



» Pašvaldību finansējums nodrošina pamatfunkciju veikšanu, 

minimāli līdzekļi attīstībai

Kopējais finansējums ar nelielu, 
bet pozitīvu dinamiku + 27536 
lati. Finansējums palielinājies 
par  9,5%. 

Pašvaldību kopējais finansējums 
ir Ls 298120 jeb 94,7% no ir Ls 298120 jeb 94,7% no 
bibliotēku kopējā finansējuma

Alūksnes novadā finansējums 
pieaudzis 9 bibliotēkām (no 18), 
bet palicis nemainīgs vai 
nedaudz samazinājies arī 9 
bibliotēkām

Apes novadā finansējums 
pieaudzis 1 bibliotēkai (no 4), 
nav kapitālo izdevumu



97,3 % no bibliotēkām piešķirtā 
finansējuma tiek izlietoti 
kārtējiem izdevumiem

Kapitālie izdevumi 2012.gadā ir 
tikai Ls 8336, kas ir 2,7% no tikai Ls 8336, kas ir 2,7% no 
visiem izdevumiem

Bibliotēku atkarība no 
pašvaldības/ pagasta pārvaldes 
finansiālās situācijas

Nevienlīdzīga valsts, ES fondu 
finansējuma sadale starp 
pašvaldībām  (Alūksnei- viens 
no zemākajiem rādītājiem 
valstī)



» Veicināt interesi par grāmatu un lasīšanu- ne tikai bibliotēku 
atbildība, sadarbība ar skolu bibliotēkām, PII, jauniešu interešu 
centriem, vecākiem

» Skolu bibliotēkas- daudzviet pasīvie partneri

» Uzmanības centrā- pusaudži

» Ar dažādām aktivitātēm atbalstīt ģimenes kopīgu bibliotēkas » Ar dažādām aktivitātēm atbalstīt ģimenes kopīgu bibliotēkas 
apmeklējumu

» Atraktīvi, aizraujoši pasākumi, radošās darbnīcas, līdzdarbošanās

» Svarīga bibliotēkas darbinieka personība, prasmes

» Informācijas meklēšanas prasmju attīstīšana (pirms uzsāc darbu 
ar datoru- atbildi- sameklē internetā atbildes uz konkursa 
jautājumiem)



Jautājumi?

Iveta Ozoliņa
biblioteka@aluksne.lv
64322179, 25664421


