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Madonas novada bibliotēka

• Līdz 2009. gada 1. septembrim Madonas 
novada bibliotēka bija Madonas rajona 
pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas 
iestāde. Saskaņā ar Madonas rajona padomes 
reorganizācijas plānu 2009. gada 1. septembrī 
Madonas rajona bibliotēka tika nodota Madonas 
novada domei. 

• Saskaņā ar Madonas novada domes lēmumu 
tika mainīts nosaukums no „Madonas rajona 
bibliotēka” uz „Madonas novada bibliotēka”.



Bibliotēkas pieejamība
• Bibliotēka apmeklētājiem atvērta 6 dienas 

nedēļā bez pusdienu pārtraukuma, no 
pirmdienas- līdz piektdienai no 10.00-18.00, 
sestdien- 9.00-15.00, kopā 46 stundas bez 
pusdienu pārtraukuma 

• Madonas novada bibliotēkas darba prioritātes-
Darbs ar apmeklētājiem Valsts vienotajā bibliotēku 

sistēmā;
Pakalpojumu kvalitātes pilnveide;
Elektronisko resursu pieejamības pilnveide.



Snieguma rādītāji
• 2009. gadā Madonas novada bibliotēkas krājums  bija 

61880 fiziskās vienības. Reģistrēti 3070 lietotāji, tajā 
skaitā, 1370 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 60573 
apmeklējumi, tajā skaitā, 20535 bērni un jaunieši līdz 18 
gadiem, dienas vidējais apmeklējums – 242. Izsniegums 
– 162972. Salīdzinoši ar 2008. gadu lietotāju skaits 
pieaudzis par 10%, izsniegums par 4%. Izsniegumu 
skaits uz vienu lasītāju 53, apmeklējumu skaits uz vienu 
lasītāju – 20. Krājuma apgrozība 2,6. Dokumentu skaits 
uz vienu lasītāju 20, sniegtas 9144 uzziņas, 
konsultācijas un individuālās apmācības 







Bibliotēkas materiālā un 
tehniskā stāvokļa vērtējums

• Apmeklētāju zona – lasītāju apkalpošanas telpas-
abonements, lasītavas, bērnu literatūras nodaļa ir 545 
m2 no 1145m2 bibliotēkas platības, nodrošinātas 135 
lasītāju vietas (konferenču telpu ieskaitot).

• Ar katru gadu problemātisks kļūst krātuvju jautājums - 73 
m2 trīs dažādās telpās. Ir sagatavots tāmējums mobilo 
plauktu izvietojumam vienā no tām, taču finansējums 
nav rasts.

• Veikta ēkas un aprīkojuma civiltiesiskā apdrošināšana, 
darbojas videonovērošana. 2008. gadā pasūtīts un 
izstrādāts strūklakas projekts teritorijā pie bibliotēkas, 
diemžēl sakarā ar krīzi tas zaudējis aktualitāti. 



Bibliotēkas personāls
• Madonas rajona bibliotēkā 2009. gada pirmajā pusgadā strādāja 18 darbinieki, 

16,2 slodzes.
• tajā skaitā :
• 12 bibliotekārie darbinieki, 6 –pārējie-
• grāmatvede-1, slodze,
• datortīkla administrators- 0,5 slodzes,
• saimniecības daļas vad.- 0,5 slodzes,
• 2 apkopējas- 0,85 slodzes katrai.
• Visi bibliotēkā strādājošie 12 bibliotekārie speciālisti, direktori ieskaitot, ir ar 

profesionālo izglītību, tajā skaitā 7 ar augstāko profesionālo izglītību, 5 ar 
vidējo profesionālo izglītību, visi strādā pilnas slodzes darbalaiku.

• 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.

• Visi (11) Madonas rajona bibliotēkā strādājošie speciālisti ir pilnveidojuši un 
papildinājuši izglītības un zināšanu līmeni, piedaloties dažādos semināros, 
konferencēs, kursos. 



Dace Upīte kārto novadpētniecības kartotēku 

2009. gada 20. jūnijā 



Bibliotēkas finansiālais 
nodrošinājums

• Madonas rajona bibliotēka (līdz 1.09.2009) un Madonas novada 
bibliotēka, (sākot ar 1.09.2009), 2009. gadā bija Madonas rajona 
padomes iestāde, vēlāk Madonas novada pašvaldības iestāde, kuru 
finansēja Madonas rajona padome, daļēji- Madonas pilsētas dome.

• 2009. gads līdzīgi kā citviet Latvijā finansējuma ziņā sākās ar 
15%atalgojuma samazinājumu bibliotēkas budžetā, kopējā budžeta 
samazinājumu. 

• No Madonas rajona padomes saņemts finansējums – 84614, par 
4% mazāk nekā 2008. gadā. No Madonas pilsētas domes saņemts 
finansējums 33489, par 44% mazāk nekā 2008. gadā. 

• Lai cik arī tas neskanētu ciniski, pateicoties tam, ka, galv. 
bibliotekāre K. Veita, izmantojot bezalgas atvaļinājumu (1 mēnesi) 
aizbrauca uz ārzemēm, direktores slimošanas dēļ (darba nespējas 
lapa B) un galv. bibliogrāfes aiziešanai no darba, kā dēļ veidojās 
budžeta ekonomija, bija iespējams ar pārējiem darbiniekiem neslēgt 
vienošanās par brīvām bezalgas dienām, pat beigt finansu gadu ar 
maksas pakalpojumu ieņēmumu  atlikumu 1123 Ls. 











Bibliotēkas publicitāte un darbs 
ar sabiedrību

• Lai noskaidrotu lasītāju attieksmi, sniegto pakalpojumu 
kvalitātes vērtējumu, izzinātu vajadzības un vēlmes 
2008. gadā bibliotēkā tika veikta apmeklētāju 
anketēšana. 2009. gadā veikti atsevišķi nelieli pētījumi -
bibliotēkas apmeklētāju anketēšana Bērnu literatūras 
nodaļā, Eiropas Savienības informācijas lasītavā un 
Uzziņu lasītavā. Īpaši rūpīgi analizēti un izvērtēti lasītāju 
ierosinājumi, vēlmes.

• 2009. gadā Madonas rajona bibliotēkā organizēti 119 
tematiski pasākumi un bibliotēku popularizējošas 
aktivitātes, 92 izstādes, literatūras skates.



Tikšanās ar Andu Līci

Vītolu ģimene

Kumsāri Novada mūziķi



tikšanās ar rakstnieci un 
dramaturģi Ingu Ābeli 

tikšanās ar novadnieku Visvaldi Lāci -
lugas „Es vēlos mājās pārnākt”

”

Tikšanās ar Amandu Aizpurieti



Sadarbība
• Kā īpašs veiksmes stāsts atzīmējama sadarbība 

ar Madonas Augstākās izglītības centru (MAIC), 
kuras rezultātā bibliotēkā izveidots mācību 
literatūras krājums (AML). Tā pamats MAIC ideja 
par zinātniskās literatūras nodaļas izveidi 
Madonas novada bibliotēkā un Swedbank 
1000.-Ls dāvinājums 2008. gada nogalē. 2009. 
gadā Madonas rajona padome piešķīra 7000.-Ls 
mācību literatūras iegādei, tika saņemts 985 
grāmatu krājums no RPIVa un Rēzeknes 
augstskolas.





Dzejas dienu pasākums: „Kultūras dialogi aptver 
neaptveramo” bija tikšanās plašam interesentu lokam ar 
literatūrzinātnieci, filoloģijas doktori Gundegu 
Zēhauzu un viņas vīru, fotogrāfu Raineru Zēhauzu. 

Čehijas vēstniecības  pārstāvji, 
pirms izstādes atklāšanas 
„1968. gads, kas satricināja 
pasauli„ESmu aktīvs Madonā un Eiropā”: 

radošās darbnīcas



LBB Vidzemes  saiets Kučuru dzirnavās





Paldies par uzmanību!

Visiem mums izturību un veiksmi!
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