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2015. gada galvenās atziņas 
un secinājumi:
 Darbīgs, ražens, radošiem pasākumiem bagāts gads:

 Nacionālā kontekstā 2015. gads- Raiņa un Aspazijas 
gads- aktivitātes literatūras popularizēšanai. 

 Reģiona kontekstā – Madonas novada bibliotēkas 
akreditācijas gads.

 Lokāli  Madonā  strādāts attīstot ģimenes bibliotēkas 
modeli, veikta bibliotēkas krājuma inventarizācija. 



2015. gada jauninājumi

 Tehnoloģiskie jauninājumi
- Jauna datortehnika,  kvalitatīva multifunkcionāla iekārta ar 
iespējām printēt krāsainu A3 formātu- PIPP projekta ieguvumi  
Madonā  un 14 pagastu bibliotēkās novadā, Lubānas un 
Varakļānu novados.
- Informācijas displejs bibliotēkas vestibilā 
 Saturiskie jauninājumi
- Kopkatalogā tiek pievienotas anotācijas, grāmatu vāciņu  

attēli
- Pirmais profesionālās pilnveides izbraukums uz ārzemēm
- Grāmatas atvēršana- teatralizēts brīvdabas pasākums
-Ļaudonas bibliotēkā jauno makšķernieku skoliņa “Zelta zivtiņa” 
Vaira Viļeviča vadībā - bērnu apmācība zemledus 
makšķerēšanā, sākot ar pašu galveno – uzvedību uz ledus.
-Sarkaņu bibliotēkā projekts “Rakt un rakstīt”- āra lasītava 
lapenē, apkārtnes labiekārtošana, kopdarbība ar Andu Līci 
-Stalīdzānu bibliotēkā vizuālās reklāmas materiāli Beidzot Ogres 
tehnikuma Vizuālās Reklāmas nodaļas, 4.kursa audzēknes kursa 
darbs -reklāmas materiālu kopumu par Stalīdzānu bibliotēku.



2015. gada problēmas un 
risinājumi 

Problēmas: 

 Samazinās iedzīvotāju skaits, arī bibliotēku  statistikas 
rādītāji.

 Makulatūras pieņemšana- iedzīvotāju atnesto 
grāmatu daudzums 

 Kur smelties jaunas idejas?



2015. gada novadpētniecības darba 
kopsavilkums 

 ir lietderīgi citēt izcilo novadpētnieku, novadnieku G.Eniņu, kurš 2015. 
gadā iznākušajā grāmatā „Nezināmā Latvija” raksta: „Šī grāmata ir ne 
tikai ceļvedis tūristiem, bet arī ceļvedis domāšanā un meklēšanā, 
ceļvedis Latvijas saprašanā, izprašanā, novērtēšanā, ceļvedis Latvijas 
mīlestībā. Gribētos, lai šo grāmatu varētu saukt arī par jaunu atklāsmju 
grāmatu. Es ceru, ka izdosies nosargāt mūsu latvisko ainavu, skaistāko 
Eiropā, un latviskās vērtības: vietvārdus, dižkokus, lauku mājas un 
saimniecības, dabas pieminekļus, klinšu rakstus ar buramburtiem, 
alas, akmeņus, ezerus, upes, avotus, zemi, latvisko kultūru.”

 Velobrauciens uz Cesvaines novada bijušajām un esošajām 
bibliotēkām

 “ Profesiju” pasākumi  (bijušo, esošo bibliotekāru Saikavā, pasta 
darbinieku – Ļaudonā, zvērkopju Lazdonā tikšanās)

 Bijušo Liezēres centra skolu salidojuma organizēšana, izstādes 
veidošana, iesaistīšanās kolu salidojumu organizēšanā – Mētrienas, 
Lubānas bibliotēka  

 Ceļojošās izstādes (Praulienas bibliotēkas veidotās - A. Kumsāra, K. 
Bidiņas – Straube; , sadarbībā ar Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centru Br. Martuževa) 

 Darbs pie grāmatu materiālu sagatavošanas izdošanai: 
-dzejas un foto izdevums Latgales “sirdspuksti” – Varakļānu 

bibliotēka; 
-“Teātris Blaumaņa zīmē” – Ērgļu novada Jumurdas, Sausnējas 

bibliotēkas
Lubānas pilsētas bibliotēkas 2 lasītāju dzejoļi “Garās pupas” 

izdevumā 

http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-4/lubanas-novada-turisma-un-kulturvesturiska-mantojuma-centrs


2015. gada veiksmes stāsti:

 PIPP projekta ieguvumi Madonas, Lubānas, Varakļānu novadu bibliotēkās;  

 Sarunu vakari bibliotēkā: „Mēs tiekamies piektajā piecos!”. Vidzemes 
Plānošanas reģiona atbalstītais projekts. Noorganizēti trīs sarunvakari
(5. augustā, 5. oktobrī, 5. novembrī pulksten 17:00), kuri pavadīti kopā 
ar interesantiem, radošiem, atpazīstamiem cilvēkiem, kuri pārstāv 
dažādas kultūras jomas, ir 2015. gada jubilāri – 55 gadnieki. Sarunu 
vakarus vadīja Sarmīte Radiņa, arī 55-gadniece. 

 Dalība konkursos erudīcijas spēlēs :
-(Latvijas gada monēta 2014- Mēdzulas un Jumurdas bibliotēkas- vienas 
no aktīvākajām dalībniecēm konkursā, 
-ES struktūrfondi Vidzemē”, “Eiropas parlamenta eksperts” Medzūlas
bibliotēka- balvas, EP apmeklējums Briselē  
 Pateicoties projekta “… skats uz latviešu grāmatu” aktivitātei –

tikšanās ar Guntaru Raču, ko organizēja Lubānas pilsētas bibliotēka,  
vienošanās  par grupas Bet bet koncertu Lubānā 2016.gada vasarā 

 Sarkaņu bibliotēkā projekts “Rakt un rakstīt”- āra lasītava , dzejas puķu 
dobe



2016.gada prioritātes.

 Madonai- 90- aktivitātes pilsētas jubilejai 

 Novadpētniecība

 Ģimenes bibliotēkas modeļa attīstība

 Nozaru krājuma analīze
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