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GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA - 2016

LNB, 2017.gada 21.marts



2014.gads

Gulbenes novada bibliotēkās bija iesācies ar būtiskām 
strukturālajām izmaiņām

‘’tie paši vēži, bet citā kulītē...’’ 

jeb

Galvenā bibliotēka – Gulbenes novada bibliotēka

18 struktūrvienības – 18 pagastu bibliotēkas

Kopā 53 darbinieki.

2014.-2015.gadā
Algu fonds, komandējuma izdevumi – Gulbenes novada domes 
Finansu nodaļas pārziņā

Saimnieciskie izdevumi – pagastu pārvalžu grāmatvedības 
uzraudzībā.

Kopš 2016.gada 1.janvāra viss centralizēts



Centralizācija

• Pagastu bibliotekāri kopš 2014.gada strādā ārpus 
ierastās «komforta» zonas.

• Ļoti daudz darba jāiegulda dažādu darba procesu 
skaidrošanā un izpratnes veidošanā, ka strādājam visi 
kopā pēc vienādiem nosacījumiem un prasībām.

• Lielai daļai pagastu bibliotekāru nācās apgūt jaunas 
prasmes un iemaņas ārpus bibliotekārā darba.

• 2017.gada sākumā joprojām 1/3 atrodas «nolieguma 
zonā».



Lasītāju apkalpošanas darbs 2016.gadā
Vairāk domāts par bibliotēku pakalpojumiem ārpus bibliotēkas:

– Dažādi pasākumi ārpus telpām, tuvāk lasītājiem (skolās, bērnudārzos, sociālās aprūpes 
centros)

– Grāmatu pienešana/pievešana mājās iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem 
– Rezultāts – pieaudzis lasītāju skaits – pagastu bibliotēkās +7%; galvenajā bibliotēkā par 1%
– Apmeklētāju skaits pagastu bibliotēkās – 5% (bet ne tik strauji);  galvenajā bibliotēkā + 2%. 

Iedzīvotāju skaits kopumā samazinās par – 2%.

Atziņa:

Pozitīvus rezultātus lasīšanas veicināšanā jauniešu auditorijā var gūt, 
- ja ir laba sadarbība ar skolām,
- ja ar dažādu projektu finansiālu atbalstu iespējams organizēt tikšanos ar Latvijā atzītiem 
literāriem, kas prot ieinteresēt jauniešus

Ierosinājums:

Ļoti noderīgs būtu informatīvs materiāls par tiem rakstniekiem, kuri labprāt brauc uz tikšanos ar 
lasītājiem, auditorijā ir interesanti, atraisīti un informācijas bagāti.



Aptauja Gulbenes novada bibliotēkas turpmākās 
darbības uzlabošanai un pilnveidošanai

Iepriekšējā «Gulbenes bibliotēkas darba kvalitātes, 
lietotāju apmācību, sniegto pakalpojumu un elektronisko resursu 

pieejamības izpēte un kvalitāte» notika 2009.gadā.

Jaunā izpēte: no 2016.gada oktobra līdz 2017.gada novembrim. 
• 1.posma aptaujas galvenais uzdevums – saprast, kāpēc bibliotēka 

tiek apmeklēta reti vai nemaz, kas tam traucē, kas bibliotēkas 
ikdienas darbā būtu jāuzlabo

• 2.posms (27.marts-2.maijs):
– Bibliotēkas resursi
– Bibliotēkas pakalpojumi

• 3.posms (rudenī) – apmācības.
• Aptauja tiek veikta elektroniski: visi dati un papīra formātā.



Aptaujas 1.posma galvenās atziņas un rezultāti

• Par darba laiku:
– Ap 40% aptaujāto vēlējās, lai bibliotēka sāk darbu stundu agrāk;
– Ap 30% vēlējās, lai darba laiks paliek tāds pats;
– Ap 20% vēlējās, lai strādājam stundu ilgāk;
– Rezultāts – bibliotēka no 1.oktobra ir atvērta no plkst. 10.00.

• Kas patīk un nepatīk:
– Patīkamā bija vairāk nekā nepatīkamā;
– Izkristalizējās liela problēma – «dauzonīgie» bērni.

• Ieteikumi par pasākumu organizēšanu:
– «Neiesēsties» tikai bibliotēkā, domāt par pasākumiem dažādās vietās pilsētā;
– Pasākumus organizēt retāk, bet jēgpilnāk;
– 26,6% bija par tikšanos ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem;
– 23,5% par dažādu izstāžu organizēšanu;
– 17,2% par izglītojošiem semināriem;
– 16,5% par literāriem pasākumiem;
– 16,3% par apmācībām.



Novadpētniecības darbs. Aktualitātes

• Novadpētniecības tematisko mapju aprakstu veidošana

• Unikālu, nepublicētu materiālu aprakstu veidošana

• Novadpētniecības krājuma popularizēšana
- Neformālās izglītības metodes, projekts SSI
- Izzinoša krāsojamā grāmata bērniem «Gulbenes novada pērles»

Grāmata ieguva 3.vietu 
«Gada balva kultūrā 
2016» nominācijā –

Gulbenes novada labākais 
kultūras 

pasākums/projekts 
2016.gadā



Novadpētniecības darbs - kopsavilkums

• Novadpētniecības tematisko mapju aprakstu veidošana. 
Joprojām ir aktuāli, maksimāli atspoguļot Novadpētniecības krājumu novadpētniecības 
datu bāzē. Tematiskās novadpētniecības mapes joprojām ir loti labs informācijas avots, 
kas var pastāvēt arī digitālajā laikmetā. 2016.gadā mapju izsniegums palielinājies par 
17%.   

• Unikālu, nepublicētu materiālu aprakstu veidošana. Šis tiek uzsvērts arī pagastu 
bibliotēkās, pārskatīt novadpētniecības krājumus un veidot aprakstus novadpētniecības 
datu bāzē par saturīgas informācijas ietverošiem, nekur nepublicētiem materiāliem. 

• Piemēram, šobrīd novadpētniecības datu bāzē ir atrodams skolēna zinātniski pētnieciskā 
darba “Siladzirnavu ezera vēsture un attīstība” apraksts. Šis ir viens no daudzajiem 
avotiem, kas ir vērtīgs, saturīgs un nav nekur nepublicēts. 

• Novadpētniecības krājuma popularizēšana. Bibliotēkas dalības starptautiskā projektā 
“Silver Sharing Initiative” rezultātā novadpētniecības popularizēšanā, aktivitāšu 
veidošanā var izmantot dažādas neformālās izglītības metodes. 

Krāsojamās grāmatas «Gulbenes novada pērles» izveide bērniem ir labs un saturisks 
veids, kā bērniem stāstīt par novada vēsturi un ne tikai. Novada vēstures skolotāji ir 
atzinuši par ļoti labu materiālu, ko var izmantoto stāstot par novadu. Projekta ietvaros arī 
radošas nodarbības visās pagastu bibliotēkās.



Reģionālā mācību centra līdzdalība 
starptautiskos projektos

• Senior Plus (02.11.2015. – 02.11.2017.)

• ERASMUS+ projekts

• Iesaistītās valstis – Itālija (projekta vadošais partneris), Latvija, 
Francija, Portugāle, Lielbritānija

• Projekta mērķis – jaunas mācību metodes + mācību mobilitātes 
senioriem (50+), veicinot viņu iekļaušanos darba tirgū, 
brīvprātīgais darbs.

• Šobrīd apmācības uzsākuši 60 seniori.



Reģionālā mācību centra līdzdalība starptautiskos projektos
Silver Sharing Initiative (01.09.2015. – 31.08.2017.)

• ERASMUS+ projekts

• Iesaistītās valstis – Polija (projekta vadošais 
partneris), Horvātija, Latvija

• Ieguvumi:

– 2 bibliotēkas darbinieku dalība 
starptautiskās treneru apmācībās 
(Latvijā, Polijā, Horvātijā)

– Sadarbības stiprināšana ar Gulbenes 
novada senioru organizācijām

– Jaunas, efektīvas metodes darbā ar 
senioru auditoriju

– Bibliotēkas atpazīstamība.



Konferenču zāle –
jaunā izskatā, 2016.gads



Gada mirklis –
Lizuma pagasta 

bibliotēkas 
pārvietošana uz 
jaunām telpām


