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Bibliotēku akreditācija
Administratīvi teritoriālā reforma
3TD projekta turpinājums
Dižķibele



Bibliotēku akreditācija

Akreditēta 21 pašvaldību publiskā 
bibliotēka
Iegūts vietējās nozīmes bibliotēkas 
statuss
Norādījumi turpmākajam darbam 
(krājuma kvalitātes uzlabošana, 
rekataloģizācija, aprīkojums, remonts- 2 
bibliotēkām)



Administratīvi teritoriālā 
reforma

Alūksnes novads
Teritorija- 1764.83 km2

Apvieno 16 pašvaldības 
– 15 pagastus un 
Alūksnes pilsētu.
Novada administratīvais 
centrs- Alūksne.
Iedzīvotāji- 19,35 
tūkstoši, 82 % latvieši, 
14 % krievi u.c.
Bibliotēkas- 18.



Administratīvi teritoriālā 
reforma

Apes novads
Teritorija- 545,2 km2

Apvieno 4 pašvaldības –
3 pagastus un Apes 
pilsētu ar lauku 
teritoriju.
Novada administratīvais 
centrs- Ape.
Iedzīvotāji- 4,31 
tūkstotis, 87% latvieši, 
8 % krievi u.c.
Bibliotēkas- 4.



Bibliotēkas novados
22 pašvaldību publiskās bibliotēkas- 2 pilsētās 
un 20 pagastos
Bibliotēku skaits nav mainījies
Bibliotēku pakalpojumi pieejami visiem
2 pagastos (Alsviķu un Jaunalūksnes) pa 2 
bibliotēkām
1 bibliotēka strādā nepilnu darba laiku
Pagastu bibliotēkas reģistrētas kā pārvalžu 
struktūrvienības, nosaukumu maiņa
Alūksnes pilsētas bibliotēka- Alūksnes novada 
pašvaldības iestāde, kura darbojas kā reģiona 
galvenā bibliotēka (RGB) abu novadu 
bibliotēkām 



Bibliotēkas novados

Slēgtas 3 pamatskolas, 1 arodskola
21 bibliotēka vispārizglītojošajās un 
speciālajās skolās
1 augstskolas filiāles bibliotēka (RPIVA)
Strādā ierobežotu darba laiku



Dižķibele
+ Saglabājies bibliotēku tīkls
+ Saglabājušās darbinieku slodzes
+ Pieaudzis bibliotēku apmeklējums
+ Palielinājusies bibliotēku aktivitāte grāmatu 
savstarpējā izmantošanā
- Atvaļinājumi bez darba algas saglabāšanas 
Alūksnes un Apes bibliotēkās
- Samazinājies finansējums
+ Ko varam izdarīt pašu spēkiem
+ Revīzija darba procesos, izvērtēt, atteikties 
no liekā, izdoma, aktivitāte…



Statistika

Bibliotēku apmeklējumi un izsniegums
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Apmeklējumu skaita 
pieaugums par 26,4 tk 
(18,3%), Alūksnes bibliotēkā 
par 29%
Izsniegums (+796)- gandrīz 
nemainīgs
Informatīvās telpas attīstība, 
palielinājusies interneta un 
informācijas pieejamība
Nepilnīga uzskaite (lasa visi 
ģimenes locekļi, bezvadu 
interneta pieejamība ārpus 
telpām)



Statistika

Reģistrēto lietotāju 
skaits pieaudzis par 
6 %
Pašvaldību 
publiskajās 
bibliotēkās lasa 34% 
iedzīvotāju

Lietotāju skaits
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Bibliotēku pakalpojumi
Pakalpojumu attīstība (turpinās lietotāju apmācība 
darbam ar datoru, internetu, elektroniskajiem 
resursiem, angļu valodas nodarbības, darbs ar IS 
Alise i visās bibliotēkās, lasīšanas zonas bērniem, 
blogs)
Paaugstinājusies apkalpošanas kvalitāte, kultūra
Palielinājies elektroniskās informācijas piedāvājums, 
Letonika, NAIS – bez maksas!
Prioritāte- lietotāju informacionālo prasmju 
pilnveidošana, apmācības kvalitatīvu elektronisko 
informācijas avotu izmantošanā



Pasākumu piedāvājums skolās, citām 
bibliotēkām
Alūksnes pilsētas bibliotēka un Gaujienas 
bibliotēka- Latvijas bibliotēku tīkla “Stāstu 
bibliotēkas” dalībnieces
Publicitāte- konkurss “Pašvaldības kultūras 
iestāžu atpazīstamība” (apkopots materiāls, 
vizītkartes, publicitātes pasākumi); izstādes 
ārpus bibliotēku telpām (“Pasaule klikšķa 
attālumā”)
Daudzveidīgi tematiskie sarīkojumi 
(sadarbojoties pašvaldības kultūras 
iestādēm), konkursi…
Jaunas interešu grupas, klubiņi (literāti, 
pensionāri, represētie, jaunie vecāki u.c.)



Alūksnes seniori Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
pasākumā “Ceļojums pa ES valstīm”

Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar represēto 
klubu “Sarma”

Nodarbības bērniem kopā ar vecākiem









Bibliotēku krājumi: jaunieguvumi
Iegādāti jauni izdevumi 7%, 
grāmatas- 3,2% no kopējā 
grāmatu krājuma
Kopējais jaunieguvumu skaits 
samazinājies par 18%, 
grāmatu- par 35,6% salīdzinot ar 
2008.gadu

Daiļliteratūra-16%, bērnu-
18%, nozaru- 66%
Krājumu kvalitāte
VKKF atbalsts 
Grāmatas no likvidētajām skolu 
bibliotēkām

Bibliotēku krājumi: jaunieguvumi
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Pašvaldību finansējums 
krājumam

Finansējums samazinājies 
par 37,2 % jeb Ls 15420
Izdevumi uz 1 lietotāju- Ls 
3,52
Izdevumi uz 1iedzīvotāju-
Ls 1,10
59% - grāmatām
40%- presei
1%- elektroniskajiem



Bibliotēku krājumi: izslēgts

No krājuma izslēgtas 
25203 vienības
Gandrīz 2 reizes vairāk kā 
krājumā ienācis
Nozaru literatūra-54%
Daiļliteratūra- 41%
Bērnu literatūra- 5%

Bibliotēku krājumi: izslēgts
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Bibliotēku krājumi

197646 informācijas vienības, 
apjoms turpina samazināties
8,3 vienības uz iedzīvotāju, 26 
vienības uz lasītāju
80% grāmatas, 19% žurnāli, 
1% elektr.un audiovizuālie 
izdevumi
47% nozaru, 13% bērnu, 
40% daiļliteratūra

Bibliotēku krājumi uz 01.01.2010.
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IT bibliotēkās
bibliotēkas strādā ar VVBIS un Latvijas valsts 
un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā 
publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros 
saņemto datortehniku – 159 datori, t.sk. 
lietotājiem- 121
par pašvaldības līdzekļiem iegādāts 1 jauns 
dators Mālupes pagasta bibliotēkā
Palīdzības dienesta pakalpojumi
datortehnikas atjaunošana
mērķdotācijas samazināšana



Bibliotēku finansējums

Kopējais finansējums-
samazinājies par Ls 
82579 jeb 21,3%
Aluksnes pilsētas 
bibliotēkas 
finansējums-
samazinājies par Ls 
33747 Ls jeb 32%  



Bibliotēku finansējums

88,5%- pašvaldības, 
3,3%- valsts, maksas 
pakalpojumi- 0,2%, 
8%- cits
Pašvaldības 
finansējums-
samazinājies par 25%



Materiālais un tehniskais 
stāvoklis

Telpu kopējā platība- 2394 m2

Lietotāju apkalpošanas telpas- 1955 m2

(82%)
Krātuves- 82 m2 (3%)
Pārējās telpas- 357 m2 (15%)
Papildus esošajām telpas piešķirtas 
Jaunannas (22 m2) un Mālupes (13 m2) 
bibliotēkām
Remonti 5 bibliotēkās par ~ 39 tk Ls



Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai pasākuma 3.2.1 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” ietvaros projekts „Sakārtota 
infrastruktūra un pievilcīga dzīves vide Apes 
pašvaldībā” – Ls 16,6 tk

Apes bibliotēka



Bejas bibliotēka

Ierīkotas mūsdienīgas tualetes, veikta 
ēkas jumta nomaiņa un siltināšana, 
uzbūvēta uzbrauktuve un uzstādīta 
nojume. Ierīkota elektroniskā apsardzes 
sistēma. Ieguldīti Ls 19,9 tk



Personāls
38 bibliotekārie darbinieki
Alūksnes pilsētas bibliotēkā-
11, t.sk. 1- 0,5 slodzes
3 pagastu bibliotēkās- 2 
darbinieki (Mālupe, Trapene, 
Vireši)
NVA subsidētās darba 
vietas- 4 bibliotēkās (Alūksne, 
Gaujiena, Beja, Pededze)
56 % ar bibliotekāro 
izglītību
Tālākizglītība!

Darbinieku izglītība

augstākā 
bibliotekārā, 
bakalaurs
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Darbs ar bērniem un 
jauniešiem

38,7 % no kopējā bibliotēku lietotāju skaita
Darbs ar interešu grupām (PII, skolas, jaunie literāti, 
vecāki, bērni ar īpašām vajadzībām…)
Bērnu žūrija
Nepietiekams jaunieguvumu skaits (7%- BJ)
Sadarbība ar skolu bibliotēkām
Informācijas prasmju attīstīšana (Informāciju 
pārvērst par zināšanām)
Lasīšanu veicinošas aktivitātes
Darbinieku tālākizglītība („Bērni virtuālās informācijas 
vidē” (lektore D.Pakalna) un „Bērnu un pusaudžu 
psiholoģiskās attīstības īpatnības” (lektore D.Sliņķe). 



Darbs ar bērniem un jauniešiem: 
problēmas un risinājumi

Zemā interese par grāmatām un lasīšanu-
lasīšanu veicinošas programmas, pasākumi, 
sadarbība ar PII, skolām, vecākiem…
Pārlieku lielā atkarība no datora- sistematizēt 
un piedāvāt interesantāko un noderīgāko 
portālu adreses, atļaut bibliotēkā spēlēt tikai 
tās datorspēles, kas attīsta un pilnveido 
domāšanu, apmācības, kā racionāli darboties 
interneta vidē



Ķekatnieki Strautiņu bibliotēkā

Izrāde “Kaķu nams” Gaujienas bibliotēkā Stāstu kaste Jaunalūksnes bibliotēkā

BŽ eksperti ciemos pie robežsargiem



Kas notiek Māriņkalna Dižmežā?

Divas Pepijas Garzeķes no 
Liepnas bibliotēkas



Pasakas kopā ar Pūku Alūksnes 
bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieci Ingunu 
Baueri Alūksnē



Dzejolīte tiekas ar bērniem Dzejas 
dienās

Kā izmantot bibliotēkā pieejamās 
datu bāzes



Gaidot

Lieldienas!



Radošā darbnīca “Pirkstiņlelles”



Veiksmes stāsti

Trapenes pagasta 
bibliotēka projekta 3TD 
ietvaros piedāvāja 
stāstu, kā bibliotēkas 
lietotāja pensionāre Ilga 
Lakstīgala izmantojot 
interneta iespējas, 
apguvusi auto vadīšanas 
prasmes



saglabāt bibliotēku tīklu, personālu, 
pakalpojumu apjomu (tuvāk pie lietotāja!)
skolu bibliotēku integrācija VVBIS
Reklāma, informācija x 100
Turpināt bibliotēkas lietotāju apmācības
Krājumu kvalitātes uzlabošana, 
komplektēšanas koordinācija, rekataloģizācija
Sadarbība, resursu un līdzekļu racionāla 
izmantošana



Lasītprieka veicināšana
Darbinieku tālākizglītība = 
pakalpojumu kvalitāte
Darbs pie novada attīstības plāna
Balstīties uz to, ko mēs paši saviem 
spēkiem varam izdarīt!



Voltērs:
“Lai būtu apmierināti tavi lasītāji, neesi 

pārāk apmierināts ar sevi!”
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