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Bibliotēkas novados    

 18 pašvaldības publiskās bibliotēkas- 1 pilsētā un 17 pagastos 
 15 skolu bibliotēkas, 1 augstskolas filiāles bibliotēka (RPIVA) 
 Alūksnes slimnīcas bibliotēka 
 Vidēji viena pašvaldības publiskā bibliotēka uz 1053 

iedzīvotājiem 
 2 pagastos (Alsviķu un Jaunalūksnes) pa 2 bibliotēkām 
 1 bibliotēka (Kalncempjos) strādā nepilnu darba laiku 
 Alūksnes novadā pagastu bibliotēkas reģistrētas kā pagastu 

pārvalžu struktūrvienības 
 Alūksnes pilsētas bibliotēka- Alūksnes novada pašvaldības 

iestāde, kura darbojas kā reģiona galvenā bibliotēka (RGB) 
Alūksnes un Apes novadu bibliotēkām. Līgums ar Apes 
novada domi, finansējums Ls 293,40 uz 1 b-ku)  

 
 

http://www.aluksne.lv/


Bibliotēkas novados   
 Reorganizētas Alūksnes vidusskola un Alūksnes vakara un 

maiņu (neklātienes) vidusskola, izveidota jauna skola- 
Alūksnes novada vidusskola  

 Skolu bibliotēkās- ierobežots darba laiks. 2 darbinieki- E.Glika 
Alūksnes valsts ģimnāzijas bibliotēkā, pilna slodze-Alūksnes 
pilsētas sākumskolas bibliotēkā 

 Mālupes pagasta bibliotēkā- 2 darbinieki, t.sk. 1- 0,5 slodzes. 
Pārējās pagastu bibliotēkās- 1 darbinieks 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā- 9 bibliotekārie darbinieki , t.sk. 1- 
0,5 slodzes, direktore,  IT administrators, 2 slodzes 
saimnieciskie darbinieki. Notikusi darbinieku kompetenču un 
darba rezultātu novērtēšana. 

 Alūksnes novada pašvaldībā- centralizētā grāmatvedība, 
pagastos 1 vadītājs uz 2 vai 3 pagastu pārvaldēm 

http://www.aluksne.lv/


Bibliotēkas novados    

 
 4 pašvaldības publiskās bibliotēkas- 1 pilsētā un 3 pagastos 
 5 skolu bibliotēkas, pilna slodze- Gaujienas speciālajā 

internātpamatskolā, pārējās bibliotēkās- nepilnas slodzes  
 Vidēji viena pašvaldības publiskā bibliotēka uz 1052 

iedzīvotājiem 
 Apes novadā bibliotēkas reģistrētas kā pašvaldības iestādes 

 Apes bibliotēkā- 3 bibliotekārie darbinieki (t.sk. vadītāja) 

 Trapenes bibliotēkā- 2 darbinieki, t.sk. 1 darbinieks 0,9 
slodzes 

 Vidagas, Gaujienas bibliotēkās- 1 darbinieks 
 

http://www.google.lv/imgres?imgurl=http://www.ape.lv/images/Simbols/APES-novads-logo-Color.jpg&imgrefurl=http://www.ape.lv/Apes%2520novada%2520simbols.htm&usg=__cxlNc66nNZ3F9xpHi0TZZKA-M7k=&h=302&w=787&sz=651&hl=lv&start=1&zoom=1&tbnid=Veqddw3u5rUixM:&tbnh=55&tbnw=143&ei=ytY4T4yTCezN4QS3_aWoCw&prev=/search%3Fq%3Dapes%2Bsimbolika%26hl%3Dlv%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


Statistika 
 Reģistrēto lietotāju skaits 

samazinājies par 103 
lietotājiem (1,4 %) 

 t.sk. bērnu un jauniešu līdz 
18 g. skaits samazinājies par 
145  (5%)  

 Pašvaldību publiskajās 
bibliotēkās lasa 31% 
iedzīvotāju 

 Lietotāju skaits 
samazinājies 12 pagastu 
bibliotēkās, Apes bibliotēkā 

 Lietotāju skaits pieaudzis 
vai bijis nemainīgs- 9 b-kās 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
+ 105 (4,5%) 

 

Bibliotēku lietotāji
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Statistika 
 Apmeklējumu skaita 

pieaugums par 4687  (2,7%), 

 Apmeklējumu skaits palielinās 
galvenokārt pilsētās, ne laukos 

 Apmeklējumi bērniem un 
jauniešiem 42% no kopējā 

 Apmeklējumu skaita 
samazināšanās bērniem un 
jauniešiem līdz 18 g.- 12,8 tk 
(14,7%) 

 Virtuālo apmeklējumu skaita 
pieaugums  par  100% 

 Apmeklējumu skaits 
samazinājies 17 bibliotēkās 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkā      
+ 1,7 tk (bez virtuālajiem) 

Bibliotēku apmeklējumi

55218

140175

177285172600
169893

143547

71937
58268

74087

86889

0

50000

100000

150000

200000

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

apmeklējumi

t.sk. bērni un

jaunieši līdz 18 g.



Statistika 
 Izsniegums- samazinājies par 

18,7 tk. (6,7%) 

 t.sk. bērniem un jauniešiem- 
par 9,5 tk. vienībām (12%) 

 Izsniegums samazinājies 16 
bibliotēkās 

 Lasītāji vienā apmeklējuma 
reizē paņem mazāku grāmatu 
skaitu 

 Stabils datorlietotāju skaits, 
kuri grāmatas nelasa 

 47%no izsnieguma- preses 
izdevumi 

 Izsniegums bērniem un 
jauniešiem- 26,5% no kopējā 

 

Izsniegums bibliotēkās
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Bibliotēku krājumi 
 8,2 vienības uz iedzīvotāju 

 26,6 vienības uz lasītāju 

 Krājumā 79% grāmatas, no tām 16,5%- bērnu 
grāmatas 

 Jaunieguvumu skaits palielinājies vidēji par 1,5%, 
bērnu grāmatas iepirktas par 27,7% vairāk salīdzinot ar 

2010.gadu 

 Bērnu grāmatas- 23,7% no jaunieguvumiem (maz!) 

 Iegādāti jauni izdevumi 7,8% no kopējā krājuma, 
grāmatas- 3,6% no kopējā grāmatu krājuma 

 

 



Bibliotēku krājumi 
 Joprojām krājumu apjoma samazināšanās- ienācis 

mazāk nekā norakstīts 

Mazliet palielinājies no krājuma izslēgto izdevumu 
skaits-par 8,8% salīdzinot ar 2010.gadu 

 Krājuma apgrozība- 1,37 

 Neliels VKKF atbalsts (“Jaunu grāmatu un citu izdevumu 

iegāde publiskajām bibliotēkām”- 22 eks., Ls 186,84, Bērnu žūrija ) 

 Krājumu kvalitāte, subjektivitāte komplektēšanā 

 Krājumos niecīgs skaits CD, DVD u.c.  

 

 



Jaunieguvumi bibliotēku krājumos (eks.)
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Izslēgts no bibliotēku krājumiem (eks.)
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Bibliotēku krājumi (eks.)
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Pašvaldību finansējums krājumam 
 Finansējums palielinājies 

par 8,5 % jeb Ls 2539 

 Finansējums krājumam 
palielinājies 15 b-kām 

 Izdevumi uz 1 lietotāju- Ls 
4,51  

 Izdevumi uz 1 iedzīvotāju- 
Ls 1,39 

 67% - grāmatām 

 32%- presei 

 mazāk kā 1%- 
elektroniskajiem izdev. 

 

Finansējums krājuma komplektēšanai
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Finansējums krājumam Alūksnes novada bibliotēkās 2011.gadā 
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Finansējums krājuma komplektēšanai 

Apes novada bibliotēkām 2011. gadā (Ls)
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Finansējums krājuma komplektēšanai 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

7089

11154

62246306

4758

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.



Bibliotēku finansējums 
 Kopējais finansējums-

palielinājies par Ls 7917 
jeb 2,8% 

 Alūksnes pils. b-kas 
finansējums 
palielinājies par Ls 3753 
Ls jeb 4,3%   

 Finansējums 
palielinājies 14 b-kām 

 Pašvaldības- 96,3% 

 Valsts mērķdotācija- 
2,8% 

 Kapitālie izdevumi- Ls 
11324 jeb 4% 

Bibliotēku finansējums

0

200000

400000

600000

kopējais finansējums

pašvaldības

kopējais

finansējums

293010 387341 304762 279238 287155

pašvaldības 263503 360158 269655 268474 276569

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.



Bibliotēku kārtējie izdevumi 2011.gadā
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pārējiePagastu bibliotēku vadītāju vidējā alga ~ Ls 303 
(robežās no Ls 242 – Ls 360) 



IT bibliotēkās 
 Bibliotēkas pamatā strādā ar VVBIS un Latvijas valsts un 

BMGF līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projekta 
ietvaros saņemto datortehniku 

 Datortehnikas lielā noslogotība → bojājumi → uzturēšanas 
problēmas 

  167 datori, t.sk. lietotājiem- 127 
 Par pašvaldības līdzekļiem 6 bibliotēkās iegādāti jauni datori 

darbinieku vajadzībām (Alsviķi, Māriņkalns, Liepna, Beja, 
Jaunalūksne, Zeltiņi) 

 Projektā “Bibliotēka nāk pie lietotāja”- pa 2 portatīvajiem 
datoriem  un  mobilais tālrunis Alūksnes un Pededzes 
bibliotēkās 

 Lattelecom dāvinātais dators akcijā “Bibliotēka dodas pie 
lietotāja” Alūksnes bibliotēkai 

 



IT bibliotēkās 
 Balva- multimediju projektors Alsviķu bibliotēkai no 3td 

radošajā konkursā par interneta drošību  
 Fotoaparātus iegādājušās Alsviķu, Strautiņu, Ilzenes, 

Liepnas un Malienas bibliotēkas  
 Jauns printeris- Alsviķu bibliotēkai 
 Svītrkodu skeneri- Alsviķi, Beja, Jaunlaicene, Gaujiena 
 Portatīvais dators, projektors, ekrāns Annas bibliotēkai no 

likvidētās skolas 
 Palīdzības dienesta pakalpojumi-operatīvi 
 Atlaides interneta abonēšanas maksā 50%- iespēja 

iegādāties grāmatas, datorus, svītrkodu skenerus u.c.  
 Visās publiskajās bibliotēkās– IS Alise, atlaide abonēšanā 

15% 
 
 

 



IS Alise 
 
 19 no 22 publisko bibliotēku grāmatu krājumiem 100% ir 

atspoguļoti elektroniskajā kopkatalogā 
 10 bibliotēkas veic   lietotāju apkalpošanu IS Alise, 4 

bibliotēkas  to uzsāks tuvākajā laikā 
 tikai 2 skolu – E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas un 

Alūksnes pilsētas sākumskolas- bibliotēku krājumu 
pievienošana katalogam 

 Nepietiekama sadarbība ar skolu bibliotēkām (metodiķa 
aizņemtība, skolu bibliotēku darbinieku neatsaucība, 
mazās darba slodzes) 
 
 



Bibliotēku pakalpojumi 
 Turpinās lietotāju apmācība darbam ar datoru, internetu, 

elektroniskajiem  informācijas resursiem: 

 Pagastu bibliotēkās- individuālās apmācības, konsultācijas 

 Alūksnē, Apē, Alsviķos, Jaunalūksnē- nelielas grupas (seniori) 

 Alūksnes bibliotēkas dalība 3td un Lattelecom akcijā 
“Bibliotēka dodas pie lietotāja”, apmācības- mājās 

 Senioru apmācību organizēšana Lattelecom projektā 
Pieslēdzies, Latvija! Alūksnes un Apes bibliotēkās (dalība 
eksāmenā Rīgā) 

 Iedzīvotāju iepazīstināšana ar e-apmācību kursiem (“Mācies 
pats”, “Mans draugs dators”, “Kā strādāt ar datoru un internetu”, 
cilvēkiem ar ierobežotu sociālo aktivitāti) 

 Bibliotēku dalība E-prasmju nedēļā (sadarbība ar SEB banku, 
Swedbanku, e-paraksts, Latvija.lv u.c.), Februāris- droša 
interneta mēnesis, dalība konkursā 

 



   

Dalība akcijā “Bibliotēka dodas pie 
lietotāja”: apmācības e-pakalpojumu 
lietošanā Gunāram Jaunzemam 



 

Senioru mācības projekta 
“Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros 



 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā 
bērniem tika izveidota īpaša 
spēle par drošību internetā 



Alsviķu bibliotēkā 

datorprasmes apgūst jau otrā 

senioru grupa 



Bibliotēku pakalpojumi 

 Portatīvo datoru noma- datoru saņemšana bezatlīdzības 
lietošanā uz laiku izmantošanai mājās- Alūksnes un 
Pededzes bibliotēkās 

 Informācijas un uzziņu mobilais tālrunis (tie bibliotēkas 

lietotāji, kam nav pieejams internets, ar tālruņa palīdzību tiek informēti 
par jaunumiem bibliotēkā. Lietotāji uz šo tālruni var sūtīt (uzdot) savus 

jautājumus, rezervēt grāmatas, iegūt sev vajadzīgo informāciju u.c.) 
Projekts “Bibliotēka nāk pie lietotāja”, realizēts  „Apmācību programmas 

līderiem un inovatoriem” ietvaros ar Mortensona centra (ASV) un 
projekta „Trešais tēva dēls” atbalstu 

 

 

 

 

 



   

Datoru izmantošanai mājās 
saņem Antra Upeniece  



Bibliotēku pakalpojumi 

 Tematiski un lasīšanu veicinošie pasākumi bibliotēkās, 
skolās, PII …   Autortiesības!!!  

 Interešu grupas, klubiņi (“Pipariņš”                 Bejas        
bibliotēkā; literāti-Alūksnes bibliotēkā, Gaujienā; 
represētie, seniori, jaunie vecāki, krustvārdu mīklu 
minētāji u.c.) 

 Izstādes  (literatūras, mākslas, rokdarbu, zīmējumu...) 

 Konkursi  

 Tiešraides (E-prasmju nedēļā, no ES mājas, saruna ar 
UNESCO LNK vadītāju) 

 ES informācija 

 E-paraksts 



Konkurss “Ko tu zini par 

rakstnieci- novadnieci Māru Svīri?” 

Jaunlaicenes bibliotēkā 

M.Svīres jubilejas pasākums 
“Ar vakardienu kabatā” 



Alūksnes bibliotēkas 

darbinieces Ieva un Sandra 

iejutās Laimas Bikšes 

grāmatas “Esi mans draugs” 

varoņu lomās 



Maija Laukmane sarunā ar 
dzejas cienītāju Alūksnē 



Rakstnieks, publicists Jānis Ūdris Alūksnē 



Grāmatu svētki Alūksnē kā 
vienmēr- plaši apmeklēti 



Dzejas kafejnīca Gaujienā 



Dzejas dienās Bejas bibliotēkas klubiņā 
“Pipariņš”- “Joka pēc alfabēts”- pašu 
zīmēts, sacerēts   



“Valodu degustācija: Malēnieši un 
viņu valoda”... 

... ar praktiskajiem 
uzdevumiem  



Izstādes atklāšanā piedalās Alūksnes 
novada domes priekšsēdētājs A.Fomins 
un Čehijas republikas vēstniecības Rīgā 

pārstāvis Mihals Koreckis 

Alūksnes bērnu darbi labi papildināja 
izstādi "Veronika Rihterova- 
pagodinājums PET pudelei.   
Radošā reciklācija Čehijas republikā" 



Europe Direct informācijas centra Gulbenē vadītāja Indra Logina un 
Alūksnes filiāles darbiniece Silvija Mūrniece piedalās Eiropas dienas 
akcijā Alūksnes administratīvās ēkas laukumā . Gulbenes un 
Alūksnes bibliotēka šajā projektā sadarbojas jau no 2005.gada 



Publicitāte 
 Informācija par pakalpojumiem, atpazīstamības veicināšana 

 Mājas lapas- Alūksnes un Trapenes bibliotēkām 

 Blogs- Alūksnes bērnu literatūras nodaļai 

 Sociālie tīkli (Alūksnes bibliotēka- draugiem.lv, saziņa 
internetā) 

 Novadu laikraksti, pašvaldību informatīvie izdevumi 

 Portāls bibliotēka.lv- bibliotēku darbinieki neaktīvi savu 
bibliotēku profilu veidošanā (konsultācijas) 

 Sadarbība ar pašvaldību, informēšana 

 Pasākumi valsts, novada līmenī (Bibliotēku nedēļa, 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, E-prasmju nedēļa, “Sirsniņa 
prasa, lai bērniņš lasa”, Monētu dienas...) 

 Akcija “Uzdāvini vienu jaunu grāmatu bibliotēkai!” 



Publicitāte 
 Bibliotēku nedēļa – moto “Olimpiskās spēles bibliotēkā” 

 Foto akcija “Viena diena bibliotēkā”  Alūksnes un Apes 
novadu bibliotēkās 

 Fotogrāfiju konkurss “Es mīlu tavu foto” (Trapene) 

 Novadu 10. Grāmatu svētki 

 Bibliotēku dalība Muzeju naktī (Jaunlaicene, Trapene, 
Beja) , Bibliotēku naktis 

 Bibliotēku pastāvēšanas jubileju svinības (Annas b-kai-
115, Malienas b-kai-115, Bejas b-kai- 65) 

 Bibliotēku darbinieku dalība pilsētu svētkos, novadu 
svētkos, lielajā talkā, tautas skaitīšanā ...  





Ātrlasīšana ar šķēršļu 
pārvarēšanu 

Šaha turnīrs bibliotēkā Krustvārdu mīklu minētāju čempionāts 

Arī novusu var spēlēt bibliotēkā! 



Foto akcija 
“Viena diena 
bibliotēkā “ 
20.04.2011. 



Annas bibliotēkas vadītāja Ina Balaņuka 
saviem lasītājiem prezentē bibliotēkas 
izdoto kalendāru 



Bibliotēku darbinieki Lielajā talkā, 
stādot košumkrūmus Alūksnes parkā 



05.05.2011. Alūksnes, Alsviķu un Pededzes 
bibliotēkās viesojās Mortensona centra (ASV) 
asociētā direktore Sūzena Šnuere, v.a. KIS darbinieki, 
Ogres un Klintaines bibliotēku darbinieces 



Materiālais un tehniskais stāvoklis 

 Telpu kopējā platība- 2394 m2, bibliotēku telpas 
nav mainījušās 

 Lietotāju apkalpošanas telpas- 1970 m2 (82%) 

 Krātuves- 97 m2 (4%) (nelielas krātuves tikai 7 b-
kām) 

 Pārējās telpas- 342 m2 (14%) 

 Visas ēkas- pašvaldību īpašumi 

 Ugunsdrošības sistēmas- 11 bibliotēkās 

 Apsardzes sistēmas ar izsaukumu uz adresi 10 b-
kās 



Materiālais un tehniskais stāvoklis 
 Remonts Annas pagasta bibliotēkā ~ 12 tk Ls 

 Remonts 1 abonementa telpai Alūksnes bibliotēkā ~900 Ls, 
jauni grāmatu plaukti (~1800 Ls), krēsli 300 Ls  

 Jauns apkures katls Vidagas bibliotēkā ~6200 Ls  

 Zeltiņu bibliotēkā- ierīkota ugunsdrošības un apsardzes 
signalizācija ~500 Ls 

 Aktuāla problēma-  bibliotēku fiziskā pieejamība cilvēkiem ar 
kustību ierobežojumiem, 10 b-kas- daļēji 

 Joprojām aktuāls- Alūksnes pilsētas bibliotēkas telpu 
jautājums 

 Alūksnes novada attīstības programmā 2011.- 2017.- attīstīta, 
mūsdienu prasībām atbilstoša kultūras infrastruktūra un kā 
konkrētais uzdevums- Alūksnes pilsētas bibliotēkas kā 
reģiona galvenās bibliotēkas nodrošināšana ar atbilstošām 
telpām 

 



Annas bibliotēkā pēc remonta 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas 
abonementā 



Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 37,8 % no kopējā bibliotēku lietotāju skaita 
 bērnu un jauniešu līdz 18 g. skaits samazinājies par  145  (5%) 

 Apmeklējumi bērniem un jauniešiem 42% no kopējā 

 Apmeklējumu skaita samazināšanās bērniem un jauniešiem 
līdz 18 g.- 12,8 tk (14,7%) 

 Izsniegums bērniem un jauniešiem- 26,5% no kopējā 

 Izsniegumu skaits  bērniem un jauniešiem samazinājies par 
9,5 tk. vienībām (12%) 

 Krājumā – 16,5% bērnu grāmatas 
 Nepietiekams jaunieguvumu skaits, bērnu grāmatas- 23,7% no 

jaunieguvumiem (+), maz komplektēti  CD, DVD  
 Minimāls  valsts atbalsts lasīšanas veicināšanas programmai! 

 



Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 Darbs ar interešu grupām (PII, skolas, jaunie literāti, vecāki, 

bērni ar īpašām vajadzībām…) 
 Svarīga sadarbība! (Ar skolu bibliotēkām, kultūras/tautas 

namiem, skolām, PII, jauniešu klubs... dažādu aktivitāšu 
organizēšanā) 

 Informācijas prasmju attīstīšana (informācija      zināšanas),  
 Lasīšanu veicinošas aktivitātes, tematiski pasākumi 
 Bērnu/Jauniešu žūrija- tikai 10 publiskās un 2 skolu bibliotēkas 
 Stāstu bibliotēkas- Alūksnē un Gaujienā 
 Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku (Jaunalūksne- dāvina grāmatas) 
 Multfilmu, filmu skatīšanās, saistot to ar grāmatu (Ape, 

Trapene, Alūksne) 
 Tikšanās ar autoriem , dažādu profesiju pārstāvjiem... 
 Sacensības, konkursi (“Vai tu orientējies bibliotēkā?”, “Meklē 

un atrodi datu bāzē Letonika.lv”) 



Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 Labāko bibliotēkas lasītāju sumināšana (piemēram, Trapenes 

bibliotēkā:  nominācijās- Pārlapotājs, Jaunākais lasītājs, Vinnija Pūka 
faniņš, Bērnu žūrijas eksperts, Tumšās romantikas lasītājs, Lasošākā 
Ģimene; Jaunlaicenes b-kā- pateicības raksts, saldumi) 

 BŽ ekspertu ekskursijas (Gaujiena, Jaunanna, Māriņkalns, 
Ape) 

 Vecāku un bērnu bibliotēkas kopīgs apmeklējums, pasākumi 
(Gaujienā- “Uzmini nu!”, Alūksnē- par drošu internetu u.c.) 

 Piedāvājums uz stundu kļūt par bibliotekāru (Gaujiena, Mārkalne) 

 Radošās nodarbības (leļlu darbnīca, zīmēšana, praktiskās stila 
nodarbības, PET pudeles pārvērtības...), izstāde 

 Bērnu zonas  tiek uzlabotas, jaunas spēles, rotaļlietas 

 Diena bez datora 



GUDRINIEKS 

 JAUNANNAS BIBLIOTĒKĀ 
2011.gada 13.maijā 

GUDRINIEKS 

 JAUNANNAS BIBLIOTĒKĀ 
2011.gada 13.maijā 

Annas bibliotēkā 



Leļļu darbnīca kopā ar 
mākslinieci E.Zālīti 

Kopā rotāsim bibliotēku 
ar pavasara ziediem 

Zīmējam kopā ar 
mākslinieci G.Gruziņu 



Pie Ināras kundzes uz mājām 
Alūksnes bibliotēkas darbinieki 
devās, lai sniegtu viņai 
zināšanas darbā ar datoru, un 
iepazinās ar viņas  aizraušanos- 
apsveikumu darināšanu... 

Ināra kundze neatteicās 
savas prasmes parādīt arī 
bibliotēkas mazajiem 
apmeklētājiem 



 

Dzejas dienās kopā ar Dzejoli 



Ar saviem lasītājiem tiekas jaunā 
rakstniece  

Ilze Liliāna Muižzermniece 



Paldies  

Valmieras bibliotēkas 

kolēģēm par iespēju  

lasīt kopā ar 

Bubblicious! 



 

Ceļojums pa bibliotēku kopā ar Bibliotēkas Peli 

(komplektēšanas nodaļā) 



Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 Bērnu skaita samazināšanās, skolu reorganizācija, 
slēgšana 

 Veicināt  interesi par grāmatām un lasīšanu (lasīšanu 
veicinošas programmas, pasākumi, sadarbība ar PII, 
skolām, vecākiem…)- ne tikai bibliotēku atbildība 

 Dators un internets- kā palīgs mācībās, palīdz iegūt 
informāciju, attīsta un pilnveido domāšanu, radošumu, 
apmācības, kā racionāli darboties interneta vidē 

 Skolu bibliotēkas kā līdzvērtīgi partneri sadarbībā 

 

 



Projekti 
 Bērnu/Jauniešu žūrija- 12 bibliotēkas (Apes, Alsviķu, 

Gaujienas, Ilzenes, Jaunannas, Liepnas, Trapenes, Zeltiņu 
un Māriņkalna bibliotēkas, Strautiņu un Malienas 
pamatskolu bibliotēkas) 

 Dalība Gulbenes bibliotēkas projektā „Eiropas Komisijas 
„Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē” (~Ls 2800), 
Alūksnes pils.bibliotēka 

 Sadarbība ESIP projektos (Gulbene, Balvi) 

 Sadarbība VKKF projektā “Dzejas dienas nav vienas” 
(Balvi) 

 „Ciemos pie „Ezerlāses” (turpinājums)”- VKKF Vidzemes 
kultūras programma (Ls 420), Alūksnes pils.bibliotēka 

 



Projekti 
 “Bibliotēka nāk pie lietotāja”- Alūksnes, Pededzes, Ogres 

un Klintaines bibliotēkas (~ Ls 1300 katrai b-kai). Projektu 
finansēja Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF) sadarbībā 
ar EIFL. Šis projekts tika realizēts projekta „Apmācību 
programmas līderiem un inovatoriem” ietvaros  ar 
Mortensona centra (ASV) un projekta „Trešais tēva dēls” 
atbalstu 

 Dalība Valsts nodarbinātības aģentūras projektā 
nodarbinātības pasākumā „Apmācība darba iemaņu 
iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”- 
palīgi saimnieciskajos darbos 

 Projekts „Latvijas kultūrvides takas” (Ilzenes, Gaujienas) 



Projekta “Bibliotēka nāk pie lietotāja” 
prezentācija LBB kongresā 



Uzdevumi, plāni… 
 Saglabāt bibliotēku tīklu, personālu, pakalpojumu un 

resursu apjomu 

 Pakalpojumu attīstība, kvalitātes paaugstināšana 

 Krājumu kvalitāte, dokumentu, informācijas pieejamība 

 Darbs ar bērniem un jauniešiem. Lasītprieka veicināšana! 

 Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšana 

 Darbinieku profesionālā pilnveide. Darbinieku motivācija! 

 Alūksnes pilsētas bibliotēkas telpu jautājums! 

 Sadarbība ar skolu bibliotēkām 

 Gatavošanās Alūksnes pilsētas bibliotēkas akreditācijai 

 Sadarbības pilnveidošana ar LNB BAI 

 Novadpētniecības materiālu pieejamība 

 … … … 

 



Veiksmi mums visiem! 

Jautājumi? 

 

Iveta Ozoliņa 
biblioteka@aluksne.lv 

64322179, 25664421 

mailto:biblioteka@aluksne.lv

