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Svarīgākie notikumi- 2008
� 2008. gada 26. februārī apritēja 85 gadi, kopš tagadējā Madonas rajona 

bibliotēka uzsāka savu darbību, piedāvājot Biržu un miesta apkārtnes 
cilvēkiem iespēju lasīt. No 505 grāmatu izdevumu krājuma, ietilpināta 
grāmatu skapī, bibliotēka ir kļuvusi par nozīmīgu informācijas, izglītības un 
saturīga laika pavadīšanas vietu, kur pieejams 62675 iespiedvienības plašs 
krājums, 2008. gadā bibliotēkā reģistrēti 2787 lasītāji, 52101 apmeklējumi, 
dienas vidējais apmeklējums- 208, izsniegums 156360 , vidējais izsniegums 
vienam lasītājam- 56 iespiedvienības.

� 2008. gada 22. decembrī apritēja 5 gadi, kopš Madonas rajona bibliotēka 
atrodas rekonstruētā ēkā Skolas ielā 12.  

� 2008. gada 22. decembrī apritēja 5 gadi, kopš Madonas rajona bibliotēka 
atrodas rekonstruētā ēkā Skolas ielā 12.  

� Līdz ar Latvijas valsts un B.&M. Geitsu fonda atbalstītā projekta realizāciju 
būtisks bibliotēkas darbības kvalitātes lēciens gan informācijas tehnoloģiju, 
gan bibliotekāru izglītības jomā. 

� Apjomīgs darbs veltīts Madonas rajona pilsētu un pagastu pašvaldību 
bibliotekāru tālākizglītībai un bibliotēku akreditācijas sagatavošanai un 
norises organizēšanai. Rezultātā 2008. gadā akreditētas visas rajona 36 
vietējās nozīmes bibliotēkas.

� Visās 36 Madonas rajona bibliotēkās ieviesta un uzsākts darbs ar Bibliotēku 
informācijas sistēmu Alise.



Madonas rajona bibliotēka ir:

� Madonas rajona pašvaldības kultūras, 
izglītības un informācijas iestāde. Tā 
ir lielākā publiskā bibliotēka Madonas 
rajonā, veic rajona galvenās rajonā, veic rajona galvenās 
bibliotēkas funkcijas, darbojas kā 
koordinējošais metodiskais, 
informatīvi izglītojošais centrs 36 
pilsētu un pagastu pašvaldību 
bibliotēkām 



Madonas rajona bibliotēkas misija 

� iekļauties tālākajā sabiedrības 
informatizācijas procesā, veicināt uz 
zināšanām balstītas sabiedrības 
attīstību, piedāvāt un nodrošināt to attīstību, piedāvāt un nodrošināt to 
informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, 
nodrošināt kulturālu, saturīgu laika 
pavadīšanu.



Madonas rajona bibliotēkas mērķis 

� klientorientēta demokrātiska bibliotēka, kas 
nodrošina brīvu plašas informācijas 
pieejamību, sekmē mūžizglītības iespējas, 
sekmē kultūras mantojuma apzināšanu un 
popularizēšanu.

� Iestādes uzdevumi noteikti saskaņā ar � Iestādes uzdevumi noteikti saskaņā ar 
Bibliotēku likumu 

� Akreditētas reģiona bibliotēkas statusā 
Madonas rajona bibliotēka strādā kopš 
2005. gada oktobra saskaņā ar Madonas 
rajona bibliotēkas Attīstības plānu 2005.-
2009. gadam 



Darbības prioritātes:

� Darbs ar apmeklētājiem Valsts 
vienotajā bibliotēku sistēmā, 
pakalpojumu kvalitātes pilnveide.pakalpojumu kvalitātes pilnveide.

� Elektronisko resursu pieejamības 
pilnveide. 



Bibliotēkas pakalpojumu 
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 .



2008. gadā veikts neliels pētījums:

� 50% aptaujāto bibliotēku apmeklē 1 
reizi mēnesī, 38% bibliotēku 
apmeklē, lai saturīgi pavadītu laiku, 
atpūstos, 27% informācijas atpūstos, 27% informācijas 
meklēšanai, 25% mācībām. Konkrēti-
46% ņem grāmatas uz mājām, 19% 
strādā lasītavā, 14% izmanto 
internetu. 



Klienti
� Lai prognozētu lasītāju 

vajadzības, regulāri tiek 
pārskatītas iespējas, kā 
samazināt laika patēriņu ātrai 
un efektīvai darbībai. 
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IS Alise pielietojums

� 2007. gadā Madonas rajona bibliotēka uzsāka darbu 
kā bāzes bibliotēka informācijas sistēmas Alise 
pielietojumam Madonas rajona pilsētu Cesvaines, 
Lubānas, Varakļānu bibliotēkās piedāvājot, pašu 
veidotos elektroniskos resursus: 

� Elektroniskais izdevumu kopkatalogs kopš 2003. 
gada.gada.

� ! Madonas rajona bibliotēkas krājums 
rekataloģizēts - 100%.

� Lasītāju katalogs- 2008. gadā Madonas rajona 
bibliotēkā ieviesta vienotā lasītāju karte.

� Novadpētniecības datu bāze -2008. gada noslēgumā 
pieejami 16000 ierakstu, Jaunums- tiek veidota 
sasaiste ar Lursoft Laikrakstu bibliotēkas 
pilntekstiem.



Lasītāju karti svinīgi saņem mūsu 
novadnieks Zigmunds Bekmanis 



BIS Alise ieviešanas rīcības plāns
Madonas rajona bibliotēkās:
Nr. p.k. Laika periods Darba procesi Atbild.

1. 2008. g. oktobris Madonas rajona Lasītāju 
kopkataloga izveides 
uzsākums,

ikkatras bibliotēkas 
kompetence

paralēli jauno izdevumu 
eksemplāru ziņu 
pievienošana

krājumu izvērtēšana- dublešu, 
mazpieprasīto un nolietoto 
izdevumu atlase un 
norakstīšana.

2. 2009. gads krājumu rekataloģizācija, 
eksemplāru 
ziņupievienošana, svītrkodi

ikkatras bibliotēkas 
kompetence

3. 2009., 2010. gads datu ievadīšana novadpētniecības 
datubāzē

ikkatras bibliotēkas 
kompetence



Piedāvājums apmeklētājiem

� Apmeklētājiem pieejamas 16 datordarba vietas, 7 no 
tām nomainīta tehnika un aprīkojums, 3- izveidotas 
no jauna, printēšanas, skenēšanas, kopēšanas 
iespējas.

� Madonas rajona bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas 
tiešsaistes datubāzes Lursoft, Nais, Letonika, Letas tiešsaistes datubāzes Lursoft, Nais, Letonika, Letas 
arhīvs Nozare.Lv, Madonas rajona bibliotēkā veidotās 
datubāzes- Novadpētniecība, elektroniskais katalogs. 

� Jaunums – bezvadu interneta WiFi 
izmantošanas iespējas bibliotēkā un tās 
apkārtnē.



Izstrādāti un realizēti 4 projekti

� :” Es pazīstu, tu pazīsti, viņi pazīs...: 
radošā darbnīca „Es savai bibliotēkai,

� „Jauno grāmatu un citu izdevumu 
iegāde”, iegāde”, 

� „Bērnu žūrija”, 

� „Ziemeļaustrumlatvijas Europe Direct 
informācijas tīkla konsorcija izveide 
laika periodam 2009-2012”.



� Turpinot sadarbību ar Madonas rajona Pieaugušo izglītības 
centru un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociāciju (LIKTA) projekta Latvija@Pasaule iniciatīvas ietvaros 
tika organizēti kursi „Virtuālais ceļvedis ģimenei". Iesaistījos 

kopīgā dažādu paaudžu datorprasmju apmācībā. 



Bibliotēkas personāls
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Bibliotēkas personāls

� Madonas rajona bibliotēkā strādā 18 darbinieki, 16,2 
slodzes.

tajā skaitā :
� 12 bibliotekārie darbinieki, 6 –pārējie-
� grāmatvede-1, slodze,
� datortīkla administrators- 0,5 slodzes,� 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.



Bibliotēkas finansējums

Finans ējums. Ien ākumi. 
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Pašv. piešķīrumi   t.sk.  rajona pad. budžets

 konkrētiem mērķiem Savstarpējie norēķini

dome konkrētiem mērķiem Citi ienākumu avoti

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pašv. piešķīrumi 44652 47309 55930 66374 79731 110090136130

t.sk.  rajona pad. budžets 22125 31733 39685 46352 6304983842

konkrētiem mērķiem 385 200 1444 3530 3965

Savstarpējie norēķini 23489 23489 23489 23489 23489 23489 23489

dome konkrētiem 
mērķiem

3325 3000 8450 20032 24834

Citi ienākumu avoti 7300 6104 7166 10627 11896 9380 8354

Ienākošie līdzekļi  kopā 51952 53413 63096 77001 91627 119470144484



Izdevumi

Izdevumi (Ls) 2005 2006 2007 2008

Bruto darba samaksa 41020 49977 64494 80227

VSAOI 9426 11438 14932 19330

Krājumakompl. 6968 8633 13400 16405Krājumakompl. 6968 8633 13400 16405

Informāc. tehnol. 2959 2146 2811 1909

Pārējie 15878 17115 17849 25552

Kapitālie izdevumi 750 1423 6877 1063

Kopā 77001 90732 144486120363



Publicitāte un sadarbība

� 2008. gadā Madonas rajona bibliotēkā 
organizēti 118 tematiski pasākumi un 
bibliotēku popularizējošas aktivitātes, 
84 izstādes, literatūras skates.84 izstādes, literatūras skates.



Trīsvalstu sadarbības līgums



Madonas rajona bibliotēkas viesu grāmatā savu novēlējumu 

ierakstīja Deivids Vangs, gan dzimtajā, gan angļu valodā.



Interesējošo var atrast ikviens 


