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GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA - 2017

LNB, 2018.gada 22.marts



Gulbenes novada bibliotēkas 2007.-2017.



Centralizācijas ieviešana

2 posmos:
• 1.posms – 2014., 2015.gads

Algu fonds, komandējuma izdevumi – Gulbenes novada bibliotēkas, Gulbenes 
novada domes Finanšu nodaļas pārziņā.
Saimnieciskie izdevumi – pagastu pārvalžu grāmatvedības uzraudzībā.

• 2.posms – kopš 2016.gada 1.janvāra

Visi izdevumi  centralizēti. 
Vienots Gulbenes novada bibliotēkas budžets, kur katrai struktūrvienībai ir savs 
atsevišķs budžets.
Pilnībā atbildu:
- par personāla jautājumiem, 
- par bibliotēkas nozares attīstības politiku novadā;
- par bibliotēku profesionālo darbību,
- par visiem saimnieciskajiem izdevumiem un darbiem, sākot no lampiņu, 

mazgāšanas līdzekļu iegādes līdz remontdarbiem un celtniecībai.



Problēma/iespēja – uzdevums – mērķis - rezultāts

• Līdzsvarota un uz vienlīdzīgiem nosacījumiem pagastu 
bibliotēku attīstība (pakalpojumi, infrastruktūra, saimnieciskie 
jautājumi, personāls).

• Stiprināt mazās bibliotēkas.

• Izlīdzināt krasās atalgojuma atšķirības noteiktas nozares 
speciālistiem novada teritorijā.

• Piesaistot dažādu projektu finansējumu, attīstīt un uzlabot 
bibliotekāros pakalpojumus novada bibliotēkās.

• Vienots budžets – vienotas prasības – iespēja manevrēt –
nozares ietvaros.



Ko saka – pagastu bibliotekāri?

Labās ziņas

• bibliotēkas var attīstīties; kopā vieglāk 
pastāvēt par nozari un aizstāvēt tās 
intereses;

• vienlīdzība starp bibliotēkām (vienoti 
noteikumi, prasības, darba metodes);

• sakārtots darbinieku jautājums;
• Iespēja bibliotēkām pašām lemt –

esam kļuvušas patstāvīgākas;
• visi vadošie norādījumi skaidri un 

saprotami, atliek tikai strādāt;
• esam zinošas par savu budžetu; vienots 

nozares budžets;
• uzlabojusies informācijas aprite, esam 

zinošāki par daudziem jautājumiem 
(profesionālajiem, finanses, budžets)

Ne tik labās ziņas… pārdomām 

• Finanses - budžetu projekta 
sastādīšana, izdevumu pamatojumu 
rakstīšana – līdz šim nezināmās lietas 
(budžets, akti, rēķini) sagādāja lielas 
grūtības, pat PROBLĒMAS, BET TAGAD 
VISS IR AIZGĀJIS.

• Birokrātija – vairāk papīru; dokumentu 
nogāde Gulbenē, to aprite.

• Sarežģītāk risināt saimnieciskos 
jautājumus

• Pagasta pārvaldes attieksme - reizēm 
tāda sajūta, ka neesam pagasta
bibliotēkas; ne vienmēr sniedz 
saimniecisko palīdzību.

Liela slodze un daudz nervi patērējas direktorei. Paldies viņai!



PAGASTU BIBLIOTĒKU CENTRALIZĀCIJA: 
STIPRINĀTAS MAZĀS BIBLIOTĒKAS
Tirzas pagasta bibliotēka PIRMS centralizācijas

PĒC centralizācijas



PAGASTU BIBLIOTĒKU CENTRALIZĀCIJA: 
STIPRINĀTAS MAZĀS BIBLIOTĒKAS

Lizuma pagasta bibliotēka
PIRMS centralizācijas

PĒC centralizācijas



PAGASTU BIBLIOTĒKU CENTRALIZĀCIJA: 
STIPRINĀTAS MAZĀS BIBLIOTĒKAS

Daukstu pagasta bibliotēka
PIRMS centralizācijas



Pagastu bibliotekāri:

MUMS IR AUGUSI ATBILDĪBA PAR SAVU BIBLIOTĒKU!

Tātad:

GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKU 
CENTRALIZĀCIJA: 

VAI VEIKSMĪGA un LIETDERĪGA?



GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 
STRUKTŪRVIENĪBU REORGANIZĀCIJA

2017.gada septembrī Gulbenes novada bibliotēkā pēc pašu iniciatīvas notika 
struktūrvienību reorganizācija. 

No 5 bibliotēkas apkalpošanas nodaļām, esam reorganizējušies uz 3 
nodaļām:

1. Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļa:
– informācijas centrs
– interneta lasītava 
– abonements
– novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītava

2. Bērnu bibliotēka
3. Reģionālais mācību centrs

Rezultātā:
– Sakārtots bibliotēkas nodaļu strukurējums.
– Vienots un kopīgs skatījums uz pieaugušo apkalpošanas attīstību.
– Darbinieku skaits nav samazinājies.



PĀRMAIŅAS BIBLIOTĒKAS PERSONĀLĀ

4 bibliotekārie darbinieki un 1 tehniskais darbinieks izbeidza darba attiecības.
Iemesli – pensijas vecums, darba vai dzīvesvietas maiņa.

Amata maiņas/izaugsmes iespējas jau esošajiem Gulbenes novada bibliotēkas darbiniekiem:

Reģionālā mācību centra vadītāja direktores vietniece

Novadpētniecības uz humanitāro Pieaugušo lasītāju
zinātņu lasītavas vadītāja                      apkalpošanas nodaļas vadītāja

Reģionālā mācību centra pasniedzēja Reģionālā mācību centra vadītāja
Veiktas 3 vakanto amata vietu atlases :

– Gulbenes novada bibliotēkā (galvenā bibliotekāre – eksperte)
– Lejasciema pagasta bibliotēkas 

Sinoles ārējās apkalpošanas punktā (informācijas speciāliste)
– Rankas pagasta bibliotēkā (bibliotēkas vadītāja)

Secinājumi:

- Bibliotekārais darbs vietējā sabiedrībā tiek augstu vērtēts, jo ir ievērojama interese.
(23 pieteikumi uz 1 vakanto galvenā bibliotekāra – eksperta vakanci Gulbenes novada bibliotēkā)
- Kvalificētu, pieredzējušu bibliotekāro speciālistu kandidātu vidū nav;
- Jaunie darbinieki ir ar iniciatīvu, svaigām idejām, darba optimismu un vēlmi mācīties.



REĢIONĀLAIS MĀCĪBU CENTRS LICENCĒ PROGRAMMAS:

2017.gadā Gulbenes novada domē licencētas 2 pieaugušo neformālās izglītības 
programmas: 

1. Novadpētniecība (6 stundas)

2. Datora un interneta lietošanas prasmes (16 stundas)

2018.gada sākumā licencētas vēl 3 pieaugušo neformālās izglītības 
programmas:

1. Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana (6 stundas)

2. E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas (4 stundas)

3. Bibliotekārā darba pamati (36 stundas)

Licence apliecina programmas kvalitāti. 

Apliecinājums ar programmas licences numuru sniedz 
kompetences garantu.



Apmācības bibliotekāriem

VKKF projekts „Prasmīgi bibliotekāri – gudri apmeklētāji”:

• „Darbs ar desocializētiem klientiem bibliotēkās” (lektore 
Mg.Sci.soc Iveta Krūmiņa);

• „Bibliotekārs – savas profesijas prestiža veidotājs” (lektore 
Mg.Psych. Iluta Krūmiņa);

• „Kultūras individuālisms un kolektīvisms darba kolektīvos” 
(lektore Mg.Psych. Iluta Krūmiņa);

• „Darbs portālos ciltskoki.lv un raduraksti.lv”. (Lektors portāla 
ciltskoki.lv administrators Egils Turss).



Apmācības bibliotekāriem

VKKF projekts „Novadpētniecības mācības bibliotekāriem 
seno mājvietu apzināšanā”

• Mājvārdi Latvijā (lektore latviešu literatūrzinātniece, valodniece 
Janīna Kursīte-Pakule),

• Ekspedīcijas un to organizēšana (lektore latviešu 
literatūrzinātniece, valodniece Janīna Kursīte-Pakule),

• Dažādi informācijas avoti: tradicionālie un elektroniskie (Latvijas 
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) Ģeodēzijas un 
kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas
laboratorijas vadītāja Vita Strautniece), 

• Māju stāsti bibliotēku novadpētniecības datu bāzēs (lektores 
kolēģes Dace Ernšteine un Valda Dzelzkalēja no Tukuma novada)

• Apmācībās kopā piedalījās astoņu novadu (Alūksnes, Apes, 
Madonas, Lubānas, Cesvaines, Ērgļu, Balvu un Gulbenes) 
bibliotekāri, kopskaitā nodarbību apmeklējumu skaits bija 149.



Brīvprātīgais darbs  Gulbenes novada bibliotēkā

• 2017.gada pavasarī jau otro reizi Gulbenes
bibliotēka akreditējās kā Eiropas
Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija.

• Sadarbībā ar biedrību “Dēms” tika
izstrādāts projekts, kā rezultātā Gulbenes
novada bibliotēkā brīvprātīgo darbu uzsāka
Elise no Francijas.

• 2017.gadā bibliotēkā vasaras laikā
brīvprātīgo darbu veica vietējie
brīvprātīgie: 1 seniore un 3 jaunieši.

• Gulbenes novada domes starptautiskā
projekta „Senior Plus” ietvaros bibliotēkā
brīvprātīgo darbu veica 4 seniori: 2 no
Itālijas, 2 no Francijas. Šis bija izaicinājums
bibliotēkai. Tika sagatavota izstāde par
Itālijas vēsturi, kultūru un mūsdienām,
novadīta rokdarbu stunda bērnu
bibliotēkā, un kārtoti žurnāli periodikas
arhīvam.



Gada mirkļi
Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās –

jauna iespēja iedzīvotājiem

• Projekts tika īstenots Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā 
projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros.

• Projekta attiecināmās izmaksas ir 12388,93 EUR, no tām 90% 
jeb 11150,04 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 1951,29 EUR 
pašvaldības līdzfinansējums



Gada mirkļi
Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās –

jauna iespēja iedzīvotājiem
Rezultāti:
• Pie 7 pagastu bibliotēkām uzstādītas un labiekārtotas āra 

lasītavas;

• Iegādāti 7 āra spēļu komplekti ar 5 spēlēm katrā - domino, 
samezglojies, riču raču, dambrete, trāpi mērķī;

• Iegādāti 7 planšetdatori;

• Iegādāti 7 informācijas stendi presei;

• Organizēti dažādi pasākumi brīvā dabā – āra spēļu turnīri, 
zinātnisko eksperimentu diena, dzejas pēcpusdienas u.c. 
Neskatoties uz sliktajiem pagājušās vasaras laika apstākļiem 
kopumā āra lasītavās notikuši 18 pasākumi.



Gada mirkļi
Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās –

jauna iespēja iedzīvotājiem







GADA MIRKLIS: GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKAI 70!

Sagaidot jubileju, bibliotēka aktīvi par sevi lika manīt dažādos veidos:

Organizēti 3 atšķirīgi 
konkursi lasītājiem, 

apmeklētājiem, 
novada iedzīvotājiem

Tika organizēts 
bijušo darbinieku 

tikšanās 
pasākums

Ziņu cikls 
pašvaldības 

preses izdevumā. 
6 izdevumus tika 
atvēlēta vesela 
lapa bibliotēkai

Pasākumu ciklā novada 
literātu kluba «Autogrāfs» 
dalībnieki iepazīstināja ar 
mazāk zināmiem 20.gs. 

novada literātiem



GADA MIRKLIS: GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKAI 70!



Paldies par uzmanību!


