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Svarīgākie notikumi
2010. gads Madonas novada bibliotēkas vēsturē bija 
pirmais pilns gads Madonas  novada pašvaldības 
domes pārziņā, līdzi nesot organizatoriskas 
pārmaiņas:

Izveidota darba grupa ar mērķi “vērtēt katras novada bibliotēkas funkcijas, 
palīdzot rast atbildes uz daudziem citiem ar bibliotēku darbu 
saistītiem jautājumiem” 7 cilvēku sastāvā. (2010. gada 22. februāra 
Madonas  novada  pašvaldības domes Izglītības un kultūras 
komitejas sēdes protokola Nr. 4 izraksts).  

15% atalgojuma samazinājums, līdz ar to izmaiņas bibliotēkas amatu  
sarakstā, budžeta samazinājums 

2010. gada sākumā līdz ar iekļaušanos novada centralizētās 
grāmatvedības sistēmā (Madonas novada domes  2010. gada 25. 
februāra lēmums  (Protokols  Nr. 6, 35. punkts))  veikta  Madonas 
novada bibliotēkas pārreģistrācija VID. Bibliotēka reģistrēta kā 
pašvaldības struktūrvienība ar reģistrācijas numuru 90009319132.
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Statistika
2010. gadā Madonas novada bibliotēkā reģistrēti 3020 lietotāji, t.sk., 
970 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem; 68818 apmeklējumi 
(salīdzinoši ar 2009. gadu par 8245 vairāk), tajā skaitā 18894 bērni 
un jaunieši  līdz 18 gadiem. Dienas vidējais apmeklējums- 273. 
Apmeklējumu skaits uz vienu lasītāju 20. Salīdzinoši ar iepriekšējo 
gadu palielinājies virtuālo apmeklējumu – 12245 kopskaits par 5471 
salīdzinoši ar iepriekšējo gadu. 
Izsniegums 150821, salīdzinoši ar 2009. gadu samazinājies par 
12151 vienībām. Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju- 47.  Krājuma 
apgrozība – 2,4. Dokumentu skaits uz vienu lasītāju – 20. Sniegtas 
10386 uzziņas, konsultācijas un individuālas apmācības, par 1242 
vairāk salīdzinoši ar 2009. gadu. 
Uz 2010. gada 1. janvāri, veicot apkalpoto iedzīvotāju procentuālo 
aprēķinu pēc teritoriālā principa, apkalpoto iedzīvotāju procents ir 
34,6%. 



Bibliotēkas klienti



Madonas novada bibliotēkas darba 
prioritātes-

Darbs ar klientiemValsts vienotajā 
bibliotēku sistēmā;
Pakalpojumu kvalitātes pilnveide;
Elektronisko resursu pieejamības 
pilnveide.



Darba organizācija

Darbs organizēts atbilstoši klientu 
pieprasījumam, ērtībām. 
Bibliotēka piedāvā abonementu,  3 
lasītavas un Bērnu literatūras nodaļu.
2010. gadā Komplektēšanas un 
kataloģizācijas nodaļa pārcelta no 
pagrabstāva  uz 2. stāvu, tādējādi,  ne tikai 
uzlabojot darba apstākļus, bet arī ietaupot 
elektroenerģiju
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Prtojektizstrāde

2010. gadā   Madonas novada bibliotēkā 
izstrādāti 8 projektu pieteikumi dažādiem 
finansētājiem, 3 no tiem nav raduši finansējumu.
Iesaistoties Madonas novada pašvaldības 
projekta “Nākotnes pilsēta” izstrādē Interreg 
projektu konkursam, izstrādāta darba pakete 
Bibliotēkas (I. Saulīte)
Iesaistoties Madonas novada pašvaldības 
projekta “Eiropa Pilsoņiem” izstrādē, izstrādāta 
Bibliotēku sadaļa  (D. Puķīte). 



Bibliotēkas materiālā un 
tehniskā stāvokļa vērtējums

Kopumā vērtējot bibliotēkas infrastruktūra atbilst 
kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas 
iespējām.
Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums 
Madonas novada bibliotēkā 2010. gadā nav 
mainījies. Augstā izmantojamības līmeņa dēļ 
strauji  nolietojas datortehnika. Tuvākajā laika 
periodā tās kļūs par nopietnu problēmu, īpaši tas 
attiecināms uz 2005. gadā projektu ietvaros 
saņemto datortehniku. 



Personāls
2009. gada otrā pusē sakarā ar izmaiņām likumdošanā attiecībā uz 
pensionāriem, no darba aizgāja ilggadīgā bibliogrāfe Dace Upīte. 
Samazinoties iestādes finansējumam, bibliogrāfa funkcijas sadalītas pa 
struktūrvienībām bez papildus darba apjoma palielinājuma apmaksas. 2010. 
gadā, samazinoties atalgojuma fondam, likvidēta bibliogrāfa amata vieta 
2010. gada sākumā, bibliotēku iekļaujot centralizētajā grāmatvedības 
sistēmā, likvidēta grāmatveža amata vienība.
Pašvaldībā izveidojot IT nodaļu, kuras pienākumos ietilpst veikt visu tās 
iestāžu IT pārraudzību, likvidēta datortīkla administratora amata vienība 
bibliotēkā. 
Samazinoties atalgojuma finansējumam, saglabājot bibliotekāro speciālistu 
slodzes,  samazinātas slodzes tehniskajam personālam:  

saimniecības daļas vad.- 0,2 slodzes,
sētniece- 0,5 slodzes
2 apkopējas- 0,5 slodzes katrai.

2010. gada  otrajā pusē bibliotēkā  strādā 15 darbinieki  uz 12,7  slodzēm 



Finansiālais nodrošinājums

2010 gads līdzīgi kā 2009. gads Madonas 
novada bibliotēkā finansējuma ziņā sākās 
ar 15% atalgojuma samazinājumu 
bibliotēkas budžetā, kopējā budžeta 
samazinājumu, finansiālajam 
nodrošinājumam noslīdot atbilstoši laika 
periodam 2006, 2007.  gadā. 



Ieņēmumi
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Izdevumi



Kopdarbība ar pašvaldības un 
citām institūcijām.

Laba sadarbība izveidojusies ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku, kā rezultātā  2010. gada sākumā  noslēgts 
korporatīvās sadarbības līgums. 
Līdzīgi attīstās sadarbība ar visām pilsētas kultūras un 
izglītības iestādēm - Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeju (kopīgi viesi, kopīgas saimnieciskās 
lietas, organizētas atsevišķas uzstāšanās  bibliotekāru 
semināros, muzeja aktivitātēs), Bērnu un jauniešu 
interešu centru, kultūras namu, mūzikas skolu, Madonas 
valsts ģimnāziju u.c. (literatūras apskati,  
informācijpratības stundas, kopīgi organizēti pasākumi



Publicitāte.

Pārstrādāts Madonas novada bibliotēkas 
buklets
Jauna mājas lapas versija
Organizēti 111 tematiskie pasākumi un 
aktivitātes,119 dažādas izstādes
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