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*Laba pieejamība bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem. Stabils 
bibliotēku lietotāju un apmeklētāju skaits

*Veiksmīga sadarbība= labs rezultāts

*Cilvēciskais faktors. Pārmaiņas un izaugsme ir katra paša izvēle un 
atbildība

*Nepieciešams kāds sabiedrotais, kas palīdz mainīties, iedrošina, 
uzmundrina, motivē… Kas aizstās Trešo tēva dēlu?

*Bibliotēku lietotāju aktīvāka iesaistīšanās bibliotēku darba satura 
veidošanā

*21 reģiona bibliotēkas akreditācija

*Skolu reorganizācija, slēgšana ietekmē(-ēs) bibliotēku darbu



3 bibliotēku dalība 

projektā “Kulturāls 

mākoņpiedāvājums”

Pašvaldību  

informatīvo 

izdevumu tiešsaitē 

iesniegšana LNB DB 

Probācijas dienesta 

klientu 

nodarbināšana 

bibliotēkā-

laikrakstu 

digitalizācija



Lielformāta spēle 

“Iepazīsti Alūksnes novadu!”



Bibliotēkas Draugu klubiņš

*Dibināts 2016.gada 21.aprīlī Alūksnes pilsētas bibliotēkā

*Aktīva pašu biedru līdzdarbošanās un iesaistīšanās

*Novada vēsture, grāmatas, lasīšana, praktiskas lietas, radošas 
izpausmes, vaļasprieki ...

*Esam vēl meklējumos...



Neapmierinošs 

interneta ātrums

Darbinieku 

samazināšana

Bibliotēku telpu  

nepiemērotība

Personāla  

novecošana. 

Profesionalitāte 



*Novadpētniecības konkurss “Latvijai – 100. 
Nacionālās vērtības un laika liecības Alūksnes 
novadā. Tradīcijas”

*Grāmatas “Alsviķu vēstures atspulgi” iznākšana

*Aktivizēta sadarbība ar vietējiem novadpētniekiem

*Daudzveidīgas izstādes, pasākumi- sabiedrības 
intereses pieaugums par savu novadu, tā cilvēkiem

*Radoša pieeja lokālo vērtību popularizēšanā: 
spēles, erudīcijas konkursi, svētki (“Annas 
bibliotēkai- 100”, “Iepazīsti Alūksnes novadu!”, Prāta 
spēles, Muižas svētki...)

Izaicinājumi 2017.gadā:

*izstrādāt novadpētniecības darba attīstības koncepciju

*reģiona bibliotēku iesaistīšanās novadpētniecības 
datu bāzes veidošanā



Fotomākslinieks 

Gunārs Binde

Komponists

Uģis Prauliņš

Politiķis, jurists

Gunārs Kūtris

Vieglatlēte, 

olimpiete 

Ilona Marhele

Pie mums viesojas 

NOVADNIEKI 

Rakstnieces 

Māra Svīre un Lija Brīdaka



*Prioritāte- lasītājs un viņa vēlmes!

*Bibliotēkās atdzimst lasītāju, interešu klubiņi 

*Jaunums- LAD darbinieku konsultācijas b-kās 

*Tiek pilnveidota lasītāju apkalpošana ārpus 

bibliotēkas telpām. Jaunums- grāmatu maiņa 

Trapenes pamatskolā, SAC “Alūksne”

*Nebibliotekāro pakalpojumu īpatsvars

*Problēma- ilglaicīgie parādnieki

*Nepietiekama uzmanība- jauniešiem

*Inovatīva pieeja tradicionālajiem 

pakalpojumiem. Smelties idejas no kolēģiem!



*

LAUVU KLUBA “Alūksne” biedri 

sadarbībā ar kolēģiem Sundbibergā 

Zviedrijā pasniedz dāvinājumu Alūksnes 

bibliotēkai

Igaunijas 

Nacionālajā muzejā Tartu

Viss gads kā 

viens mirklis...

"Es esmu tik 

priecīgs, 

tik priecīgs, 

ka jāiet 

palēkdamies!" 

Lasītājs pēc 

bibliotēkas 

apmeklējuma


