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2017. gada vērtējums
 Galvenās atziņas, Secinājumi

- Labs darbīgs gads- dažāds, daudzveidīgs!



2017. gada jauninājumi un sasniegumi, 
gada mirklis Madonas bibliotēkā 
 Jauninājumi, Sasniegumi

- Darbinieku darba izpildes novērtēšana

- Noorganizētas 2 konferences: LBB Vidzemes nodaļas vasaras konference un 
Latvijas  bibliotēku novadpētniecības konference

-Dalība Libday LV 2017- Mansarda veicināšanas balva balva

-Madonas bibliotēka pirmajā desmitniekā Latvijā Letonikas izmantošanā

-Madonas bibliotēka – vienīgā publiskā bibliotēka, uz kurieni brauca Waifijs.

-Mobilais vides  spēļu komplekts «Spēlē un zini» – Cemex

 Gada mirklis

 - Tikšanās ar vizionāriem, Sarmīte Radiņa starp nominantiem

 - Līgums ar LU bibliotēku



2017. gada jauninājumi un sasniegumi, 
gada mirklis pagastos
 Jauninājumi, Sasniegumi

 - Makulatūras vākšanas akcijā - Lubānas pilsētas bibliotēkai  1.vieta Latvijā – 9350 kg  - 18 

papīra pakas un 150 EUR naudas balva

 -Sarkaņu bibliotēka- autoorientēšanās maršruta objekts

 Lursoft erudīcijas konkursa „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” 1. kārta “Latvijas simtgade. 
Notikumi” –

- Erudīcijas konkursā uzvarējis Vestienas bibliotēkas lasītājs Kārlis Ogorodņikovs,

- kategorijā “Radošajiem”  bibliotēku konkurencē pēc pirmās kārtas priekšgalā izvirzījusies 
Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka ar 53 dalībniekiem

 Mēdzūlas bibliotēka saņēma balvu par aktivitāti virtuālajā erudīcijas spēlē par monētu 
mākslu «Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes»

 Gada mirklis
- Sarkaņi- Prezidenta apsveikums valsts svētkos un Ziemassvētkos
-



pensionētās bibliotekāres Dainas 
Imšas atmiņu stāstījums par Olgu 
Kliģeri.

Waifijs Sandra Kropa par 
Ziemeļvalstīm

EP deputāti

Hosams Abu Meri





2017. gada problēmas un risinājumi
 Madonā

- Iedzīvotāju skaita samazināšanās, bibliotēkas statistikas rādītāju 
lejupslīde;

- Izjūtam sabiedrības sociālās problēmas- dažādie apmeklētāji.

- Būtisku organizatorisko problēmu nav.

 Pagastos

-lēns internets- Cesvaine, Lubāna  

-datortehnikas novecošana – pakāpeniska nomaiņa - visur



Veiksmīgākie piemēri Madonā



Veiksmīgākie piemēri Madonā
 5 pasākumu cikls „Kā labāk dzīvot starp savējiem”, kurā 

piedalījās mūsu reģiona dažādu nozaru speciālisti, rosinot domāt 

par tēmām, kas skar mūs visus kopā: veselība, psiholoģija, sevis 

sakārtošana – gan garīgi, gan fiziski, ģimenes psiholoģija, 

pedagoģija, svētku radīšana sev un savējiem
1.tikšanās „Es un mana veselība”

2. tikšanās „Es mēģinu saprast savu bērnu»

3. tikšanās „Es mēģinu sakārtot sevi»

4. tikšanās „Esmu skaista sev un savējiem”

5. tikšanās „Klāju galdu sev un savējiem" 



Sižeti par Madonas novada bibliotēku Vidzemes 

televīzijā

Madonas novada bibliotēka /Kristiāna Safronova

video/

https://www.youtube.com/watch?v=W0OrgXKXRkk

Aizsākts sarunu vakaru cikls Madonas bibliotēkā

https://www.youtube.com/watch?v=n0WCHKnrjPA

Sarunu vakari Madonas bibliotēkā

https://www.youtube.com/watch?v=HAXPuwTaoHg

Vaifijs tiekas ar bērniem Madonā

https://www.youtube.com/watch?v=WijSppE4nms

Kultūrvēsturiska izstāde un tikšanās ar Arti Pabriku

Madonā

https://www.youtube.com/watch?v=j5_N30RSxLU

''Balto matu stāsti'' Madonā

https://www.youtube.com/watch?v=CwiCBUV-H1s

https://www.youtube.com/watch?v=W0OrgXKXRkk
https://www.youtube.com/watch?v=n0WCHKnrjPA
https://www.youtube.com/watch?v=HAXPuwTaoHg
https://www.youtube.com/watch?v=WijSppE4nms
https://www.youtube.com/watch?v=j5_N30RSxLU
https://www.youtube.com/watch?v=CwiCBUV-H1s


Veiksmīgākie piemēri pagastos

 Ieraksti Tautas Saimes grāmatā 

 Barkavā - kopdarbs ar keramiķi Līgu Skariņu, izstāde «Barkava- māli- vietvārdi»

 Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka - Dzelzavas kultūrvēsturiskais mantojums fotogrāfijās un aprakstā 
Pētera Apīņa grāmatai "Latvijai 100» ( sniedz materiālus)

 Projekts  “Praulienas pagasta dzimtu saknes Latvijā” sadarbībā ar kultūras pasākumu organizatori 

 Cesvaine – “Burtu spēles” pieaugušajiem – augstvērtīgas literatūras lasīšana (pirmo reizi 
pieaugušajiem).

 LEADER atbalstīts projekts «Cesvaines bibliotēkas krājuma mēbeļu atjaunošana»
 Liezēre – biedrības projekts Vietvārdu talka – rezultātā kultūrvēsturisks izdevumus.
 Sausnējas bibliotēkā sadarbībā- pēc darbošanās nepilnu triju gadu garumā ir iznākusi atmiņu grāmata 

par kolhozu laikiem 



Bibliotekāra motivācija Sarkaņu pagasta 
bibliotēkā 


