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GULBENES NOVADA 
BIBLIOTĒKA - 2015

Gulbene, 2016



2015.gada problēmas un risinājumi

• Darbs vienotā komandā - joprojām grūti saprast un 
aprast ar domu, ka visas novada bibliotēkas ir viena 
iestāde, komanda, bet katrs tomēr ar savu atbildību.

• Problēma, kas turpina augt – 5 (22%) no pagastu 
bibliotēku darbiniekiem ir pensionāri.



Novadpētniecības nodaļas darbs 2015 
Aktuāli
Attālināta pieeja novadpētniecības resursiem (novadpētniecības datu bāzē 36 522 
ieraksti, papildinātas digitālās kolekcijas, veidotas e-izstādes).  
Interesanti
Papildināta digitālā kolekcija “Gulbenes novads fotogrāfijās (1949-1989)” ar attēliem par 
Gulbenes zvērsaimniecības vēsturi 20.gadsimta 50.gados. Attēlos redzams, kāda tolaik 
izskatījās saimniecība, kā noritēja darbs un kādi bija strādnieku darba un dzīvošanas 
apstākļi. (Gulbenes novada bibliotēka -> sadaļa Novads -> novada kolekcijas)



Novadpētniecības nodaļas darbs 2015 
Aktuāli 
Arvien vairāk tiek domāts par radošu pieeju novadpētniecības resursu popularizēšanā 
(informatīvi praktiskas nodarbības skolēniem, konkursi un akcijas e-prasmju, 
bibliotēku nedēļas laikā)  

Radoši
Brīvprātīgā projekta noslēguma pasākuma ietvaros notika Spēļu diena. Tika 
izgatavotas puzles ar senajiem Gulbenes attēliem no digitālo kolekciju krājuma. 



Novadpētniecības nodaļas darbs 2015 
Izaicinājumi 
Turpinātas praktiskās nodarbības bibliogrāfisko aprakstu veidošanā novadpētniecības 
datu bāzē pagastu bibliotekārēm. Apmācītas 9 bibliotēku darbinieces, bet aktīvi 
ievada tikai 2 (Lizuma bibliotēka izveidoja 590 aprakstus, Daukstu – 129) 

Sirsnīgi
2015.gads Gulbenes novada bibliotēkās pagāja bibliotēku vēstures zīmē, tika 
pārskatīta bibliotēku vēsture, noorganizēts pasākums bijušajām bibliotekārēm, kas 
lielāko daļu sava mūža ir strādājušas bibliotēkās. 



Projekts «Runča Misiņa lasīšanas stacijas»

Iesaistītas:
17 skolu bibliotēkas
11 pagastu 
bibliotēkas

Grāmatas lasa 
~900 bērni

piedalās dažādos 
pasākumos un 

krāj uzlīmes

Ieguvums:
Skolām – 778 
grāmatas
(4629.66€)
Pagastiem –
139 grāmatas 
(925.24€)

Izaicinājums?

LASĪŠANAS 
SVĒTKI 

2015.gada 
27.maijā!
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Gulbenes novada Lasīšanas svētki
o Vislietainākajā maija dienā – 27.maijā – Lasīšanas svētki bez lietus!
o Lasīšanas svētkos piedalījās 400 skolēni un vairāk nekā 60 pieaugušie. 
o No tiem 156 labākie skolēni kopā ar 4 grāmatu autoriem brauca ar Bānīti uz 

Papardes staciju, kur notika dažādas aktivitātes (labāko lasītāju apbalvošana, 
lasošo ģimeņu apbalvošana, radošās darbnīcas u.c. aktivitātes).

Pasākums ieguva 2.vietu «Gada balva kultūrā 2015» nominācijā  -
Gulbenes novada labākais kultūras pasākums/projekts” 2015.gadā



Brīvprātīgais Gulbenes novada bibliotēkā
Jau 2.gadu Gulbenes novada bibliotēka piedalās programmas "Erasmus+” jauniešu 

mobilitātes aktivitātē "Eiropas Brīvprātīgais darbs”. No 2015.gada janvāra līdz jūnijam 
bibliotēkā turpināja darbu brīvprātīgais no Baltkrievijas Maksims Smirnovs.

Maksims veica dažādus darbus:

- līdzdarbojās bērnu aktivitātēs;
- vadīja lekcijas bibliotekāriem,
skolēniem par interesantam
tēmām;
- kārtoja periodiskos izdevumus
arhīvam;
- fotografēja pasākumus;
- palīdzēja uzziņu veikšanā.

Novada Lielajos lasīšanas svētkos
brīvprātīgie no 4 valstīm bērniem
vadīja radošās darbnīcas.





Jauna sadaļa – NOVADA
BIBLIOTĒKĀS.

Kādi pasākumi gaidāmi 
pagastu bibliotēkās un 

notikumi pagastu 
bibliotēkās

Jauna sadaļa –
BIBLIOTEKĀRIEM.

Bibliotēku jaunumi, 
profesionālā pilnveide 

un profesionālā 
infomācija

Jauna sadaļa –
APMĀCĪBAS.

Viss par apmācībām 
bibliotēkā.

Uzlabotas sadaļas!

Plaša informācija par 
Gulbenes novadu



Dalība Gulbenes novada domes un 
Gulbenes novada bibliotēkas izstrādātajā 
ERAF un ESF projektā “Publisko interneta 

pieejas punktu attīstība Gulbenes novadā”

Projekta ietvaros pilnveidoti publiskie 
interneta pieejas punkti 10 novada 
publiskajās bibliotēkās, iegādājoties:

• multifunkcionālā iekārta TASKalfa 3051 
(printeris, kopētājs, skeneris, skavotājs),

• katra bibliotēka vidēji saņēma 2-3 
jaunus datorus,

• lietotājiem pieejami jauni pakalpojumi : 
A3 formāta krāsainā lāzerizdruka, 
skavošana. Projekta ietvaros ievērojami 
arī samazinātas izdruku un kopiju 
pakalpojumu cenas lietotājiem. 

• Izsniegšanas punktā Lejasciema pag. 
Sinolē, izveidots jauns PIPP un patstāvīgs 
darbinieks uz 0,5 likmēm.



2016.gada prioritātes

• Viss nozares budžets vienkopus Gulbenes novada 
domē  - pārbaudījums gada garumā.

• Iedzīvotāju vajadzību, interešu izzināšana - aptauja 
(pētījums)

• Veiksmīgi tikt galā ar LAD izaicinājumu (konsultācijas 
un palīdzība elektroniskajai platību maksājumu 
pieteikumu aizpildīšanai) – tā ir arī reizē problēma un 
diskusiju vērts jautājums

• Bibliotēkas krājuma inventarizācija 5 bibliotēkās. 



Paldies par uzmanību!
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