
2017.gads 
Alūksnes reģiona bibliotēkās

Iveta Ozoliņa

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore

22.03.2018. Rīga, LNB



Statistika

• Iedzīvotāji – 3%

• Lietotāji: pieaugušie  + 1%, bērni, jaunieši – 6% 

2017.gadā bibliotēkās 1. reizi reģistrējušies 6% no reģistrētajiem lietotājiem

• Apmeklējumi: pieaugušie – 6%, bērni, jaunieši – 11%, virtuālie +

• Izsniegums: pieaugušie – 1%, bērni, jaunieši – 17%
Tendence- palielinās grāmatu izsniegums

• Bibliotekārais aptvērums  34,9%  + 0,9%

• Pašvaldību finansējums + 0,1% , krājumam + 4%

• 1 bibliotēkas lietotāja izmaksas no 36 – 128 euro, vidēji- 62 euro



Secinājumi, atziņas

• Laba pieejamība bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem, ir nepieciešamie 

resursi bibliotēku darbībai

• Izmaiņas publisko bibliotēku sistēmā reģionā nav notikušas

• Skolu tīkla optimizācija ietekmē bibliotēku darbību un apmeklētību 
(2009.-2017.gads- Alūksnes novadā slēgtas 6 skolas, ar 01.09.2018.- vēl 3 skolas, Apes  novadā reorganizētas 3 skolas)

Pēc skolu slēgšanas bibliotēkas maina darba laiku (strādā sestdienās, ilgāk vakaros)- Mālupe, Mārkalne

• Pašvaldību finansējums bibliotēku darbībai stabils, bet gandrīz nepieaug

• Galvenā uzmanība- lasīšanas veicināšana, bibliotēku un to resursu 

popularizēšana

• Bibliotēku darbinieku vēlme mācīties tuvāk mājām (Mācības Gulbenes b-kas RMC)

• Ikdienā uzmanīgāk ieklausīties bibliotēku apmeklētājos, viņu vēlmēs

Aptauja par Alūksnes pilsētas bibliotēkas darba vērtējumu un pilnveidošanu- 147 respondenti

• Sadarbība. Atvērtība. Ieinteresētība. Pozitīvisms …



Problēmas

• Zems, nemotivējošs atalgojums bibliotēku speciālistiem
Lai arī 2017.gadā atalgojuma pieaugums Alūksnes novadā +6%, Apes novadā- +5%, 

pagastu bibliotēkās vidējā darba samaksa Alūksnes novadā- 491 euro, Apes novadā- 530 euro

Skolu bibliotēku darbinieku algas likme 680 euro

Atalgojuma paaugstināšana iespējama tikai visa novada iestāžu kontekstā

• 54% no lietotājiem pieejamajiem datoriem- 8-10 gadus veci, 34% iegādāti 

pēdējos 3 gados

• Neapmierinošs interneta pieslēguma ātrums
11 bibliotēkām- 5 Mbps, 2 bibliotēkām- 15 Mbps, 5 bibliotēkām- 2 Mbps

• Interesanta piedāvājuma trūkums bibliotēku mērķauditorijai- jaunieši

• 50% bibliotēku nav vai tikai daļēji ir nodrošināta fiziskā pieejamība

• Nepietiekošās bibliotēku darbinieku zināšanas  



Jaunumi

• Bibliotēku darbinieku aktīva iesaistīšanās Alūksnes novada jaunās attīstības 

programmas 2018.-2022.gadam izstrādes gaitā, piedaloties klātienes 

diskusijās katrā novada pagastā un Alūksnē

• Iedzīvotāju sanāksmes 
Pašvaldība+ sabiedriskās organizācijas + uzņēmēji+ iedzīvotāji …= viedokļi, domu apmaiņa, risinājumi

Ieteikumi: aktivizēt sadarbību, mainīt darba laikus, Alūksnes bibliotēkai- pieejamas telpas, pasākumus 

jauniešiem, pusaudžiem



Jaunumi

Aktivizēts darbs novadpētniecības resursu popularizēšanā-

pasākumu cikls «Ar šodienas acīm» :

• Kino laiki Alūksnē

• No mazpulku kustības vēstures

• Teātra spēlēšanas tradīcijas Zeltiņos

• Talkas tradīcijas Jaunlaicenes pagastā 

• Vienas vārpas stāsts. Par bijušo kolhoza Igrīve priekšsēdētāju, 

LR Augstākās Padomes deputātu Ivaru Cauni

• “Dzejnieka dzīvesstāsts. Jānis Karlsons. 1920.-2006.”

• “Dzīvoja, strādāja, lai paspētu! Tālivaldis Birziņš 1925.-1976.”

• “Mākslas zāģēšanas tradīcijas Bejā”



Jaunumi

Bibliotēku dalība Alūksnes uzņēmēju Vīgupu ģimenes iniciētajā akcijā 

«Draudzīga vieta bērnam» - uzklausīt, saprast, palīdzēt

Vieta, kurā bērni:

- var uzlādēt telefonu, lai piezvanītu 

vecākiem,

- var apmeklēt labierīcības,

- var padzerties ūdeni,
- var uzkavēties, ja līst lietus/ jāgaida 

vecāki/ ir radusies kāda bīstama 

situācija uz ielas…



Gaismas pils krauklis- Apes novada Trapenē

Piedaloties LNB konkursā «Kraukļi aizlido no

Stikla kalna», Trapenes bibliotēka savu ieceri

saistīja ar novadnieku dzejnieku Ojāru

Vācieti, kurš mīlēja dabu un bieži

vēroja putnus.

Trapene ir O.Vācieša bērnības zeme, viņš
bija dzimis dzejai kā putns lidojumam.

Lai arī bibliotēkas iecere izveidot Bezgalības

parku pēc O.Vācieša ‘’Astoņu kustoņu’’

dzejas motīviem joprojām nav realizēta,

Melnais gudrais krauklis ir iecerētās idejas

pirmais vēstnesis, kurš aicina:

‘’Putnu bērni, cilvēkbērni–
nāciet!’’/O.Vācietis/



Jaunumi

• Jauna mērķauditorija- mazie uzņēmēji
Alūksnes pilsētas bibliotēka+ EDIC Gulbenē Alūksnes filiāle+ Alūksnes Tūrisma informācijas centrs

= seminārs tūrisma uzņēmējiem 

«Tūrisma piedāvājuma paplašināšana un iespējas mazajiem uzņēmumiem»

• Lietotāju aktīvāka iesaistīšana bibliotēku darba procesos
(kopīga krājuma komplektēšana, grāmatu apskatu veidošana,

novadpētniecība, telpu iekārtošana, grāmatu pārvietošana, 

nodarbību vadīšana…

• LNB BAC un KAC speciālistu klātienes konsultācijas 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā
• EBSCOhost datubāzes abonementi 2017.gadam Alūksnes un 

Liepnas bibliotēkās kā veicināšanas balvas KISC konkursā

• Sadarbība ar mācību centru, kas piedalās bezdarbnieku

grupu apmācībās- ekskursijas uz bibliotēku

Seminārs uzņēmējiem



Atzinība

• Pateicoties bibliotēku aktīvai dalībai akcijā Vietvārdu talka - Alūksnes novada 
pašvaldība saņem pateicību kā ar vietvārdiem krāšņākais novads



Gada mirklis

2017.gada jauno sezonu Alūksnes reģiona kultūras darbinieki uzsāk ar 

tulpju dēstīšanu, veidojot sarkanbaltsarkanu puķu dobi 

Latvijas simtgadei.

Sadošanās rokās- apliecinājums sadarbībai



Gada notikums             Grāmatu svētki
Igo

Māris Bērziņš IgoAkvelīna Līvmane

Novadnieki

Top putnubūrīši



Gada notikums                   Helovīna diena kopā ar akreditācijas komisiju 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā



Gada jubilāri Mālupes un Trapenes bibliotēkām- 70



- Brīva pieeja informācijai, bezmaksas resursu 

izmantošana

- Apmācības datorprasmēs, informācijas 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanā, 

praktiska palīdzība

- Seminārs «E-pakalpojumi karjeras izaugsmei 

un darba meklēšanas prasmju pilnveidei»

- Seminārs «Tūrisma piedāvājuma 

paplašināšana un iespējas mazajiem 

uzņēmumiem»

- Pašvaldības informācija par sociālajiem 

pakalpojumiem

- Grāmatu izsniegšana SAC

- Novadpētniecības darbs

- Interešu grupu, klubiņu darbība, brīvi 

pieejamas telpas, sakārtota vide, radošās 

nodarbības

- …



Gada citāts

Bibliotēkas apmeklētājs:


