
2010.gads 
Alūksnes un Apes 
novada publiskajās 

bibliotēkās



Alūksnes novads
Teritorija- 1764.83 km2

Apvieno 15 pagastus un 
Alūksnes pilsētu
Novada administratīvais 
centrs- Alūksne
Iedzīvotāji- 19 121
Bibliotēkas: 18 publiskās, 17 
skolu, 1 augstskolas filiālē, 1 
slimnīcā
Vidēji 1 publiskā bibliotēka 
uz 1062 iedzīvotājiem, 
laukos uz 596 iedzīvotājiem
Vidēji 1 bibliotēka (visu tipu) 
uz 517 iedzīvotājiem



Apes novads
Teritorija- 545,2 km2

Apvieno 3 pagastus un 
Apes pilsētu ar lauku 
teritoriju
Novada administratīvais 
centrs- Ape
Iedzīvotāji- 4250
Bibliotēkas: 4 publiskās, 5 
skolu
Vidēji 1 publiskā bibliotēka 
uz 1062 iedzīvotājiem
1 bibliotēka (visu tipu) uz 
472 iedzīvotājiem



Publisko bibliotēku skaits nav mainījies
22 pašvaldību publiskās bibliotēkas- 2 
pilsētās un 20 pagastos
Vidēji viena publiskā bibliotēka uz 1062 
iedzīvotājiem, laukos uz 665 iedzīvotājiem
22 skolu bibliotēkas, 1 bibliotēka 
augstskolas filiālē, 1 slimnīcas bibliotēka
Vidēji 1 bibliotēka uz 508 iedzīvotājiem
2 pagastos (Alsviķu un Jaunalūksnes) pa 2 
bibliotēkām
1 bibliotēka strādā nepilnu darba laiku 
(Kalncempjos)



Pagastu bibliotēkas Alūksnes novadā-
pagastu pārvalžu struktūrvienības
Alūksnes pilsētas bibliotēka- Alūksnes 
novada pašvaldības iestāde, kura 
darbojas kā reģiona galvenā bibliotēka 
(RGB) abu novadu bibliotēkām 
Bibliotēkas Apes novadā- pašvaldības 
iestādes
Bibliotēkām jauni nolikumi 
Bibliotēku darbu vada bibliotēku vadītāji



Bibliotekāro darbinieku skaits- 36 (-2)
Apes un Vidagas bibliotēkās samazinātas štata 
vietas 
18 bibliotēkās strādā 1 darbinieks
Mālupes un Trapenes pagastu bibliotēkās- 2 
darbinieki 
Alūksnes pilsētas bibliotēkā- 11 bibliotekārie 
darbinieki (t.sk. direktore), t.sk. 1- 0,5 slodzes, IT 
administrators
Apes bibliotēkā- 3 bibliotekārie darbinieki (t.sk. 
vadītāja)



Statistika
Lietotāju skaits 
samazinājies par 131 
jeb 1,8 % (vidēji par 6 
lietotājiem 1 b-kā)
9 bibliotēkās lietotāju 
skaits pieaudzis
Pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās lasa 31% 
iedzīvotāju

Bibliotēku lietotāju skaits
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Statistika
Apmeklējumu skaita 
pieaugums par 2707 
( 1,6%) jeb vidēji par 
123 apmeklējumiem 
1 bibliotēkā
Izsniegumu skaita 
samazināšanās par 
12 925 vienībām 
(4,4%) jeb vidēji par 
587 vienībām 1 
bibliotēkā

Bibliotēku apmeklējumi un izsniegums
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Statistika: kas ietekmē rādītājus?
Bibliotēkas darbinieku aktivitāte, profesionalitāte
Joprojām nepietiekama bibliotēku pakalpojumu 
reklāma
Nepilnīga statistikas datu uzskaite
Iedzīvotāju skaita samazināšanās
Interneta un informācijas pieejamības 
paplašināšanās
Finansējuma samazināšanās (krājumam, 
pasākumiem …)
Nepilnīgi bibliotēku krājumi, trūkst jaunākās 
literatūras
Jaunās paaudzes zemā interese par lasīšanu





Finansējums
Samazinājies par Ls 
25524 jeb 8,4%
Valsts mērķdotācija 
samazinājusies par Ls 
1998
96%- pašvaldību 
finansējums
2,9%- mērķdotācija 
1,1%- citi ienākumi



Finansējums: pašvaldības

Samazinājies par 
Ls 1181 jeb 0,4%
99,4%- kārtējie 
izdevumi
0,6%- kapitālie 
izdevumi



Finansējums: krājumam

palielinājies par Ls 
3752 jeb 14,4%
vairāk naudas 
saņēmušas 17 b-kas
Alūksnes pilsētas 
bibliotēkai 
finansējums 
samazinājies par Ls 
1548
Ls 4,09 uz 1 lietotāju

Ls 1,26 uz 1iedzīvotāju

Finansējums krājuma komplektēšanai
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Finansējums: izdevumi
Pieauguši izdevumi 
IT par 110%
Samazinājušies 
izdevumi darba 
samaksai un VSAOI
Pieauguši izdevumi 
krājuma 
komplektēšanai



Bibliotēku krājumi
8,3 vienības uz iedzīvotāju
26,8 vienības uz lasītāju
Krājumā 80% grāmatas, no tām 16%- bērnu 
grāmatas
Jaunieguvumu skaits palielinājies vidēji par 7%, 
bērnu grāmatas par 10% salīdzinot ar 2009.gadu

Bērnu grāmatas- 16,7% no jaunieguvumiem
Iegādāti jauni izdevumi 7,4% no kopējā krājuma, 
grāmatas- 3,8% no kopējā grāmatu krājuma



Bibliotēku krājumi

Joprojām krājumu apjoma samazināšanās-
ienācis mazāk nekā norakstīts
Samazinās no krājuma izslēgto izdevumu skaits-
par 30% salīdzinot ar 2009.gadu

Krājuma apgrozība- 1,44
Par 55% palielinājusies SBA izmantošana
Neliels VKKF atbalsts (“Jaunu grāmatu un citu izdevumu 
iegāde publiskajām bibliotēkām”- 33 eks., Ls 216, Bērnu žūrija)



IT bibliotēkās
Datori- 162, t.sk. 123 lietotājiem (VVBIS, 3TD)
3 jauni datori par pašvaldības līdzekļiem-
Jaunlaicenes (darbiniekam), Jaunalūksnes 
(portatīvais), Alsviķu (portatīvais) bibliotēkās
Iegādāts multimēdiju projektors- Jaunalūksnes 
bibliotēkā
Printeris- Bejas, Pededzes bibliotēkās
Svītrkodu skeneris- Pededzes bibliotēka
BIS “Alise”- visās bibliotēkās
Problēmas: datortehnikas atjaunošana, interneta 
un “Alises” abonēšanas izmaksas



Telpas
Telpu kopējā platība- 2394 m2

Lietotāju apkalpošanas telpas- 1970 m2 (82%)
Krātuves- 82 m2 (3%)
Pārējās telpas- 357 m2 (15%)
Visas ēkas- pašvaldību īpašumi
Gaujienas bibliotēkas ēka- vietējās nozīmes kultūras 
piemineklis
Papildus telpa 15 m2 piešķirta Zeltiņu bibliotēkai
Remonti nav veikti
Jauni plaukti- Māriņkalna un Veclaicenes bibliotēkās
Joprojām aktuāls Alūksnes pilsētas bibliotēkas telpu 
jautājums



Alūksnes pilsētas bibliotēka- Alūksnes novada 
pašvaldības iestāde, kura darbojas kā RGB abu novadu 
bibliotēkām 
Līgums ar Apes novada domi par RGB funkciju veikšanu 
un finansēšanu (24.11.2009 24.11.2009., uz nenoteiktu laiku)

Līdz tekošā gada 1. decembrim iesniegt Apes novada 
domei saskaņošanai budžeta tāmi RGB funkciju 
veikšanai
Apes novada domes lēmums (27.01.2011.) – piešķirt 
finansējumu RGB funkciju veikšanai Apes novadā 
2011.gadā Ls 1173,60 (t.i. Ls 293,40 uz 1 bibliotēku)
Problēma- pilnvērtīga sadarbība ar skolu bibliotēkām



Strādājam… Mācāmies…
Prioritāte- darbs ar apmeklētājiem
Prioritāte- informācijas resursi (krājums, datu 
bāzes)
Aktīva krājumu rekataloģizācija visās pagastu 
bibliotēkās 
Automatizētā lietotāju apkalpošana Zeltiņu, 
Jaunannas un Annas pagastu bibliotēkās
Dalība valsts nozīmes aktivitātēs: Bibliotēku 
nedēļa,  E-prasmju nedēļa, Februāris-droša 
interneta mēnesis, “Bezvadu zemene”, konkurss 
“Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”, Bērnu 
žūrija, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa



Tematiski pasākumi, izstādes, konkursi…
Lietotāju apmācība e-prasmēs (individuāli, 
semināri)
Konkurss “Tikai manā bibliotēkā”
9 semināri bibliotēku darbiniekiem
2 darbinieku mācību brauciens uz ASV
Saglabāt bibliotēku tīklu, personālu, 
pakalpojumu apjomu!
Rast iespēju aktivizēt sadarbību ar skolu 
bibliotēkām 



„Alūksne – faktos, stāstos, 
leģendās…” 



“Ceļā uz sevis izzināšanu un labu 
veselību”: tikšanās ar V.Bebrišu



Grāmatu svētki 
Alūksnē



Saruna par drošu internetu ar 
Alūksnes sākumskolas 

skolotājiem



“Dzīvesveids un veselība”: saruna 
ar psihoterapeiti Ainu Poišu



“Bezvadu zemene” 

jeb WiFi lietotāju sacensības







Mīklu minētāju čempionāts



LBB VN 13.saiets- konference 
“Sirsnībā un interešu kopībā 

jau 13.reizi” Alūksnē



Alūksnes un Apes novadu 
literātu Gada lielā tikšanās



Arī mūsu bibliotēkas lasītāja Santa 
piedalās skrējienā “Zelta keda”



Konkursā “Tikai manā bibliotēkā” 
veicināšanas balvu saņem Vidagas 

bibliotēkas vadītājs Mārcis Bremmers



Latvijas bibliotekāri Čikāgas 
publiskajā bibliotēkā



Darbs ar bērniem un jauniešiem
39,3 % no kopējā bibliotēku lietotāju skaita
50% no kopējā apmeklējumu skaita
28% no kopējā izsniegumu skaita
Darbs ar interešu grupām (PII, skolas, jaunie literāti, vecāki, 
“Bēbīšu skoliņa”, s.o.”Saulstariņi”…)
Bērnu žūrija- tikai 12 bibliotēkas, t.sk. 2 skolu 
Nepietiekams jaunieguvumu skaits (10%- BJ)
Tematiski pasākumi noteiktām mērķgrupām
Informācijas prasmju attīstīšana
Veicināt lasītprieku un lietderīgu brīvā laika izmantošanu
Diena bez datora!
Vidzemes novada bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 
10.konference „Lasīšana- sabiedrības kopīgā prioritāte” 
Apmācību kurss “Mentorings programma bibliotekāriem darbā 
ar bērniem”



Tikšanās ar rakstnieci 

Daci Šteinbergu





Ceļojums pa bibliotēku kopā ar 
Bibliotēkas peli



“Dzejoļa mīkla”



Spele “Mūsu zaļās pēdas Zemei” 
kopā ar Balvu ESIP un Stacijas 

pamatskolas meitenēm



Bibliotēkas rūķis



Bēbīšu skolas bērni ar māmiņām 
ir bieži viesi bibliotēkā



Multfilmu rīti bibliotēkā



Lasījumi  no grāmatas 
“Leduslācēns Ille”



Tikšanās ar bobslejistu 

Intaru Dambi



Jaunannas Bērnu žūrijas eksperti vasaras 
nometnē Jaunlaicenē



“Pagasta bibliotekārs- Gaismas nesējs 2010”-

Mālupes bibliotēkas vadītāja Anita Gusta



V. Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”-

Alūksnes pilsētas bibliotēkas bibliotekārei Ievai Račikai



Alūksnes pilsētas bibliotēkai- galvenā balva 

konkursā “Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā”

Uzņēmuma “Telia” simpātiju balva- Signei Sēkliņai no Gaujienas bibliotēkas
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