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GADA VĒRTĒJUMS, GALVENĀS ATZIŅAS UN 

SECINĀJUMI

 Stabils  mierīgs gads. 

 Madonas 90. jubilejas gads.

 «Madona vienmēr varējusi lepoties ar 

bagātām tradīcijām, rosīgu sabiedrisko 

dzīvi un aktīviem, savu darbu mīlošiem 

cilvēkiem. Novēlam, lai arī turpmāk 

Madonā dzīvo, izglītojas un darbojas 

patriotiski, aizrautīgi un mērķtiecīgi 

ļaudis, kuri novadam palīdzētu augt un 

attīstīties…»
 Raimonds un Iveta Vējoņi



GADA JAUNINĀJUMI UN SASNIEGUMI
 Jauninājumi –
• Ērgļu bibliotēkā  1 reizi mēnesī  Swedbank 

konsultants pieņem klientus.
• Jumurdas bibliotēkā 3 reizes nedēļa vienu 

stundu darbojas VAS  “Latvijas Pasts”Ērgļu 
pasta nodaļa 

 Sasniegumi –
• 1. vieta makulatūras vākšanas akcijā Latvijā 

– Lubānas pilsētas bibliotēkai 
• Gada Monēta 2015 – Jumurda, Vestiena, 

Mēdzūla
• “Stāstu kamolītis” – Lazdona, Saikava, 

Prauliena, Ļaudona, Kalsnava., turpinās 
2017.gadā. 

• “Garākā līgodziesma “– Latvijas radio 2 
maratons,  kopīgā Jāņu vainaga pīšana var 
visām pašvaldības iestādēm, uzņēmējiem, 
iedibināta   pagasta svētku svinēšanas 
tradīcija.- Stalīdzāni

• Sporta draugiem - Basketbola kluba 
“Ļubāna” spēļu tiešraižu skatīšanās uz lielā 
ekrāna bibliotēkā 

• Grāmatu starts Ērgļu bibliotēkā 
 Būtiski ir pieaudzis virtuālais apmeklējums. 

Lietotāji ir informēti par iespēju 
autorizēties, viņi attālināti pasūta 
grāmatas, pagarina to lietošanas termiņu. 

 Ātrlasīšanas un glītrakstīšanas konkurss 2.-
3. klašu skolēniem “Protu un varu!”

 Lelles Šarlotes nodarbības PII



GADA PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

 Krājuma apgrozības samazināšanās.

 Lasītāji, kuri bezatbildīgi izturas pret bibliotēkas 
grāmatām, atgriežot tās atpakaļ netīras, salocītām 
lapām un tml.

 Kā saglabāt interesi par lasīšanu pusaudžu vecumā?

 Kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedības un 
komunikācijas  problēmas? Bibliotēkas lietošanas 
noteikumi paredz, ka klientus, kas tos neievēro var 
izslēgt. Bet kur tad šie bērni pavadīs brīvo laiku, ar ko 
nodarbosies? 

 Kā iemācīt skolēniem  pienākumus? 



NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS- INTERESANTĀKAIS

 – J. Alunāna parka atjaunošanas projekts Kalsnavā 
(LAD finansējuma piesaistei)

 Zvērkopības nozarei – 70 – tematisks pasākums 
Lazdonā

 Sadarbība ar Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošo 
biedrību “Javir” Lazdonas, Praulienas bibliotēkās. 

 Iepazīsti Liezēres pagastu! – pagasta tūrisma 
buklets, karte sadarbībā ar sieviešu klubu “Teiksma”

 Dzejas dienās Leons Briedis Praulienā. 

 Bijušo pasta nodaļas darbinieku tikšanās Saikavā, 
bibliotēku darbinieku – Degumniekos. 



LASĪTĀJU APKALPOŠANAS DARBS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Madonas 

novads 27589 27188 26953 26387 25920 25515 24960

Madona 8691 8580 8506 8264 8110 7971 7775

Iedzīvotāju blīvums - 11,5 cilvēki uz 1km2

 Bibliotēka  ir kļuvusi par  atpazīstamu e-
pakalpojumu izmantošanas vietu:  
komunālo maksājumu vietu, par transporta 
biļešu rezervācijas, pasūtīšanas un 
printēšanas vietu, par vietu, kur var 
uzturēties, mācīties, saņemt nepieciešamo 
informāciju un bez maksas piedalīties 
bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un 
pasākumos. Paplašinājies  bibliotēkas 
piedāvājuma saturiskais diapazons un 
sarežģītība.

 Visas bibliotēkas strādā ar BIS Alise

  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2818 2737 2721 -2,8;-0,6 

t. sk. bērni 882 1012 1360 +12,8;+25,6 

Fiziskais apmeklējums 48993 44923 46666 -8,3;+3,7 

t. sk. bērni 14662 12161 12944 -17;+6,4 

Virtuālais apmeklējums 53694 48879 77587 -9;+37 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

 14532 3290 Atšķirīga 

skatījumu 

uzskaite 

Izsniegums kopā 110586 107573 103607 -2,7;-3,7 

t. sk. grāmatas 51992 49641 49476 -4,5;-0,3 

t. sk. periodiskie izdevumi 56537 56350 52950 -0,3;-6 

t. sk. bērniem 40656 34539 29175 -15;-15,5 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

34,7 34,3 35  

 



GADA MIRKLIS

 Bibliotēkas 
programma  
Muzeju naktī plkst. 
19:00 līdz 24:00, 

 Sveicām bibliotēkas lasītājus - Madonas 
pilsētas vienaudžus  Projekts «Mācīsimies sadaebību 

jeb Kopā varam vairāk

 Grāmatas izdošana


