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KOPSAVILKUMS 

 
 

Darba prioritātes 
 
 2021.gada prioritātēm visdrīzāk atbilst Raiņa teiciens “Pastāvēs, kas pārvētīsies”. Mainīgajos Covid-19 
pandēmijas apstākļos meklējām jaunus veidus, kā sasniegt bibliotēkas lietotāju.  2021.gadā ieviesti pakalpojumi, 
veiksmīgi realizēti projekti, darbs pie bibliotēkas sabiedriskā  tēla, notikusi sadarbība ar citām organizācijām. 
Atvērtība jaunajam, tā varētu raksturot mūsu gada galveno prioritāti.  Taču virzībā uz mērķu sasniegšanu esam 
strādājuši saliedētā, profesionālā un radošā  bibliotēkas komandā. Tieši darbinieki ir mūsu lielākais spēks, resurss 
un arī atbildība vienlaikus. Līdz ar to nozīmīgs darbs ieguldīts bibliotekāru konsultēšanā, lai atbilstoši situācijai 
veiktu kvalitatīvu un pilnvērtīgu  attālinātā darba organizēšanu visās Gulbenes novada bibliotēkās. 
 
Jauni pakalpojumi 
 
  Jauninājums ir pasūtīto iespieddarbu un dokumentu bezkontakta saņemšana, izmantojot viedo grāmatu 
skapi jeb pakomātu. Pakomāta lietošana ir bez maksas un pieejama ikvienam Gulbenes novada bibliotēkā 
reģistrētam lietotājam. Pakomāts atrodās pie galvenās bibliotēkas ieejas durvīm, izvietots blakus grāmatu 
nodošanas iekārtai.  Viedais grāmatu skapis sniedza iespēju nodrošināt bibliotekārā darba nepārtrauktību. 
 2021.gadā tika uzsākta hibrīdpasākumu organizēšana, kur pasākuma organizēšana notiek klātienē, bet 
skatītāji un lektori var piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē. Veiksmīga hibrīdpasākuma lielākais izaicinājums ir 
vienlaicīgi spēt piesaistīt un noturēt gan klātienes, gan tiešsaistes apmeklētāju uzmanību. Tehniskajam 
nodrošinājumam tika iegādāta  Web kamera Jabra PanaCast. 
 Vasaras mēnešos tika aizsākts āra lasītavas piedāvājums vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. 
Vairāk par pakalpojumiem – sadaļā Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 
 
Nozīmīgi/jauni projekti 
 
 Turpinot labo praksi saistībā ar Eiropas brīvprātīgā darba ideju, Gulbenes novada bibliotēka veiksmīgi 
akreditējās un 2021.gada 26.maijā ieguva Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 
kvalitātes zīmi (Nr. 2020-1-LV02-ESC52-003733) brīvprātīgā darba projektu īstenošanai – brīvprātīgo 
uzņemšanai līdz 2027.gadam. 
 Pārskata periodā vēlamies izcelt piecus nozīmīgākos projektus:  

1. Eiropas Komisijas atbalstītais projekts  „Europe Direct centrs Gulbenē”, kura ietvaros līdz 2025.gadam 
Europe Direct Gulbenē darbību  nodrošinās Gulbenes novada bibliotēka.  

2. “Laimes bērni. Kokariem-100”, Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes 
kultūras programma, kurā tika izveidota ceļojošā un digitālā izstāde par brāļiem Kokariem, video īsfilmas, 
nodarbības jauniešiem, kā arī noslēguma pasākums. 

 3.Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts “Viņas stāsts”, kura ietvaros tika noorganizētas 8 
klātienes literārās tikšanās ar četrām latviešu oriģinālliteratūras autorēm.  

4. Popularitāti guvušais pasākumu cikls “Izzinošas ekspedīcijas 2021” jau trešo gadu ekspertu pavadībā 
piedāvāja iespēju izstaigāt novada pagastus  

5. “KlausāmDzeja”, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts, kurā izveidoti dzejnieku ierakstītie 
audioieraksti, kā arī notika Dzejas dienu pasākums. Vairāk par projektiem – sadaļā Projekti. 

 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 
 

• Lielākais izaicinājums bija pielāgoties valstī notiekošajai mainīgajai situācijai un veiksmīgi informēt par 
savu darbību un ierobežojumiem vietējo sabiedrību. Pavasarī tika izstrādāta bezkontakta pakalpojumu 
nodrošināšana, kas veicināja cilvēku patstāvīgu bibliotēkas elektroniskā kopkataloga izmantošanu 
(autorizēto lietotāju skaits audzis par 25%). 

• Notikuši 11 tiešsaistes pasākumi, kā arī viens hibrīdpasākums. Uz tiešsaistes vebināru “Imunitāte – Pašu 
radīta?!” pieteicās gandrīz 300 dalībnieki ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēs dzīvojošie, tādējādi varam 
secināt, ka ar tiešsaistes formātu esam paplašinājuši savas mērķauditorijas robežas. 

• Būtiski pieaudzis attālināto pakalpojumu apjoms – e-uzziņas, arī atsevišķu (news.lv, Leta, Nozare) 
elektronisko datubāžu izmantojamības rādītāji. 

• Novadpētniecības darbā nākušas klāt citas darba metodes: lekciju video ieraksti, konsultācijas tiešsaistē. 
Metodes, kas lieliski darbojas un kuras arī turpmāk varēs izmantot, taupot laiku un resursus. 

• Uzziņu veikšanā vērojama darba apjoma palielināšanās, kad ierobežojumu dēļ nebija iespējams 
apmeklēt bibliotēku klātienē – apmeklētāju vietā bija jāizvērtē nepieciešamie materiāli, kā arī jāveic 
skenēšana, lai šos materiālus nosūtītu elektroniski. 
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• Lai arī informācija par bibliotēkas darbību tika atspoguļota sociālajos tīklos un bibliotēkas mājaslapā, 
tomēr regulāri bija nepieciešams zvanīt bibliotēkas apmeklētājiem, skaidrot un informēt par reālo situāciju 
un apmeklējuma iespējām.        

 
Problēmas, to risinājumi 
 

Pielāgošanās ārkārtas situācijas radītajiem stresiem un pārmaiņām darbā. Pagastu bibliotēku 
darbiniekiem tika sniegts konsultatīvais atbalsts, lai palīdzētu saprast, kā pilnvērtīgi izmantot attālinātā darba 
periodu. Tika sagatavoti bibliotekārā darba uzdevumi visiem pagastu bibliotēku darbiniekiem laika periodā no 
21.oktobra līdz 14.novembrim. 

Gads ir bijis gan izaicinājumu, gan pārdomu, gan arī jaunu mācību pilns. Gandarījums, ka esam attīstījuši 
jaunus pakalpojumus, realizējuši jaunas idejas. Tomēr galvenais izaicinājums un problēma, kas nav atrisināta – 
galveno rādītāju (lasītāju skaita, apmeklējuma) samazinājums. Risinājums ir vēl aktīvāks personalizēts darbs ar 
bibliotēkas lietotājiem, jaunu lietotāju piesaiste, jauni, inovatīvi pakalpojumi un pasākumi, kā arī lietotāju vajadzību 
izpēte.  

Bērnu bibliotekārajā apkalpošanā šis ir bijis izaicinājumu un “klusuma” gads, ko labi var redzēt statistikas 
rādītājos. Lai arī aktīvi popularizējām bērnu bibliotēkas darbu dažādās platformās, tieši bērni/skolēni bija tā 
auditorija, kas bibliotēku apmeklēja mazāk. 
 
 

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
Gulbenes novada bibliotēka ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde, kas atrodas Gulbenē, O.Kalpaka ielā 

60A. Gulbenes novada bibliotēkai ir sava ēka, kuru atklāja 1986.gada 22.martā. Bibliotēkas kopējā platība ir 1220 
m. 
 
Administratīvi-teritoriālās reformas rezultātā bijušā Gulbenes rajona vietā kopš 2009.gada 1.jūlija ir viens kopējs 
Gulbenes novads ar 13 pagastiem un Gulbenes pilsētu kā novada administratīvo centru. 
 

Kopš 2014.gada 1.janvāra 17 pagastu bibliotēkas ir Gulbenes novada bibliotēka struktūrvienības. 
2021.gadā Gulbenes novadā darbojas 26 bibliotēkas, no kurām 17 ir pagasta bibliotēkas, 8 izglītības iestāžu 
bibliotēkas un Gulbenes novada bibliotēka, kas veic novada un reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. 
Lejasciema pagasta bibliotēkai ir ārējais apkalpošanas punkts “Sinole”. 
 
Pārskata periodā izmaiņas bibliotēku darbībā nav  notikuša. Rezultātā 2021.gada nogalē novadā bija  Gulbenes 
novada bibliotēkā ar 17 struktūrvienībām, kurā strādā 45 darbinieki.  
Kopš 2016.gada 1.janvāra visi bibliotēku izdevumi centralizēti, proti, vienots Gulbenes novada bibliotēkas 
budžets, kur katrai struktūrvienībai ir savs atsevišķs budžets.  
 
Pārskata periodā bibliotēku akreditācija nav notikusi. 
 
Gulbenes novada bibliotēku darbs ir vērsts uz nepārtrauktu, plānveidīgu attīstību un mērķi veikt iespieddarbu, 
elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un nodrošināt ikvienam 
interesentam pieeju pie esošās informācijas. Bibliotēka rūpējas par vietējo iedzīvotāju iespēju paplašināšanu, gan 
nodrošinot daudzveidīgu daiļliteratūru un nozaru literatūru, gan piedāvājot dažādus pasākumus dažādām vecuma 
un interešu grupām. 
 
Bibliotēka ir lieliska vieta, kur var izpausties vietējie literāti un mākslinieki, iepazīstinot ar saviem radošajiem 
darbiem, jo telpas ir pielāgotas tā, lai tajās var norisināties pasākumi līdz 70 cilvēku apmeklētāju, kā arī platība, 
kur izvietot mākslas darbus. 
 
Bibliotēka ir nozīmīgs atbalsta punkts studējošiem, piedāvājot daudzveidīgu nozaru literatūru un papildinot to ar 
informāciju no abonētajām un brīvpieejas datu bāzēm, kā arī apmācot studēt gribošos patstāvīgi izmantot 
pieejamos resursus. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

 
Gulbenes novada bibliotēkas pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina kvalitatīvu Bibliotēku likumā 

definēto funkciju un uzdevumu izpildi. Tomēr vērtējot 2021.gada budžetu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, 
šajā budžetā tika samazinātas daudzas pozīcijas, piemēram, krājuma finansējums, inventāru un remontdarbu 
finansējums, autoratlīdzību finansējums, komandējuma un mācību naudas u.c. Bet ņemot vērā epidemioloģisko 
situāciju valstī, kas būtiski ietekmēja ierasto procesu norisi, finansiālās grūtības neizjutām.  

Papildus bibliotēka katru gadu piedalās dažādos projektu konkursos, lai piesaistītu papildus finansējumu 
bibliotēku attīstībai. Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībām ir savs budžets, kas atsevišķi iezīmējas un ir 
pārvaldāms katrai pagasta bibliotēkai, tomēr visa atalgojuma sadaļa atrodas Gulbenes novada bibliotēkas 
budžetā,  
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 649 080 650 988 693 898 

Pašvaldības finansējums 614 597* 613 933* 653 714 

Citi ieņēmumi: 34 483 37 055 40 184 

t. sk. maksas pakalpojumi 2 398 1 742 1663 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums 3975 4888 4094 

t. sk. citi piešķīrumi 28 110 30 425 34427 

 
Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR) 551 967 540 088 559 829 

Darbinieku atalgojums (bruto) 537 706 526 592* 547 227* 

Krājuma komplektēšana 14  261 13 496 12 602 

 
*Atalgojums visiem Gulbenes novada bibliotēkas darbiniekiem kopā, t.sk. pagastu bibliotekāru atalgojums. 
 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 
Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 
 
 Budžetā plānotās remontizmakas tika samazinātas, tomēr gada ietvaros veicot budžeta grozījumus un 
lielāko daļu darbu izpildot pašu spēkiem, akūtākos remontdarbus izdevās paveikt 2021.gada ietvaros:  
 

N.P.K. BIBLIOTĒKAS NOSAUKUMS VEIKTIE REMONTDARBI 
IZMAKSAS 

EUR 

1. 
Gulbenes novada bibliotēka Direktores vietnieces 

darba telpas 
iekārtošana 

850,00 

2. 
Gulbenes novada bibliotēkas 
struktūrvienība “Staru pagasta 
bibliotēka” 

Sienas krāsojuma 
atjaunošana 

abonementa telpā 
70,00 EUR 

3. 
Gulbenes novada bibliotēkas 
struktūrvienība “Litenes pagasta 
bibliotēka” 

Bibliotēkas 
priekšnama 

kosmētiskais remonts 
38,00 EUR 

4. 
Gulbenes novada bibliotēkas 
struktūrvienība “Stāmerienas 
pagasta bibliotēka” 

Nojumes koka balstu 
nomaiņa 

Izmaksas sedza 
pagasta pārvalde 

5. 
Gulbenes novada bibliotēkas 
struktūrvienība “Rankas pagasta 
Gaujasrēveļu bibliotēka” 

Apkures krāsns 
labošana 

1 497,00 EUR 

  Kopā 2455,00 

 
2022.gadā plānoti divi remonti: krāsns labošana Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībā “Rankas 

pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka” un “Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēkā” jumta konstrukcijas un griestu 
remonts kopā ar kosmētisko iekštelpu remontu.  
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Iekārtas, aprīkojums  
Tabula “Tehnoloģiskais nodrošinājums” 

 Darbiniekiem 
(skaits) 

Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums 

apmierinošs neapmierinošs 

Datori  20 26 46 - 

Printeri 5 - 5 - 

Kopēšanas iekārtas - - - - 

Skeneri 3 - 3 - 

Multifunkcionālās iekārtas 4 6 10 - 

 
2021.gada janvārī Gulbenes novada bibliotēkai kā arī 17 pagastu struktūrvienībām un ārējam 

apkalpošanas punktam tika ieviesti mūsdienīgi viedtālruņi, kas nodrošina ērtāku saziņu ar lietotājiem kā arī 
izmantojams ikdienas darbā sadarbspējīgu sertifikātu nolasīšanai, pasākumu fotografēšanai u.c. Tā dēļ visās 
pagastu bibliotēkās atteicāmies no stacionāro sakaru pakalpojuma.   

2021.gada maijā Gulbenes novada bibliotēka iegādājās viedo grāmatu skapi jeb pakomātu un izvietoja 
to pie bibliotēkas ieejas durvīm, tādejādi nodrošinot jaunu 24/7 bezkontakta pakalpojumu. 
Visiem bibliotekārā darba darbiniekiem nodrošināts atbilstošs tehniskais aprīkojums -  webkameras ar 
mikrofonu, lai pilnvērtīgi varētu pieslēgties tiešsaistes vidē. Gulbenes novada bibliotēkā kvalitatīvam tehniskajam 
nodrošinājumam tika iegādāta  Web kamera Jabra PanaCast - viedais 180° Panoramic-4K formāta plug-and-
play video risinājums. 

Gulbenes novada pašvaldība datortehnikas un biroja tehnikas iegādei pārskata periodā piešķīra EUR 
923,00. 

 
Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

 
Šobrīd Gulbenes novada bibliotēkā un tās pakļautībā esošajās pagastu bibliotēkās tehnika nav tā 

jaunākā. Ņemot vērā to, ka datortehnikas rekomendējamais lietošanas periods ir 5 gadi, daļa tehnikas būtu 
jāmaina tuvākajā laikā. Datortehnikas atjaunošana notiek pakāpeniski un katru gadu to plānojam budžeta 
pieprasījumā. Tomēr šobrīd datortehnikas iegāde netiek uzskatīta par prioritāru līdz ar ko nesaņemam pietiekamu 
finansiālu atbalstu no pašvaldības. 
 

4. Personāls 

 
Personāla raksturojums 

 

Saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu un darbinieku sarakstu, 
2021.gadā Gulbenes novada bibliotēkā un tās struktūrvienībās apstiprinātas 52 amata vietas, 39.91 darba likmes 
un nodarbināti 45 darbinieki. No tiem 35 bibliotekārie darbinieki un 10 tehniskie darbinieki. 32 bibliotekāri strādāja 
uz pilnu darba likmi, 2 bibliotekāri strādāja uz 0.75 likmi, 1 bibliotekārs uz 0.6 likmi. 2 tehniskie darbinieki – 
saimniecības daļas vadītājs un datortīkla tehniķis strādāja uz pilnu darba likmi. Pārējiem 9 tehniskajiem 
darbiniekiem darba likmes piemērotas, veicot aprēķinus pēc uzkopjamajām platībām, jo 2014.gadā Gulbenes 
novada dome apstiprināja teritorijas apkopes un apkopēju normas Gulbenes novadā. Balstoties uz to, 9 
bibliotekāri papildus pagastu bibliotēkas vadītājas amatam veic arī savas bibliotēkas uzkopšanu uz 0.1 likmi. 

Pārskata perioda beigās iestādē vakanta Reģionālā mācību centra pasniedzēja amata vieta uz pilnu daba 
likmi. 

Gulbenes novada bibliotēkas un 17 struktūrvienību (vienai pagasta bibliotēkai ir ārējais apkalpošanas 
punkts  ar atsevišķu amata likmi) personāls ir ar ilggadēju darba pieredzi, vidējais darba stāžs bibliotēkā ir 18 
gadi. Darbinieku vidējais vecums ir 51 gads, bibliotekāru vidējais vecums ir 47 gadi. Darbinieku sadalījumu 
vecuma grupās var aplūkot tabulā. 
 

 

Tabula “Bibliotekāro darbinieku vecuma sadalījums” 

Dalījums pa vecuma grupām < 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 

Skaits 0 3 7 3 18 4 
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Pozitīvi, ka bibliotēkas kolektīvs turpina kļūt jaunāks. Šī tendence iezīmējas jau pēdējos 4 gadus. To 
veicina darbinieku paaudžu maiņa. Personāla mainība attiecība uz darbinieku kopskaitu 2021.gadā bija 11%.  
Pārskata periodā 5 darbinieki izbeidza darba tiesiskās attiecības un 5 darbinieki tika pieņemti darbā bibliotēkā. 

2021.gadā Gulbenes novada bibliotēkā un pagastu struktūrvienībās ar bibliotekāro izglītību strādāja 20 
bibliotekārie darbinieki – tie ir 59% no bibliotekāru kopskaita. Gulbenes novada bibliotēkas un pagastu bibliotēku 
darbinieku izglītība apkopota tabulā. 

 
Tabula “Gulbenes novada bibliotēkas un pagastu bibliotēku darbinieku izglītība” 

Izglītība Darbinieku skaits 

Bibliotekāro darbinieku skaits 35 

no tiem ar bibliotekāro izglītību  21 

t.sk. ar maģistra grādu 5 

t.sk. ar bakalaura grādu 3 

t.sk. ar 1.līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 4 

t.sk. ar 3.profesionālo kvalifikācijas līmeni 8 

studē 1 

no tiem ar izglītību citās jomās  14 

t.sk. ar augstāko izglītību 10 

ar vidējo izglītību 4 

 
Apbalvojumi un pateicības 
 
 2021.gadā Gulbenes novada bibliotēka 8 bibliotēkas darbiniekiem piešķīra naudas balvu EUR 200.00 
apmērā par nepārtrauktu nodarbinātību pašvaldībā, par nostrādātajiem 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gadiem. 
 

Finansējums personāla attīstībai 
 

Gulbenes novada bibliotēkas veiksmīgas darbības pamatā ir kvalificēti darbinieki, tāpēc 2021.gadā 
darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides nolūkā, regulāri tika nodrošināti kvalifikācijas paaugstināšana kursi 
un semināri. Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, apmācības notika gan klātienē, gan tiešsaistē. 
2021.gadu vērtējam produktīvi profesionālajā pilnveidē, jo līdz ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, kas 
atsaucās uz bibliotekārā darba noslodzes samazināšanos, darbiniekiem bija daudz vairāk laika, ko varēja veltīt 
tiešsaistes apmācībām. Turklāt mācoties attālināti, veidojās tikai kursu izmaksas, ietaupot komandējuma 
izdevumiem. Gada laikā apgūto kursu, semināru un mācību apjoms tiek ņemts vērā, veicot ikgadējo darbinieku 
darba izpildes novērtēšanu. 
           Profesionālajai pilnveidei pārskata periodā tika ieguldīti 2715 EUR, tajā skaitā kursu un dalības apmaksai 
2515 EUR. Kvalifikācijas paaugstināšanas finansējums būtiski atkarīgs no tā, cik paši bibliotekāri prot plānot savu 
profesionālo izaugsmi un tā nepieciešamību pamatot, veidojot budžeta pieprasījuma projektus jaunam darba 
periodam.  
 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā 
 

Līdz ar darbinieku mainību, kas iesākās 2017.gadā un turpinās aizvien, kvalificētu speciālistu piesaiste 
bibliotēkā ir būtisks problēmjautājums. Organizējot pretendentu atlases konkursus, pozitīva iezīme, ka vidēji 
piesakās 6-7 cilvēki uz 1 vakanto amata vietu. Tas liecina, ka cilvēki bibliotēku vērtē kā stabilu darba vietu ar 
izaugsmes iespējām un vienmēr saņemam atzinīgu vērtējumu no pretendentiem par bibliotēkas darbību, kas 
nozīmē, ka vietējā sabiedrībā bibliotēka tiek augstu vērtēta. Tomēr atlases jautājumi ir grūti risināmi, jo 
pretendentiem nav atbilstošas kvalifikācijas un profesionālo zināšanu. Vērtējot pretendentus nākas balstīties uz 
cilvēka komunikācijas spējām, iepriekšējo darba pieredzi un pretendenta viedokli, izpratni un zināšanām par 
bibliotēku lomu un darbību. Balsoties uz šādiem atlases kritērijiem, laika gaitā nākas secināt, ka ne vienmēr esam 
izraudzījuši atbilstošāko kandidātu. Saprotams, ikvienam jaunam darbiniekam ir nepieciešams profesionāls 
atbalsts un apmācības, kas tiek arī vienmēr nodrošināts, jo bibliotēkas Reģionālais mācību centrs ir izstrādājis un 
licencējis pieaugušo neformālās izglītības 36 stundu programmu jaunajiem darbiniekiem “Bibliotekāra darba 
pamatzināšanas”. Kā arī sniedzam ikdienas konsultatīvo atbalstu un virzām uz padziļinātām LNB Kompetenču 
attīstība centra mācībām. Bet ne vienmēr ieguldītais laiks un resursi attaisno liktās cerības personāla jautājumā. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 
Galvenie rādītāji  
 
 

 Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”  

 
2019 2020 2021 

% salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu 

2019/2020 2020/2021 

Lietotāju skaits 3157 2950 2520 -7% -15% 

t. sk. bērni 1254 1081 882 -14% -18% 

Bibliotēkas apmeklējums 65232 51895 43268 -20% -17% 

t. sk. bērni 24759 15180 6724 -39% -56% 

Virtuālais apmeklējums 37077 81623 80618 +120% -1% 

Izsniegums kopā 110973 90730 96932 -18% +7% 

t. sk. grāmatas 72019 62832 69269 -13% +10% 

t. sk. periodiskie izdevumi 29883 21843 26064 -27% +19% 

t. sk. bērniem 32545 19726 16710 -39% -15% 

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. 
skaita pagastā, pilsētā, reģionā 

41 39 34 -5% -13% 

t. sk. bērni līdz 18 g. 95 86 71 -9% -17% 

Iedzīvotāju skaits 7650 7562 7452 -1,2% -1,5% 

Lasītāju apkalpošanas nodaļas apmeklējumu skaits 2021.gadā  - 21911 (salīdzinot ar 2020. gadu 21750, 
+1%); lasītāju skaits 1215 (salīdzinot ar 2020. gadu 1358, -11%);  2021.gadā izsniegums 48763 (salīdzinot ar 
2020. gadu 47688, +2.2%).  
 

 
 

Lasītāju apkalpošanas nodaļa nodrošina Gulbenes pilsētas iedzīvotājus ar kvalitatīvu, daudzpusīgu literatūru ne 
tikai latviešu, bet arī krievu valodā (2021.gadā izsniegto grāmatu skaits nedaudz pārsniedzis 19%, kas ir par 1% 
mazāk nekā tas ir bijis 2020. gadā).  
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Arī šogad tika pievērsta pastiprināta uzmanība angļu valodas literatūras plauktam, papildinot to ar mūsdienīgu 
literatūru, izsniegums angļu valodā turpina augt, pārsniedzot skaitli 450 (2021.gadā 460 grāmatas, 2020. gadā 
314 grāmatas). 2021. gadā abonementā ir nopirktas 19 jaunas grāmatas angļu valodā, dāvinātas 4 grāmatas. 
Pavisam kopā abonementā ir 397 grāmatas angļu valodā.   
 

 

Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavas 2021. gada rādītāju analīze 

Analizējot pārskata gada aktīvo lietotāju vecumu, redzams, ka 40% ir vecumā virs 60 gadiem. Tā ir 
gandrīz puse no aktīvajiem lasītavas apmeklētajiem, līdz ar to jāpievērš uzmanība, kā popularizēt lasītavas 
pakalpojumus, sevišķi preses izdevumu izsniegšanu uz mājām, lai noturētu esošos un piesaistītu vidējās 
paaudzes iedzīvotājus, kas aptver tikai 16% no aktīvajiem apmeklētājiem.       

28 % no aktīvo lietotāju kopskaita sastāda pagastu iedzīvotāji, tas ir izskaidrojams ar darba gaitām pilsētā, 
kad tiek izmantoti arī bibliotēkas pakalpojumi. Neskatoties uz noteiktajiem ierobežojumiem pakalpojumos, kad 
bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem, preses izdevumu izsniegumu skaits pārskata periodā ir saglabājies gandrīz 
nemainīgs 2019. un 2020. gadu ietvaros. Tas noteikti ir saistāms arī ar mājsēdes laiku, kad iedzīvotāji, uzturoties 
mājās, vairāk lasīja preses izdevumus. Ļoti izteikti – nāca retāk, bet ņēma vairāk žurnālus vienā reizē. Preses 
izsniegums mūsu bibliotēkā arī aizvadītajos gados bijis stabils. Tas saistāms ar preses izdevumu dārdzību. 

Grāmatu izsniegums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu palielinājies par apmēram 50%. 2021. gada 
grāmatu izmantošanas pieaugumu veicināja nodarbības Gulbenes novada vidusskolas skolēniem par 
enciklopēdijām un vārdnīcām. Plānots lielāko daļu lasītavas krājuma pārvietot uz abonementu vai norakstīt.  

 

Informācijas centra 2021. gada rādītāju analīze 

 

 2021 2020 2019 % salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Apmeklējumu skaits 
9953 9726 13487 +2,3%; -27,8% 

Izsniegumu skaits 11138 12590 18729 -11,5%; -32,5% 

 
Apmeklējumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir tādā pašā līmenī. Izsnieguma skaita samazinājums 

skaidrojams ar klātienes apmeklējuma aizliegumu Covid-19 pandēmijas laikā pavasarī un rudenī. Salīdzinot ar 
pirmspandēmijas laiku, ir tendence rādītājiem uzlaboties, tomēr no 2019.gada rādītājiem atpaliekam. Īpaši 
jāatzīmē, ka e-pakalpojumu un e-uzziņu skaits ir būtiski pieaudzis (vairāk skat. sadaļā Uzziņu un informācijas 
darbs un Datubāzes). 
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Interneta lasītavas 2021. gada rādītāju analīze 

 

 2021 2020 2019 % salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Apmeklējumu 
skaits 

2163 2960 3174 -26%; -6,7% 

 
Kā redzams, apmeklējumu skaits Interneta lasītavā turpina sarukt sakarā ar Covid pandēmijas 

ierobežojumiem, tomēr ir pieaugusi  uzziņu un e-pakalpojumu statistika, skat. sadaļa Uzziņas un informācijas 
darbs.    
 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  
 

Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļa sastāv no : 
1. Abonementa  
2. Informācijas centra 
3. Interneta lasītavas 
4. Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavas; 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļas darbs ir virzīts uz to, lai bibliotēkas piedāvātais pakalpojumu klāsts atbilstu 

visām lasītāju vajadzībām, nodrošinot kvalitatīvu un daudzpusīgu krājumu un pasākumu kopumu, pieejamu 
interneta lietojumu, kā arī personalizētu pieeju darbā ar e- pakalpojumiem un abonētājam datu bāzēm. Tiek 
nodrošināti maksas pakalpojumi: dokumentu drukāšana, kopēšana, skenēšana, iesiešana, laminēšana. Regulāri 
noris tikšanās ar grāmatu autoriem, lektoriem un citu jomu profesionāļiem vai entuziastiem.  Pieaugušo 
apkalpošanas nodaļa izstrādā, realizē un ņem dalību daudzveidīgos valsts nozīmes un starptautiskos projektos, 
kuru atbalsts  palīdz dažādot pasākumu klāsta saturu, tematus, tādā veidā paplašinot vietējās kopienas 
redzesloku un veicinot tās attīstību. Regulāri uzlabojot un attīstot savas profesionālās iemaņas un darba metodes, 
savas zināšanas un prasmes tiek nodotas tālāk pilsētas iedzīvotājiem mācību vai interaktīvu aktivitāšu ietvaros. 
Ir radīta brīva platforma vietējiem un citu pilsētu māksliniekiem, kur eksponēt savu mākslas darbus. 

Gada sākums ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem lika domāt par jauniem veidiem, kā sasniegt savu 
lietotāju. 

No 2021.gada maija Gulbenes novada bibliotēkā pieejams jauns pakalpojums – grāmatu saņemšana, 
izmantojot viedo grāmatu skapi jeb pakomātu. Bibliotēkas direktorei izdevās pārliecināt pašvaldības deputātus 
par šāda mūsdienīga un aktuāla pakalpojuma nepieciešamību, un viennozīmīgi varam teikt, šis bija veiksmes 
stāsts. 

Tas nodrošina ērtu bezkontakta grāmatu nodošanu lasītājam, sev ērtā laikā un ārpus bibliotēkas darba laika 
– pakomāts darbojas visu diennakti. Pakomāta lietošana ir bez maksas un pieejama ikvienam Gulbenes novada 
bibliotēkā reģistrētam lietotājam. Grāmatas tiek iesaiņotas videi draudzīgā papīrā un tam uzlīmēta uzlīme, kura 
vēsta par noskaņu, kam noder grāmata.  
  Lai uzlabotu bibliotēkas lasītāju omu, tika piedomāts pie grāmatu 
noformējuma Ziemassvētku laikā. Ievietojot grāmatas pakomātā, klāt tika 
pievienota atklātnīte ar novēlējumu.  

Gados vecāki cilvēki sākumā pauda satraukumu, ka nespēs apgūt 
pakomāta lietošanu, tomēr viņu bažas izrādījās liekas, jo tā lietošana izrādījās ļoti 
ērta, vienkārša un saprotama ikvienam.  

Daļa bibliotēkas lietotāju labprātāk izvēlas šādu bezkontakta saņemšanu 
arī laikā, kad bibliotēka ir atvērta un darbojas zaļajā režīmā, tīri savas drošības 
dēļ. Pakomāta vadības sistēmā arī redzam, ka ļoti bieži šis pakalpojums tiek 
izmantots ārpus bibliotēkas darba laika.  

Kopumā jāsecina, ka bibliotēkas lasītāju atsaucība un interese par 
pakomāta pakalpojumu ļauj domāt, ka iespēja grāmatas saņemt attālināti savu 
aktualitāti nezaudēs arī pēc stingro ierobežojumu atcelšanas. Laikā no 15. maija, 
kad grāmatu pakomāts sāka darboties Gulbenes novada bibliotēkā, līdz 31. 
decembrim jaunās tehnoloģijas izmantoja kopumā 298 bibliotēkas lietotāji 722 
lietojuma reizēs un skaits arvien turpina pieaugt. Tie ir dati par Gulbenes novada bibliotēku kopumā (Pieaugušo 
lasītāju apkalpošanas nodaļa, Novadpētniecības lasītava, Informācijas centrs, Bērnu bibliotēka). Bet pārsvarā to 
izmanto Pieaugušo apkalpošanas nodaļas lasītāji. 

Informācija par Gulbenes novada bibliotēkas pakomātu ir iekļauta ReTV sižetā: 
https://www.youtube.com/watch?v=r_czcXmwolk  

2021. gadā ir ievērojami vairāk strādāts ar svešvalodās lasošo auditoriju, īpaši angļu valodā. Tas arī 
devis rezultātu, jo  manāmi pieaudzis angļu valodā izsniegto grāmatu skaits abonementā. Salīdzinājumā 

https://www.youtube.com/watch?v=r_czcXmwolk
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ar 2020. gadu (2021. gadā 460 grāmatas, 2020. gadā 314 grāmatas). 2021. gadā abonementā ir nopirktas 19 
jaunas grāmatas angļu valodā, dāvinātas 4 grāmatas. Pavisam kopā abonementā ir 397 grāmatas angļu valodā.   

Gulbenes novada vidusskolas skolēniem (7.-12.klase) un skolotājiem tika sagatavota prezentācija ar 
2021.gada jauniešu grāmatām latviešu un angļu valodā. 
 Pārskata periodā aktualizēta informācija par audiogrāmatām. Tika izpētīta un sagatavota informācija priekš 
sociālajiem tīkliem. Ir atjaunota sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēkas filiāli Balvos. Paņemtas 20 
audiogrāmatas, 3 lieldrukas grāmatas un USB ar audiogrāmatu ierakstiem.   
https://www.facebook.com/gulbenesbiblioteka.lv/photos/pcb.2091767034324999/2091766320991737/  

Aktualizējām pakalpojumu par grāmatu piegādi uz mājām. Tika izveidots atraktīvs video, kurš 
sociālajos tīklos ir guvis ļoti lielu atsaucību un popularitāti. Ceram, ka pieaugs arī bibliotēkas lietotāju skaits, kuri 
vēlēsies šo pakalpojumu izmantot.   Uzskates informācija sociālajā tīklā: 
https://www.facebook.com/gulbenesbiblioteka.lv/videos/616865689525569 

Autorizācijas dati konsekventi tiek piešķirti katram pieaugušajam bibliotēkas lietotājam, kurš ikdienā 
izmanto internetu. No lasītājiem, kuri izmantoja abonementa pakalpojumus 2021.gadā, 84% ir autorizēti. 
Ņemot vērā, ka uzturēšanās laiks bibliotēkā šobrīd tiek ierobežots, liela daļa (23,5%) lietotāju pirms apmeklējuma 
patstāvīgi pasūtīja grāmatas bibliotēkas kopkatalogā. Patstāvīgi pasūtīto izdevumu skaits pērn pieauga par 23%.  

Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavā pieejama literatūra par vēsturi, mākslu, 
valodniecību, literatūrzinātni, mūziku, etnogrāfiju un folkloru, kā arī periodiskie izdevumi – žurnāli, kuri tiek izsniegti 
lasītājiem uz mājām. Tāpat kā grāmatas, arī žurnālus lasītājiem ir iespēja saņemt pakomātā. Jāpiebilst, ka lasītāji 
tomēr dod priekšroku žurnālu izvēlei klātienē, uz vietas tos apskatot un pašķirstot. Lasītavā pieejams plašs 
novadpētniecības materiālu apkopojums par Gulbenes novada vēsturi un mūsdienām, laikraksts “Dzirkstele” un 
novadnieku sarakstītie darbi (plašāk – sadaļā Novadpētniecības darbs.) 

Uzsākta apkalpošana Gulbenes Veco laužu namā. 2021. gadā izsniegti 169 žurnāli, 42 grāmatas.  
2021. gadā ļoti pieprasīts bija laminēšanas pakalpojums. Visvairāk tika laminēti Covid-19 sertifikāti A7 

formātā, kas ir ļoti parocīgs formāts lietošanai ikdienā. Apmeklētāji ir priecīgi, ka Gulbenes pilsētā ir vieta, kur tiek 
sniegts šāds pakalpojums. 

Informācijas centra apmeklētājiem 2021.gadā bija pieejami jaunākie periodiskie izdevumi (avīzes, 
žurnāli) - 74 nosaukumi, uzziņu fonds, pieeja elektroniskajām datu bāzēm, pieejama informācija par izglītības 
iespējām, tūrisma informācija (kartes, tūrisma maršruti, ceļveži), pašvaldības dokumenti, pašvaldību dokumentu 
datubāze, informācija par Eiropas Savienību (materiāli pieejami arī līdzņemšanai), Interneta izmantošana, datora 
izmantošana (darbs ar tekstu, attēlu, printēšana, skenēšana, ieraksts zibatmiņas kartē un CD), materiālu 
kopēšana, brošēšana. 

Iedzīvotājiem tiek sniegtas individuālas konsultācijas gan e-
dokumentu sagatavošanā, e-paraksta lietošanā (vairāk kā iepriekš) 
e-pasta lietošanā, informācijas meklēšanā internetā un datubāzēs, 
gan arī dokumentu printēšanā, skenēšanā, kopēšanā. Apmeklētāji 
vērsās pēc palīdzības dažādu e-pakalpojumu izmantošanā. Gados 
vecākiem lietotājiem tika sniegta palīdzība mobilo viedierīču 
izmantošanā. Aktīvi piedāvāts un izmantots Covid-19 sertifikātu 
izdrukas un elektroniskās lejuplādes pakalpojums. 

Analizējot šī gada Informācijas centra pakalpojumu attīstību 
un aktualitātes, jāatzīmē Covid-19 pandēmijas izraisītā situācija, kad 
vairāk mobilizējāmies attālināto pakalpojumu sniegšanai, proti, 
pēc pieprasījuma uz e-pastu bibliotēkas lietotājiem  tika izsniegtas 
attālinātās pieejas paroles datubāzēm EBSCO u.c.  Letonika. Kopā 
ar paroli pievienota pamācība datubāzu izmantošanā. Pēc 
pieprasījuma tika sagatavoti materiāli skolēniem, studentiem 
patstāvīgajiem darbiem – no datubāzēm, e-žurnāliem, kā arī ieskenēti 
materiāli no grāmatām un žurnāliem un nosūtīti uz e-pastu vai 
Whatsup. Pēc pieprasījuma nosūtīti materiāli un dokumenti uz  e-
pastu bibliotēkas lietotājiem, izmantojot datubāzes :  i-finanses.lv,  
leta.lv, nozare.lv, ebsco.lv. Elektroniski piegādāto dokumentu 
apjoms 2022.gadā pieaudzis par 25,9 %, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu. Grāmatas, žurnāli un citi materiāli, arī izdrukas tika  izsniegtas 
ar grāmatu pakomāta starpniecību. 

Vairāk piedāvāti un popularizēti e-žurnāli (ir paplašinājies 
adresātu loks, kuri regulāri saņem bibliotēkas abonētos e-žurnālus e-
pastā, šobrīd regulāri tos saņem 15 adresāti). Kopā bibliotēka abonē 
5 e-žurnālus. 

Jāatzīmē arī mērķtiecīgi organizētais attālināto 
pakalpojumu popularizēšanas darbs sociālajos tīklos, mājas 
lapās, kā arī laikrakstos. Piemērs no laikraksta “Gulbenes Novada 
Ziņas”. 

https://www.facebook.com/gulbenesbiblioteka.lv/photos/pcb.2091767034324999/2091766320991737/
https://www.facebook.com/gulbenesbiblioteka.lv/videos/616865689525569
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Brīvprātīgais darbs Gulbenes novada bibliotēkā 

2021.gadā Gulbenes novada bibliotēka kopā ar 3 novada pirmskolas izglītības iestādēm uzsāka dalību brīvprātīgā 
darba projektā Eiropas Savienības programmas “Eiropas 
Solidaritātes korpuss” ietvaros. Lai arī pārskata periodā 
bibliotēka neuzņēma nevienu brīvprātīgo, tomēr sadarbībā ar 
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādi bibliotēkā notika 3 
brīvprātīgo no Vācijas, Austrijas un Itālijas vadītas valodu 
mācības vietējās kopienas iedzīvotājiem. Pavasarī un rudenī 
kopumā notika 22 vācu un angļu valodas mācību nodarbības. 
Angļu valodu apguva aptuveni 7 cilvēku liela grupa un vācu 
valodu – 4 cilvēku grupa. 

 Pielāgojoties Covid-19 situācijai, daļa mācību 
nodarbības notika tiešsaistē. Brīvprātīgās meitenes piedalījās 
arī Gulbenes novada vidusskolas organizētajā Karjeras nedēļā 
un viesojās pie 3 vidusskolas klašu skolēniem, stāstot viņiem 
par savu karjeras izvēli. 

 
Brīvprātīgais darbs noritēja arī vietējā līmenī. Projekta ietvaros Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavā 
vietējās brīvprātīgās jaunietes iesaistījās audio atmiņu atšifrēšanā, kas ļoti palīdzēja īstenot projekta “Laimes 
bērni. Kokariem-100” aktivitātes. Kā arī fotografēja pasākumus un tikšanās.  
 
E-grāmatu bibliotēka  
 

Lielākā interese par lasīšanas vietni www.3td.lv bija pašos tās pirmsākumos 2019. un 2020. gadā. Lai 
piesaistītu bibliotēkas lietotājus pakalpojuma izmantošanā, tika izveidoti informatīvie bukleti, iesaistīti nodaļu 
darbinieki, kuri informēja lietotājus par E-grāmatas izmantošanas iespējām. Šī datubāze tiek popularizēta 
bibliotēkas sociālajos tīklos un mājaslapā, kā arī skolēniem Digitālās nedēļas ietvaros. 

Lasītāji bieži vien  klasiska formāta grāmatu atzīst kā ērtāku, labāku redzei. Savukārt lietotāji, kuri izrāda 
interesi par E-grāmatām, ir apmierināti, ka var lasīt vēlamo literatūru, neizejot no mājām. 
 
Visbiežāk potenciālie lietotāji ir apstājušies pusceļā vai neturpina lietot pakalpojumu, jo:  

• nav atrodama dažādu nozaru mācību literatūra 

• e-grāmatas, diemžēl, nav iespējams lejupielādēt savos e-grāmatu lasītājos, kuriem ekrāns ir 
pielāgots acīm draudzīgākam režīmam salīdzinot ar datoru vai telefonu.   

 
 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 2019 2020 2021 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju skaits kopā  129 161 212 

E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju skaits pārskata 

periodā 

 

93 68 51 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums kopā 257 630 1067 

E-grāmatu bibliotēkas izsniegums pārskata periodā 257 371 437 

 
Pēc Bērnu bibliotēkas statistikas datiem, digitālās bibliotēkas lietotāji bērni un jaunieši ir tikai 9 lasītāji, 

kopumā 46 – t.sk. vecāki un skolotāji. Pārskata gadā notika 29 grāmatu apskati un katrā no tiem tika pastāstīts 
un parādīts 3td.lv piedāvājums.  Kāpēc skolēni tomēr nelasa e-grāmatas? Skolēni visvairāk izmanto savus 
viedtelefonus un tajos lasīt lielus tekstus nav ērti. Turklāt jaunieši lasa e-grāmatas angļu valodā. Iespējams, 
latviešu valodā viņus neapmierina piedāvāto grāmatu tematika.   Lai noskaidrotu, kāds ir patiesie iemesli e-
grāmatu neizmantošanai jauniešu un skolēnu vidū, būtu jāveic aptauja. 

 
Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti; jaunu lasītāju piesaiste.  
 

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, kas tiešā veidā atspoguļojās uz apmeklētāju paradumiem un 
distancēšanos, lasītāju interešu izpēte 2021.gadā nav veikta. 
 

http://www.3td.lv/
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Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums 
 

 Gulbenes novadā darbojas 1 ārējās apkalpošanas punkts Sinolē, kas ir Lejasciema pagasta 
bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts.  

Lejasciema pagastā punkts darbojas kopš Sinoles bibliotēkas slēgšanas 1999.gadā, to apkalpoja 
Lejasciema pagasta bibliotēkas darbiniece dažas stundas nedēļā. 2015.gadā projekta "Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība Gulbenes novadā" ietvaros izveidoja jaunu publiskā interneta pieejas punktu Sinolē, nodrošināja 
iedzīvotājiem pieeju datortehnikai un e-pakalpojumiem. Šeit sāka strādāt patstāvīgs darbinieks ar likmi 0,5. 
2019.gadā bibliotekārā darbinieka likme mainījās no 0,5 uz 0,6, jo tika palielināta arī tā apkalpes teritorija, jo tika 
slēgta Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka. Tika sastādīts maršruts, kuru izbrauc 1x mēnesī.  

Esošais krājums regulāri tiek papildināts ar jaunām grāmatām un preses izdevumiem. Pašlaik krājumā ir 
1226 grāmatas. Šeit notiek dažādi pasākumi – izstādes, āra spēļu turnīri, tikšanās ar dažādiem interesantiem 
cilvēkiem. 

 
Pakalpojumu sniegšanas vieta kā pakalpojums 
 

Gulbenes novadā darbojas 1 pakalpojuma sniegšanas vieta - Daukstu pagasta Krapā.  
Krapā lasītājus ikdienā apkalpo pagasta sociālais darbinieks, reizi mēnesī tur ierodas Staru bibliotēkas vadītāja, 
lai papildinātu un samainītu grāmatu un preses krājumu, kas atrodas šeit uz vietas. 2021.gadā jaunā bibliotēkas 
vadītāja uzsāka arī organizēt pasākumus Krapas iedzīvotājiem. Tur pieejams internets un datorpakalpojumi, ir 
iespēja izdrukāt un nokopēt. 
 
Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas raksturojums 

 
Informācijas centra, Interneta lasītavas, kā arī bērnu bibliotēkas visi pakalpojumi ir simtprocentīgi pieejami 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (bibliotēkas 1. stāvs). Tos izmanto daži cilvēki ratiņkrēslā, kā arī cilvēki ar kustību 
traucējumiem.  
Lietotājiem ar īpašam vajadzībām bibliotēka piedāvāja šādus pakalpojumus: 

• Kustību invalīdu apkalpošana mājās. 2021.gadā šo pakalpojumu izmantojuši 50 (+16) bibliotēkas lasītāji. 
Regulāri, 1 vai 2 reizes mēnesī veicot grāmatu apmaiņu, uz dzīves vietu tika piegādātas 3113 (+307) 
grāmatas. Grāmatu piegādē iesaistīti bibliotekāri un brīvprātīgie palīgi, tajā skaitā sociālie darbinieki. 
Grāmatas vedām arī Gulbenes pilsētas veco ļaužu mājas iemītniekiem. 

• Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku vājredzīgiem lietotājiem 2021. gadā piedāvājām zibatmiņā 
ierakstīto audiogrāmatu kolekciju, kā arī audiogrāmatas CD formātā.  Atskaites periodā šo iespēju 
izmantoja Gulbenes novada sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes Alejas" klienti. 

• Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Informācijas centrā tiek piedāvāta informācija par likumdošanas, 
sociālajiem jautājumiem, kā arī vides pieejamību. Šos materiālus izmanto arī studenti saviem 
pētnieciskajiem darbiem.  

• Bibliotēkas interneta lasītavas konsultants Andris Vītols, kurš pats ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā, sniedz 
konsultācijas un padomus gan klātienē, gan arī telefoniski par dažādām iespējām, ko sniedz valsts un 
pašvaldība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

 
Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  
 

Neskatoties uz pandēmijas ierobežojumiem, meklējot jaunas formas, kā piedāvāt aktuālus, 
daudzveidīgus un kvalitatīvus pasākumus un aktivitātes dažādām mērķauditorijām,  Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa realizēja 29 dazādus pasākumus, neieskaitot  izstādes un novadpētniecības pasākumus, 
kuri tiks apskatīti atsevišķi  sadaļā Novadpētniecības darbs.  

Izglītojošs tiešsaistes vebinārs “Imunitāte - Mūsu pašu radīta!?” kuru vadīja fizioterapeits, viscelārais 
terapeits Artūrs Ķirps, un kurā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits gandrīz 300 dalībnieki Latvijā, bet arī citās 
valstīs dzīvojošie. Tāpat ari daudzi šo lekciju noskatījās vēlāk video ierakstā.  

Vēstures un sociālo zinību pedagogus februārī pulcējām tiešsaists seminārā “Tiešsaists saturs un 
iespējas mācību procesā”, kura tēmas bija Elīnas Kalniņas, kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijas 
konsultantes vadītā lekcija “Eiropas latviešu jaunieša patriotisms”, kurā viņa iepazīstināja par mūsdienīgiem 
vēstures izziņas projektiem kā “Sirdsapziņas ugunskurs”, lekciju ciklu “Kārlēns pret padomiju”, ekskursiju 
“Cēsinieku valsgriba” u.c. Otrajā daļā Europe Direct centra Gulbenē vadītāja Indra Logina pedagogus 
iepazīstināja ar tiešsaistes rīkiem un resursiem mācību procesā. 

Digitālās nedēļas laikā bibliotekāriem, sabiedrisko attiecību speciālstiem tika noorganizēts 
tiešsaistes seminārs par aktuālu tēmu “Kā tuvoties lasītājiem attālinātā laikmetā: tiešaistes piemēri, padomi 
un rīki”, kuru vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Sabiedrisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts.  

Otrs digitalās nedēļas pasākums, kurš arī notika tiešsaistē, bija “Digtālās vides vizualizāciju 
sagatavošana” kopā ar sociālo mediju mārketinga speciālisti Anniju Graustiņu. 
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Eiropas dienas svinības šogad notika 7., 8 un 9.maijā arī tiešsaistē, kad katrai dienai bija sagatavots uzdevums: 
Eiropas kartes salikšana puzles formātā, aicinājām mājās pagatavots kāds ēdiens no Eiropas tautu virtuves, 
savukārt 9.maijā māmiņas tika iepriecinātas ar ziediem Eiropas krāsās. Dalībnieki saņēma balvas. 

Vasaras mēnešos visas bibliotēkas nodaļas iesaistījās āra 
lasītavas organizēšanā pie Gulbenes novada bibliotēkas. Āra lasītavas 
mērķis bija popularizēt bibliotēkas krājumu un pakalpojumus, piedāvāt 
vietējās kopienas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem saturīgu laika 
pavadīšanas veidu. Pamatā tika plānotas 2 reizes nedēļā, kad āra teltī pie 
bibliotēkas piedāvājām lasīt jaunākos periodiskos izdevumus, bilžu 
grāmatas, grāmatas par noteiktām tēmām, lasīšanai uz vietas un 
līdzņemšanai. Piedāvājām arī iespēju reģistrēties kā jaunam bibliotēkas 
lietotājam. Piedāvājām dažādas āra spēles:  Met-a-mais, Power Tower, 
sagatavotas tika arī dažādas viktorīnas, spēles, uzdevumi dažādiem 
vecumposmiem, atjautības uzdevumu lapas. Visvairāk šīs āra lasītavas 
apmeklēja māmiņas ar bērniem, kā ari dažādu vecumu bērni. Piemēram, 
23.jūlija pēcpusdienā āra lasītavā, kuras tēma bija “Kaimiņi”, tika sagatavoti 
atjautības uzdevumi gan lieliem, gan maziem. Aktivitātēs piedalījās ap 60 
garāmgājēji un arī tādi, kas mērķtiecīgi apmeklēja lasītavu. Dienas beigās 
izlozējām 6 laimīgos no tiem, kuri bija aizpildījuši darba lapas, viņi saņēma 
balvas. Arī izstāde “Gulbene - toreiz un tagad” piesaistīja garāmgājēju 
uzmanību.  

5.augustā kopā ar brīvprātīgo jaunieti no Itālijas bērni un 
pieaugušie pildīja sagatavotos uzdevumus par Itāliju un runāja par itāļu tradīcijām, mācījās populāras frāzes itāļu 
valodā, veidoja foto rāmīšus no makaroniem un  krāsoja karnevālmaskas. Kopā apmeklēja 40 cilvēki, no tiem ap 
20 % pieaugušie.  
Secinājām, ka lai noorganizētu šādu āra lasītavu, nepieciešama rūpīga gatavošanās un nepieciešami arī cilvēku 
resursi, kas vasaras atvaļinājumu laikā ir problemātiski, jo vienlaicīgi arī jānodrošina darbs bibliotēkas iekštelpās. 
Tāpēc esam apsvēruši 2022.gadā piesaistīt brīvprātīgos. Iecerēti arī āra lasītavas vakara pasākumi- tikšanās ar 
literātiem, muzikāli vakari, kuri dotu iespēju satikties pilsētas iedzīvotājiem un viesiem brīvā un nepiespiestā 
formātā.  

Mburziņš Gulbenes novada jaunās māmiņas tika aicinātas pievienoties virtuālajai istabai Webex 
platformā, lai iepazītu viena otra un atrastu kopīgas intereses un pastaigu maršrutus nākotnē. Temati diskusijām 
un iespēja dalīties savā pieredzē, pārdomās un šaubās. 

Jūlija beigās velo un aktīva dzīvesveida entuziasti 
devās velobraucienā “Ar velo pa Zaļo!” Šis bija jau otrais 
organizētais izzinošais velobrauciens un bija veltīts Zaļā 
dzelzceļa izpētei maršrutā Kocēni - Puikules muiža - 
Zilaiskalns - Z- Tornis- Purezera dabas taka, kas tika paveikts 
pirmajā dienā. Otrās dienas maršruts bija veltīts Niedrāju - 
Pilkas purva izpētei kopā ar gidi, ģeoloģijas profesori Ilzi 
Ozolu, kā arī tālāk par Zaļo dzelzceļu dodoties un vairāk 
iepazīstot Ainažus. Izziņas prieks par dabas procesiem, 
cilvēka ietekmi, savu ikdienas paradumu pārskatīšana, kā arī 
pāri visam -  kopības sajūta un adrenalīns ir tas, kas raksturo 
šos velo braucienus.   

Klimata pārmaiņu tēmu turpināja izbraukuma 
brauciens uz Raunu, kas pulcināja dārzu un dabas mīļotājus un bija veltīts naturālo dārzu izpētei, ar ko 
iepazīstināja naturālā stila entuziasts un blogeris Edžus Vējiņš. Šo dārzu pamatā ir ekoloģiskā domāšana – 
demonstrēt nevis savu varu pār augiem, bet gan sadzīvot. Būtiski, lai dārzs palīdz dabas bioloģiskajos procesos. 

Augustā sākām realizēt projekta “Viņas stāsts” literāros pasākumus. Gandarījums, ka visi 8 projekta 
pasākumi notika klātienē. Vairāk par projektu sadaļā Projekti 

6.augustā notika divas tikšanās ar rakstnieci Daci 
Vīganti - Gulbenes novada bibliotēkā un Stradu pagasta 
Stāķu bibliotēkā. Tā bija iespēja iepazīt autores dzīvesstāstu 
un ieskatīties radošā procesa niansēs un aizkulisēs.  

14.septembrī notika divas tikšanās ar rakstnieci 
Vinetu Trimalnieci - Gulbenes novada bibliotēkā un 
Lejasciema bibliotēkā. Saruna notika par autores stāstu 
krājumu “Piepildīts”. 

6.oktobrī notika divas tikšanās ar rakstnieci Lauru 
Vinogradovu - Gulbenes novada bibliotēkā un Gulbenes 
1.pirmsskolas izglītības iestādē vecākajā grupā. Krēslas 
stundā īpaši aizkustinošs bija Lauras lasījums no viņas 
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garstāsta “Upe”, kas ir stāsts par attiecībām un kopā palikšanu, par to, ka ne vienmēr ir jāaizbēg, lai sevi atrastu. 
2021.gadā Laura kļuva par  Eiropas Savienības Literatūras balvas laureāti -  viņas garstāstu “Upe” atzinīgi 
novērtējusi starptautiska žūrija.  

24.novembrī  tika noorganizētas divas tikšanās ar rakstnieci Sabīni Košeļevu Gulbenes novada 
vidusskolā 2.klases skolēniem. Autore padalījās, kā top viņas stāsti arī ar pieaugušo auditoriju Beļavas pagasta 
bibliotēkā. Šeit notika saruna par viņas romānu "Rīga-Maskava. 21. gadsimta mīlasstāsts" un stāstu krājumu 
"Vientulības ministrija".  

Eiropas kultūras vakarā septembrī Gulbenes novada vidusskolā 
(skolēnu auditorijai) un Gulbenes novada bibliotēkā (pieaugušo auditorijai) 
viesojās somu dzejniece Heli Laksonena un atdzejotājs Guntars 
Godiņš. Latviešu valodā iznākusi somu dzejnieces Heli Lāksonenas (Heli 
Laaksonen) un Aleksandra Čaka grāmata “Paņēmi manu sirdi no plaukta”. 
Tajā ir publicēti 15 Aleksandra Čaka un 15 Heli Lāksonenas dzejoļi, kas 
veido savdabīgu dialogu. Heli Lāksonena dzejoļus rakstījusi dzimtajā 
dienvidrietumu somu valodas dialektā, bet Guntars Godiņš tos atdzejojis, 
izmantojot Vidzemes lībiskās izloksnes iezīmes. 
Seniorus 55+ aicinājām uz Interaktīvu sarunu par Eiropas nākotni, kas 
notika Eiropas konferences pasākumu cikla ietvaros. Diskusijā piedalījās 
Astra Kurme no Ārlietu ministrijas, Anita Priede no Drošāka interneta 
centra un aptvēra tādas aktuālas tēmas kā drošība, veselība, vide un 
klimats, dezinformācija un viltus ziņu atpazīšana.  
10.septembrī projekta “KlausāmDzeja” ietvaros notika Dzejas dienu 
pasākums pie Gulbenes novada bibliotēkas. Tajā ar dzejas lasījumiem 
piedalījās  4 autori - Inga Gaile, Tīna Žmuida, Mikus Rotavots, Daniela 
Šīrone. Par muzikālo noskaņu parūpējās Krišjānis Upāns. 
Septembra sākumā fotokonkursa “Ar velo pa draugam!” ietvaros 

aicinājām vietējos iedzīvotājus un viesus apzināt tās 
vietas, iestādes, kuras ir draudzīgas velosipēdistiem. 
Konkursu orgnizējām kopā ar Alūksnes pilsētas 
bibliotēku, un tā bija iespēja pievērst uzmanību un 
mācīties vienai pilsētai no otras, Konkursa dalībnieku 
fotogrāfijas pieejamas sociālajos tīklos un bibliotēku 
mājas lapās. 

23.septembrī  notika jaunā Europe Direct 
centra Gulbenē atklāšana, kurā piedalījās Eiropas 
Parlamenta deputāte Dace Melbārde ar delegāciju, 
vietējās pašvaldības pārstāvji, organizāciju pārstāvji un 
iedzīvotāji. Mūziķis un dziesmu autors Kārlis Kazāks 
kopā ar čellisti Undīni Balodi sniedza koncertu. 

 
Novembrī ikvienam interesentam organizējām tiešsaistes vebināru “Podkāstu laiks”, kurā interesenti 

varēja praktiski uzzināt par podkāstu veidošanas principiem, platformām, satura veidošanu,  tehniku.  
Ikgadējā projekta -   Ziemeļvalstu literatūras nedēļas novembrī 2021. gada tēma bija "Sapņi un 

ilgošanās". Šajā gadā izvēlētie lasījumi nāk no Olandes, lai pievērstu uzmanību Olandes pašpārvaldes simtajai 
gadadienai. Pieaugušo auditorijai tika piedāvāts attālināts noklausīties fragmentu no Sallijas Salminenes klasiskā 
romāna "Katrīna". Fragments tika atspoguļots sociālo tīklu vietnēs. 
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Novembrī organizējām pirmo hibrīdpsākumu “Klimata pārmaiņas un laika apstākļi”, kad daļa 
dalībnieki piedalījās klātienē bibliotēkā, daļa - attālināti. Meteorologs un žurnālists Toms Bricis skaidroja, kas ir 
klimata pārmaiņas, kāda ir to ietekme uz laika apstākļiem, kā arī Latvijas klimata pārmaiņu tendencēm. 

Tiešsaistes formātā notika Forums uzņēmējiem, kura aktuālās tēmas bija ilgtspējas ieviešana 
uzņēmumos, digitalizācija, atbalsta mehānismi uzņēmumiem no 2022.gada. Forumā piedalījās referenti no 
konsultantu uzņēmuma “Meta Advisory”, Mārtiņš Zemītis no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Lauris 
Mencis no SIA Swedbank Latvia, kā arī bija praktiskās pieredzes stāsti no uzņēmumiem, jautājumi un atbildes. 

Vēl viena diskusija online formātā notika arī decembrī un kopā aicināja mežu īpašniekus “Ilgstpējīgs 
mežs un cilvēks”. Šajā diskusijā piedalījās Aiga Grasmane no Latvijas mežu īpašnieku biedrības, Raimonds 
Mežaks, sertificēts augu un biotopu eksperts, Ģirts Branovskis no Dabas aizsardzības pārvaldes un citi mežu 
īpašnieki un interesenti, kuri diskutēja par to, kas ir ilgtspējīgs mežs, kā to saglabāt nākamajām paaudzēm, kā arī 
par jaunajiem Eiropas Savienības mežu stratēģijas plāniem. 
Decembra nogalē saviem lasītājiem organizējām tiešsaistes tikšanos ar Laimu Kotu par romānu "Mīla. 
Benjamiņa”, kurš nesen piedzīvojis atkārtotu izdošanu un ir mūsu lasītāju iecienīts.  Spītējot Turcijas sliktajam 
internetam, mūsu saruna tomēr notika.  

Decembrī projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē”  notika rakstnieces Ingas Žoludes saruna ar 
lasītājiem par Jāni Poruku. Pasākums notika klātienē.  

Jau tradicionāli, katru gadu, iedzīvotājiem organizējam erudīcijas spēli “Zini, mini, uzzini”. 2021.gadā 
tika noorganizētas 2 erudīcijas spēles. Gulbenes pilsētas dzimšanas dienas ietvaros notika “Spēle par jubilāru” 
attālināti. Spēlē piedalījās 10 komandas. Tas bija izaicinājums visam bibliotēkas kolektīvam - noorganizēt spēli 
attālināti, jo bijām pieraduši pie klātienes formāta, tomēr rezultāts bija labs. 

 

Erudīcijas spēle ir populāra ne tikai pilsētā, bet arī visā novadā, jo otrā spēle tika organizēta pagasta 
teritorijā - Litenes tautas namā. Spēlē piedalījās 5 komandas no Gulbenes un Litenes.  

Erudīcijas spēle tiešām ir uzskatāma par Gulbenes novada bibliotēkas zīmolu, to atpazīst visā novadā. 
Pandēmijas laikā vairāki iepriekšējo spēļu dalībnieki vaicāja par iespējamo spēles norisi, tāpēc varam uzskatīt, 
ka erudīcijas spēle “Zini, mini, uzzini” ir lielisks veids, kā pavadīt brīvo laiku, savstarpēji saliedēties un uzzināt ko 
jaunu. 
 
Izstāžu darbs 
 

2021.gads nebija ar mākslas  izstādēm bagāts. Daļēji tas skaidrojams ar bibliotēkas ierobežoto klātienes 
darbību gada pirmajā pusē. Gulbenes novada bibliotēkas 2.stāva abonementā bija apskatāmas šādas izstādes: 

Janvārī - Sociālā uzņēmuma “Typical Latvian” vadītājas Elīnas Bērziņas radītā pastkartīšu un 
apsveikumu kartiņu jaunās kolekcijas “Mežsss” izstāde. Katra vienība ir A4 formātā un papildināta ar Elīnas 
pārdomām, haikām.  

Jūnijā - augustā  - Gulbenes Mākslas skolas 2021.gada 
absolventu darbi  

Oktobrī - “Prieks, kur tu rodies?” Gulbenes Tautas 
lietišķās mākslas studijas “Sagša” dalībnieču ar prieku un 
mīlestību darinātie grīdceliņi, cimdi, sega, šalles un keramika. 

Novembrī - “Latgale fotogrāfijās”, fotogrāfa Aloiza 
Savicka foto izstāde 

 Decembrī bija apskatāma novadnieces un Gulbenes 
novada vidusskolas vizuālās mākslas skolotājas, Evitas Zālītes 
izstāde “Leļļu pasaule”.  

Novadpētniecības izstādes skat. sadaļā 
Novadpētniecības darbs. Literatūras izstādes skat. Krājuma un 
datubāzu popularizēšana. 
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Uzziņu un informācijas darbs  
 

Visās Gulbenes novada bibliotēkas Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļas struktūrvienībās tiek 
sniegtas dažāda veida un satura uzziņas par specifiskām tēmām un nozarēm. Tiek sniegti arī daudzveidīgi e-
pakalpojumi: valsts un pašvaldību pakalpojumi, banku, apdrošināšanas, sadzīves pakalpojumu, ceļojumu 
informācija u.c. 

Abonementā sniegtās uzziņas un e-pakalpojumi 

Aizvadītajā gadā reģistrētas 3998 uzziņas, kas ir nebūtiski mazāk par iepriekšējā gada rādītāju. Lielākā 
daļa no sniegtajām uzziņām joprojām ir adresālās uzziņas. To apjoms palielinās ārkārtējās situācijas laikā, kad 
lasītājiem liegta iespēja pašiem izvēlēties grāmatas.  Tematiskās uzziņas biežāk izmanto studenti. Pēc uzziņu 
tematikas varam diezgan precīzi noteikt, kādas specialitātes apgūst mūsu novada studējošie. Un tā, 2021.gadā 
mums bija iespēja uzzināt, kas ir zobu audu hiperplāzija, kādai jābūt pacientu ar disfāgiju (rīšanas traucējumu) 
aprūpei, kas ir dzelzs deficīta anēmija un kam jāpiēvērš uzmanība vairogdziedzera slimību profilaksē, kā pareizi  
jāuzvedas pēc piedzīvota infarkta. Tika meklēti (un atrasti) papildus materiāli augšņu ilgtspējā, izpētīts dzelzs 
saturs pārtikas  produktos, salīdzināts dažādu zirņu šķirņu ražīgums.  Neiztrūkstoši plašs tematu loks saistīts ar 
skolnieku ZPD izvēlētajiem tematiem, piemēram: Kurbads un Hērakls: kopīgais un atšķirīgais; notekūdeņu 
savākšana un apsaimniekošana; kriptovalūtu pasaules tirgus;  Braila raksts: vēsture un mūsdienas; koksnes 
īpašības un izmantošanas metodes. Lasītāju vidū 2021.gadā no jauna uzplauka interese par ezotēriku un 
paranormālām parādībām. Meklējām informāciju par vēdisko un karmisko astroloģiju, čakru terapiju, kristālu 
dziednieciskām īpašībām, mandalu krāsošanas tehnikām un tā ticamu “kontaktieru” liecības par tikšanos ar 
citplanetiešiem. 

Ar katru gadu pieaug digitālo uzziņu skaits, t.i., uzziņas tiek izpildītas attālināti, visus atrastos materiālus 
nosūtot lietotājam ar e-pasta starpniecību. Sarežģīto uzziņu izpilde parasti notiek sadarbībā ar Novadpētniecības 
lasītavu un Informācijas centru. Liekot kopā visus resursus un arī darbinieku pieredzi informācijas meklēšanā, 
tapa vairākas apjomīgas tematiskās uzziņas. 
Uzziņu un informācijas darba veikšanā tika izmantots bibliotēkas un uzziņu literatūras krājums, LNB katalogs un 
uzziņu rīki (Nacionālā bibliogrāfija, Primo),  abonētās datu bāzes (Letonika.lv; EBSCO,; Lursoft.lv) un brīvpieejas 
resursi, piemēram –  periodika.lv; cyberleninka.ru, massolit.top, kā arī digitālā bibliotēka u.c. interneta resursi. 

Apmeklētāju konsultācijās vairumā gadījumos bija vajadzīga palīdzība rēķinu apmaksā ar internetbankas 
starpniecību, kā arī rēķinu saņemšanā e-pastā. 

Tika sagatavoti aktīvāko lasītāju vidū ļoti populāri anotēti jaunieguvumu saraksti. Aizvadītajā gadā tādi 
bija 6. Tie ļauj lasītājiem īsā laikā iepazīties ar bibliotēkas jaunākās literatūras klāstu, sastādot personīgus 
lasīšanas plānus. Saraksti bija pieejami bibliotēkas mājas lapā, kā arī nosūtīti interesentiem ar e-pasta 
starpniecību. 

Interneta lasītavas sniegtās uzziņas un e-pakalpojumi 

• 2021.gadā :1796  (kopā ar  e-pakalpojumiem). Uzziņas - 1084, e-pakalpojumi - 712 

• 2020.gadā : 1570 (kopā ar  e-pakalpojumiem).  

• 2019.gadā : 848 (kopā ar  e-pakalpojumiem).  

Tātad 2021.gadā pieaugums ir 14 %. Visbiežāk sniegtā palīdzība e-pakalpojumu veikšanā ir:  
Dažādi valsts iestāžu e-pakalpojumi: uzziņas no Uzņēmuma reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes (dzīvesvietas deklarēšana, eID karte), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (Invaliditātes pensijas pārrēķināšana, Informācija par prognozējamo vecuma pensijas 
apmēru, Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam, Uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu 
nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas), Valsts Zemes dienests (kadastrs.lv, īpašuma meklēšana, 
īpašuma vērtība un nodokļu nomaksa), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (precīzas kartes, vietvārdu 
datubāze).  

Veikti tādi pakalpojumi kā informācijas iegūšana no Datamed (veselības izmeklējumi), e-CSDD (vadītāja 
eksāmens, informācija par auto tehnisko stāvokli, īpašnieka sodiem un pārkāpumiem, darbības ar 
transportlīdzekļiem, pieteikšanās tehniskajai apskatei utml.) 

Palīdzība veikta avio, autobusu un prāmju biļešu iegādē, naktsmāju rezervēšana ceļotājiem Booking.com, 
naudas pārvedumi ar internetbanku, Western Union, Westeincard, Paysera, Paysend un PayPal  starpniecību, 
darbības Swedbank, SEB un Citadele bankās, kontu pārskati, regulāro un automātisko maksājumu izveidošana.  

Ir palīdzēts preču iegādē no Latvijas un ārvalstu interneta veikaliem, muitas nodokļu nomaksāšanā,  
pirkšanas/pārdošanas/darba meklēšanas/īpašuma izīrēšanas sludinājumu ievietošanā, čeku un loterijas biļešu 
reģistrēšanā, makšķerēšanas atļauju iegūšanā, apdrošināšanas kompāniju pakalpojumu pirkšanā, ceļošanas 
atļauju iegūšanā, degvielas karšu, preses izdevumu abonēšanas noformēšanā.  
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Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavā sniegtās uzziņas un e-pakalpojumi 
 

2021. gadā sniegto uzziņu skaits – 84. No tām 48 saistītas ar novadpētniecības tematiku. Sniegtas 32 
konsultācijas (e-paraksta lietošana, CV rakstīšana, viedtālruņa lietošana, informācijas meklēšana, Covid-19 
sertifikāta drukāšana, video veidošana, internetbankas pakalpojumi). Darbinieku zināšanas, plašo resursu 
pieejamība un attālinātas saziņas iespējas ļauj uzziņas sniegt kvalitatīvi un ātri. Uzziņas lielākoties sniegtas 
skolēniem un studentiem mācību procesam (zinātniski pētnieciskie, bakalaura, maģistra darbi), dažādu 
kultūrvēsturisku faktu meklēšanai, darba procesam (faktu precizēšana, informācijas apkopošana). 

2021. gadā no visām uzziņām puse ir elektroniski izpildītas (44 uzziņas), elektroniski nosūtīto dokumentu 
skaits – 154 (vienību skaits 180). Nosūtīto dokumentu pieaugums, salīdzinot ar 2020. gadu, ir +29%. Šogad, 
piedzīvojot divas mājsēdes (pavasaris un rudens), kad iedzīvotāji nedrīkstēja apmeklēt bibliotēku un paši veikt 
materiālu izvērtēšanu, atlasi, pārfotografēšanu, būtiski palielinājās bibliotekāra darba apjoms. (Plašāk – sadaļā 
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi) 
 
Informācijas centra sniegtās uzziņas un e-pakalpojumi  
 

Informācijas centrs 2021.gadā sniedzis plašu e-pakalpojumu klāstu - kopā sniegta palīdzība 1247 e-
pakalpojumu veikšanā (Latvija.lv - 202, banku pakalpojumi - 288, vid.gov.lv - 63, elektrum.lv – 39, kā arī 655 citi 
e-pakalpojumi: Covid-19 sertifikātu iegūšana, e-veselība, e-paraksts, aviobiļešu iegāde, ceļojumu dokumentu 
sagatavošana. u.c.) Ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu – sniegta palīdzība 845 reizes, tātad pieaugums ir +47%. 

Informācijas centrs 2021. gadā sniedzis 1233 uzziņas, no tām 226 tematiskās, 320 – attālinātās. 
Salīdzinot, 2021.gadā veiktas 488 uzziņas.  

Jāatzīmē, kopš 2021.gada tika skaidri nodalītas uzziņu veikšana no e-pakalpojumu sniegšanas, kā arī 
rūpīgāk veikta to uzskaite.  

Apjomīgākās tematiskās uzziņas 2021.gadā: Dzīves kvalitātes aspekti; Pārtikas tirgus tendences ES 
sekojošos segmentos: augu valsts pārtika, organiskā pārtika, funkcionālā pārtika; Postmodernisma speciālo 
teoriju specifika; Papildsodi krimināllikumā; Negadījumu analīze bērnu vecumā: statistika, pētījumi, datu analīze; 
Neatkarīgie teātri Latvijā, to finansējums; Izturības īpašību trenēšana pusaudžiem futbolā. 
  Neparastākās uzziņas: Homeopātija veterinārajā medicīnā; Latviešu lamuvārdi; Saliedēšanās spēles; 
Gulbenes garākā iela. 
 
Bibliotēkas izglītojošā darbība  
 

Skatīt sadaļā Reģionālais mācību centrs 
 
Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība iedzīvotājiem 
 

Informācijas centrā brīvi pieejami Gulbenes novada domes sēžu protokoli un citu apstiprināto dokumentu 
teksti. Ikviens interesents arī internetā var uzzināt, kā strādā Gulbenes novada pašvaldība, kādus lēmumus tā 
pieņem, izmantojot Gulbenes novada bibliotēkas Informācijas centra veidoto Pašvaldību dokumentu datubāzi, 
kura ir brīvi pieejama bibliotēkas mājas lapā www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļā “Datubāzes un e-resursi”.  Šeit 
pieejami Gulbenes novada domes sēžu protokolu un citu apstiprināto dokumentu apraksti. Pilnais teksts atveras, 
noklikšķinot uz “anotācija”. Tekstu iespējams saglabāt PDF formātā, kā arī izdrukāt. 

Dažādi valsts institūciju un nevalstisko organizāciju izdotie izdevumi tiek novietoti ērti pārskatāmā vietā, 
un ir pieejami ikvienam bibliotēkas lietotājam - gan lasīšanai uz vietas, gan līdzņemšanai. Katrs jauniznākušais 
pašvaldības izdevums “Gulbenes Novada Ziņas” interesentiem bez maksas pieejams  visos trīs bibliotēkas stāvos 
- lasīšanai uz vietas un arī līdzņemšanai.  
2021.gadā visas bibliotēkas nodaļas iesaistījās Gulbenes novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības 
budžetēšanas konkursa balsojuma organizēšanā, kā arī pašvaldības darbinieku novērtēšanas anketēšanā. 
Veicām arī Latvijas Pašvaldību savienības organizēto iedzīvotāju anketēšanu par pakalpojumiem pašvaldībā. 
 
Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

 
 

Gulbenes novads 

 
 

Bibliotē
ku 

skaits 

Cik 
bibliotēkas 

strādā ar BIS 
ALISE un 
ALISE-i 

 
Strādā ar moduļiem 

 
Autorizēti 
lietotāji 
(2021) 

Pasūtīts 
(Web) 

eksemplāru 
(2021) 

 
Cirkulācija 

 
SBA 

 
Komplektēšana 

Publiskās 
bibliotēkas 

18 18 18 18 18 2891 3471 

Skolu 
bibliotēkas 

8 7 5 1 1 596 - 

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/
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BIS ALISE izmanto 18 publiskās bibliotēkas – Gulbenes novada bibliotēka un 17 pagastu bibliotēkas. No 

izglītības  iestāžu 8 bibliotēkām BIS ALISE izmanto 7. Visas publiskās bibliotēkas izmanto Cirkulācijas, 

Komplektēšanas un SBA moduļus. Piecas skolu bibliotēkas izmanto Cirkulācijas moduli, viena – SBA moduli. 

2021. gadā Gulbenes novada vidusskola sāka lietot Komplektēšanas moduli, reģistrējot jaunieguvumus un 

izmantojot automātisko inventāra numuru piešķiršanas veidu, kur inventāra numurs vienāds ar svītrkodu. 

Gulbenes novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā uz 2022. gada 1. janvāri bija 63903 ieraksti. 2021. 

gada laikā katalogs papildinājies par 1229 ierakstiem. Jaunie ieraksti pārsvarā tika veidoti Gulbenes novada 

bibliotēkā, bet arī pagastu un skolu bibliotēkas pašas importēja jaunos aprakstus, izmantojot Z39.50. Gulbenes 

novada bibliotēka regulāri sekoja līdzi jaunajiem ierakstiem, lai būtu pievienots un precīzi aizpildīts lokālās 

uzskaites MARC 996. lauks. 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

  2019 2020 2021 % salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu 

Aktīvie lietotāji kopā 3157 2950 2520 -7%; -15% 

Autorizētie lietotāji kopā 1513 1383 1257 -9%; -9% 

Autorizētie lietotāji 
pārskata periodā 

402 251 194 
 

-38%; -23% 

 
Bibliotēka veic novadpētniecības materiālu digitalizāciju, vairāk informācijas skatīt Novadpētniecības 

sadaļā. 
 
Iekšzemes un starptautiskais SBA 
 

Pārskata periodā SBA pakalpojumus izmantoja 34 lasītāji (+14 salīdzinot ar 2020.gadu). No novada 
bibliotēkām aizņēmāmies izdevumus, kuri nav saglabājušies mūsu krājumā, pārsvarā senāk izdotos bestsellerus, 
kā arī mācību literatūru un jaunumus ātrākai lietotāju pieprasījumu apmierināšanai. 

No Gulbenes novada bibliotēkas krājuma SBA kārtā izpildīti pavisam 681 novada bibliotēku pieprasījumi. 
SBA kārtā grāmatas pieprasīja praktiski visas (16) novada bibliotēkas. Īpaši laba sadarbība izveidojās ar  Daukstu 
pagasta, Stradu pagasta Stāķu  un Stāmerienas pagasta bibliotēku vadītājām, kuras 2021.gadā saviem lasītājiem 
kopsummā piegādāja 529 grāmatas no mūsu krājuma. 2021.gadā SBA pakalpojumus izmantoja arī Sveķu skolas 
bibliotēka.  
 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits 29 57 89 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits 360 688 681 

 
 
Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 
 

Iedzīvotāji  ir apjukuši no nemitīgajām pārmaiņām un daļa bija pārliecināti, ka bibliotēka ir slēgta visu 
periodu, kopš tika izsludināta ārkārtas situācija. Risinājums šai problēmai bija un būs aktīvs personalizēts darbs 
ar bibliotēkas lasītājiem (telefonsarunas, īsziņas, e-pasts, reklāmas soc. medijos, uz afišām pilsētas ielās, 
plašsaziņas līdzekļos) kā arī inovatīvi pasākumi vēl plašākam interesentu lokam. 

Joprojām valsts līmenī nav atrisināts jautājums par sensitīvu datu izmantošanu bibliotēkās. Sniedzot 
palīdzību e-pakalpojumu izmantošanā, darbiniekiem nākas saskarties ar klientu sensitīvajiem datiem (personas 
kodiem, bankas konta pieejas kodiem u.c.). 2021.gadā, piemēram, aktualitāte bija Covid sertifikātu lejuplāde un 
izdrukas, un, ja Vienotajos klientu apkalpošanas centros darbiniekiem ir e-pilnvarojums šāda pakalpojuma 
sniegšanai, tad bibliotēku darbiniekiem tādu nav.   

Viena no problēmām – trūkst atbilstošas telpas pasākumu organizēšanai. Esošās telpas ir paredzētas 
mācībām un, ja pasākums notiek bibliotēkas darba laikā - abonementā, tas apgrūtina lasītāju apkalpošanu. Kā 
risinājumu esam izmantojuši arī Dzimtsarakstu nodaļas telpas, kuras atrodas 3.stāvā.  
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Gados vecākiem cilvēkiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jaunajām māmiņām ar ratiem bibliotēkas 
pakalpojumu pieejamību apgrūtina 2. un 3.stāvs, kur atrodas abonements un Novadpētniecības un humanitāro 
zinātņu lasītava. Kā risinājums šai problēmai kalpo grāmatu pakomāts un nodošanas iekārta, vai arī ir iespēja 
iepriekš sazinoties ar bibliotekāru, iespieddarbus saņemt 1.stāvā klātienē.   

Kā risinājumu bibliotēkas pieejamības uzlabošanā arī saskatām jaunas sadarbības formas ar iestādēm, 
piemēram, 2021.gadā uzsāktā sadarbība ar Gulbenes Veco ļaužu namu.  

Tā kā Covid-19 situācija kopumā ir ieviesusi pārmaiņas bibliotēkas pakalpojumu klāstā un pieejamībā, 
nepieciešama arī lasītāju aktuālo vajadzību izpēte. 

6. Krājums 

 
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 
 

2021. gadā Gulbenes novada bibliotēkas komplektēšanas prioritātes – veidot kvalitatīvu, daudzveidīgu 
un aktuālu krājumu, garantējot mūsdienīgas informācijas pieejamību ikvienam iedzīvotājam, atbalstot formālo 
izglītību un mūžizglītību, attīstot un pilnveidojot lasīšanas iemaņas bērniem un jauniešiem un radot iespēju 
ikvienam saturīgi pavadīt brīvo laiku. Krājuma komplektēšana 2021. gadā tika veikta saskaņā ar “Gulbenes 
novada bibliotēkas krājuma attīstības politiku 2021. - 2025. gadam”. Salīdzinot ar iepriekšējo dokumentu, jaunā 
krājuma attīstības politika tika papildināta un precizēta. Analizējot bibliotēkas lietotāju grupas jaunajā un 
iepriekšējā dokumentā, redzams, ka par 1% samazinājies bērnu un jauniešu skaits, par 2% - studējošo skaits, 
bet strādājošo skaits palielinājies par 1% un pensionāru skaits – par 2%. Secinājums – bibliotēkas lietotāju 
auditorija pamazām noveco. 

Izvēloties dokumentus bibliotēkas krājumam, noteicošie faktori bija finanšu līdzekļi, lietotāju pieprasījums 
un izdevēju piedāvājums. Bibliotēkas krājums ar jaunieguvumiem tika papildināts katru mēnesi, tos iegādājoties 
SIA Latvijas Grāmata un Zvaigzne ABC. Grāmatas krievu valodā tika iegādātas SIA  KORS  N, angļu valodā – 
SIA Jānis Roze. Tika arī meklētas iespējas nopirkt vērtīgu nozaru literatūru pie dažādiem izdevējiem. 
 
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 14012 13497 12841 

t. sk. grāmatām 10825 10504 9500 

t. sk. bērnu grāmatām 2388 2298 2112 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 3187 2711 3102 

Finansējums krājumam uz 1 iedz.skaita pagastā, pilsētā, 
reģionā    

1.83 1.78 1.72 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 14012 13497 12841 

 
Pašvaldības finansējums bibliotēkas krājuma komplektēšanai samazinās ar katru gadu. Salīdzinājumā ar 

2020. gadu, tas samazinājies par 5%, bet ar 2019. gadu – par 8%. Finansējums grāmatām salīdzinājumā ar 2020. 
gadu samazinājies par 10%, bet ar 2019. gadu – par 12%. Lai gan grāmatu cenas pieaug, tomēr piešķirtā 
finansējuma ietvaros bija iespēja nodrošināt bibliotēku ar jaunāko daiļliteratūru, nozaru literatūru un grāmatām 
bērniem un jauniešiem. Pārsvarā visas grāmatas tika iegādātas vienā eksemplārā. Pateicoties Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajam projektam “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām 
bibliotēkām”, varējām papildināt krājumu ar paaugstināta pieprasījuma literatūras otro eksemplāru, lai samazinātu 
lasītāju rindas uz izdevumu. 
 
Rekataloģizācija  

 
Visās Gulbenes novada publiskajās bibliotēkās krājums ir 100% rekataloģizēts. No izglītības iestāžu 

bibliotēkām – četrās krājums ir pilnībā rekataloģizēts, trijās – 60-80% no krājuma. 
 
Krājuma pārbaude (inventarizācija)  
 

Ar Gulbenes novada bibliotēkas metodisku atbalstu krājuma pārbaude notika trijās Gulbenes novada 
izglītības iestāžu bibliotēkās: Sveķu pamatskolas, Stāķu pamatskolas un Gulbenes novada vidusskolas bibliotēkā. 
Divās skolās krājuma pārbaude tika pabeigta, bet Gulbenes novada vidusskolā – vēl turpināsies 2022. gadā. 
Iemesls tam – skaitliski liels krājums, jo tika apvienotas divas pilsētas skolas, tāpat BIS ALISE ir bijusi neprecīza 
krājuma uzskaite, kā arī sistēmā nav notikusi dokumentu nodošana uz citu fondu. Sveķu pamatskolā krājuma 
pārbaudē trūkstošie dokumenti tika norakstīti, bet tie dokumenti, kas bija jau norakstīti iepriekšējos gados, bet 
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netika izņemti no plauktiem, pēc grāmatvedības ieteikuma tika atkal reģistrēti bibliotēkas krājumā BIS ALISE. 
Stāķu pamatskolā tika secināts, ka ne vienmēr ir veikta precīza dokumentu automatizēta izsniegšana un ka daudz 
darba jāveic ar krājumu, to norakstot un sakārtojot.   
Secinājumi par šīm inventarizācijām: 

• skolu bibliotēkās dokumentu automatizēta izsniegšana notiek neprecīzi, bieži vien tie tiek izsniegti vispār 
bez reģistrācijas; 

• jāpievērš uzmanība krājuma sakārtošanai gan bibliotēkas plauktos, gan BIS ALISE; 
• skolu bibliotekārēm ir nepilnīgas zināšanas par darbu ar bibliotēkas krājumu; 
• grāmatvedībā strādājošiem ne vienmēr ir izpratne par bibliotēkas krājuma veidošanas principiem, kvalitāti 

un aktualitāti. 
 
Krājuma rādītāji 
 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 2460 2433 2208 

t. sk. grāmatas 1378 1356 1220 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 198 238 232 

t. sk. bērniem 319 310 271 

Izslēgtie dokumenti 3777 3495 2792 

Krājuma kopskaits 51786 50657 50073 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.55 1.39 1.55 

Periodisko izdevumu apgrozība 6.68 5.04 6.16 

 
Jaunieguvumi. Samazinoties krājuma komplektēšanas finansiālajam nodrošinājumam, arī 

jaunieguvumu skaits ir samazinājies salīdzinājumā ar 2020. gadu par 9%, bet ar 2019. gadu – par 10%. 
Neskatoties uz to, ka finansējums komplektēšanai bija samazināts, 2021. gadā tika iegādātas gandrīz visas 
tirdzniecības vietās pieejamās jaunās grāmatas. Šis gads bija raksturīgs ar izdevējdarbības samazināšanos, īpaši 
gada sākumā izdevniecības samazināja grāmatu izdošanu sakarā ar aizliegumu tirgot tās klātienē. Pārskata 
periodā bija iespēja piekomplektēt bērnu grāmatas ar skaņu pogām un bērnu un jauniešu grāmatas angļu valodā, 
kā arī vērtīgu nozaru literatūru no izdevniecības RaKa un Liepājas Universitātes izdevniecības. 

Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstītajam projektam “Grāmatu iepirkuma 
programma publiskajām bibliotēkām”, visu 18 novada publisko bibliotēku krājums papildinājās ar 713 grāmatu 
eksemplāriem. Gulbenes novada bibliotēkas krājums tika papildināts ar 77 eksemplāriem. Tās bija vērtīgas un 
dārgas grāmatas nozarēs – tiesību zinātnēs un medicīnā, kā arī  lasītāju pieprasītajām daiļliteratūras un bērnu 
grāmatām tika iegādāti otrie eksemplāri. Pagastu bibliotēkas pārsvarā savus krājumus papildināja ar daiļliteratūru 
un bērnu grāmatām. 

No visiem 2021. gada jaunieguvumiem 55% ir grāmatas, pārējie – spēles un seriālizdevumi. No grāmatām 
vislielāko daļu sastāda daiļliteratūra (61%): latviešu daiļliteratūra 31%, pārējā – tulkojumi. Salīdzinot ar 2019. 
gadu, latviešu daiļliteratūras grāmatu skaits jaunieguvumos palielinājies par 17%. No nozaru literatūras 
vislielākais jaunieguvumu skaits pārskata periodā ir: psiholoģija – 56 (5%), sociālās zinātnes –   50 (4%), 
ģeogrāfija, biogrāfija, vēsture –  45 (3,5%). 

Lielākā daļa jaunieguvumu ir latviešu valodā – 76%, 22% - krievu valodā un pārējie – angļu valodā. 
 

Dāvinājumi. 2021. gadā bibliotēka no privātpersonām un institūcijām kā dāvinājumu saņēma 187 
grāmatas. Pārsvarā dāvinājumos no privātpersonām saņemam pēdējos 5-7 gados izdotu daiļliteratūru gan 
latviešu, gan krievu valodā. Vienmēr prieks savā krājumā iegūt grāmatas, kas saistās ar novadu un novadniekiem, 
piemēram, dzejnieces un rakstnieces Tirzmalietes grāmatas. 

 
Norakstīšana. Pārskata periodā no krājuma tika izslēgti maz pieprasīti, nolietoti dokumenti un liekie dubleti.  

2021. gadā tika norakstīti 2792 dokumenti, no tiem grāmatas – 1649, seriālizdevumi – 1070, audiovizuālie 
dokumenti – 70 un spēles – 3. 

Uzlabojoties bibliotēkas krājuma kvalitātei, palielinoties izsniegumam un ieviešot jaunu pakalpojumu – 
pakomātu, grāmatu krājuma apgrozība salīdzinājumā ar 2020. gadu ir palielinājusies par 12% un ir tāda pati kā 
2019. gadā. Periodisko izdevumu krājuma apgrozība salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājusies par 22%, bet 
nav atgriezusies 2019. gada līmenī. 
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Datubāzes 
 

 Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
 

Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika    

skatījumi 860 316 469 

piekļuves sesiju skaits 661 355 348 

News    

lejuplāžu skaits 548 388 794 

Lursoft 149 89 78 

Ebsco 6574 10979 6397 

EBSCO E--book 858 1398 1031 

Leta Arhīvs 1638 1486 2317 

Leta Nozare 910 

Ifinanses 59 47 52 

 
Vislielākā pozitīvā dinamika ir news.lv datubāzēm un Leta arhīvam. Iepriecinoši, ka uzlabojusies Letonika 

statistika (+48%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu), lai arī vēl nav sasniegts 2019.gada līmenis. 
Ļoti ievērojami pieaugusi  news.lv izmantojamība - par 105 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

2021.gadā bija pieejama statistika gan par Leta arhīvu, gan nozare.lv atsevišķi, tāpēc tā tika izdalīta, un jāteic, ka 
tā ir palielinājusies ievērojami - par 117 %. Tas skaidrojums ar to, ka daudz izpildījām uzziņas attālināti, nosūtot 
materiālus lietotājiem uz e-pastu.  

Diemžēl 2021.gadā ir samazinājusies EBSCO izmantošana, neskatoties uz 2020.gada “uzrāvienu” un 
aktīvu popularizēšanas darbu, šajā gadā ir ievērojams samazinājums -  -42%.  
 
Pašvaldības dokumentu datubāze 

2021.gadā Pašvaldības dokumentu datubāzē, kur pieejami Gulbenes novada domes sēžu protokolu un citu 
apstiprināto dokumentu apraksti un pilnie teksti,  tika izveidot 134 jauni ieraksti, salīdzinājumam 2020.gadā -  167 
ieraksti. 
 
Krājuma un datubāzu popularizēšana  
 

Aktivitātes Apraksts Organizētājs 

Datubāžu 
popularizēšana 
sociālajos tīklos 

Ebsco https://ej.uz/zgki    
Eiropas brīvprātīgo sagatavota informācija par 
EBSCO 
https://www.instagram.com/p/CZYuaQ5sxKX/  
DOAB kolekcija https://ej.uz/t8m6 
Jurista Vārds https://ej.uz/c9f9 
Ifinanses https://bit.ly/2XNlowS 
3TD https://ej.uz/mz3z  

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

E-žurnālu 
popularizēšana 
sociālajos tīklos 

Bibliotēka abonē e-žurnālus “Vecākiem”, “Pirmsskolā” 
un aicina pieteikties e-žurnālu regulārai saņemšanai 
savā e-pastā: https://ej.uz/wtxd 
E-Žurnālu apkopojums https://ej.uz/aa5d  

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

Mēneša TOP – 
lasītākās grāmatas 

Katru mēnesi tiek apkopotas lasītākās grāmatas un kā 
vizuāls materiāls ievietots sociālajos tīklos, kā arī 
izdruka bibliotēkas foajē. Piemēram https://ej.uz/rh5c 

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

Grāmatu svešvalodā 
popularizēšana 

https://ej.uz/o7p1 
  

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

#grāmatasatgriežas 
Gulbenes novada 
bibliotēkas plauktos! 

Video sērija sociālajos tīklos 
#gramatasatgriežas Piemēram: https://ej.uz/b86v 

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

https://ej.uz/zgki
https://ej.uz/zgki
https://www.instagram.com/p/CZYuaQ5sxKX/
https://ej.uz/t8m6
https://ej.uz/t8m6
https://ej.uz/c9f9
https://ej.uz/c9f9
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XNlowS%3Ffbclid%3DIwAR3pc18i5r7mRlvwnjZ9C77csJlgu1QviJqIl3v5gnFQ2PQ6qEvlXV_P9qQ&h=AT2R8STHNip_zCGPAuCRCLqPxjeSrp2T9BIWYHxjUx7OcDioLqLhILPOAa2qFYMdyXqdqbfWEUj17Ez1DP6UFXtsk5_Noc__dwBW-nDLOPyXtD__gIfIlo3WQ5MmYCdzdSnF3Pw40f5_PGUUdK0t&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xmnYm0-8ZVC4bxddYGJaNFIeCYOSZif7wQ68-jI0UCzkPHKzY8r6pdZawBIrBeDtEdHExHdZoro9GibnoJV8W8ytmryXfSsAoJPLi3vCfkLzkoEaM7MqIHKkKqqnP64-PG0OcfXITvoSo3WMIAgLbDqeqq5bTUWLjgt7ytCe30Bw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2XNlowS%3Ffbclid%3DIwAR3pc18i5r7mRlvwnjZ9C77csJlgu1QviJqIl3v5gnFQ2PQ6qEvlXV_P9qQ&h=AT2R8STHNip_zCGPAuCRCLqPxjeSrp2T9BIWYHxjUx7OcDioLqLhILPOAa2qFYMdyXqdqbfWEUj17Ez1DP6UFXtsk5_Noc__dwBW-nDLOPyXtD__gIfIlo3WQ5MmYCdzdSnF3Pw40f5_PGUUdK0t&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1xmnYm0-8ZVC4bxddYGJaNFIeCYOSZif7wQ68-jI0UCzkPHKzY8r6pdZawBIrBeDtEdHExHdZoro9GibnoJV8W8ytmryXfSsAoJPLi3vCfkLzkoEaM7MqIHKkKqqnP64-PG0OcfXITvoSo3WMIAgLbDqeqq5bTUWLjgt7ytCe30Bw
https://ej.uz/mz3z
https://ej.uz/mz3z
https://ej.uz/wtxd
https://ej.uz/aa5d
https://ej.uz/aa5d
https://ej.uz/rh5c
https://ej.uz/rh5c
https://ej.uz/o7p1
https://www.facebook.com/hashtag/gr%C4%81matasatgrie%C5%BEas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUu6KAIllXU37g_WpLXbSoaS6bsW2VnD9lpFtI2XJ917Of1lV1qT8EspQkx0SiEOnF9bqY20zSMUBmKrAhsSNPZozrECZ1y_Otrm9imL87aQxeXdJspb1GHc9rN_d2ZIDlKnJ99SSqYoRVEDZQg5HNQfotshM53yYdaAmk1bAXRpQ&__tn__=*NK-R
https://ej.uz/b86v
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Aktivitātes Apraksts Organizētājs 

Jaunāko grāmatu 
popularizēšana 

Video formātā FB, IG  https://ej.uz/92kw 
https://ej.uz/p5tj 

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

Lasītāju atsauksmes 
par izlasītajām 
grāmatām 

Lasītāju atsauksmes par izlasītajām grāmatām FB, IG 
https://ej.uz/uk4t 
https://ej.uz/758u 

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

Akcija “Atdzīvinām 
grāmatu vākus” 

Sociālajos tīklos ievietots video 
https://ej.uz/zyyv  

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

Izdales materiāli Izstrādāts, papildināts uzskatāms izdales materiāls ar 
datubāzu piedāvājumu Gulbenes novada bibliotēkā. 
Popularizējot abonētās datubāzes, veidojam arī afišas 
un flajerus. 

Informācijas centrs 

Informatīvie plakāti Bibliotēkas foajē regulāri izvietoti jaunāko grāmatu 
apskati 

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

Drukāto žurnālu 
popularizēšana 

https://ej.uz/nmn2 
Praktisko žurnālu piedāvājums https://ej.uz/g8gv 
Žurnālu izsniegšana https://ej.uz/mhxq 
Šujam ! https://ej.uz/62m6  

Pieaugušo lasītāju 
apkalpošanas nodaļa 

Sērija “Kas meklē, tas 
atrod!” 

Sociālajos tīklos (FB, IG), bibliotēkas mājas lapā tika 
popularizēti bibliotēkas resursi un pakalpojumi, 
piemēram: 

• Kā izmantot bibliotēkas attālinātos 
pakalpojumus? 

• Par e-paraksta izmantošanu. 

• Juridiskā informācija tiešsaistē. 

• Par dabas takām. 

Informācijas centrs 

Grāmatu izstādes Krājuma popularizēšanas nolūkos abonementa telpās 
regulāri tiek izliktas dažāda satura literatūras izstādes. 
2021. gadā tādas bija 14.*  

Lasītāju apkalpošanas 
nodaļa 

Video pamācība Īsa un vienkārša pamācība, kā pasūtīt grāmatu 
bibliotēkas kopkatalogā no savas viedierīces -
https://ej.uz/jwqv  

Sabiedrisko attiecību 
speciāliste 
 

Raidījums 
LITERATŪRE 

Atbalstot raidījumu un popularizējot literatūru, 
raidījumā iekļautajiem literārajiem autordarbiem - 
grāmatām  bibliotēkā iekārtots atsevišķs plaukts un 
grāmatu saraksts. 

Lasītāju apkalpošanas 
nodaļa 

 
*Lielāko lasītāju atzinību guva izstādes: “Kā dzīvē” (uz patiesiem notikumiem balstīti daiļdarbi); “Grāmata, kas 
neļaus aizmigt”  (trilleri); “Par spiegiem un izlūkiem”; “Pa bērnības saulainām takām” (rakstnieku bērnības 
atmiņas); kā arī “Stāstu laiks: lasāmviela steidzīgajiem” – (latviešu un ārzemju autoru stāsti). 

Apmeklētāju uzmanībai katru gadu tiek piedāvātas  lielākajiem gadskārtu svētkiem veltītas grāmatas, kā 
arī izstādes par godu mūsu novada literātiem, atzīmējot jubilejas. 

Tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, publicistiem vienmēr tiek papildinātas ar nelielām tematiskām 
izstādēm. Pēc pasākuma grāmatas parasti tiek “izķertas”.  

Tradicionāli tiek izvietotas un regulāri papildinās jaunāko grāmatu izstādes krājuma plauktos, kuras palīdz 
lietotājiem vieglāk orientēties attiecīgās nozares jaunumos. 

 
 

 
Darbs ar parādniekiem  
 

Turpinoties gada sākumā valstī noteiktajiem ierobežojumiem, kad iedzīvotāji nesaprata, kad un vai drīkst 
apmeklēt bibliotēku, paši baidījās apmeklēt publiskas vietas u.tml., cilvēki pieteicās lielākiem grāmatu un žurnālu 

https://ej.uz/92kw
https://ej.uz/92kw
https://ej.uz/p5tj
https://ej.uz/uk4t
https://ej.uz/758u
https://ej.uz/zyyv
https://ej.uz/nmn2
https://ej.uz/g8gv
https://ej.uz/g8gv
https://ej.uz/mhxq
https://ej.uz/mhxq
https://ej.uz/62m6
https://ej.uz/62m6
https://ej.uz/jwqv
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apjomiem, kā to darītu iepriekš, līdz ar to bibliotekāri laicīgi pagarināja grāmatu nodošanas termiņus, apzinoties, 
ka lielo apjomu nav iespējams izlasīt noteiktajās 2 vai 4 nedēļās. Situāciju atviegloja tas, ka grāmatas un žurnālus 
bija ērti nodot grāmatu nodošanas ierīcē, kas novietota pie bibliotēkas ārdurvīm. Tā ir priekšrocība tiem lietotājiem, 
kas ne katrreiz var paspēt bibliotēku apmeklēt darba laikā, kā arī tiem, kas aizkavējuši grāmatu nodošanas 
termiņu. 

Ikdienā, rūpējoties par izdevumu pieejamību, savlaicīgi apzinājām tos lietotājus, kuri aizkavē grāmatu 
nodošanas termiņu – sūtījām īsziņas, elektroniskās vēstules, kā arī atgādinājām telefoniski. Diemžēl izrādījās, ka 
daļa lasītāju snieguši nepatiesus datus, daļa – aizbraukuši uz ārzemēm, daļa – vienkārši ignorē bibliotēkas 
atgādinājumus. 

Lai panāktu pretim tiem lasītājiem, kas dažādu iemeslu pēc ilgstoši nav nodevuši grāmatas, katrā mēneša 
pēdējā sestdienā tika iedibināta „Aizmāršīgo lasītāju diena”, kuras laikā lasītājam-parādniekam ir iespējams 
nogādāt bibliotēkā līdz šim nenodotās grāmatas, nemaksājot kavējuma naudu. Tāpat šajā laikā ir iespējams 
anulēt senos kavējuma naudas parādus un atsākt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu. Tomēr šo iespēju izmato 
tikai retais. Pārsvarā tie ir skolēni un studenti, kuri apzinās, ka bibliotēkas pakalpojumi viņiem nākotnē var būt 
vajadzīgi. 
 
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi 
 

2021. gadā komplektēšanas process noritēja plānveidīgi, grāmatas tika iepirktas katru mēnesi. Tika 
meklētas iespējas nopirkt vērtīgu nozaru literatūru dažādās izdevniecībās. Pārskata periodā tika uzlabota 
bibliotēkas krājuma kvalitāte, norakstot maz pieprasītos, nolietotos un liekos dubletus. Ir uzlabojusies bibliotēkas 
krājuma apgrozība. 

Gulbenes novada bibliotēkā telpu trūkuma un ierobežota finansējuma dēļ joprojām nav ierīkota krātuves 
telpa, kur glabāt maz izmantotus dokumentus un dubletus. Aktīvā krājuma daļa ir diezgan pieblīvēta un ir grūti 
pārskatāma.  

Liela nozīme bibliotēku krājuma papildināšanā ir valsts atbalstītajam grāmatu iepirkumam. Vairākas 
pagastu bibliotēkas ir izteikušas vēlmi, lai tas nenotiktu gada beigās, kad jau vairums grāmatu iepirktas par 
pašvaldības līdzekļiem un no piedāvātā iepirkuma saraksta nav daudz ko izvēlēties. Tāpēc labs risinājums būtu 
organizēt iepirkumu divas reizes gadā.  

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
 
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 
Darbu ar bērniem un jauniešiem veic Gulbenes bērnu bibliotēka, kas ir Gulbenes novada bibliotēkas 

struktūrvienība. Mūsu mērķauditorija ir pirmskolas vecuma bērni, skolēni no 1.līdz 9.klasei, vecāki un pedagogi, 
pagastu bibliotekāri (pārsvarā tie, kuri vēlas strādāt nopietnāk ar bērnu auditoriju), kā arī citi interesenti. Esam arī 
metodiskais un konsultatīvais centrs Gulbenes novada pagastu bibliotekārēm. 

Gulbenes pilsētā 2020.gadā notika vērienīga skolu reforma, kuras rezultātā tika izveidota viena liela skola - 
Gulbenes novada vidusskola. Ar šīs skolas skolēniem un skolotājiem arī notiek visciešākā sadarbība. Esam 
gandarīti, ka skolas skolotāji vienmēr ir bijuši atsaucīgi un labprāt izmanto Gulbenes novada bibliotēkas 
piedāvājumus, arī Bērnu bibliotēkas piedāvājumus. Katra mācību gada sākumā tiek sagatavots piedāvājums 
skolām, kas tiek izmantots. 

Gulbenē ir trīs pirmsskolas izglītības iestādes, kuras regulāri iesaistās bibliotēkas aktivitātes, kaut 2021.gadā 
tās notika ievērojami retāk. 

Darbu ar vidusskolas vecuma jauniešiem veic Pieaugušos apkalpošanas nodaļa un Reģionālais mācību 
centrs, aktīvi piedāvājot dažādus pasākumus, kuru laikā jauniešus informējam par jaunāko literatūru vai 
piedāvājam mācības par medijpratību; kā lietot datu bāzes bibliotēkā un ārpus tās, kas ir liels palīgs mācībās, 
īpaši gatavojot Zinātniski Pētnieciskos darbus u.c.. 2. stāva telpās ir izdalīts atsevišķs plaukts, ko jaunieši jau ir 
iecienījuši un sev atbilstošo literatūru meklē tur.  

Pārskata periods ir otrais gads, kad darbs Gulbenes bērnu bibliotēkā tika pakārtots epidemioloģiskajai 
situācijai valstī. 2021.gads iesākās ar attālinātu darbošanos. Kā redzams pasākumu tabulā, visas aktivitātes 
pārskata gada pirmajā pusē ir notikušas attālināti.  

Vēlamies izcelt Annijas Iļjenko darbošanos kā Latvijas Skaļās lasīšanas sacensības čempionei. Tika ielasīti 
divu grāmatu fragmenti no Bērnu žūrijas grāmatām, lai atvieglotu iepazīšanos ar grāmatām “nekur nedrīkst iet” 
periodā. 

Tāpat jau otro gadu pilnvērtīgi netiek izmantota bērnu bibliotēkas lasītava un tur esošais fonds – spēles, 
žurnāli un grāmatas. Spēļu izmantošanas kritums ir ļoti liels, pat salīdzinot ar 2020.gadu – 71%. Ļoti izvērtējām 
kuras spēles izsniedzam uz mājām un kuras nē. Lielākoties to ietekmēja spēles cena. Maz ir izmantoti arī žurnāli 
un DVD filmas, lai arī žurnālus un filmas bija iespēja ņemt uz mājām bez ierobežojuma.  
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 Jau piekto gadu popularitāti gūst vasaras perioda grāmatu saraksti skolēniem. Kopš 2020. gadā tie tiek 
veidoti skolēniem līdz 9.klasei (iepriekšējos gados līdz 6.klasei). Grāmatu sarakstus veidojam apjomīgus, lai 
skolēniem nav jāstāv rindās pēc grāmatām. Līdz 6.klasei grāmatas tiek sadalītas pēc tematiem – literārās 
pasakas, fantāzijas žanrs, stāsti, romāni un dzeja. Skolēniem no 7. klases saraksti ir sadalīti trīs blokos – latviešu 
autoru darbi, ārzemju autoru darbi un dzeja. 

Bibliotēkas jauninājumus vasaras mēnešos bija Āra lasītavas izveide. Ņemot vērā, ka lielākā daļa lasītavas 
apmeklētāju bija bērni un jaunās māmiņas ar mazuļiem, tad bērnu bibliotēka iesaistījās āra lasītavas darbā, 
veidojot saturu bērnu auditorijai  - nodrošinājām spēles, atbilstoša satura grāmatas un radošās nodarbes – zīmēt, 
līmēs un krāsot. 

Arī 2021.gadā turpinājām komplektēt Grāmatu kastes pirmsskolas izglītības iestādēm. Laikā, kad arī 
bibliotēkās un izglītības iestādēs tika ievēroti dažādi epidemioloģiskās drošības ierobežojumi, grāmatu kastes ar 
tieši pirmskolai atlasītām grāmatām ir bijušas lietderīgas un labi izmantotas. Šī aktivitāte notiek jau 12 gadus. 

  

Tabula “Bibliotēkas lietotāju bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem kopskaita/apmeklējuma/izsnieguma salīdzinājums 

2020.gadā un 2021.gadā Gulbenes bērnu bibliotēkā” 

 
Lasītāji bērni Apmeklējums Izsniegums 

skaits % 
 

skaits % skaits % 

Gulbenes bērnu bibliotēka 
2021 
2020 (salīdzinot ar 2019.g.) 
 

t.sk. līdz 18 gadiem 
2021 
2020 

 
956 
1254 

 

 
-23,7% 
-10,5% 

 

 
10 966 
14 316 

 

 
-23,4% 
-32,3% 

 

 
19 758 
20 308 

 

 
-2,7% 
-39,3% 

 

 
769 
956 

 

-19,6% 
-6,9% 

7451 
12 094 

-36,4% 
+36,4% 

17 484 
18 663 

-6,3% 
-40,5% 

 
 
Pārskata gadā turpinās gan reģistrēto lietotāju, gan apmeklējuma un izsnieguma rādītāju kritums. Tam 

par iemeslu ir bērnu bibliotēkas lasītavas slēgšana uz Covid-19 ierobežojumu laiku. 
Zemāk esošajā diagrammā redzam, kāds ir bērnu bibliotēkas reģistrēto lietotāju sadalījums pēc 

vecumiem. Izteikti ir samazinājies visu vecumgrupu reģistrēto lasītāju skaits, gan pirmsskolas, gan skolas 
vecuma, gan pieaugušie lasītāju skaits – ja 2020.gadā to bija attiecīgi 223, 687 un 298, tad 2021.gadā 164 
pirmsskolas vecuma bērni un 615 skolēni un 177 pieaugušie lasītāji – kopumā 956 reģistrētie lasītāji (2020.gadā 
1254).  
 
 

 
 
 
 
 

17%

64%

19%

"Lasītāju sadalījums pēc vecuma Gulbenes bērnu bibliotēkā 
2021.g."

Pirmsskolas bērni Skolēni līdz 12.klasei Pieaugušie lasītāji
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Tabula “Vidējie rādītāji Gulbenes bērnu bibliotēkā 2018-2020” 
 

 
2021 2020 2019 

 
2018 

 

Vidējais apmeklējums 
līdz 18.g. 

39,8 
27 

59,3 
50,1 

74,7 
67,2 

74 
66,7 

Vidējais izsniegums kopā 72 80 118,2 118 

Vidējais izsniegums grāmatām 
Bērnu(B+J)grāmatas 

64 
49 

66 
65 

77 
38 

75 
41,3 

Vidējais apmeklējums uz 1 lasītāju 11,4 11,4 16 15 

Vienā dienā izsniegtas DVD filmas 0,5 1,3 3 4 

Vienā dienā spēlētas spēles 4,1 16,7 28,3 26 

Viens lasītājs ir paņēmis grāmatas  18,5 11,5 23,8 15,1 

Fonda apgrozījums 1,7 1,7 2,7 2,5 

Grāmatu krājums apgrozība 1,7 1,3 1,7 1,7 

Spēļu krājuma apgrozījums 9,2 34,5 80,3 87 

DVD krājuma apgrozījums 0,3 0,6 2,1 2,5 

Uz 1 lasītāju iztērēts € 
(pašvaldības līdzekļi, arī žurnāli) 

2,7 2,3 1,8 1,84 

 
Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija  
 

Pārskata gadā tika veikta konsultatīvā funkcija, t.i., tika konsultētas Gulbenes novada publiskās un skolu 
bibliotēkas gan telefoniski, gan individuāli par darbu ar skolēnu auditoriju, krājuma izvietojumu un lasītāju datu 
bāzes papildināšanu. Ņemot vērā, ka 2020.gada nogalē pagasta bibliotēkās sāka strādāt divas jaunas bibliotēkas 
vadītājas, tad 2021.gadā tika apmeklētas šīs bibliotēkas klātienē, lai darbinieces konsultētu par bērnu literatūras 
krājuma izvietojumu un praktiski veiktu grāmatu izvērtēšanu. 

 
2021. gadā Gulbenes novadā ir notikuši četri publisko bibliotēku darbinieku semināri, kuru programmās bija 

iekļautas tēmas arī par bērnu bibliotekāro apkalpošanu: 

• Darbs ar bērniem: 2020.gada analīze un ieceres 2021.gadā; 

• Jaunākā literatūra bērniem; 
• Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”.  
 
Pagastu bibliotekāri tika iepazīstināti ar jaunākajām bērnu un jauniešu grāmatām, kā arī tika runāts par Skaļās 

lasīšanas sacensības reģionālajiem notikumiem un Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas aktivitātēm. Bērnu 
bibliotēka veica arī lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” reklamēšanas un 
koordinēšanas darbu Gulbenes reģionā un Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības koordinēšanu. 

Kultūras ministrijas atbalstītā projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” grāmatu sarakstā 
bija patiesi vērtīgas grāmatas bērniem un skolēniem, no kurām daudzas līdz šim nebija nonākušas pagastu 
bibliotēku plauktos. Aktīvā sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēkas metodiķi un sistēmbibliotekāri tika 
sagatavoti ieteikumi pagastu bibliotēku vadītājām bērnu grāmatu izvēlē. 

Pagastu un skolu bibliotekāri bieži apmeklēja bērnu bibliotēkas abonementu, lai izvēlētos grāmatu kopas 
saviem lasītājiem – gan bērniem, gan jauniešiem. Arī 2021.gadā pagastu bibliotekāres tika mudinātas veidot 
grāmatu kopas BIS ALISE SBA modulī. To izmantoja 8 bibliotēkas (no 18) un SBA ir izsniegtas 45 grāmatas (70 
grāmatas 2020.g., 86 grāmatas 2019.g. un 2018.g. 57 grāmatas). Vairāk šo iespēju izmantojusi Stradu pagasta 
Stāķu bibliotēka (25 grāmatas).  

Bibliotekāri tika informēti arī par iespēju profesionāli pilnveidoties citu organizētajos semināros, konferencēs 
un kursos. Piemēram, Cēsu centrālās bibliotēkas organizēto Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku 
darbinieku 19.konferenci “Inovatīvi pakalpojumi bibliotēkās – pieredze, risinājumi, nākotnes vīzijas” attālināti 
apmeklēja 11 Gulbenes novada bibliotekāri, LBIA organizēto A.Miksona lekciju “Nesaprotamais jaunietis 
bibliotēkā” noklausījās 7 bibliotekāri. Vairākas bibliotekāres piedalījās LNB organizētajās Domnīcās “Par skolēnu 
izglītošanu” un “Atbalsts “Skola 2030”. 
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Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana 
 

 Tabula “Gulbenes bērnu bibliotēkas krājums uz 2021.gada 31.decembri” 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021.gadā bērnu bibliotēkas fonds ir papildināts ar jaunumiem. To ir mazāk (gandrīz 25%), taču kopumā 
mēs neesam izjutuši grūtības komplektējot bērnu bibliotēkas krājumu 2021.gadā. Jāatzīmē, ka pārskata periodā 
bērnu un jauniešu grāmatas tika izdotas mazāk, kā citus gadus, līdz ar to, tās arī ir iegādātas mazāk. Samazinājies 
ir arī seriālizdevumu/žurnālu skaits. Esam konstatējuši, ka žurnālus lasa krietni mazāk, tāpēc izvērtējot reālo 
situāciju, atteicāmies no Egmont Latvija žurnāliem. 

73% no jaunieguvumiem ir grāmatas pirmskolas, jaunākajam skolas vecumam, kā arī pamatskolas 
vecuma bērniem, no tiem nelielu daļu sastāda nozaru literatūra (24 grāmatas), kā arī grāmatas, kuras lasa jaunieši 
(23 grāmatas). Gulbenes bērnu bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pieaugušo lasītāju nodaļu, tāpēc grāmatas 
jauniešu vecumposmam, bērnu bibliotēkā īpaši netiek komplektētas. 

 

Krājuma pārvaldība 

Bērnu bibliotēkas abonementa krājumu sastāda 10 207 dokumenti: 95,95% grāmatas, 0,08% 
elektroniskie dokumenti, 3,89% audiovizuālie dokumenti un 0,08% citi. Krājuma mazpieprasītie izdevumi 
(atsevišķu  nozaru literatūra un dzejas krājumi, DVD materiāli, literatūra svešvalodās) sastāda 7,31% no kopējā 
krājuma. Salīdzinot ar pagājušo gadu, to skaits ir samazinājies par 0,20%. Iemesls tam varētu būt abonementā 
veidotās dzejoļu krājumu un audiogrāmatu izstādes, kā arī grāmatu labirints pirmsskolas un sākumskolas vecuma 
bērniem, kas tika veidots izmantojot mazpieprasīto literatūru bērniem. 

Kopumā Gulbenes bērnu bibliotēkas krājuma (379 vienības) papildināšanai no Gulbenes novada 
pašvaldības līdzekļiem ir izlietoti 2586€, no tiem žurnāliem 210€ un spēlēm 249€, kas ir par 331€ mazāk nekā 
2020.gadā. Attiecīgi jaunieguvumu skaits ir samazinājies no 503 uz 379 vienībām. Procentuāli izlietotais 
finansējums izskatās šādi – 20 % finansējuma ir atvēlēts bērnu bibliotēkai. Kopējais finansējums no pašvaldības 
Gulbenes novada bibliotēkai krājuma papildināšanai bija 12  841€.  No grāmatām atvēlētajiem 9500€, 2112€ tika 
atvēlēti bērnu grāmatām. No preses izdevumu kopējiem 3102€, 210€ tika iztērēti bērnu bibliotēkas preses 
izdevumiem. 

 
 
 

17%

83%

"Jaunieguvumu proporcionalitāte Gulbenes novada bibliotēkā 2021.gadā"

Bērnu bibliotēka Pieaugušo bibliotēka

 Ienācis % Izslēgts % Pavisam % 

Krājums 379  475  11 508  

Grāmatas 297 78 409 86 10 405 90 

no tām bērnu 218 73 342 83 7765 74 

Seriāliālizdevumi 82 21 0 - 566 5 

Audiovizuālais krājums 

(DVD filmas) 

0  63 13 397 3 

Elektroniskie dokumenti -  -   8 0,07 

Kartogrāfiskie materiāli -  -  1 0.01 

Nošu izdevumi 1  -  2  

Pārējie (Spēles, puzles) 15 4 3 0,6 129 1 
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2021. gadā norakstītas kopā 475 grāmatas: 

 

 

 

 

Sadalot pēc izdevumu veidiem: 412 grāmatas (daiļliteratūra, novecojuša satura nozaru grāmatas) un 63 
audiovizuālie dokumenti. 

Tabula “Izsniegums pēc izdevuma veidiem” 

Izdevuma veids 2020. gads 2021. gads 

Grāmatas 14 516 17 711 

Audiovizuālie dokumenti 314 158 

Spēles 4046 1147 

Uzziņas 1018 1122 

Ņemot vērā valstī esošos ierobežojumus, kuru laikā lasītava no janvāra līdz maijam un no 21.oktobra līdz 
14.novembrim bija slēgta, ir samazinājies grāmatu izsniegums uz vietas jeb lasītavā – 2550 grāmatas un 11 
audiovizuālie dokumenti. Taču, grāmatu izsniegums uz mājām, salīdzinot ar 2020. gadu, ir palielinājies par 22%. 

Sākot ar 2021. gadu, Gulbenes bibliotēka, tajā skaitā arī bērnu bibliotēka, lasītājiem piedāvā iespēju 
saņemt grāmatas bezkontakta grāmatu pakomātā. Šajā gadā caur pakomātu esam izsnieguši grāmatas, arī DVD 
filmas un spēles 87 reizes 68 lasītājiem, visvairāk novembrī (47 reizes). 

Pēc tabulā norādītajiem datiem, var secināt, ka nedaudz pieaudzis arī saņemto uzziņu skaits. Salīdzinot 
ar 2019. gadu uzziņu skaits ir pieaudzis vēl vairāk – 2019. gadā to 917. To var izskaidrot ar epidemioloģisko 
drošību, jo grāmatas vairs nevārēja meklēt brīvpieejas fondā, tāpēc bieži tika zvanīts vai rakstīts elektroniski un 
bibliotekārs interesējošo grāmatu sameklēja un izsniedza caur grāmatu pakomātu vai iedeva rokās lasītājam.   

Krājuma popularizēšana 

Krājumā esošie eksemplāri tika popularizēti dažādās abonementā izvietotajās izstādēs – jaunieguvumu, 
audiogrāmatu un tematiskās, kopumā izveidojot 28 izstādes, kas ir par 6 vairāk nekā pagājušajā gadā. 

Krājuma popularizēšanā, grāmatu apskati ir visvairāk veidotie pasākumi bērnu bibliotēkā. Grāmatu 
apskatos bibliotekāres popularizēja jaunāko, pārsvarā pēdējo gadu laikā izdoto, literatūru skolas vecuma bērniem 
un jauniešiem. Pie tematiskajiem pasākumiem pieskaitāmas stundas ar bērniem un jauniešiem par medijpratību, 
arī par putniem. Tika veidotas literārās stundas par kādu no latviešu rakstniekiem, dzejniekiem un viņa darbiem. 
Notika arī tikšanās ar autoriem gan sadarbībā ar Gulbenes pirmsskolas izglītības iestādēm, gan Gulbenes novada 
vidusskolu. Konkursi/viktorīnas rīkoti, lai popularizētu bērnu un jauniešu literatūru. Šogad kā jaunums skolām tika 
piedāvāta bibliotekārā stunda “Kā efektīvi pastāstīt par grāmatu”, kas tika vadīta 9. klases skolēniem. 
Pieprasījums bija arī QR kodu spēlei, kuras laikā skolēni iemācās bibliotēkas krājuma izvietojumu un orientēšanos 
grāmatu lappusēs. 

Krājums tika popularizēts nodarbībās “Tenteris pa bibliotēku”. Šajās nodarbībās bērniem un jauniešiem 
bijā jāmeklē un jāpilda uzdevumi gan izmantojot grāmatas, gan žurnālus, gan spēles. Novērojot jauniešus var 
secināt, ka daļa jauniešu ir diezgan pavirši, pirmkārt, neizlasa jautājumu līdz galam, vai arī izlasa jautājumu 
steidzīgi un nesaprot, kur un kas ir jāmeklē. Daļa jauniešu arī īsti neprot strādāt ar grāmatu, nezina elementārs 
lietas, piemēram, kur atrodas grāmatas satura rādītājs. 4.-6.klašu bērni ar uzdevumiem darbojās rūpīgāk, bez 
steigas. Un labāk orientējās gan bibliotēkā, gan grāmatās. 

Jāpiemin arī tas, ka lielākā daļa pasākumu tika organizēti attālināti, izmantojot Zoom un citu platformu 
iespējas. 

 
 
 

Norakstīšanas iemesls Skaits 

Nolietotas 158 

Liekās dubletes 307 

Nozaudētas 10 
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Lasītākās grāmatas un labākie lasītāji 

2021. gada lasītākās grāmatas bija M. Marcinkeviča “Svizis”, kas izsniegta 38 reizes, J. Aivensa grāmata 
pamatskolas vecuma bērniem “Dēzijas jaunā māja” izsniegta 31 reizi, A. Štefenmeijera vairākas grāmatas par 
gotiņu Līzeloti, kā arī Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas, izsniegtas līdz 15 reizēm. Arī 2020. gadā tikpat daudz 
(līdz 15 reizēm) tika pieprasītas “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijas” kolekcijas grāmatas, līdz ar to, var secināt, 
ka to pieprasījums ir nemainīgs un stabils. 

Neņemot vērā lasītākās grāmatas, 2021. gadā jaunieši izvēlējās lasīt vairāk romānus un fantāzijas žanra 
grāmatas. Tāpat vidējā skolas vecuma bērniem izteikti pieprasītas bija K. Olsones grāmatas un piedzīvojumu 
literatūra. 

2021. gada labākais lasītājs ir pirmsskolas vecuma meitenīte Līva, kas apmeklē bibliotēku kopā ar savu 
mammu un gada laikā izlasījusi 166 grāmatas. Nevar nepieminēt tikpat čaklu lasītāju Viktoriju (arī pirmsskolas 
vecuma bērns), kura izlasījusi 99 grāmatas. Labākie lasītāji pārsvarā ir bērni no pirmskolas līdz 6. klasei. Liels 
izsniegumu skaits ir novērojams sadarbojoties ar Gulbenes bērnudārziem un veidojot jau par tradīciju kļuvušās 
Grāmatu kastes. Pārskata gadā tika izsniegtas 802 dažāda satura grāmatas – tematiskās, izzinošās, dzejoļus, 
kas sastāda 8% no kopējā izsniegumu skaita. 
 
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām 

 
Tradicionāli uzziņu darbs tiek veikts bērnu bibliotēkas lasītavā, taču epidemioloģiskā situācija bija tāda, 

ka valstī esošo ierobežojumu dēļ lasītava no janvāra līdz maijam bija slēgta, kā arī no 21.oktobra līdz 
14.novembrim.  Ikdienā lasītavā drīkstēja reizē uzturēties tikai vienas ģimenes locekļi vai 3 atsevišķi cilvēki, 
ievērojot 2 metru distanci. Šo ierobežojumu dēļ lasītavas apmeklējums ļoti strauji saruka, jo atnākot uz bibliotēku, 
piemēram, divi draugi, spēlēt spēles nevarēja, jo viņiem nācās ievērot 2 metru distanci vienam no otra. Šī iemesla 
dēļ lasītavas apmeklējums strauji samazinājās. Salīdzinot ar 2020. gadu izsniegums lasītavā samazinājās no 
6067 vienībām uz 2469 vienībām, kā arī apmeklējums attiecīgi no 3086 uz 961. 

Lasītavas krājumu veido 591 grāmata. Grāmatu krājums pakāpeniski tiek pārvietots uz abonementa daļu, 
lai šīs grāmatas ikviens lasītājs varētu ņemt uz mājām. 

Krājumā ir 561 žurnālu eksemplārs. 2021. gadā vairs netika abonēti Egmont izdotie žurnāli. Šie žurnāli 
bērniem šķiet arvien mazāk interesanti, jo žurnāli pārsvarā sastāv no dažādiem uzdevumiem, bet bibliotēkas 
eksemplārā uzdevumus pildīt bērni nevar. 2021. gadā lasītavā tika abonēti tādi izdevumi kā; Ilustrētā Junioriem, 
Avene, Avenīte, Spicīte, Astes, Pūcīte, Lielais detektīvs. Šie žurnāli ir gan izglītojoši, gan izklaidējoši. 

Krājumā ir 129 spēles un puzles. 2021.gadā krājums papildināts ar 15 jaunām galda spēlēm. Bet no 
krājuma norakstītas 3 nolietotas spēles.  

Tabula “Lasītavas izsniegums pēc izdevuma veidiem” 

Veids: 2020 2021 

Grāmatas 630 662 

Žurnāli 1431 693 

Spēles 3996 1147 

Kopā: 6057 2471 

 
 
Lasītavas izsnieguma lielāko daļu sastāda spēles. 2021.gadā lasītavā uz vietas izsniegtas 1147 spēles, 

lasītājiem uz mājām 89 spēles. 
Uzziņu skaits Bērnu bibliotēkā ir pieaudzis – no 1018 uzziņām 2020. gadā uz 1122 uzziņām pārskata 

gadā. Visvairāk ir pieaudzis tieši telefona uzziņu skaits, jo bieži zvana bērni un viņu vecāki, kuri interesējas par 
kādas konkrētas grāmatas pieejamību bibliotēkā. 

Bērnudārzi regulāri lūdza sagatavot grāmatu kastes par tematiskām uzziņām: koki mežā, to 
daudzveidība, meža vēri; dzīvnieki ziemā;  kosmosu;  pavasari, pavasara ziediem; emocijām; ģimeni; cilvēka 
ķermeni; kukaiņiem, putniem utt. 

Skolēniem, savukārt, bija jāsniedz uzziņas par visdažādākajām tēmām: tramplīnlēkšana; spoku stāsti; 
dzejoļi par ūdeni; cilvēki senajā Ēģiptē; jūrasbraucēji; zīlēšana; Otrais pasaules karš; basketbols; pirāti; dzejoļi 
par rudeni utt.  Uzziņu skaits Bērnu bibliotēkā ir pieaudzis. Visvairāk ir pieaudzis tieši telefona uzziņu skaits, jo 
bieži zvana gan bērni un viņu vecāki, kuri interesējas par kādas konkrētas grāmatas pieejamību bibliotēkā. 
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Tabula “Pasākumi Gulbenes bērnu bibliotēkā 2021. gadā” 

Pasākuma/aktivitātes nosaukums Skaits 

Priekšā lasīšana (Annija lasa) 2 

Bibliotekārā stunda 9 

Tematiskie pasākumi 22 

Nodarbības 1 

Tikšanās ar autoriem/interesantiem 
cilvēkiem 

10 

Konkursi/viktorīnas 
                                Tiešsaites konkursi 

5 
              5 

Literārās stundas 5 

Grāmatu apskati 29 

KOPĀ 83 

 
Pārskata gadā ir notikuši nedaudz vairāk pasākumu un aktivitāšu nekā 2020.gadā – 83 (2020.g. – 75). 

48 no pasākumiem ir notikuši attālināti un 35 klātienē. Īpašs prieks bija par Anniju Iļjenko, kura uzvarēja 2020.gada 
Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā un ielasīja divas grāmatiņas no Bērnu žūrijas saraksta. Lasījumi tika 
ievietoti Gulbenes novada bibliotēkas facebook profilā un kopumā abi lasījumi tika skatīti 923 reizes.  

Runājot par attālinātajiem pasākumiem, var apgalvot, ka tos organizēt un novadīt sākumskolas un 
pamatskolas skolēniem ir liels izaicinājums. Ļoti pieprasīti bija grāmatu apskati, kuri pagājušajā gadā ir notikuši 
visvairāk – 29 reizes. Tie notika dažāda vecuma skolēniem, arī jauniešiem līdz 12.klasei. Taču literārās stundas, 
nodarbības īsti neizdevās, jo bērni ir ļoti dažādi, dažādi ir arī interneta pieslēgumi, grūti attālināti ir veikt dažādas 
radošas lietas, sarunas un diskusijas. Var apgalvot, ka attālinātās nodarbības neguva tādu atzinību gan no 
bibliotekāru, gan skolēnu un skolotāju puses kā nodarbības klātienē. 

Februārī tika veidots konkurss skolēniem “Izzini Gulbeni”, kas notika 3 kārtās. Konkurss tika veidots 
platformā www.docs.google.com . Konkursā kopumā bija 30 jautājumi. Konkursā piedalījās 60 skolas vecuma 
bērni. 
             No marta līdz maijam skolām tika piedāvātas tiešsaistes nodarbības. Bibliotekāre sagatavoja no lasītavā 
esošajām grāmatām nodarbību “Par putniem pilsētā”. Kopā tika novadītas 12 nodarbības. Pēc nodarbībām 
skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas konkursā “Cik labi tu pazīsti putnus”.  
             Skolēniem tika sagatavotas un vadītas tiešsaistes literārās stundas “Jurim Zvirgzdiņam – 80” un 
stunda, kas veltīta Imanta Ziedoņa krāsainajām pasakām “Imanta Ziedoņa krāsainās pasakas un Tavas 
emocijas”.  
             Ar septembri klātienē skolām tika piedāvāti grāmatu apskati un kvadrātkodu spēle “Tenteris pa 
bibliotēku”, kurā skolēni uzlaboja savas zināšanas informācijas meklēšanā grāmatās, kā arī labāk iepazina 
bibliotēkas krājumu. Bibliotekāre novadīja 7 grāmatu apskatus pamatskolas vecākajām klasēm un 
vidusskolēniem, kā arī kopā ar kolēģi novadīja 9 nodarbības  “Tenteris pa bibliotēku” pamatskolas skolēniem, 
šādi veicinot Bērnu bibliotēkas krājuma izmantošanu. 

Organizējot konkursus un viktorīnas, tika izmantota google vietne. Kopumā notika pieci 
konkursi/viktorīnas. Februārī viktorīna par Gulbeni, pavasarī divas viktorīnas, viena par grāmatām, otra par 
pavasara putniem, Oktobrī skolas vecuma bērniem tika sagatavots konkurss “Oktobra jubilāri”. Šajā konkursā 
bērniem bija jāatbild uz jautājumiem par rakstniekiem: Jāni Poruku, Valdi Rūmnieku, Uldi Ausekli un Otto 
Preisleru. Uz Ziemassvētkiem tika organizēts konkurss Ziemassvētku jampadracis 2. Katrā šādā viktorīnā 
iesaistās vidēji 20 bērni. 

Jau ceturto gadu Gulbenes novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku aicināja 5.klases 
skolēnus iesaistīties Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībā. Šajā gadā Gulbenes novada reģionālais fināls 
notika maija vidū. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad tas notika attālināti. Skolēni iesūtīja savus video lasījumus, 
kurus nopietni izvērtēja žūrija. Saņēmām 14 video lasījumus no četrām skolām – Gulbenes novada vidusskolas, 
Lizuma un Lejasciema vidusskolas un Tirzas pamatskolas. Pēc vienprātīga žūrijas balsojuma, par uzvarētāju 
kļuva Normunds Ērglis no Lizuma vidusskolas, kurš lasīja Dz. Tilaka grāmatas “Labo blēņu vasara” fragmentu. 
Normunds arī godam pārstāvēja Gulbenes reģionu Nacionālajā finālā Rīgā, LNB. 

Pilnīgi jauna aktivitāte vasaras mēnešos bija Āra lasītavas izveide. Tā notika divas reizes jūlija mēnesī 
– otrdienās un ceturtdienās četras stundas. Kaut lasītava bija domāta ikvienam interesentam, to visvairāk 
apmeklēja bērni. Šajās reizēs bērni varēja spēlēt spēles, lasīt grāmatas, kā arī darboties radoši – zīmēt, līmēs un 
krāsot. 

http://www.docs.google.com/
http://www.docs.google.com/
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Decembra mēnesī, kad bērni apmeklēja skolu, bet nebija 
ieteicams bibliotekāriem iet uz skolu vadīt nodarbības klātienē, 
radām risinājumu un izmantojot Zoom platformu tiešsaistē 
novadījām nodarbību par I. Paklones grāmatu “Ziemassvētku 
zāģītis”. Nodarbība tika iepriekš sagatavota un materiāli, kas 
vajadzīgi nodarbībai, nogādāti skolā, konkrētajā klasē. 
Nodarbības izdevās ļoti labas, nesalīdzināmi labāk nekā, kad 
bērni bija katrs savās mājās.   

 
Pārskata gadā tika realizēts arī VKKF atbalstīts projekts “”Dabas 
(T)elpa bibliotēkā”, kura mērķis bija iepazīstināt bērnus un 
jauniešus ar latviešu rakstnieku sarakstītajām grāmatām par 
dabu, rosinot lasīšanas kā jēgpilnas nodarbes pieņemšanu 
ikdienā; mudinot  iegūtās zināšanas par dabas aizsardzību 

pielietot praktiski. Tika aicināti iesaistīties pieci latviešu autori, kuri raksta par dabu un ir aktīvi zaļā dzīvesveida 
popularizētāji. Pirmsskolas vecuma bērni un skolēni līdz 4.klasei tikās ar Māri Olti, Viesturu Ķerus, vietējo 
rakstnieci un zemnieci Lindu Kukari Aldersoni, ar dabas pētnieku, Zoodārza darbinieku Ingmāru Līdaku un Agnesi 
Vanagu, kura ir rakstniece un zaļā dzīvesveida popularizētāja. 
 
Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 
Skaļās lasīšanas reģionālais fināls un tā organizēšana 

Jau ceturto gadu Gulbenes novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas 
Nacionālo bibliotēku aicināja 5.klases skolēnus iesaistīties Nacionālās Skaļās 
lasīšanas sacensībā. Visus gadus Gulbenes novada skolēni ir bijuši aktīvi 
skaļie lasītāji un iesaistījusies skaļās lasīšanas aktivitātēs. Sacensības mērķis 
ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu, interesantu literatūru, sekmēt 
interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas 
aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Lasījumu sacensības notiek klasēs, tad 
skolā un tikai tad ir reģionālais fināls, kurā tiek izvēlēts pats labākais lasītājs. 

Šajā gadā Gulbenes novada reģionālais fināls notika maija vidū. Tāpat 
kā pagājušajā gadā, arī šogad skolēni iesūtīja savus video lasījumus, kurus 
nopietni izvērtēja žūrija. Saņēmām 14 video lasījumus no četrām skolām – 
Gulbenes novada vidusskolas, Lizuma un Lejasciema vidusskolas un Tirzas 
pamatskolas. Pēc vienprātīga žūrijas balsojuma, par uzvarētāju kļuva 
Normunds Ērglis no Lizuma vidusskolas, kurš lasīja Dz. Tilaka grāmatas “Labo 
blēņu vasara” fragmentu. Žūrijas dalībnieki uzskatīja, ka Normunds lieliski prot 
pastāstīt par grāmatas izvēli, viņam ir skaidra, dabiska intonācija un viņš lasa 
piemērotā tempā, prot emocionāli aizraut klausītājus, ir izvēlējies grāmatas 
fragmentu, lai rosinātu klausītāju interesi. Otrajā un trešajā vietā palika Gulbenes novada vidusskolas skolēni. Visi 
godalgotie skolēni saņēma grāmatas un piemiņas balvas. 

Kā katru gadu, arī šogad 25. septembrī, Rīgā, LNB Ziedoņa zālē notika Nacionālās Skaļās lasīšanas 
sacensības fināls, kurā piedalījās katra Latvijas reģiona labākais skaļais lasītājs. Nopietnas žūrijas un savu 
atbalstītāju priekšā tika lasīta sava mīļākā grāmata. Gulbenes novads ir patiesi gandarīts, jo pagājušajā, 

2020.gadā, par uzvarētāju kļuva gulbeniete Annija Iļjenko. Annija 
septembrī devās uz Rīgu, lai iedrošinātu šā gada dalībniekus no 
Latvijas reģioniem un arī Gulbenes. 

Šajā gadā uz Rīgu devās Normunds kopā ar saviem 
atbalstītājiem. Liels paldies Normunda ģimenei un skolotājiem par 
gatavošanos Skaļās lasīšanas sacensībai!  
 
Tikšanās ar autoriem projekta “Dabas (T)elpa bibliotēkā “ 
ietvaros 
Kā otru veiksmīgu aktivitāti gribas izcelt projekta “Dabas (T)elpa 
bibliotēkā” aktivitātes. Kaut tās bija tikšanās ar grāmatu autoriem, pēc 
šim tikšanās reizēm pamanījām lielāku skolēnu interesi gan par 
konkrētā autora grāmatām, gan par dabas, zaļā dzīvesveida 
grāmatām kopumā. Sevišķi to var teikt par Ingmāra Līdakas un 
Agnese Vanagas grāmatām. Pēc šīm tikšanās reizēm saņēmām arī 
skolotāju un bērnudārza audzinātāju ļoti labas atsauksmes par 
uzaicinātajiem autoriem. 
Projekta "Dabas (T)elpa bibliotēkā" mērķis bija  iepazīstināt bērnus un 
jauniešus ar latviešu rakstnieku sarakstītajām grāmatām par dabu, 
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rosinot lasīšanas kā jēgpilnas nodarbes pieņemšanu ikdienā; mudinot  iegūtās zināšanas par dabas aizsardzību 
pielietot praktiski. 

Augustā tika uzsāktas projekta “Dabas (T)elpa bibliotēkā” aktivitātes. Divas tikšanās ar  dabas pētnieku, 
biologu, kā arī jaunas kultūrvietas - Ērgļu stacija – īpašnieku Māri Olti. Kopā ar bērniem tika vērota apkārtējā daba 
– putni, kukainīši, augi, tika atbildēts uz jautājumiem – gan jautriem, gan jocīgiem par dabu un cilvēkiem dabā. 
Tikšanās notika Gulbenes 3 PII ar sagatavošanas grupas bērniem.  

Projekta turpinājumā tika aizvadītas divas tikšanās ar ornitologu, mežu aizstāvi un grāmatas “Meža 
meitene Maija” autoru Viesturu Ķerus. Tikšanās laikā tika runāts par grāmatas tapšanu, par putniem un ornitologa 
darbu. Tikšanās notika Gulbenes novada vidusskolā 3l un 4b klasēs.  

Trešā tikšanās projekta ietvaros ar rakstnieci un zemnieci Lindu Kukari Aldersoni. Autore pastāstīja par 
sevi, par savām grāmatām, par to, kā sākusi rakstīt. Skolēni tika iepazīstināti ar rudens dārzeņiem un stundas 
beigās bija iespēja paturēt rokā divus mazus trusēnus. Tikšanās notika Gulbenes novada vidusskolā 4e un 4u 
klasēm.  

Ceturtā tikšanās ar dabas pētnieku, Zoodārza 
darbinieku Ingmāru Līdaku. Viņš stāstīja par savas 
mājas pagalmā notiekošo – par putniem, par 
dzīvniekiem. Stāstījumu papildināja paša uzņemtie 
video. Bērni tika iepazīstināti ar sarakstīto grāmatu 
Zoodārzs manā pagalmā. Stundas nobeigumā sajūsmu 
izpelnās Rīgas Zoodārzā nofilmētie video, kuros 
redzami lauvu mazuļi un citi dzīvnieki. Notika divas 
tikšanās Gulbenes novada vidusskolā ar divām 
trešajām klasēm.  

 
Piektā, noslēdzošā, tikšanās projekta ietvaros. Ar 

skolēniem tikās grāmatas “Plastmasas huligāni” un “Plastmasas huligāni. Draugs pazudis” autore Agnese 
Vanaga. Rakstniece ir arī zaļā dzīvesveida popularizētāja. Tikšanās laikā skolēni uzzināja, kā radās grāmata, kas 
satrauc autori, kā arī uzzināja jaunus faktus par piesārņojumu pasaules ūdeņos. Tikšanās noslēgumā skolēni 
aizpildīja krustvārdu mīklu. Piedalījās Gulbenes novada vidusskolas 4g un 4u klase. 

Pēc šīm tikšanās reizēm saņēmām arī skolotāju un bērnudārza audzinātāju ļoti labas atsauksmes par 
uzaicinātajiem autoriem. 
 
Citi pasākumi un aktivitātes 

Gulbenes novada vidusskolas skolēniem (7.-12.klase) un skolotājiem tika sagatavota prezentācija ar 
2021.gada jauniešu grāmatām latviešu un angļu valodā. 2021. gadā ir manāmi pieaudzis angļu valodā 
izsniegto grāmatu skaits abonementā. 

Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta 
“Viņas stāsts” ietvaros notika divas tikšanās. Tikšanās 
ar rakstnieci Lauru Vinogradovu - Gulbenes 
1.pirmsskolas izglītības iestādē, rotaļu laukumā vecākajai 
grupai. Bērni jau iepriekš bija iepazinušies ar  rakstnieces 
grāmatu tēliem - Meža Susuri, skudrām, Vilceni un Pūces 
Bērnu, arī ar Zalktēnu un stirnu meitenēm. Rakstniece tika 
pie mīļiem apskāvieniem, ziediem un skaista, bērnu 
gatavota apsveikuma.  

Savukārt Gulbenes novada vidusskolā 2.klases 
skolēniem notika saruna par rakstnieces Sabīnes 
Košeļevas grāmatu “Gurķis Elmārs, kas dikti kreņķējās”. 
Bērni arī uzzināja, kā tas ir - rakstīt īstu grāmatu. 
Rakstniece saņēma dāvanā bērnu zīmējumus. 

Oktobrī Karjeras nedēļas ietvaros sagatavojām interaktīvu nodarbību - spēli Actionbound vidē. 
Uzdevumus skolēniem sagatavojām saistībā ar medijpratību, digitālajām prasmēm, informācijas tehnoloģiju 
pielietojumu bibliotēkā. Diemžēl plānoto nodarbību ciklu visas nedēļas garumā neizdevās īstenot, jo to neatļāva 
pandēmijas situācija. Tika novadīta tikai viena nodarbība 7.klasei. 

Decembrī Europe Direct projekta ietvaros Gulbenes novada vidusskolas 6.klašu skolēniem tika novadīta 
tiešsaistes nodarbība “Eiropas čemodāns”, kurā bija iespēja iesaistīties visiem skolēniem, dažādu tiešsaistes 
viktorīnu, balsošanas rīku un citu interaktīvu uzdevumu veidā iepazīstot Eiropas Savienību, tās dalībvalstis, 
dažādus interesantus faktus, kā arī skolēni izspēlēja spēli par klimatu un enerģiju. 
 
Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” ietvaros  
 

Jaunās kompetenču izglītības pamatdoma ir attīstīt un mācīt pielielot skolēniem caurviju prasmes gan 
stundās, gan reālajā dzīvē sadarbojoties, attīstot kritisko domāšanu utt. Diemžēl jāatzīst, ka ļoti labi uzsāktā 
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klātienes sadarbība ar izglītības iestādēm tika pārtraukta valstī un pasaulē esošās pandēmijas dēļ. Sadarbība ar 
skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm gada pirmajā pusē (līdz maija beigām) turpinājās attālināti, izmantojot 
interneta iespējas. 

Skolotāji aktīvi aicināja sagatavot Grāmatu apskatus, lai bērni iepazīstos ar jaunākajām grāmatām. 
Pievienotā vērtība šādiem pasākumiem ir tā, ka arī paši skolotāji aktīvi seko līdzi šādiem apskatiem, iepazīstoties 
ar jaunumiem bērnu un jauniešu grāmatu plauktā. 

Pēc skolotāju pieprasījuma sagatavojām nodarbību par gadskārtām un medijpratību 4. klasei. 
Tika sagatavotas arī literārās stundas par J.Zvirgzdiņa grāmatām un Imanta Ziedoņa krāsainajām 

pasākām. Kaut attālināti, centāmies šajās stundās būt daudzveidīgi un ar dažādu uzdevumu palīdzību, nostiprināt 
zināšanas par konkrēto tēmu. Piemēram, izmantojot google veidlapu un atbildot uz sagatavotajiem jautājumiem, 
skolēni nostiprināja zināšanas par J. Zvirgzdiņa daiļradi, kā arī zīmējām Prieka bļodu un mācījāmies 
vingrinājumus, lai pārvarētu dusmas, skumjas un bailes, I.Ziedoņa krāsaino pasaku nodarbībā. 

Realizējot projekta “Dabas (T)elpa bibliotēkā” aktivitātes, aicinājām skolā runāt par zaļo dzīvesveidu, 
popularizēt ornitologa profesiju, vērot apkārtējo dabu, būt “zaļākiem” ikdienā. To visu aicināja darīt uzaicinātie 
autori – Māris Olte, Viesturs Ķerus, Linda Kukare Aldersone, Ingmārs Līdaka un Agnese Vanaga. 

Rudenī, kad jau varēja atsākt pasākumus organizēt bibliotēkas telpā, popularitāti izpelnījās “Tenteris pa 
bibliotēku”. Šajās nodarbībās bērniem un jauniešiem bijā jāmeklē un jāpilda uzdevumi gan izmantojot grāmatas, 
gan žurnālus, gan spēles. Novērojot jauniešus var secināt, ka daļa jauniešu ir pavirši, pirmkārt, neizlasa jautājumu 
līdz galam, vai arī izlasa jautājumu steidzīgi un nesaprot, kur kas ir jāmeklē. Daļa jauniešu arī pat īsti neprot 
strādāt ar grāmatu, nezina elementāras lietas, piemēram, kur atrodas grāmatas satura rādītājs. 4.-6.klašu bērni 
ar uzdevumiem darbojās rūpīgāk, bez steigas. Kā arī labāk orientējās gan bibliotēkā, gan grāmatās. 

Jau piekto gadu pēc kārtas veidojam vasaras lasīšanas Grāmatu sarakstus skolēniem līdz 9. klasei. 
Grāmatu sarakstus veidojam apjomīgus, lai skolēniem nav jāstāv rindās pēc grāmatām. Līdz 6.klasei grāmatas 
tiek sadalītas pēc tematiem – literārās pasakas, fantāzijas žanrs, stāsti, romāni un dzeja. Skolēniem no 7. klases 
saraksti ir sadalīti trīs blokos – latviešu autoru darbi, ārzemju autoru darbi un dzeja. 

2021. gada maija beigās vairākas skolotājas aicināja šajos sarakstot ielikt grāmatas, kuras būs 
vajadzības skolēniem jaunajā mācību gadā. Šis lūgums tika ievērots. Pēc skolotāju aicinājuma, tika novadīti divi 
grāmatu apskati skolēniem, lai iepazīstinātu viņus ar vasaras grāmatu sarakstu. Varam secināt, ka grāmatas, 
kuras ir sarakstos, tiek prasītas daudz vairāk – vidēji šīs grāmatas tiek izsniegtas vasarā vismaz vienu reizi. 
Daudzas grāmatas pat vairākas reizes. Piemēram, K.Olsones grāmatas ir vienas no izsniegtākajām grāmatām 
2021. gadā, pateicoties tieši šim vasaras grāmatu sarakstam. 

Kopumā secinām, ka bibliotēkas ir izcils partneris skolām izglītības darbā, jauno kompetenču attīstībā. 
Bibliotēkas labprāt iesaistīsies jaunā izglītības modeļa realizācijā. Ceram, ka tas notiks sadarbojoties laicīgi - 
pirms katra mācību gada uzsākšanas. 
 
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums 
 
Sadarbība ar skolām 

Gulbenes pilsētā jau 2020.gadā noslēdzās vērienīga izglītības reforma, kuras rezultātā Gulbenes pilsētā 
tika izveidota viena izglītības iestāde – Gulbenes novada vidusskola. Esam gandarīti, ka aizvien ciešāka 
sadarbība veidojas ar latviešu valodas un literatūras skolotājām – Daigu Tipāni, Ilutu Podziņu, Dairu Ģērmani un 
Ingu Kadili. Samērā laba sadarbība ir izveidojusies arī ar skolas bibliotekārēm – Inesi Amantovu, Jolantu Laubi 
un Zitu Grīnbergu. Tas ir rezultējies ar to, ka visa informācija tiek nodota bibliotekārēm un viņas veiksmīgi tās 
novada līdz bērniem un skolotājiem. 

Īpaši gribās izcelt Gulbenes novada vidusskolas sešas pirmo klašu skolotājas, kuras vienmēr ir 
atsaucīgās un arī decembrī atsaucās aicinājumam un piedalījās pasākumā par Ziemassvētku zāģīti – Daci 
Virziņu, Ivetu Āboliņu un Anniju Ceriņu, Lienīti Leišavnieci un Sarmīti Ieleju. 

Vēlamies uzsvērt, ka Gulbenes novada vidusskolas pamatskolas klašu skolotāji vienmēr ir bijuši ļoti 
atsaucīgi un aktīvi bibliotēkas pasākumu apmeklētāji. 
 
Sadarbība ar bērnudārziem 

Otra lielākā sadarbības grupa ir 3 Gulbenes pilsētas pirmskolas izglītības iestādes. Vēl aizvien turpinās 
jau vairākus gadus iesāktā prakse divas reizes gadā veidot katram bērnudārzam savu Grāmatu kasti. Pirmskolas 
vecuma bērni vairākas reizes gadā arī dodas uz bibliotēku, lai iepazītos ar jaunākajām grāmatām. Šajā gadā 
Grāmatu kastes ceļoja uz bērnudārziem arī vasaras periodā un decembra mēnesī tika izteikts lūgums no 
Gulbenes visiem trīs bērnudārziem – sagatavot grāmatas par Ziemassvētku tematiku. 

Īpaši gribas pieminēt Gulbenes 1 PII metodiķi Initu Artistovu un Gulbenes 2 PII metodiķi Aigu Balodi, kā 
arī Gulbenes 3. PII metodiķi Marinu Kursīti, kuras vienmēr informē savu bērnudārzu audzinātājas par bibliotēkas 
plānotajām aktivitātēm. Savukārt, ar Gulbenes 3 PII audzinātājām Vēsmu Dzendžu un Agnesi Belti notiek aktīva 
individuāla sadarbība, regulāri veidojot un vadot pašu audzinātāju ierosinātas tematiskās nodarbības. 

Pārskata gadā notika arī viena tiešsaistes nodarbība par putniem, kura gan neizdevās, sliktā interneta 
pārklājuma dēļ. 
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Rīkojot tikšanos ar Māri Olti, projekta “Dabas (T)elpa bibliotēkā” ietvaros, sadarbojāmies ar Gulbenes 3 
PII sagatavošanas grupiņu. Pēc šā pasākuma saņēmām atzinīgus novērtējumu. 
 
Sadarbība ar vecākiem un jaunajiem lasītājiem 

Īpaši gribētos izcelt sadarbību ar bērnu vecākiem, jo ir īpašs prieks par jaunajiem cilvēkiem, kuri kopā ar 
saviem mazuļiem aktīvi nāk uz bibliotēku un iesaistās grāmatu lasīšanā. Gribas pieminēt Bukovsku ģimeni, 
Mūrmaņu ģimeni un Verhoturovu ģimeni. 2021. gada labākais lasītājs ir pirmsskolas vecuma meitenīte Līva, kas 
apmeklē bibliotēku kopā ar savu mammu un gada laikā izlasījusi 166 grāmatas. Nevar nepieminēt tikpat čaklu 
lasītāju Viktoriju (arī pirmsskolas vecuma), kura izlasījusi 99 grāmatas. 
 
Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

 
Solvita Lībere – Gulbenes bērnu bibliotēkas vadītāja 

“Šis gads ir bijis izaicinājumu un pārsteigumu pilns. Bieži vien darba dienas aizvadītas tukšā bibliotēkā, 
bet ar cerību, ka viss drīz atgriezīsies ierastajās “sliedēs” - laikā, kad bibliotēka bija pilna ar bērniem, ar smiekliem, 
ar darbošanos, ar visu, kas ir vajadzīgs labai bibliotēkai.   

Tomēr šo laiku esam aizvadījuši lietderīgi – pilnveidojot savas profesionālās zināšanas. Kopumā ir apgūti 
gandrīz 60 kursi, semināri un mācības. Pozitīvi, ka tiešsaistē bija iespēja apmeklēt tik daudz un dažādas 
aktivitātes, jo katra no tām atsvaidzina esošās un dod jaunas zināšanas. Sevišķi gribētos izcelt Starptautiskās 
Jāņa Baltvilka balvas ceremonija LU Botāniskajā dārzā jūlijā, kas bija pirmais klātienē apmeklētais pasākums 
Rīgā pēc ilgāka laika. Interesants bija Gulbenes jauniešu centra Bāze organizētais projekts “Roku rokā”, kurā 
deviņas iesaistītās iestādes centās saprast, kā varam strādāt, lai palīdzētu sociālā riska jauniešiem atrast savu 
vietu dzīvē. Gribas izcelt rudenī notikušās mācības klātienē, kurā speciāliste runāja par darbu ar sociālā riska 
grupas jauniešiem, kā arī notika praktisku metožu apgūšana.” 
 
 
Endija Tarvāne – Gulbenes bērnu bibliotēkas galvenā bibliotekāre 

“Šogad apmeklēti 16 kursi/semināri (gan formāli, gan neformāli). Paralēli tam, iegūts Sociālo zinātņu 
bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā un rudenī uzsāktas studijas tālāk - Bibliotēkzinātnes un 
informācijas maģistru studiju programmā. Kopumā varu teikt, ka apmeklētie kursi un semināri, kā arī studijas, 
veicināja izpratni ne tikai par teorētiskajām zināšanām bibliotekārajā darbā, bet arī praktiskiem procesiem, 
komunikāciju ar bibliotēkas apmeklētājiem, bibliotekāra kompetencēm, digitālajām iespējām u.c.” 
 
Anda Krima – Gulbenes bērnu bibliotēkas galvenā bibliotekāre 

“Ļoti noderīga bija semināru kopa, ko organizēja Balvu biedrība "Ritineitis". Ieguvu zināšanas par vizuālo 
materiālu veidošanas lapām tiešsaistē, kas noderēja afišu veidošanā un ieguvu jaunas zināšanas par tiešsaistes 
videoprogrammu jitsi.meet, kurā vēlāk vadīju attālinātās nodarbības skolēniem. Pašvaldības mācību centra 
seminārs "Interneta lietošana pirmskolas vecuma bērniem" deva ieskatu, kā ar bērniem runāt par interneta vidi 
un cik nozīmīga ir vecāku iesaistīšanās šajā procesā. Liels pluss pandēmijas rezultātā ir tas, ka daudzi kursi un 
semināri ir pieejami attālināti. Jo, lai mazpilsētas bibliotekārs nokļūtu līdz Rīgai, jārēķinās ar pilnu dienu un 
transporta izdevumiem. “ 
 
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 
 

Šajā gadā vislielākā problēma bija bērnu un jauniešu bibliotēkas neapmeklēšana. Protams, tas ir 
noticis saistībā ar pandēmiju. Esam pamanījušas, ka sākumskolas vecuma bērni bibliotēku apmeklē tikai kopā ar 
vecākiem, cenšas neuzkavēties. Visa šī neskaidrā situācija ir psiholoģiski grūti izturama, jo bibliotēka vienmēr ir 
bijusi piepildīta ar jautrību, smiekliem, ar bērniem. Šī situācija ir būtiski ietekmējusi bibliotēkas izsnieguma 
samazinājumu, arī apmeklējumu skaitu. Protams, esam piedāvājušas daudz ko  attālināti, taču apzināmies, ka 
skolēniem jau tā ļoti ilgs laiks ir jāpavada pie viedierīcēm. Kā iepriekš minējām, attālinātās nodarbības nav ar tādu 
pievienoto vērtību, kā klātienes. Risinājums - normālās, parastās dzīves atsākšanās. Ceram, ka 2022. gadā bērnu 
bibliotēkas varēs atsākt darbu pilnvērtīgā režīmā. 

Otra problēmu saskatām, ka pusaudžu vecuma bērni nevēlēšanās lasīt nemaz vai lasa angļu valodā. 
Tas ir interesants fenomens, ka bērni ne tikai lasa angļu valodā, bet arī izvēlas runāt angliski. Kad viņiem jautā, 
kāpēc tā tiek darīts, atbilde ir – tā ir vieglāk izteikties! Diemžēl arī grāmatas tiek lasītas angliski un digitāli. 
Risinājums – sadarbība visām iesaistītajām organizācijām un personām – gan skolām un bērnudārziem, gan 
bibliotēkam, gan vecākiem. Gribētos teikt, ka bērniem ir mazliet pat jāpiespiež “mīlēt to Raini”… Protams, jārosina 
arī rakstniekiem rakstīt grāmatas par pusaudžiem aktuālām tēmām. Gribas cerēt, ka maz pamazītēm tomēr tas 
lasīšanas prieks atgriezīsies arī mūsu pusaudžiem. 
 
Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums darbā ar bērniem un jauniešiem  
 

Skatīt sadaļā Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 



 

 35 no 53 
 

8. Novadpētniecība 

 
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 
 
Novadpētniecības darba prioritātes 

• Novadpētniecības datu bāzes ierakstu kvalitātes uzlabošana. Pārskata periodā tika veikti ievērojami 
pasākumi, lai uzlabotu bibliogrāfisko aprakstu un digitalizēto materiālu kvalitāti. 

• Novadpētniecības materiālu popularizēšana. Radītas divas lieliskas izstādes, viena no tām atdodas 
Gulbenes pilsētvidē, otra ceļo pa visu Latviju. Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapas sadaļā Novads 
atspoguļoti digitāli radītie resursi. Būtiski ir noturēt balansu starp digitālo un tradicionālo.  
 

Novadpētniecības krājuma pārvaldība  
 Sadarbībā ar krājuma komplektēšanas speciālistu novadpētniecības krājums tiek papildināts ar 
publicētajiem izdevumiem (novadnieku literārie darbi, audio/mūzikas izdevumi, kultūrvēsturiski pētījumi). Īpaša 
nozīme tiek piešķirta nepublicētajiem materiāliem (atmiņas, fotogrāfijas, zinātniski pētnieciskie darbi). Izlases 
veidā, tomēr joprojām tiek papildinātas tematiskās novadpētniecības mapes, jo bibliotēkas apmeklētāji labprāt 
aplūko drukātos materiālus (Plašāk sadaļā – Novadpētniecības krājums). 
 
Novadpētniecības datu bāze 
 Novadpētniecības datu bāzē tiek veidoti apraksti no novada laikrakstiem “Dzirkstele”, “Gulbenes Novada 
Ziņas”, pagastu laikrakstiem, importēti apraksti no LNB datu bāzes. Uz 01.01.2021 datu bāzē ir 48`207 apraksti. 
Datu bāzē iekļauti arī fotogrāfiju, atmiņu stāstu, pētījumu u.c. nepublicēto materiālu apraksti. 
 

Tabula “Novadpētniecības datu bāze. Ierakstu skaits.” 

 

2018. 2019. 2020. 2021. 

Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

1478 Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

1541 Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

1685 Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

1528 

Pagastu 
bibliotēkas 

 
660 

Pagastu  
bibliotēkas 

1002 Pagastu  
bibliotēkas 

1153 Pagastu  
bibliotēkas 

2743 

Kopā: 2138 Kopā: 2543 Kopā: 2838 Kopā: 4271 

 
 Novadpētniecības datu bāzes veidošanā piedalās arī pagastu bibliotekāres, 2021. gadā sastādot apmēram 
64 % no kopējā ierakstu skaita. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – par 23% vairāk. Pēdējos gadus pagastu 
bibliotēkām ir prasība veidot aprakstus novadpētniecības datu bāzē, līdz ar to ierakstu skaits aug. Ievērojami tas 
ir audzis Covid-19 izraisītās pandēmijas rezultātā, kad bibliotēkas klātienē nevarēja apkalpot apmeklētājus un 
darbs bija jāorganizē attālināti. Tajā laikā tika noteikts datu ievadīšanas apjoms, kas bija jāpaveic. 
 Tā kā 2021. gada prioritāte bija Novadpētniecības datu bāzes kvalitāte, tika piestrādāts pamatīgi. Rediģēti 
1444 apraksti ar skaidrojošiem, vizuāliem labojamiem e-pastos pagastu bibliotēkām. Novadītas 2 lekcijas (par 
digitalizāciju un analītikas aprakstu veidošanu saskaņā ar RDA), 3 individuālas analītikas apraksta nodarbības 
tiešsaistē (Tirzas, Rankas, Daukstu Staru bibliotēkām) izmantojot platformu Jitsi Meet. Uzsākti novadpētniecības 
darba izbraukumi pa pagastu bibliotēkām – tēmas, kas tiek pārrunātas,  ir ierakstu veidošana Novadpētniecības 
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datu bāzē, anotāciju pievienošana, foto digitalizēšana, kļūdas aprakstos. 2021. gadā apmeklētas 6 bibliotēkas: 
Jaungulbenes, Daukstu pagasta Staru, Rankas, Rankas pagasta Gaujasrēveļu, Tirzas, Galgauskas. Sagatavots 
metodisks materiāls, kā importēt aprakstu no LNB datu bāzēm, izmantojot Z39.50 klientu.  
 2021. gadā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku nosūtīti 836 ieraksti no Gulbenes novada laikraksta 
“Dzirkstele”. 
 
Uzziņu pakalpojumu sniegšana 
 2021. gadā novadpētniecības uzziņas raksturo trīs vārdi: novadnieki, notikumi, vietas. Informācija par 
novadniekiem sniegta ļoti daudzās uzziņās. Papildināts vides objekts “Goda bibliotēka” ar 10 ievērojamu 
Gulbenes novada cilvēku vārdiem, materiāli izsniegti teksta digitālās versijas izveidošanai. Tāpat informācija par 
novadniekiem sniegta, meklējot dzimtas saknes, interesējoties par bijušajiem skolotājiem, piedaloties konkursos 
par novadniekiem, veidojot klausāmtakas. Iedzīvotāji interesējušies par notikumiem: Ļeņina pieminekļa 
nojaukšana, Gulbenes 1.Līgo svētki, tautas deju koncerti. Pētītas vietas: Baltā pils, Gaitnieku iela, Vecgulbenes 
muiža. 
 Sniegtas 84 uzziņas (36 vispārīgās tēmas, 48 novadpētniecības tēmas), gandrīz puse no tām 44 – izpildītas 
elektroniski. Biežāk izmantotie uzziņu avoti: Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības datu bāze, LNB 
Digitālā bibliotēka, LNB katalogi (lielākoties Nacionālās bibliogrāfijas) un abonētās datu bāzes (news.lv, 
letonika.lv). Arī mapes ir būtisks avots un joprojām uzziņu darbā ļoti noder. 2021. gadā izmantotas 127 tematiskās 
novadpētniecības mapes (+38%, salīdzinot ar 2020. gadu). 
 
Apjomīgākās tematiskās uzziņas 2021. gadā: 

• Gulbenes ūdenstorņa stāsti (18 elektroniskie dokumenti) 

• Par Viestura ielu (12 elektroniski dokumenti) 

• Barikādes (Gulbenes novads) (11 elektroniski dokumenti) 

• Veišu skolas vēsture (150 kopētas lapas, 7 izdrukas) 
 

Neparastākās uzziņas: 

• Iekšzemes kāpas Lejasciema pagastā 

• Autors dzejolim “Rudens pie Liedes”, sūtīts 1955. gadā no Vorkutas 

• Par Nilu Treiju un Normundu Treiju (iespējamā radniecība) 
 

 Gulbenes novada bibliotēka, sniedzot novadpētniecības uzziņas, šogad ir devusi lielu artavu pilsētas 
pasākumu informācijas un satura veidošanā. Tā ar biedrības “Dēms” iniciatīvu tika savākti un apkopoti materiāli 
par pilsētas ūdenstorņiem, skatāmi izstādē (fiziski – pilsētā pie ūdenstorņa un digitāli – Gulbenes novada 
bibliotēkas mājaslapā). Savukārt uzziņu materiāli par Viestura ielu un tās apbūvi tika izmantoti informatīvajos 
stendos, īpaši veidotā izstādē “Viestura ielas vēsturiskā apbūve”. Tie tika izvietoti Viestura ielā, kad tur Bānīša 
svētku ietvaros norisinājās pilsētā pirmā Mājas kafejnīcu diena.  
 
Projektizstrāde 
Regulāri tiek realizēti projekti saistībā ar novadpētniecības tēmām. 2021.gadā īstenoti 2 projekti (Plašāk sadaļā 
– Projekti): 

1) “Izzinošas ekspedīcijas 2021”. 
2) “Laimes bērni. Kokariem-100”. 
 

 
Novadpētniecības krājums 

Tabula “Novadpētniecības krājums uz 31.12.2021.” 

    Izdevumu veidi Novadpētniecības 
krājums 

% 

 Pavisam kopā: 944   

grāmatas 807 85,4 % 

novadpētniecības mapes 
(rekataloģizētas) 

92 9,7 % 

audiovizuālie dokumenti 40 4,2 % 
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    Izdevumu veidi Novadpētniecības 
krājums 

% 

elektroniskie dokumenti 3 0,3 % 

spēles 1 0,1 % 

notis 1 0,1 % 

  
 Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecības krājumu veido dažāda veida publicētie un nepublicētie 
izdevumi par novadu un novadniekiem: 

• publicētie materiāli (vislielāko fizisko krājumu sastāda grāmatas dažādās nozarēs); 

• nepublicētie materiāli (skolēnu pētījumi, rakstītās atmiņas); 

• foto un audiovizuālie materiāli (atmiņu stāstu ieraksti, fotogrāfijas, video stāsti par novada kultūrvēsturi, 
novadnieku mūzikas, stāstu, filmu CD); 

• tematiski novadpētniecības materiālu apkopojumi par Gulbenes novadu – pilsētu un 13 pagastiem, 
apmēram 300 mapes.  
  

Krājuma uzglabāšana 
 Novadpētniecības krājums (grāmatas, mapes, CD, DVD) viss vienkopus atrodas Novadpētniecības un 
humanitāro zinātņu lasītavā, kas ir svarīgi novadpētniecības darba organizēšanā bibliotēkā (sniegt uzziņas, veidot 
izstādes). Tematiskās novadpētniecības mapes sakārtotas pa 13 pagastiem un Gulbenes pilsētu. Krājums 
atrodas brīvpieejā. Veicot materiālu izvērtēšanu, ar vērtīgākajiem rakstiem un materiāliem joprojām tiek 
papildinātas tematiskās novadpētniecības mapes, jo bibliotēkas apmeklētāji tās labprāt izmanto.   
Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 
 2021. gadā digitalizētas 95 fotogrāfijas. Ļoti vērtīgi materiāli – pilsētas ūdenstorņa fotogrāfijas digitalizētas 
no laikraksta “Dzirkstele” foto negatīvu arhīva. Tāpat apjomīgu un vērtīgu materiālu klāstu bibliotēkas rīcībā 
nodeva ražošanas apvienības “Straume” 4. ceha Gulbenē ilggadējais vadītājs.  
 

Apraksts Materiāla veids Digitalizēto 
vienību skaits 

Metadatu 
ierakstu 
skaits 

Šķieneru ciems (ēkas, pietura) Fotogrāfija 4 4 

Gulbenes ūdenstornis Fotogrāfija 17 2 

Ēkas: Vecgulbenes pils, rija Fotogrāfija 2 1 

Ražošanas apvienības “Straume” 
4. ceha Gulbenē vēsture 
fotogrāfijās (darbinieki, telpas, 
pasākumi) – 1963.-1987.gads 

Fotogrāfija 72 49 

Kopā: 95 56 

 
 
Ierakstīti 7 audio/video ieraksti: 

• Kora “Beverīna” 3 dalībnieku stāsti projekta “Laimes bērni. Kokariem-100” ietvaros audio ieraksts, 2 st. 
45 min. 

• Kora “Daile” 7 dalībnieku stāsti projekta “Laimes bērni. Kokariem-100” ietvaros audio ieraksts, 1 st. 55 
min.  

• Diriģenta, komponista Jāņa Rijnieka stāsts projekta “Laimes bērni. Kokariem-100” ietvaros audio 
ieraksts, 1 st. 40 min. 

• Rakstnieces Laimas Kotas stāsts projekta “Laimes bērni. Kokariem-100” ietvaros audio ieraksts, 27 min. 

• Folkloras pētnieka Gunta Pakalna stāsts par novadnieci, folkloristi Ritu Drīzuli (100 gadu jubilejā) audio 
ieraksts, 1 st. 37 min. 

• Stāstu vakara par brāļiem Kokariem projekta "Laimes bērni. Kokariem-100" ietvaros video ieraksts. 

• Sākti vākt Covid stāsti – audio ieraksts 13.min., darbs turpinās. Bibliotēkas “covidstāstu” vākšanas 
process un video atspoguļots laikraksta Neatkarīgā Rīta Avīze lapā - nra.lv: https://ieej.lv/JtXpv. 
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Projekta “Laimes bērni. Kokariem-100” ietvaros sadarbībā ar jauniešiem tapušas 4 video īsfilmas (apmēram 2 
minūtes garas) par novadniekiem, diriģentiem Imantu un Gido Kokariem. 
 Izveidotas 5 digitālās izstādes: 3 par izzinošajām ekspedīcijām Gulbenes novadā laika posmā no 2019. 
līdz 2021. gadam, ”Ūdenstorņa stāsti” un “Laimes bērni. Kokariem-100”. Izstādes skatāmas Gulbenes novada 
bibliotēkas mājaslapas sadaļā Novads, Digitālās izstādes. 
 Lai digitalizācija noritētu kvalitatīvi arī Gulbenes novada pagasta bibliotēkās, tika novadīta nodarbība par 
digitālizācijas procesu, nosūtīts metodisks materiāls.  
 
Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums 
 2021. gadā Novadpētniecības krājums ir papildināts ar 16 grāmatām. Izdotas grāmatas par novadniekiem, 
par novada kultūras vēsturi, kā arī novadnieku daiļdarbi. Kopumā krājuma kvalitāte vērtējama kā ļoti laba, jo 
krājums aktīvi izmantots uzziņu veikšanā, izstāžu gatavošanā. Daudz interesantu un vērtīgu materiālu nākuši klāt 
saistībā ar projektiem “Laimes bērni. Kokariem-100” un “Ūdenstorņa stāsti”. Krājums papildināts gan ar 
fotogrāfijām, gan audio stāstiem un video īsfilmām. Materiālu vākšanā joprojām tiek akcentētas Gulbenes 
novadam raksturīgās, unikālās vietas, lietas un notikumi.       
 
Interesantākie un vērtīgākie jaunieguvumi: 

• 2021. gada kalendārs ar mākslinieku Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes darbu iedvesmotiem 
rakstiem; 

• “Autogrāfs 4” – novada autoru darbu kopizdevums; 

• Tirzmalietes daiļradei veltītas 3 grāmatas.  
 

Novadpētniecības krājuma izmantojums  
 Novadpētniecības krājuma grāmatu izsniegums 2021. gadā palielinājies dubultā, izsniegtas 184 grāmatas. 
Daudz grāmatas tika izmantotas novadpētniecības darba vajadzībām – veidojot izstādes, gatavojot informāciju 
sociālo tīklu tēmturim #pētnieks. Tematiskajām novadpētniecības mapēm izsniegums samazinājies par pusi (184 
mapes). Tomēr mapes ir ērts un joprojām iecienīts avots novadpētniecībā. Izmantojums nav vērtējams, jo atkarīgs 
no vietējās kopienas aktivitātes novadpētniecības jomā konkrētajā gadā, kā arī iespējas apmeklēt bibliotēku 
klātienē. Vērtējot izsniegumu laika intervāla ziņā, ļoti iezīmējas mājsēdes perioda mēneši – marts, aprīlis un 
oktobris. Pieprasītākā grāmata 2021. gadā novadpētniecības krājumā bijusi Laimas Kļaviņas “Jūlijs Straume: 
lietišķās mākslas meistars”. 
 Joprojām daudz tiek izmantoti vietējā laikraksta “Dzirkstele” izdevumi. Tie, kas izdoti pēc 1990. gada, 
pieejami uz vietas, bibliotēkā. Izmanto skolēni zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā, pašvaldības darbinieki 
informācijai darba vajadzībām, informācijas vākšanai dažādu projektu realizācijai. 
 Starp skaitļiem, diagrammām un tabulām, lielākais prieks bija iedvesmot radīt, saglabāt, paradīt pieejamus 
vietējos stāstus. Sakarā ar novadnieka valodnieka, mediķa Alfrēda Gātera jubileju tika apzināti esošie materiāli 
un vākti jauni. Tā vietējā valodniece Sarmīte Balode iedvesmota atšifrēja sava radinieka Alfrēda Gātera vēstules 
no trimdas, ar domu izdot grāmatu – tādejādi veicinot dzīvesstāstu pieejamīb 
 
 
Novadpētniecības darba popularizēšana 
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Izstādes: tradicionālās un digitālās 
 2021. gadā izveidotas 9 tradicionālās izstādes: tematiskās (Uzvedumam “Skroderdienas Silmačos” 
Druvienā – 35, Izzinošas ekspedīcijas 2021, Ziema? Ziema!), 
novadniekiem veltītās (Rakstniecei Tirzmalietei – 145, Ritai Drīzulei – 
100, Jānim Porukam – 150). Izveidotas 5 digitālās izstādes: divas no 
tām ir tradicionālo izstāžu digitālās versijas (Laimes bērni. Kokariem-
100 un Ūdenstorņa stāsti), kā arī Izzinošo ekspedīciju Gulbenes 
novadā 3 digitālās izstādes ar fotogrāfijām, maršruta aprakstiem.   
  Pirmā ceļojošā izstāde – “Toreiz un tagad” (vietas un ēkas 
Gulbenes pilsētā fotoattēlos pirms 100 gadiem un precīzi tās pašas 
vietas mūsdienās) – turpināja ceļot arī 2021. gadā pa 6 pagastu 
bibliotēkām. Lepnums un prieks ir par 2021. gadā izveidoto ceļojošo 
izstādi, kas veltīta novadniekiem, izcilajiem kordiriģentiem Imantam 
un Gido Kokariem “Laimes bērni. Kokariem-100” (deviņas A1 formāta 
planšetes). Izstādē redzamas fotogrāfijas, laikabiedru, koristu 
atmiņas teksta un audio formā. Brāļiem Kokariem nozīmīga vieta bija 
Cēsis, tāpēc pirmā vieta, kur tā aizceļoja, bija Cēsu Centrālā 
bibliotēka, 2022. gadā izstāde ceļojumu turpinās.  
 
Izglītojošas, izzinoši praktiskas nodarbības un pasākumi 

• Projekta "Laimes bērni. Kokariem-100" ietvaros notika četras 
izglītojošas nodarbības jauniešiem (2 klātienē un 2 tiešsaistē). 
Izmantojot neformālās izglītības metodes, iepazīti novadnieki, 
diriģenti Imants un Gido Kokari. Nodarbības viešņa, rakstniece 
Laima Kota dalījās savā stāstā par brāļiem Kokariem. Bērniem 
bija jāveic dažādi izzinoši uzdevumi. Nodarbībās piedalījās 11 
bērni, 4 pieaugušie. Notika arī stāstu vakars par brāļiem 
Kokariem, kurā stāstos dalījās Imanta Kokara studentes, 
diriģentes Aira Birziņa un Rota Salmiņa. 

• Nodarbība "Veido ekspedīciju". Jauniešu centra "Bāze" rīkotās 
nometnes ietvaros bibliotēkā notika nodarbība par informācijas 
meklēšanas resursiem, kā arī tika sniegti padomi ekspedīcijas 
maršrutu izstrādē. Praktiska darbošanās un uzdevumi. Nodarbībā 
piedalījās 14 bērni. 

• Jau trešo gadu veiksmīgi norit sava novada izzināšana. 
"Izzinošas ekspedīcijas” 2021. gadā notika Beļavas, Lejasciema 
un Stradu pagastos. Kopā ar ekspertiem Edžu Vējiņu, Intu Balodi, Juri Zaķi, Elēnu Obrumāni iepazīti dabas 
objekti, kultūras vēstures pieminekļi, mājvietas, vietējās tradīcijas un dzimtu stāsti. Kopumā ekspedīcijas 
apmeklēja 60 cilvēki. 

 
Sociālie tīkli, bibliotēkas mājas lapa, laikraksti 
  

Novadpētniecības resursi un krājums (senie laikraksti, 
novadpētniecības datu bāze) tiek popularizēti, izmantojot sociālos 
tīklus. Gulbenes novada bibliotēkas Facebook un Instagram kontos 
katru ceturtdienu ar tēmturi #pētnieks tiek ievietoti foto ar informāciju 
par kādu vēsturisku notikumu, aktuālu notikumu vai novadnieku 
jubilejām. Laikrakstā “Gulbenes Novada Ziņas” un Gulbenes novada 
bibliotēkas mājaslapā publicēti 9 raksti, stāstot par novadniekiem un 
aktuālajiem pasākumiem novadpētniecībā. 
Apzināti Gulbenes novadā pierakstītie ticējumi par ziemu un 
Ziemassvētkiem, kuri tika popularizēti, izveidojot drukātās un digitālās 
atklātnes. 
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Sadarbība novadpētniecības jomā 
 

• Tautas lietišķās mākslas studija “Sagša” (izstādes “Prieks, kur tu rodies?” eksponēšana bibliotēkā); 

• Jēkabpils pilsētas bibliotēka (ceļojošā izstāde – foto mākslinieka Aloiza Savicka foto izstāde “Latgale 
fotogrāfijās” ); 

• Biedrība “Dēms” (kopīgi veidota izstāde pilsētvidē pie ūdenstorņa “Ūdenstorņa stāsti”); 

• Cēsu Centrālā bibliotēka (ceļojošās izstādes “Laimes bērni. Kokariem-100”eksponēšana); 

• J. Vītola Mūzikas akadēmija (materiālu vākšana par brāļiem Kokariem ceļojošajai izstādei) 

• Brāļiem Kokariem veltītā ekspozīcija Ozolkalnā (materiālu vākšana par brāļiem Kokariem, izstādes 
eksponēšana); 

• Gulbenes Mākslas skola (ceļojošas izstādes “Laimes bērni. Kokariem-100” maketēšana, izstādes 
“Ūdenstorņa stāsts” maketēšana); 

• Ļoti lieliska sadarbība un atbalsts ar daudziem ekspertiem, kuri katrs savā jomā ir devuši atbalstu 
dažādos bibliotēkas pasākumos (Aira Birziņa, Rota Salmiņa, Juris Zaķis, Edžus Vējiņš);  

• Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs / Jānis Siliņš – izmantojām fotogrāfijas 
no muzeja krājuma, veidojot izstādi “Skroderdienām Druvienā – 35”, savukārt bibliotēka muzejam sniedza 
informāciju par Gulbenes novadniekiem; 

• Latvijas Nacionālais kultūras centrs – organizējot tikšanos ar “Dailes” koristiem, viņiem nosūtot 
materiālus par diriģentu Jāni Rijnieku nekrologam. 

 
Jauninājumi novadpētniecības darbā 
 

Jaunas mācību metodes. Laikā, kad nepieciešams attālināti strādāt ar pagastu bibliotēku vadītājām par 
metodiskiem jautājumiem novadpētniecības darbā, atklātas lieliskas metodes: video lekciju ieraksti, kurus 
bibliotekāres var noklausīties jebkurā laikā. Tā tika ierakstīta 40 minūtes gara video lekcija par bibliogrāfisko 
aprakstu veidošanu saskaņā ar RDA arī Novadpētniecības datu bāzē. Tāpat tika rīkotas individuālas konsultācijas 
par bibliogrāfisko aprakstu veidošanu, izmantojot bezmaksas tiešsaistes platformu Jitsi Meet. 

Kvadrātkodi. Lieliska iespēja papildināt tekstus, fotogrāfijas ar audio, 
video failiem. Tā ceļojošā izstāde “Laimes bērni. Kokariem-100” 
papildināta ar īsiem stāstu fragmentiem audio formātā. Tāpat izstādē 
par Tirzmalieti ievietoti kvadrātkodi ar dzejas lasījumiem video 
formātā. Šādi tika papildināts arī raksts laikrakstā “Gulbenes Novada 
Ziņas”, kur tika ievietoti kvadrātkodi ar audio stāstiem par brāļiem 
Kokariem. 
Jauns metodisks materiāls. Sadarbībā ar novada pašvaldību 
ERASMUS+ projekta “My Community 2020” ietvaros – projekts 
balstās uz jaunu inovatīvu metožu un pieeju izstrādi, kas dod 

ieguldījumu digitālo prasmju un kultūras mantojuma jomā – izstrādāta rokasgrāmata un mācību programma 
nodarbību vadītājiem “Digitālās prasmes vietējās vēstures veidošanai”. Materiāli izdalīti novada pagastu 
bibliotēkām, kā arī skatāmi Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā vai lapā: https://ieej.lv/Bo3Eh. Savukārt, 
izmantojot projekta ietvaros izstrādātos materiālus, sagatavota pieaugušo neformālās izglītības programma “Radi 
savu dzimtas stāstu pats”. 

 
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 
 

• Darba apjoms. Novadpētniecības darba apjoms ir milzīgs. Jāprot izvērtēt prioritātes un katram darba 
virzienam veltīt noteiktas darba stundas. Vislielākais darbs paiet, veidojot novadpētniecības datu bāzi, 
trūkst laika digitalizēt un aprakstīt iedzīvotāju iesniegtās fotogrāfijas. Novadpētniecības lasītavā 
iepriekšējos gadus un arī šogad ļoti palīdzēja  vietējās jaunietes – brīvprātīgi palīdzot atšifrēt audio 
materiālus. 

• Profesionālā informācija. Nepieciešamas praktiskas darba vadlīnijas, prakses, ieteikumi, piemēram, 
ieteikumi dažādu novadpētniecības resursu bibliogrāfisko aprakstu veidošanai, novadpētniecības digitālo 
resursu veidošana, digitālo materiālu uzglabāšana utt. 

• Novadpētniecības materiālu atrādīšana. Šobrīd Novadpētniecības datu bāzes unikālos materiālus 
interneta vidē var atrast, tikai ieejot Gulbenes novada bibliotēkas katalogā. Ja kāds Liepājā raksta 
pētniecības darbu par leģionāriem, tad diez vai zinās, ka Gulbenes novada bibliotēkas Novadpētniecība 
datu bāzē ir bibliogrāfiskie apraksti ar digitalizētām leģionāru rakstītām vēstulēm. Viens no risinājumiem 
varētu būt jaunā DOM sistēma. Bet arī tur jāiegulda papildus darbs datu integrācijai, jo tieši no BIS Alise 
tas nav iespējams.   
 

 

https://ieej.lv/Bo3Eh
https://ieej.lv/Bo3Eh
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Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 

Neskatoties uz daudzajiem 2021. gadā piedzīvotajiem ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas dēļ, 
aktivitātes un pasākumi novadpētniecības jomā Gulbenes novada bibliotēkā ir bijuši ļoti daudzveidīgi, raženi un 
emocijām piepildīti. Bibliotēkas Novadpētniecības krājuma materiāli ir izmantoti Gulbenes pilsētvides stāstos, 
ceļojošajā izstādē, izzinošos pasākumos. Arī turpmākais gads solās būt izaicinošs un darba pilns, jo idejas un 
plāni ir vienmēr. 
 

9. Gulbenes bibliotēkas Reģionālā mācību centra darbība 

 
Reģionālajā mācību centrā 2021.gadā atkārtoti licenci saņēmušas 2 pieaugušo neformālās izglītības 

programmas - Radi savu dzimtas stāstu pats (12h) un Datora un interneta lietošanas prasmes I (16h). no jauna 
izstrādāta un licencēta programma Datora un interneta lietošanas prasmes II (22h) Neskatoties uz to, ka 
2021.gadā nevienā no pieaugušo neformālās izglītības programmām mācības nenotika, tomēr ir ļoti būtiski, ka 
tās ir licencētas pašvaldībā. 

Katru gadu, sadarbojoties visām bibliotēkas nodaļām, tiek izstrādāts nodarbību piedāvājums 
skolām. 2021.gadā tika izstrādāts klātienes un attālinātais piedāvājums. Attiecībā uz mācību centru, 
vispieprasītākā programma bija “Palīgs Tev!” kuras laikā skolēni gatavojas Zinātniski pētnieciskajiem darbiem, 
mācoties informācijas meklēšanu datubāzēs. 2021.gadā nodarbībā piedalījās 7 klases ar 137 skolēniem. Paši 
skolēni atzina, ka bieži vien ikdienā izmanto nepārbaudītus informācijas avotus, tāpēc bija vērtīgi iepazīties ar 
kvalitatīviem un pārbaudītiem informācijas avotiem. 

2021.gadā kopumā sniegtas 76 individuālās konsultācijas. 23 no šīm konsultācijām bija par e-
pakalpojumu lietošanu, bet 43 – datora un interneta lietošanā (video veidošana un apstrāde, MS Word un Excel 
lietošana, Zoom un MS Teams izmantošana, bilžu ielāde un apstrāde, dažādu interneta lapu apmeklēšana. 

No 22. – 26.martam visā Latvijā un arī Gulbenes novada bibliotēkā tika organizētas Digitālās nedēļas 
aktivitātes. Kopumā notika 5 dažādi attālinātie pasākumi, pulcējot 237 interesentus. Viens no aizraujošākajiem un 
interesantākajiem pasākumiem bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciālista Augusta 
Zilberta nodarbība bibliotekāriem “Kā tuvoties lasītājiem attālinātā laikmetā: tiešsaistes piemēri, padomi un rīki.” 

2021.gadā veiksmīgi izstrādāti 2 Nordplus projekti. Projekts “Non-formal education in library – opportunity 
for everybody” (Neformālā izglītība bibliotēkā – iespēja ikvienam) paredzēts bibliotekāriem. Projekta laikā 3 
Baltijas valstu bibliotekāri dalīsies savā pieredzē par pieaugušo neformālās izglītības organizēšanu savās 
bibliotēkās. Daloties pieredzē un savstarpēji apmainoties ar viedokļiem, ir iespēja kopīgi meklēt risinājumus 
dažādām ar pieaugušo izglītību saistītām problēmām bibliotēkās kā arī veicināt kolēģu iesaisti pieaugušo 
izglītošanā. 

Projekts “Digi-tall seniors” (Digitāli seniori) paredzēts senioru auditorijai. Pandēmijas laikā lielākajai daļai 
cilvēku bija nepieciešamība strādāt digitālajā vidē, tādējādi apgūstot jaunas prasmes. Ne visiem šis uzdevums 
bija paveicams, diemžēl daļa no senioriem netika galā ar šo uzdevumu un tādējādi radās vēl lielāka plaisa starp 
cilvēku un tehnoloģijām. Pandēmijas laikā aktualizējās arī jautājums par medijpratību un kritisko domāšanu tieši 
senioru vidū. Projekta laikā plānota 2 Baltijas valstu sadarbība, kopīgi iepazīstoties ar abu valstu pieredzi 
pieaugušo neformālās izglītības jomā. (skatīt tabulu “Projektu apkopojums”) 

2021.gadā netika realizētas pieaugušo neformālās izglītības programmas, ņemot vērā ierobežojumus un ārkārtas 
situācijas izsludināšanu. Neskatoties uz to, iedzīvotāji jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsās bibliotēkā pēc 
palīdzības vai arī izmantoja attālinātos pakalpojumus. 

 

10. Projekti 
 
      

Tabula “Projektu apkopojums” 
 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

EUR 

Projekta apraksts  
(t.sk. īstenošanas laika periods, rezultāti, īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts / 
neatbalstīts 

 “Dabas 
(T)elpa 
bibliotēkā” 

Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonds,  

600,00 Projekta "Dabas (T)elpa bibliotēkā" mērķis bija 
iepazīstināt bērnus un jauniešus ar latviešu 
rakstnieku sarakstītajām grāmatām par dabu, 
rosinot lasīšanas kā jēgpilnas nodarbes 
pieņemšanu ikdienā; mudinot  iegūtās zināšanas 

 Atbalstīts 
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Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

EUR 

Projekta apraksts  
(t.sk. īstenošanas laika periods, rezultāti, īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts / 
neatbalstīts 

Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

par dabas aizsardzību pielietot praktiski. Ar 
skolēniem tikās Māris Olte, Viesturs Ķerus, 
Agnese Vanaga, Linda Kukare- Aldersone un 
Ingmārs Līdaka. Tikšanās notika Gulbenes 3. 
pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī Gulbenes 
novada vidusskolā ar skolēniem no 3. un 4. 
klases, kopā tikšanās apmeklēja 172 
bērni/skolēni un 31 pieaugušais, katrs autors 
novadīja divas tikšanās, kopumā notika 10 
tikšanās.  

“Laimes bērni. 
Kokariem-100” 

Latvijas 
valsts mežu 
un Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonda 
atbalstītā 
Vidzemes 
kultūras 
programma, 
Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

802,00 Novadnieku, izcilo kordiriģentu Imanta un Gido 
jubilejai veltīts projekts ar dažādām aktivitātēm. 
Vākti un apkopoti laikabiedru, kora dalībnieku 
stāsti un fotogrāfijas. Rezultātā izveidota ceļojošā 
izstāde, digitālā formā skatāma arī Gulbenes 
novada bibliotēkas mājaslapā. Jauniešiem 
noorganizētas 4 nodarbības, iepazīstot brāļus 
Kokarus. Iesaistoties jauniešiem, izveidotas 4 
video īsfilmas par diriģentiem. Projekta 
noslēgumā rīkots stāstu vakars ar diriģentēm 
Rotu Salmiņu un Airu Birziņu. Projekta norises 
laiks: 16.maijs - 30.novembris, 2021.gads.  

 Atbalstīts 

“Izzinošas 
ekspedīcijas 
2021” 

Latvijas 
valsts mežu 
un Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonda 
atbalstītā 
Vidzemes 
kultūras 
programma, 
Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

302,00  Popularitāti guvušais pasākums jau trešo gadu 
ekspertu pavadībā piedāvāja iespēju izstaigāt 
novada pagastus, uzklausīt stāstus, iepazīt 
vietējo kultūras un dabas mantojumu. 2021. gadā 
izzināti Beļavas, Lejasciema, Stradu pagasti. 
Katrai ekspedīcijai izveidots maršruts un 
apskates objektu apraksts ar fotogrāfijām, 
skatāms Gulbenes novada bibliotēkas mājas 
lapā. Ekspedīcijās piedalījās 60 dalībnieki, no 
tiem 4 bērni. Projekta norises laiks: 30.maijs - 
6.novembris, 2021.gads. 

 Atbalstīts 
 

Digitāli seniori Nordplus 2740,00 Mobilitātes projekts kopā ar partneriem no Tartu 
Publiskās bibliotēkas. Mērķuaditorija: seniori. 
Projekta mērķis ir dalīties un gūt pieredzi darbā ar 
senioru auditoriju. Rast idejas, kā mūsdienās 
stiprināt senioru kritisko domāšanu un izpratni par 
to, kā saprātīgi izmantot informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas. Projekta īstenošanas 
periods ir no 1.06.2021. - 1.06.2022. 

Atbalstīts 

Neformālā 
izglītība 
bibliotēkā- 
iespēja 
ikvienam 

Nordplus 8220,00 Mobilitātes projekts kopā ar partneriem no 
Ignalinas bibliotēkas (Lietuva) un Polvas 
bibliotēkas (igaunija). Mērķauditorija: bibliotekāri. 
Projekta mērķis ir gūt jaunas zināšanas un 
pieredzi pieaugušo neformālās izglītības jomā 
publiskajās bibliotēkās, kā arī dalīties pieredzē ar 
citu valstu kolēģiem, lai pilnveidotu un attīstītu 
neformālās izglītības piedāvājumu bibliotēkā. 
Projekta īstenošanas periods ir no 1.06.2021. - 
1.06.2022. 

Atbalstīts 
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Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

EUR 

Projekta apraksts  
(t.sk. īstenošanas laika periods, rezultāti, īss 
kopsavilkums) 

Atbalstīts / 
neatbalstīts 

“Viņas stāsts” Valsts 
Kultūrkapitāla 
fonds, 
Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

750,00 Projekta ietvaros tika noorganizēta 8 klātienes 
literārās tikšanās ar četrām latviešu 
oriģinālliteratūras autorēm: Daci Vīganti, Vinetu 
Trimalnieci, Lauru Vinogradovu, Sabīni Košeļevu. 
 Dazāda vecuma auditorijai tika popularizēta 
jaunākā latviešu literatūra,iepazīstot dažādus 
literatūras žanrus, veicinot diskusijas par 
sadzīviskiem un eksistenciāliem jautājumiem. 
Rosināta lasīšana kā jēgpilna nodarbe, tādējādi 
izkopjot katra lasītāja ētisko domu, valodu, 
kultūru, intelektu, kritisko domāšanu. 

Atbalstīts 

EUROPE 

DIRECT 

informācijas 

tīkla” 

informācijas 

punktus 

uzturošo 

struktūru 

izveide. 

Eiropas 

Komisija 

23 467,00 Europe Direct informācijas centra Gulbenē 

darbības galvenais mērķis - nodrošināt visiem 

iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētas teritorijā 

viegli pieejamu informāciju par Eiropas 

Savienības darbības jomām - likumdošanu, 

politiku, programmām un finansējuma iespējām, 

īpaši par to, kā tās ietekmē viņu dzīvi ikdienā. 

EUROPE DIRECT informācijas centrs Gulbenē 

2021. gadā noorganizējis izglītojošus seminārus, 

arī tiešsaistē, veiktas apmācības, nodarbības 

bērrniem, konkursi, kā arī organizēti Eiropas 

kultūras vakari. Kopā noorganziēti 17 pasākumi, 

iesaistot 827 iedzīvotājus. 

Atbalstīts 

"Dzīve 

grāmatā, 

grāmata 

dzīvē” 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds, 

Gulbenes 

novada 

bibliotēka 

800,00 Projektā ir plānotas lekcijas bibliotekāriem un 

literāri pasākumi lasītājiem. Gan bibliotekāri, gan 

lasītāji tiksies ar sērijas “Es esmu…” grāmatu 

autoriem: Māri Bērziņu (romāns par Vili Lāci 

“Nākotnes kalējs”), Andri Akmentiņu (romāns par 

Jāni Ezeriņu “Meklējot Ezeriņu”), Ingu Žoludi 

(romāns par Jāni Poruku) un Ilzi Jansoni (romāns 

par Ilzi Šķipsnu “Laika rēķins”). 

2021.gadā notika I.Žoludes lekcija bibliotekāriem 

un saruna ar lasītājiem par Jāni Poruku. Pārējie 

projekta pasākumi notiks 2022.gadā. 

Atbalstīts 

KlausāmDzeja Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds, 

Gulbenes 

novada 

bibliotēka 

840,00 Tika izveidoti dzejnieku ierakstītie audioieraksti ar 

viņu dzeju, atskaņojoti Gulbenes novada iestādēs 

dzejas mēneša ietvaros. 10. septembrī notika 

Dzejas dienu pasākums. 

Atbalstīts 

“Think global, 

act local” 

British 

Council 

3200,00 Cilvēku iesaistīšana un izglītošana vietējā 
sabiedrībā konkrētas tēmas izpratnē, kvalitatīva 
satura veidošana vietējos medijos (laikraksts, 
mājaslapas). Projekta ietvaros veicināta 
pētnieciskā žurnālistika, pētot sabiedrībai 
aktuālas tēmas. Izglītojošs un kvalitatīvs saturs 
veidots, izmantojot uzticamus informācijas 
avotus.  

Neatbalstīts 
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Projektu apraksts  
 

Projektā “KlausāmDzeja“ piedalījās 6 autori: Inga Gaile, Tīna Žmuida, Mikus Rotavots, Daniela Šīrone, 
Artis Ostups un Anna Klaudija Krieviņa. Dzejnieki ierakstīja savu dzeju, kuru bija iespēja dzirdēt dažādās 
Gulbenes novada iestādēs septembra- dzejas mēneša ietvaros. 10. septembrī, Dzejas dienu ietvaros, varēja 
dzirdēt četrus talantīgus dzejniekus un viņu darbus. Dzeju lasīja - Inga Gaile, Tīna Žmuida, Mikus Rotavots, 
Daniela Šīrone. Par muzikālo noskaņu parūpējās Krišjānis Upāns. 

 
Projekta “Viņas stāsts” ietvaros lasītāji iepazina četras jaunas un daudzsološas rakstnieces, kuras spoži 

debitējušas latviešu literatūrā galvenokārt kā stāstu meistares: Daci Vīganti, Vinetu Trimalnieci, Lauru 
Vinogradovu un Sabīni Košeļevu. Kopā notikušas 8 tikšanās dažādām auditorijām Gulbenes novada bibliotēkā, 
Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Gulbenes novada vidusskolā, Stradu pagasta Stāķu bibliotēkā,  
Lejasciema pagasta bibliotēkā un Beļavas pagasta bibliotēkā. Tieši klātienes sarunas bija tik vērtīgas šajā 
digitālās saziņas laikā! Vairāk par noorganizētajiem pasākumiem skatīt pie Pakalpojumi un pasākumi. 

 
2021.gada 30.aprīlī noslēdzās bibliotēkas realizētais projekts „Europe Direct informācijas centrs 

Gulbenē”. Tā kā 2020.gada noslēgumā Gulbenes novada bibliotēka startēja jaunajā Eiropas Komisijas 
organizētajā publiskajā projektu konkursā un 2021.gada sākumā iesniegtais projekts saņēma atbalstu, tad līdz 
2025.gadam Europe Direct Gulbenē darbību  nodrošinās Gulbenes novada bibliotēka. No 2021. gada 1. maija 
visā Eiropā darbu uzsāka vairāk nekā 420 EUROPE DIRECT centri, no tiem Latvijā- 7 centri. Europe Direct centru 
uzdevums ir veidot saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts 
pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām, sniegt objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm 
Eiropā, kā arī rosināt iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni. 

Tika uzturēta Gulbenes novada bibliotēkas tīmekļa vietnē www.gulbenesbiblioteka.lv sadaļa ED Gulbenē, 
kas regulāri tiek papildināta ar informāciju par centra piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm, kā arī aktuālu 
ES informāciju. 2021.gadā veikti 48 ieraksti. Plašākas mērķauditorijas sasniegšanai informācija par centra 
aktivitātēm un ES tiek regulāri ievietota EDIC Gulbenē profilā sociālajā tīklā Facebook 
www.facebook.com/EDICgulbene.  

Minētā projekta rezultātā ir noorganizēti 17 dažādi pasākumi visām iespējamām mērķauditorijām vietējā 
kopienā (bērniem, jauniešiem, nodarbinātajiem, senioriem, uzņēmējiem, nevalstiskām un sabiedriskajām 
organizācijām), aktivitātēs iesaistot 827 iedzīvotājus. Vairāk par pasākumiem, skat. Pasākumi atsevišķām lasītāju 
mērķgrupām vai tematiskie pasākumi. 
 

Projekta “Dzīve grāmatā, grāmata dzīvē” realizācijas gaitā 2021./2022.gadā plānotas lekcijas 
bibliotekāriem un literāri pasākumi lasītājiem. Katrā auditorijā pasākumi notiks vienu reizi mēnesī. Gan bibliotekāri, 
gan lasītāji tiksies ar sērijas “Es esmu…” grāmatu autoriem: Māri Bērziņu (romāns par Vili Lāci “Nākotnes kalējs”), 
Andri Akmentiņu (romāns par Jāni Ezeriņu “Meklējot Ezeriņu”), Ingu Žoludi (romāns par Jāni Poruku) un Ilzi 
Jansoni (romāns par Ilzi Šķipsnu “Laika rēķins”). 2021.gadā notika I.Žoludes lekcija bibliotekāriem un saruna ar 
lasītājiem par Jāni Poruku. Pārējie projekta pasākumi notiks 2022.gadā. 
 
Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

 

• Abi ar novadpētniecības tēmu saistītie projekti “Izzinošas ekspedīcijas 2021” un “Laimes bērni. Kokariem-
100” sākotnēji tika sniegti Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, kur atbalstu neguva. Ekspedīciju 
projekts tiešām idejiski ir vairāk lokāls, tāpēc atbilstošāks Vidzemes kultūras programmai.   

• Projektu realizācijas darbs pandēmijas situācijā prasīja lielāku elastību, prasmi reaģēt uz esošo situāciju 
un būt gataviem izmaiņām. Dažus no projektā paredzētajām aktivitātēm nācās pārcelt uz tiešsaisti. Tomēr 
prieks, ka projekta “Viņas stāsts” paredzētās kātienes tikšanās ar jaunajām autorēm izdevās realizēt 
klātienē. No pasākumu apmeklētājiem saņēmām pateicību un patiesu satikšanās prieku. 
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11. Publicitāte 

 
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 
 

Par aktualitātēm, gaidāmajiem pasākumiem tiek paziņots dažādos veidos. Tiek izmantoti sociālie tīkli – 
Facebook, Instagram, kā arī TikTok. Informācija tiek ievietota arī bibliotēkas  mājaslapā 
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/,  kur tā tiek ievietota pilnīgāka kā sociālajos tīklos. Tas tiek arī norādīts pie 
sociālo tīklu publicitātes aprakstiem. 

Pašā bibliotēkā tiek izvietoti arī plakāti ar afišām, kas norāda uz dažādiem pasākumiem un aktivitātēm, 
kuras plānojas bibliotēkā tuvākajā laikā. Šīs pašas afišas tiek izvietotas ari pilsētā, kur ir izvietoti afišu stendi 
(kopumā 6 vietās). 

Līdzko ir pieejamas jaunas grāmatas, tās tiek reklamētas ne tikai sociālo tīklu vidē, bet arī tiek izveidots 
video ar grāmatu vākiem un nelielu aprakstu par grāmatu, kurš tiek rādīts gan pie bibliotēkas ārdurvīm uz ekrāna, 
gan arī bibliotēkas otrajā stāvā – pie pieaugušo lasītāju nodaļas. 

Ārējie kanāli, kuri tiek izmantoti Gulbenes novada bibliotēkas publicitātei ir Gulbenes novada pašvaldības 
mājaslapa – https://www.gulbene.lv/lv/, kā arī informatīvais izdevums “Gulbenes Novada Ziņas” un vietējais 
drukātais laikraksts “Dzirkstele”, kā arī tā portāls – https://dzirkstele.lv/.  
 
Bibliotēkas informācija mājaslapā 

Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapā 2021.gadā tika ievietotas vairāk kā 104 publikācijas, kuras ietver 
informāciju par bibliotēkas darbību, afišas par plānotajiem pasākumiem bibliotēkā, kā arī dažādi raksti. Mājaslapā 
ir izvietotas 6 digitālās izstādes. 

Gulbenes novada bibliotēkas mājaslapas sasniegtā auditorija ir 20 471 lietotājs. Visbiežāk izmantotā ierīce 
no kuras tiek izmantota mājaslapa ir mobilā ierīce, kuras pārsvars ir puse no kopējā lietotāju skaita jeb 50,08%. 
Populārākās sadaļas ir bijušas: jaunumi; kontakti; pakalpojumi. Bibliotēkas mājaslapu pārsvarā lietotājs meklē 
pats, nevis tiek nosūtīts no kādas publikācijas, kura saite aizved uz mājaslapu. Organiski tas notiek 61,92% 
gadījumu.  

Bibliotēkas informācija sociālajos medijos 

Tiek aktīvi izmantotas dažādas sociālas 
platformas, kas veicina Gulbenes novada 
bibliotēkas atpazīstamību. Platformā TikTok 
sekotāju skaits atšķirībā no 2020.gada, kad tie 
bija 53 sekotāji, ir 2021.gadā pieaudzis līdz pat 
478 sekotājiem. Šajā laikā ir ievietoti 22 video, 
kas rezultējies ar 206 990 lietotājiem, kā arī 
reakcijas un darbības uz video ir notikušas 6 
144 reizes. Ļoti izteikti mērķauditorija šajā 
platformā ir sievietes, kas sastāda 71,8%.  
Platformā Instagram ir sasniegti 3 815 lietotāji. 
Arī šajā platformā mērķauditorija ir sievietes, 
kuru vecumposms ir 35-45. 2021.gada laikā ir 
ievietotas 181 publikācijas, kā arī 110 īsie 

stāsti, kuri pazūd pēc 24 stundām pēc to ievietošanas. Savukārt bibliotēkas Facebook konts šajā laika posmā ir 
sasniedzis 149 366 lietotājus. Arī šeit ir mērķauditorija sievietes vecumposmā no 35 līdz 45 gadiem. Ir 
pievienojušies vismaz 200 jauni sekotāji. Ir izvietoti 407 ieraksti.  Vislielāko auditoriju sasnieguši tādi ieraksti: 
“Imunitāte mūsu pašu radīta” (27,5 tūkstoši), “Jaunatnes ikdienas digitālo ideju attīstībai” (25,2 tūkstoši), kā arī 
“Somu dzejniece Heli Laaksonen”(15 tukstoši). 

Bibliotēkas informācija citās tīmekļa vietnēs 
 

2021.gada laikā vietējā laikrakstā “Dzirkstele” portālā kopumā ir ievietoti 48 dažādi paziņojumi, kas ir 
saistībā gan ar bibliotēkas darbību, gan arī aktuālie pasākumi un to afišas. Informācija portālā tiek atjaunota katru 
dienu. Pašā portālā, nesaistīti no mūsu iesūtītās informācijas, par Gulbenes novada bibliotēku ir 13 raksti, kuri 
ietver dažādu informāciju, tajā skaitā arī raksti, kuri ir par notikušajiem pasākumiem bibliotēkā.  Drukātajā 
laikrakstā ir ievietoti 25 raksti visa 2021.gada laikā. Laikraksts pie lasītājiem nonāk divas reizes nedēļā. 

Savukārt Gulbenes novada pašvaldības mājaslapā pārsvarā ir ievietota informācija, kura saistīta ar 
plānotajiem notikumiem. Informatīvajā izdevumā “Gulbenes Novada Ziņas” ir ievietoti kopumā 32 raksti ar 

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/
https://www.gulbene.lv/lv/
https://www.gulbene.lv/lv/
https://dzirkstele.lv/
https://dzirkstele.lv/


 

 46 no 53 
 

informāciju.  Tajā iekļaujas 26 raksti un 6 afišas ar notikumiem, kuri ir plānoti, kā arī infografikas ar informāciju par 
bibliotēkas darbību un piedāvājumiem.  

 
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Sākot ar jūliju, līdz pat septembra sākumam pie Gulbenes novada bibliotēkas aktīvi darbojās “Āra lasītava”, 
kuras mērķis bija piesaistīt garāmgājējus un aicināt tos lasīt grāmatas un žurnālus, spēlēt dažādas spēles. Šajā 
aktivitātē visaktīvāk iesaistījās bērni ar vecākiem. Arī pilsētas svētku ietvaros āra lasītavā bija sagatavoti dažādi 
uzdevumi gan lieliem, gan maziem, kuru atsaucība tiešām bija liela. Šajos svētkos tika izvietota arī izstāde “Toreiz 
un tagad”. 

   

 

12. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 
 

Pilsētas iestāžu spēles sagatavošana Actionbound vidē ģimenēm ar bērniem  27.augustā. 
Orientēšanās spēles norisinājās dažādās pilsētas iestādēs.   

Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki iesaistījās Gulbenes novada pašvaldības organziētā sabiedrības 
līdzdalības budžetēšanas konkursa balsojuma organizēšanā, pieņemot balsojumus no iedzīvotājiem. 

Veicām Latvijas Pašvaldību savienības organizēto vietējo iedzīvotāju anketēšanu par pakalpojumiem 
vietējā pašvaldībā. 
 
Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 
 

2021.gadā uzsākām sadarbību ar jaunizveidoto biedrību "tabureTE", kura vienkopus pulcē radošus un 
jaunus cilvēkus. Viņu darbības lauks - KULTŪRTELPA Gulbenes novadā. Atsaucoties uz jauniešu aicinājumu, 

iesaistījāmies viņu projekta "Alternatīvais dārzs" - kopienas alternatīvā dārza veidošanā. Uz bibliotēkas 
palodzēm tika izaudzēti vasaras puķu, dārzeņu stādi, kuri pēc tam ceļoja uz savām vasaras mājām- Alternatīvo 
dārzu. Tika radīta omulīga un alternatīva atmosfēra bibliotēkas un kultūras centra iekšpagalmā - vietā, kurai tik 
ļoti piestāv radošums. 

Otrs projekts, kurā iesaistījās bibliotēka, bija biedrības  "tabureTE" projekts “Ceļi, kas paliek: no vārda uz 
vārdu”, kura ietvaros Gulbenes novada piecos pagastos tapušas literāras klausāmtakas, kas apvieno vārdus un 
ceļu, mūsdienīgo un vēsturisko. Taku ceļi vij līkločus caur Latvijas literatūras klasiķu dzimtajām vietām, atklājot to 
gaitas caur mūsdienu jauno autoru apcerējumiem un refleksijām. https://www.facebook.com/celikaspaliek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/celikaspaliek
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Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
 

Kopā ar Gulbenes novada pašvaldību Gulbenes novada 
bibliotēka iesaistījās projekta “Pop – up Europe” aktivitātēs. 
Sadarbībā ar projekta partneriem no Portugāles, Itālijas, Beļģijas 
pašvaldībām tika izstrādāts metodiskais materiāls “Eiropa, 
parādies – Eiropas pilsoņiem!” – 12 receptes pašvaldībām, lai 
izbaudītu Eiropu”.  

17.septembrī Gulbenes novada bibliotēkā viesojās 25 
cilvēku liela delegācija no Tartu bibliotēkām. Viesi tika iepazīstināti 
ar Gulbenes novada bibliotēkas darbību kā arī kopīgi apskatīja 
bibliotēkas ēku. Tā bija lieliska pieredze bibliotēkas kolektīvam, jo 
pēdējos gados arvien biežām pie mums ciemojās ārvalstu viesi.  
 
 
 

13. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 
Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes pārskata periodā 

 
Gulbenes novada bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs Gulbenes novada 17 pagastu un 8 

izglītības iestāžu bibliotēkām. Metodiskā darba pakalpojumu piedāvājums galvenokārt ir vērsts uz šo bibliotēku 
bibliotekāriem. Kopā ir 33 bibliotekārie darbinieki Divām bibliotēkām – Lejasciema pagasta un Daukstu pagasta 
Staru bibliotēkai -  ir pakalpojuma sniegšanas vietas Sinolē un Krapā. Sinolē strādā bibliotēku informācijas 
speciālists ar 0,6 lielu likmi. Uz Krapu reizi mēnesī brauc Staru bibliotēkas vadītāja, lai apmainītu krājumu, 
novadītu kādu pasākumu, ikdienā šeit lasītājus apkalpo pagasta sociālais darbinieks. Abās vietās iedzīvotājiem 
ir pieejams internets un datorpakalpojumi. Četros pagastos darbojas divas publiskās bibliotēkas: Daukstu, 
Rankas, Stāmerienas un Stradu pagastos. 

Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra organizētie profesionālās pilnveides pasākumi 
bibliotekāriem tiek piedāvāti arī blakus reģionu - Alūksnes, Balvu un Madonas - kolēģiem. 
 
Galvenās metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes 2021.gadā bija: 

• novadpētniecības darbs, novadpētniecības datubāzes veidošana. Fotogrāfiju digitalizācija; 

• darbs ar krājumu, krājumu analīze, izvērtēšana; 

•  kvalitatīva un pilnvērtīga attālinātā darba organizēšana. 
 
Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, īstenotie profesionālās pilnveides 
un pieredzes apmaiņas pasākumi 
 

Konsultatīvais darbs tiek organizēts, izmantojot dažādas darba formas – apmācības, lekcijas, seminārus, 
konsultācijas, bibliotēku vizitācijas. Ikdienas darbs vairāk saistīts ar konsultāciju sniegšanu par visdažādākajiem 
bibliotekārā darba jautājumiem: bibliotēkas krājuma kārtojums, darbs ar krājumu, ar BIS ALISE, statistikas 
atskaišu aizpildīšana, teksta pārskatu par bibliotēkas darbu rakstīšana, par bibliotēku galveno dokumentu 
rediģēšanu u.c. 

Metodiski konsultatīvā darba veikšanā iesaistīti visi Gulbenes novada bibliotēkas darbinieki, kuri publisko 
un izglītības iestāžu bibliotekārus konsultē un informē par bibliotekārā darba jautājumiem. Ir izveidots saraksts 
“Gulbenes novada bibliotēkas darbinieku kontakti un konsultāciju tēmas”. 

Bibliotēku vizitācijas 2021.gadā bija tematiskas. Martā-aprīlī metodiķe kopā ar sistēmbibliotekāri 
apmeklēja visas pagastu bibliotēkas, lai palīdzētu izvērtēt krājumus, konsultētu par grāmatu norakstīšanas 
principiem. Tas bija īpaši svarīgi jaunajiem kolēģiem, kuri darba gaitas uzsāka pēdējos gados. Rudens pusē - 
novembrī uzsākām bibliotēku vizitācijas ar tēmu - novadpētniecība. Novadpētniecības lasītavas galvenā 
bibliotekāre eksperte praktiski konsultēja par fotogrāfiju skenēšanu un to aprakstu veidošanu, individuāli izrunāja 
ar pagastu bibliotekārēm pieļautās kļūdas, veidojot ierakstus novadpētniecības datubāzē. Tika apmeklētas 6 
bibliotēkas. Šie braucieni jāturpina 2022.gadā.  

Pagastu bibliotēku darbiniekiem tika sniegts konsultatīvais atbalsts, lai palīdzētu pielāgoties ārkārtas 
situācijas radītajiem stresiem un pārmaiņām darbā, lai palīdzētu saprast, kā pilnvērtīgi izmantot attālinātā darba 
periodu. Tika sagatavoti bibliotekārā darba uzdevumi visiem pagastu bibliotēku darbiniekiem laika periodam no 
21.oktobra līdz 14.novembrim. Līdz ar to nopietns darbs tika ieguldīts novadpētniecības datu bāzes ierakstu 
veidošanā. Šajās trijās nedēļās pagastu bibliotekāres izveidoja ~2000 jaunus ierakstus, rediģēja iepriekšējos 
ierakstus, tiešsaistē piedalījās 98  profesionālos pilnveides pasākumos, sniedza 126 attālinātās konsultācijas 
iedzīvotājiem, izpildīja 48 uzziņas, tika organizētas dažādas aktivitātes lasītājiem bibliotēku sociālajos tīklos. 
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2021.gadā notika 12 dažādi profesionālās pilnveides pasākumi: gan semināri, gan mācību nodarbības 
un lekcijas, konsultācijas un profesionālās pilnveides brauciens. 7 no šiem pasākumiem tika organizēti tiešsaistē. 
Novadpētniecības lasītavas galvenā bibliotekāre eksperte izveidoja mācību video lekciju par analītiskā apraksta 
veidošanu saskaņā ar RDA, organizēja arī individuālas konsultācijas tiešsaistē, izmantojot platformu meet.jit.si. 
Gulbenes novada bibliotēka veic arī reģionālā mācību centra funkcijas. Profesionālās pilnveides pasākumos tiek 
aicināti piedalīties arī blakus novadu bibliotekāri. 

Bibliotekāres profesionālajai pilnveidei izmantoja arī Gulbenes novada bibliotēkas iedzīvotājiem 
organizētos tiešsaistes seminārus, piemēram, Digitālās vides vizualizāciju sagatavošana (lektore A.Graustiņa, 
sociālo mediju mārketinga stratēģe), Podkāstu laiks (Dāvis Freibergs, Footprint digitālās satura studijas podkāstu 
producents). 

Jaunām idejām un iedvesmai devāmies profesionālās pieredzes braucienā uz Jūrmalas centrālo 
bibliotēku un Kocēnu pagasta 1.bibliotēku. Šajās bibliotēkās smēlāmies jaunu pieredzi. Jūrmalā mūsu uzmanības 
centrā  bija RFID ieviešana, ļoti patika priežu ieskautā brīvdabas izstāžu zāle, kā arī iespēja labos laikapstākļos 
paplašināt bērnu apkalpošanas zonu, izmantojot blakus esošo āra teritoriju. Kocēnos iepazināmies ar bibliotēkas 
darba organizāciju, problēmām un iespējām, atrodoties ļoti tuvu pilsētai. Savukārt mēs dalījāmies ar pieredzi, 
strādājot centralizēti.  Jūrmalā apmeklējām arī Aspazijas piemiņas vietu un pilsētas muzeja filiāli “Aspazijas māju”.  

 
N.p.k Norises 

laiks 
Norises 
vieta 

Organizētājs 
(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 
tēmas 

Dalīb- 
nieku 
skaits 

Stundu 
skaits 

1. 5. un 
25.februāris;
5.marts 

Tiešsaiste Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Mācības projekta “"Radošums un 
inovācijas bibliotekārajā darbā" 
ietvaros: 
Bibliotēku pakalpojumu attīstīšana 
maznodrošinātajām un 
mazaizsargātajām sabiedrības 
grupām; 
Dizaina domāšanas attīstīšana 
bibliotekāriem; 
Radošums 21.gadsimta bibliotēkā 

 
 
47 
 
 
78 
 
86 

14 

2. 28.janvāris 
13.aprīlis, 
25.maijs 

Tiešsaiste Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Mācību semināri sadarbībā ar  
Swedbank Jēkabpils filiāli: 
Uzkrājumu veidi; 
Apdrošināšana kā finansiāla 
aizsardzība; 
Finanšu drošība digitālajā vidē 

 
 
19 
24 
28 

3 

3. 23.marts Tiešsaiste Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Mācību seminārs: 

Kā tuvoties lasītājiem attālinātā 
laikmetā: tiešsaistes piemēri, padomi 
un rīki 

 
 
86 
 

 
 
2 

4. 6.aprīlis – Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Video lekcija: 
Analītiskā apraksta veidošana 
saskaņā ar RDA 

17 1 

5. 21.aprīlis Tiešsaiste Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Publisko bibliotēku darbinieku 
seminārs: 
Bibliotēku darbs 2020.gadā; 
Darbs ar bērniem: 2020. un 
2021.gads; 
Darbs ar krājumu. BIS ALISE; 
Novadpētniecības darbs. 
Digitalizācija; 
EDIC jaunais projekts. Konference 
par Eiropas nākotni; 
Pašapziņas attīstība. Kā dzirdēt sevi 
un patiesi rūpēties. Psiholoģe un KBO 
psihoterapeite Marija Ābeltiņa. Video 
no Foruma Līdere 2020 

30 3 

6. 22.aprīlis Tiešsaiste Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Publisko bibliotēku darbinieku 
mācības: 
Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde; 
Digitālo vizuālo materiālu izveide  

29 1,5 

7. 28.maijs Tiešsaiste Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Publisko bibliotēku darbinieku 
seminārs: 
Jaunākā literatūra bērniem. Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas organizētā 
lasīšanas veicināšanas programma 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.  

17 4 
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Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 
 

Gulbenes novadā ir 8 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas ar 11 darbiniekiem. 2 izglītības iestādēs 
(Gulbenes novada un Lizuma vidusskolās) strādā vairāki bibliotekārie darbinieki, viena bibliotekāre strādā divu 
skolu bibliotēkās. 3 darbiniekiem ir pilna darba likme, pārējām tās ir ļoti minimālas – no 0,1-0,5 likmēm. 

Skolu bibliotekāri regulāri tiek informēti gan telefoniski, gan ar e-pastiem par kursiem un semināriem, par 
iespējām piedalīties dažādos projektu konkursos, par jaunumiem profesionālajā jomā un citiem ar bibliotekāro 
darbu un profesionālo pilnveidi saistītiem jautājumiem un pasākumiem. Sakarā ar valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem pēdējos divus mācību gadus skolu bibliotēkas nav apmeklētas. 2021.gada rudenī skolēni gan 
uzsāka mācības klātienē, bet ierobežojumi liedza nepiederošām personām atrasties skolās. 

Gulbenes novada bibliotēka pārrauga izglītības iestāžu bibliotēku darbu ar BIS Skolu Alise. Lasītāju 
automatizētā apkalpošana notiek 5 skolās (no 7 skolām, kas strādā ar BIS ALISE). 

Visbiežāk 2021.gadā tika sniegtas individuālas konsultācijas par darbu ar BIS ALISE – par lasītāju 
reģistrāciju, klašu pārcelšanu, cirkulācijas statistiku, par darbu ar komplektēšanas moduli. 

Trijās izglītības iestāžu bibliotēkās notika krājumu inventarizācijas. Tās tika organizētas automatizēti. 
Mazajās skolās - Stāķu un Sveķu pamatskolās viss noritēja bez aizķeršanās. Bet Gulbenes novada vidusskolā, 
kas tika izveidota 2020.gadā, apvienojot divu izglītības iestāžu bibliotēkas, inventarizācija ieilga, netika veikta 
precīzi. Iemesli tam bija: bibliotēka atrodas divās ēkās, tai ir skaitliski liels krājums, ikgadējie bibliotekāru 
atvaļinājumi, ilgstoša bibliotekāru darbnespēja, kā arī neprecīzais darbs ar BIS ALISE. Tāpēc, ka skolā nedrīkstēja 
atrasties nepiederošas personas, Gulbenes novada bibliotēkas sistēmbibliotekāre un metodiķe tikai palīdzēja 
uzsākt inventarizāciju, tālāk procesu vajadzēja organizēt pašām vidusskolas bibliotekārēm. 

2021.gadā tika organizētas tiešsaistes mācības par darbu ar skolu bibliotēku krājumu un tā uzskaiti. 
Lektore bija Rīgas 66.vidusskolas bibliotēkas vadītāja Daiga Bērziņa. Mācībās piedalījās 8 no 11 bibliotekārēm. 
Visas bija ļoti apmierinātas ar mācību gaitu un iegūtajām profesionālajām zināšanām.  
 
Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 
 

N.p.k Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētājs 
(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 
tēmas 

Dalīb- 
nieku 
skaits 

Stundu 
skaits 

Platformas “Stream Yard” 
izmantošana tiešraižu 
nodrošināšanai.  
Kas ir kas bibliotēku darba statistikā.  

8. 6.augusts Jūrmalas 
centrālā un 
Kocēnu 
pagasta 
1.bibliotēka 

Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Profesionālās pilnveides pieredzes 
brauciens: 
Jūrmalas centrālā bibliotēka 
Aspazijas māja-muzejs 
Kocēnu pagasta 1.bibliotēka 

17 1 
diena 

9. 3.septembris Tirzas 
pagasta 
bibliuotēkā 

Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Pagastu bibliotēku darbinieku 
izbraukuma seminārs: 
Bibliotekārā darba aktualitātes.  
Saruna ar rakstnieci Laimu Kotu par 
Anšlavu Eglīti. Romāns “Cilvēks ar 
zilo putnu” 
Tējnīca “Laiks”. Zināmais un 
nezināmais par fotogrāfu Ferdinandu 
Knoku.  

17 4 

10. 1.oktobris Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Lekcija: 
Latvijas bibliotēku sistēma. Bibliotēku 
darbību reglamentējošie dokumenti. 
Lektore Linda Langenfelde, Latvijas 
Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku 
un muzeju nodaļas eksperte 

25 4 

11. 28.oktobris Tiešsaiste Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Mācības skolu bibliotekāriem: 
Skolas bibliotēkas krājums un tā 
uzskaite. Lektore Daiga Bērziņa, 
Rīgas 66.vidusskolas bibliotēkas 
vadītāja 

11 2 

12. 10.decembris Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Gulbenes 
novada 
bibliotēka 

Lekcija projekta "Dzīve grāmatā, 
grāmata dzīvē" ietvaros: 
Rakstnieces Ingas Žoludes lekcija 
bibliotekāriem par druvēnieti Jāni 
Poruku.  

19 2 
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Bibliotekārajā darbā bieži konsultējamies ar kolēģiem no LNB Bibliotēku attīstības centra, Kompetenču 
attīstības centra un Bērnu literatūras centra, kuri neliedz savas zināšanas un pieredzi. Sadarbība ar citu reģionu 
kolēģēm palīdz, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus un profesionālās pilnveides mācības. Prieks, ka 
mūsu organizētās profesionālās pilnveides mācības un pieredze noder arī citu novadu bibliotēku darbiniekiem. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās pilnveides vajadzības 
 

Pēdējos trijos gados darbu uzsākušas 7 jaunas darbinieces: 5 – pagastu bibliotēkās, 2 – Gulbenes 
novada bibliotēkā (sabiedrisko attiecību speciāliste un bibliotekāre darbā ar bērniem). Tikai vienai no viņām ir 
bibliotekārā izglītība - 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība. Sabiedrisko attiecību speciālistei arī ir profesionālā 
kvalifikācija. Uzmanība jāpievērš tieši bibliotekāro pamatzināšanu apguvei un nostiprināšanai. Visas jaunās 
pagastu bibliotēku darbinieces beidza LNB 160 stundu kursu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” un BIS 
ALISE pamatkursus. Tie visi notika attālināti, kas nedaudz apgrūtināja programmas apguvi, jo nebija iespējas 
uzdot jautājumus, uzreiz noskaidrot nesaprotamo, izpalika savstarpējā komunikācija. Arī koncentrēties visu dienu 
pie ekrāna nav nemaz tik viegli, it īpaši, ja jāapgūst maz zināma joma. 

 Arī 2021.gadā vairāki mēneši bija jāievēro valstī noteiktie ārkārtas situācijas noteikumi. 22 darba dienas 
darbinieki strādāja pilnīgi attālināti. Šajā laikā tika sūtīti neskaitāmi e-pasti, īsziņas un telefona zvani ar informāciju 
pagastu bibliotekāriem par to, kā rīkoties, kādi ir Kultūras ministrijas, novada domes un Gulbenes novada 
bibliotēkas direktores rīkojumi par darba organizāciju ārkārtas situācijā.  Lai palīdzētu šajā laikā organizēt 
bibliotekāro darbu, tika sagatavoti darba uzdevumi visiem pagastu bibliotēku darbiniekiem laika periodam no 
21.oktobra līdz 14.novembrim. 

Problēmas darbā ar izglītības iestāžu bibliotēkām sagādā mazās bibliotekāru darba likmes. Ir ļoti dažādas 
slodzes – no 0,1 līdz pilnai likmei. Bibliotekārēm primārais darbs ir skolotājas darbs, kas 2021.gada pirmajā 
pusgadā tika organizēts attālināti, skolēni mācījās attālināti un skolas bibliotēka praktiski netika apmeklēta un arī 
nebija atvērta, jo skolotājas strādāja attālināti. Trīs izglītības iestāžu bibliotēkas veica krājuma inventarizāciju, 
kuru laikā atklājās dažādas nepilnības darbā ar BIS ALISE. Tādēļ oktobrī tika organizētas mācības “Darbs ar 
skolu bibliotēku krājumu. Tā uzskaite”. Piedalījās 8 no 11 bibliotekārēm. Visas atzina, ka mācības bija ļoti 
noderīgas. 

Domājot par profesionālās pilnveides vajadzībām, joprojām ļoti pietrūkst kursu bibliotēku 
novadpētniecības darbā. 
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PIELIKUMS 

 
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.p.k Organizētājs Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas 
Stundu 
skaits 

Dalībn. 
skaits 

Klātienē / 
attālināti 

1.  LNB Virtuālās trešdienas bibliotekāriem:  

• Medijpratība 

• Bibliotēku ēkas, telpu iekārtojums 

• Bibliotēku interešu aizstāvība 

• Dizaina domāšana bibliotēkās 

• mācīšanās prasme 

• IFLA WLIC 2021 atziņas – autortiesības 

6 5 Attālināti 

2.  LBIA Nesaprotamais jaunietis bibliotēkā.  
Lektors A.Miksons,  

2 3 Attālināti 

3.  Balvi, pieaugušo 
neformālās 
izglītības centrs 
“Azote” 

Tiešsaistes ievadapmācības: 

• Digitālo rīku lietošanas apguve, 

• Māķoņpakalpojumi un kopdarbības iespējas, 

• Aptauju veidošana,  

• Vizuālo materiālu veidošana tiešsaistē,  

• www lapu veidošana. 

18 4 Attālināti 

4.  Balvi, pieaugušo 
neformālās 
izglītības centrs 
“Azote” 

Līdzdalības un līderības prasmes 24 1 Attālināti 

5.  Rīgas domes 
izglītības, kultūras 
un sporta 
departaments 

Semināru cikls “No idejas līdz projekta 
īstenošanai” 

16 1 Attālināti 

6.  Latvijas Kultūras 
koledža 

Latvijas Kultūras koledžas atvērtās lekcijas: 

• Bibliotēku informācijas speciālists – profesijas 
iespējas un izaicinājumi. Latvijas Kultūras 
koledžas studiju programmas piedāvājums; 

• Informācijpratības veicināšanas norises 
bibliotēkā, to plānošana;  

• Digitālā komunikācija un sociālie tīkli bibliotēkā; 

• Projektu vadība - no radošās idejas līdz 
projekta noslēgumam. 

4 4 Attālināti 

7.  LNB Par ESIF fondu iespējām bibliotēkām  5 2 Attālināti 

8.  Latvijas 
Nacionālais 
kultūras centrs 

Nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējas 
nodrošināšana – starptautiskie un nacionālie 
saraksti; projektu rakstīšanas pieredze, prakse, 
idejas. 

12 3 Attālināti 

9.  Runas skola Z.Daudziņas vebinārs “Kā kontrolēt emocijas?” 1:30 1 Attālināti 

10.  LNB Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības 
un drošības jautājums  

6 4 Attālināti 

11.  Latviešu folkloras 
krātuve 

Zem egles izpīpēta metode: mutvārdu vēsture.  2 2 Attālināti 

12.  LNB Seminārs “Analītisko ierakstu kataloģizēšana un 
indeksēšana saskaņā ar RDA: ieteikumi un 
jauninājumi” 

3 4 Attālināti 

13.  Latvijas 
Nacionālais 
kultūras centrs 

ARETĒ 5 soļu pozitīvo ieradumu programma 
personiskai un profesionālai izaugsmei, 
produktivitātei un dzīvespriekam 

6 3 Attālināti 

14.  LU OPEN 
MINDED 

Izcils prezentāciju dizains – triki un padomi 14 4 Attālināti 

15.  Pedagoģiskās 
meistarības skola 

Pedagogu, sociālo un kultūras darbinieku 
psihoemocionālā veselība, nosacījumi un 
uzturēšana 

6 1 Attālināti 
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N.p.k Organizētājs Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas 
Stundu 
skaits 

Dalībn. 
skaits 

Klātienē / 
attālināti 

16.  Pedagoģiskās 
meistarības skola 

Digitālā vide kā instruments interešu īstenošanai 6 1 Attālināti 

17.  Pedagoģiskās 
meistarības skola 

Psihoemocionālie aspekti darbā ar pusaudžiem 6 1 Attālināti 

18.  LNB Informācijas meklēšana digitālajā kolekcijā 
Periodika.lv 

4 3 Attālināti 

19.  LU OPEN 
MINDED 

Mācāmies mācīties svešvalodas 10 1 Attālināti 

20.  LU OPEN 
MINDED 

Digitālā(s) dzīves māksla 16 2 Attālināti 

21.  LU OPEN 
MINDED 

Autentiska un mērķtiecīga runa 12 1 Attālināti 

22.  LU OPEN 
MINDED 

Etiķetes un saskarsmes prasmes reālajā un 
virtuālajā vidē 

8 1 Attālināti 

23.   Digitālā revolūcija vai evolūcija audzināšanā. 
Lektore Zanda Rubene 

0:20 1 Attālināti 

24.  LU OPEN 
MINDED 

Digitālā bērnība 1 1 Attālināti 

25.  LU OPEN 
MINDED 

Kritiskā domāšana un informācijas analīze. 
Negodīgie paņēmieni 

1 1 Attālināti 

26.  Biznesa mākslas 
un tehnoloģiju 
augstskola 
“RISEBA” 

Programmas “Dari digitāli” mācību kurss 
digitālajiem līderiem 

16 4 Attālināti 

27.  LU OPEN 
MINDED 

Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora 
padomi 

16 2 Attālināti 

28.  LNB Profesionālās pilnveides programma “Informācijas 
un bibliotēku zinību pamati” 

160 2 Attālināti 

29.  NVO nams Elektroniskie dokumenti 3 1 Attālināti 

30.  Liepājas biznesa 
inkubators 

Komunikācijas kļūdas, pārpratumi un krīzes, no 
kurām mācīties 

1 1 Attālināti 

31.  EPALE Modernās prezentācijas metodes  1 Attālināti 

32.  LPMC Digitālā kompetence – būtiska prasme 
21.gadsimtā 

4 2 Attālināti 

33.  LNB Bibliotēkas krājums – komplektēšanas politika un 
pārvaldība 

8 1 Attālināti 

34.  LNB Projekta “Zenit sāsti” noslēguma seminārs 3 5 Attālināti 

35.  BIBLIO 

 

MOOC Boosting Digital Skills for Librarians in 
Europe-Biblio 

80 1 Attālināti 

36.  European 
Schoolnet 
Academy 

Digital Education with Cultural Heritage 25 1 Attālināti 

37.  LU LFMI Latviešu 
folkloras krātuve 

Diskusija “Teicējs tiešsaistē” 
 

2 2 Attālināti 

38.  Gulbenes novada 
dome 

Personas datu aizsardzības jautājumi 1 10 Attālināti 

39.  LIKTA Projekts “Crowddreaming: Jaunieši kopīgi rada 
digitālo kultūru” 

1:20 1 Attālināti 

40.  UNESCO 
programma 
“Pasaules atmiņa”  

Seminārs “Dokumentārā mantojuma nozīme un 
pieejamība digitālajā laikmetā” 

1:35 1 Attālināti 

41.  EDIC Social media for Europe Direct centres  1 Attālināti 

42.  Erasmus+ projekts 
“Open city – 
atvērtā pilsēta” 

Seminārs "Video veidošanas pamatprincipi" 2 1 Attālināti 

43.  Erasmus+ projekts 
“Open city – 
atvērtā pilsēta” 

Seminārs “Efektīva sociālo mediju profilu 
pielietošana” 

1 1 Attālināti 

44.  LNB Podkāsts “Grāmata Latvijā: fotogrāfija un teksts.” 1 1 Attālināti 
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N.p.k Organizētājs Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas 
Stundu 
skaits 

Dalībn. 
skaits 

Klātienē / 
attālināti 

45.  KISC Latvijā pieejamās EBSCO datubāzes 1 1 Attālināti 

46.  KISC Lursoft pakalpojumi 1,5 1 Attālināti 

47.  KISC Informācijas meklēšana tiešsaistē un avotu 
uzticamība 

1 1 Attālināti 

48.  LNB Ceļazīmes mediju lietošanā: Medijpratības 
rokasgrāmata bibliotekāriem 

1:30 1 Attālināti 

49.  Būvniecības valsts 
kontroles birojs 

Būvniecības informācijas sistēma (BIS) 0,5 2 Attālināti 

50.  EPALE E-paraksts 1 2 Attālināti 

51.  Latvijas 
Pašvaldību 
darbinieku 
arodbiedrība 

Sociālais dialogs – cienīgs darbs 3 1 Attālināti 

52.  ES māja Konferences par Eiropas nākotni 1,5 1 Attālināti 

53.  KISC 3td e-GRĀMATU bibliotēkas un Letonikas 
Lasītavas e-grāmatas 

1:15 1 Attālināti 

54.  EPALE Vebinārs par modernām prezentācijas metodēm 1:30 1 Attālināti 

55.  EPALE Personas datu aizsardzības prasības 1:30 1 Attālināti 

56.  Biedrība “Izglītības 
inovāciju pārneses 
centrs”  

Seminārs-diskusija par digitālo rīku izmantošanas 
iespējām pieaugušo izglītībā Covid-19 laikā 

2:45 1 Attālināti 

57.  Cēsu centrālā 
bibliotēka 

Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku 
darbinieku 19.konference “Inovatīvi pakalpojumi 
bibliotēkās – pieredze, risinājumi, nākotnes vīzijas” 

6 4 Attālināti 

58.  LNB Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram 
(2 gb.) 

5 5 Attālināti 

59.  LBB Latvijas bibliotekāru 21.konference “Darīt 
neticamo!” 

5 7 Attālināti 

60.  LBB Bibliotēku ideju tirgus “Darīt neticamo!” 4 8 Attālināti 

61.  LBB LBB Latgales nodaļas bibliotekāru konference 6 2 Attālināti 

62.  LU Akadēmiskā 
bibliotēka 

Konference “Bibliotēka un personība” 7 4 Attālināti 

63.  LNB Domnīca: 
22.01 Ievadseminārs 
19.02. par skolēnu izglītošanu 
19.03. par bibliotekāru izglītošanu 
21.05. Atbalsts “Skola 2030” 

 4 Attālināti 

64.  LNB 
LBB 

Latvijas pagastu bibliotekāru 6.kongress “Pagasta 
bibliotēka-vieta kopienas attīstībai” 

6 4 Attālināti 

65.  LU SZF Konference “Jaunākā literatūra Latvijā” 2 
dienas 

2 Attālināti 

66.  SIA “Libera” Grozījumi Darba likumā, aktualitātes 
personāllietvedībā un darba tiesisko attiecību 
vadībā 

4 1 Attālināti 

 

 
 


