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1. REĢIONA, NOVADU UN BIBLIOTĒKU DARBĪBAS VISPĀRĪGS
RAKSTUROJUMS
Pēc Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas 2009.gada 1.jūlijā bijušā
Valkas rajona teritorijā tika izveidoti trīs novadi: Smiltenes, Strenču un Valkas. Smiltenes
novadā, kurā ietilpst Smiltenes pilsēta un astoņi apkārtējie pagasti - Smiltenes, Blomes,
Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagasts, šobrīd darbojas 10
publiskās un deviņas vispārizglītojošo skolu bibliotēkas un viena profesionālās izglītības
iestādes - Smiltenes valsts tehnikuma - profesionālās vidusskolas bibliotēka. Strenču novads
aptver Strenču un Sedas pilsētas, kā arī Jērcēnu un Plāņu pagastus. Strenču novadā
iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus sniedz piecas publiskās bibliotēkas, kā arī
skolēniem pieejamas skolu bibliotēkas Strenčos un Sedā. Apvienojoties Valkas pilsētai,
Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastiem, izveidojās Valkas novads, kurā
darbojas deviņas publiskās un sešas skolu bibliotēkas. Ziemeļvidzemes novadu teritorijas
pamata attīstības virzieni ir mežsaimniecība un kokapstrāde, saglabājot dabas vērtības (62%
teritorijas aizņem meži). Otra attīstītākā nozare reģiona teritorijā ir lauksaimniecība galvenokārt piena lopkopība, graudkopība un kartupeļu audzēšana. Aizsargājamās dabas
teritorijas (Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts) rada labvēlīgus priekšnoteikumus dabas
tūrisma attīstībai. Iedzīvotāju skaits Valkas reģionā uz 01.07.2014. ir 27139, t. sk. Smiltenes
novadā – 13578, Strenču novadā - 3780, Valkas novadā – 9781
2014. gadā Valkas reģionā turpināja darboties 24 publiskās bibliotēkas. Bibliotēku
tīkls reģionā ir optimāls. Bibliotēkas darbojas katrā pilsētā (Valkā, Smiltenē, Strenčos, Sedā)
un pagastā (14 pagasti) – vidēji viena bibliotēka uz 3520 iedzīvotājiem pilsētās, bet pagastos
vidēji viena bibliotēka uz 665 iedzīvotājiem. Publiskās bibliotēkas nav Smiltenes novada
Smiltenes pagastā. Minētais pagasts piekļaujas Smiltenes pilsētas teritorijai. Smiltenes pagasta
iedzīvotāji bibliotekāros pakalpojumus saņem Smiltenes pilsētas bibliotēkā un Smiltenes
Valsts tehnikuma bibliotēkā. Publiskajās bibliotēkās par lasītājiem iesaistīti 27% reģiona
iedzīvotāju.
2013. gada decembrī tika noslēgti līgumi ”Par sadarbību reģiona bibliotēku darbības
nodrošināšanā” 2014. gadam starp Valkas novada domi un Smiltenes, Strenču novadu domēm.
Bibliotēku metodiski konsultatīvā un koordinēšanas darba veikšanai, Smiltenes un Strenču
novadu bibliotēkās līgumos tika paredzēts finansējums EUR 285 par katru bibliotēku.
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Reģiona bibliotēku misija - mūsdienu multikulturālajā un digitalizētajā sabiedrībā
bibliotēkai gan reģionālajā, gan vietējā mērogā būt par modernu un nozīmīgu sabiedrības
informācijas, izglītības, kultūras un sociālo funkciju realizēšanas vietu.
Bibliotēku galvenie uzdevumi (izvilkumi no reģiona bibliotēku pārskatiem) 2014. gadā:


Informatīvās

apkalpošanas

uzlabošana,

mūžizglītības

veicināšana

un

nodrošināšana;


Aktīvāka cilvēku iesaistīšana vietējās kultūras norisēs, kur bibliotēkai kā kultūras
institūcijai ir pamatatbildība kultūras mantojuma apzināšanā un popularizēšanā,
literatūras un lasīšanas iemaņu apguvē un attīstībā;



Bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana, tai skaitā datubāzu pieejamības
nodrošināšana un apmeklētāju konsultēšana;



Bibliotēku sagatavošana akreditācijai;



Inovācijas lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanā un jaunu pakalpojumu
ieviešana;



Bibliotēku publicitātes pilveidošana un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;



Profesionālo zināšanu pilnveidošana;



Bibliotēku materiāli tehnikās bāzes uzlabošana.

Kopīgās lielākās aktivitātes:


Grāmatu svētki „Zem Kultūras kanona zīmes” maijā Valkā;



LBB Vidzemes nodaļas 17. saiets-konference „Bibliotēkas kā kultūras iestādes
pienesums vietējās kopienas attīstībā – neizmantotās iespējas” jūlijā Smiltenes novada
Grundzāles pagastā;



Novadu ietvaros bibliotēkas aktīvi iesaistījušās ikviena novada un pagasta svētkos;



Pasākumi e-prasmju nedēļas, bibliotēku nedēļas un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
ietvaros;



Kopīgi atzīmēta Sedas bibliotēkas pastāvēšanas 55 gadu jubileja;



Pieredzes brauciens uz Kurzemes bibliotēkām.
Nevar nepieminēt lielākos 2014. gada notikumus Latvijas bibliotekārajā dzīvē – 18.

janvāra “Grāmatu draugu ķēde” un jaunās “Gaismas pils” atklāšanas svētkus. Grāmatu ķēdē
piedalījās lielākā un aktīvākā Valkas reģiona bibliotekāru daļa, kas palīdzēja grāmatām no
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vecās ēkas nokļūt jaunajā bibliotēkā. Tas bija liels notikums, kas Rīgu parādīja kā neparastāko
Eiropas Kultūras galvaspilsētu. Smiltenes bibliotēkas pārskatā lasām, ka diena bija ļoti skaista,
saulaina, cilvēku prieka piesildīta, kaut gan termometrs rādīja īstu janvāra salu. Grāmatu
draugus sildīja tēja, laba oma, dziesmas, grāmatu mīlestība un lepnums par savu Gaismas pili.
28. augustā jaunajā LNB ēkā notika Novadu diena, kurā Valkas novadu pārstāvēja literārās
apvienības biedri. Uz Rīgu tika aizvesta arī Valgas un Valkas muzeju kopīgi veidotā izstāde
„J. Cimze – Igaunijas un Latvijas skolmeistaru skolotājs”. Valkas novadā jau iepazīti tēli – J.
Cimze (Valkas mūzikas skolas pedagogs R. Reinholds) un viņa māsa Kristīne (L. Drubiņa,
Valkas novadpētniecības muzeja speciāliste) iejutās dižgara dzīves mirkļos tēlojumā „Cimze
atgriežas Rīgā”. Strenču novada bibliotekāres kopā ar domes darbiniekiem prezentēja Strenčus
kā plostnieku pilsētu. Valkas novada Centrālā bibliotēka (turpmāk NCB) saviem aktīvākajiem
lasītājiem oktobra mēnesī noorganizēja ekskursiju uz jauno LNB ēku. Pirms tam gan ikviens
interesents sagatavoja un iesniedza atbildes uz viktorīnas jautājumiem, kas bija saistīti ar jauno
LNB ēku un grāmatniecības jautājumiem.
Bibliotēkas infrastruktūras nozīmīgi uzlabojumi veikti Blomes pagasta bibliotēkā.
Kosmētiskais remonts veikts Grundzāles pagasta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktā
Aumeisteros. Jaunu mājvietu ieguvusi Valkas novada Omuļu bibliotēka. Ērģemes pagasta
bibliotēka paplašinājusies par vienu telpu, kur brīvāk izvietot krājumu. Vairākās bibliotēkās
iegādāts jauns bibliotēku aprīkojums – Valkai bērnu nodaļā, Turnas bibliotēkai grāmatu
plaukti.
Jau 13 gadus bibliotēkas aktīvi piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu
žūrija”. Te liels paldies jāsaka nenogurstošajām un vienmēr iniciatīvas bagātajām LNB Bērnu
literatūras centra darbiniecēm. Bibliotekāri lielu paldies saka LNB

BAI Bibliotēku

konsultatīvā centra un LBB darbiniekiem par izstrādātajiem projektiem „Augstvērtīga tulkotā
un oriģinālliteratūra bibliotēkās” un „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un
citu izdevumu iegādei nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai”.
Rezultātā bibliotēku krājumi papildināti ar vērtīgu tulkoto un oriģinālliteratūru. Paldies par
vērtīgo pasākumu ciklu „Latvijas Kultūras kanona zīmē”, kura ietvaros novadu bibliotēku
lasītāji Grāmatu svētkos maijā Valkas kultūras namā tikās ar iecienītām autorēm Noru Ikstenu,
Līgu Blauu un Ingunu Baueri.
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Pamatrādītāji
Reģiona bibliotēkās nedaudz palielinājies lasītāju skaits (+107 jeb par 1%),
samazinājies apmeklējums (- 13444 jeb par 8%) un izsniegums (- 5372 jeb par 2%). Galveno
rādītāju samazinājumu bibliotekāri pamato ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši laukos,
kā arī jauno informācijas tehnoloģiju ienākšanu iedzīvotāju ikdienā. Cilvēki iegādājas
stacionāros datorus un mobilās ierīces (viedtālruņus, planšetdatorus u.c. pārnēsājamos
datorus), kas nodrošina pieeju visplašākajai informācijai. Līdz ar to zūd nepieciešamība
apmeklēt bibliotēkas.
Finansiālie rādītāji
Valkas reģiona pašvaldību 2014. gada izdevumi bibliotēku darbības nodrošināšanai
sastāda EUR 481757. Salīdzinot ar 2013. gadu, izdevumi pieauguši par 3 %. Pašvaldības
bibliotēku uzturēšanai piešķīrušas EUR473911, palielinājums EUR 11595 jeb 3 %.
Reģiona bibliotēku akreditācija
Visas reģiona pilsētu un pagastu publiskās bibliotēkas akreditētas kā vietējās nozīmes
bibliotēkas. 2013. gada nogalē beidzās 11 bibliotēku akreditācijas termiņš, bet akreditācijas
komisijas noslogotības dēļ nākamā akreditācija notiks 2015. gada jūnijā.
Valkas NCB (akreditācijas rezultātā- reģiona galvenā bibliotēka, akreditācijas termiņš- 2015.
gada 22. decembris.) ir Valkas novada pašvaldības iestāde, kura koordinē un metodiski vada
reģiona pašvaldību publisko bibliotēku darbu, sniedz tām nepieciešamo konsultatīvo
palīdzību, veido reģiona kopkatalogu un datubāzes.
2014. gadā izskatīšanai Valkas novada domē virzīti jautājumi par grozījumiem pagastu
bibliotēku nolikumos, lietošanas noteikumos, kā arī, sakarā ar pāreju uz eiro valūtu, maksas
pakalpojumu cenrādī. Pārskata periodā izmaiņas Valkas, Smiltenes un Strenču novadu
bibliotēku juridiskajā statusā un struktūrā nav notikušas.
2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA
Valkas NCB bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2014. gadā

Lasītava
Periodikas pasūtīšana notikusi, ņemot vērā lasītāju pieprasījumu. Abonētie izdevumi pēc
satura:


praktiska rakstura 40% no visiem izdevumiem;
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izzinoša rakstura 30% no visiem izdevumiem;



izklaides rakstura 30% no visiem izdevumiem.

Pēc lasītāju ieteikumiem abonēti žurnāli „Planētas Noslēpumi”, un „Uzzini”. Arvien tiek
iegādātas “Lauku Avīze” tematiskās avīzes par dažādām praktiskām tēmām.
Abonementā:
 prioritāte ir daiļliteratūra, kas sastāda 60-70% no visiem jauniegādātajiem
iespieddarbiem;


latviešu oriģinālliteratūra vismaz vienā eksemplārā no visiem pirmreizējiem
izdevumiem izņemot uz novadpētniecību attiecināmos darbus, kas nav mūsu reģiona
novadnieki. Lasītāju visvairāk pieprasītā – tulkotā mūsdienu daiļliteratūra romantiskā
literatūra, spriedzes romāni, detektīvi). Tā sastāda lielāko izsniegumu daļu;



nozaru literatūra, sabiedriskās zinātnes 10 - 15 % no visiem iespieddarbiem(īpaši
pieprasīta literatūra pedagoģijas studijām); māksla grāmatas 7 - 8 % (pieprasījums no
Valkas mākslas skolas audzēkņiem), pārējā nozaru literatūra 5 - 8 %.

Dalījumā pa valodām visvairāk iepirktas grāmatas latviešu valodā -70 % , krievu valodā no 25
līdz 28 %. Pārējās svešvalodās tiek iegādāti atsevišķi izdevumi, kas ietilpst

lasītāju

pieprasītajās tēmās vai zinātņu nozarēs, kas skar globālas tēmas pasaulē.
Valkas Bērnu literatūras nodaļas galvenais 2014. gada krājuma komplektēšanas mērķis veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū. Krājums komplektēts, ņemot vērā bērnu/jauniešu
vecuma grupas:


pirmsskolas vecuma bērniem – grāmatas ar kartona lapām, ar skaņas efektiem un spēļu
elementiem, saturā izzinošas, pasakas, dzejoļus;



sākumskolas bērniem – galvenokārt oriģinālliteratūra - pasakas, stāsti un dzejoļa,
tulkotā literatūru, izzinoša satura grāmatas;



pusaudžiem un jauniešiem – oriģinālliteratūra un tulkota literatūra, nozaru izdevumi.

Tā kā izdevniecības pārsvarā rūpējas par meitenēm adresēto grāmatu izdošanu, tad bibliotekāri
īpaši priecājas, ja ir izdotas grāmatas, kuras ir saistošas zēniem, piemēram „Pūķu un
bruņinieku stāsti”, J.Langreiteres grāmata “Kapteinis Šārkijs un bagātību salas noslēpums” u.
c. Kopumā bērnu nodaļā prioritāte krājuma komplektēšanā ir bijusi sākumskolas audzēkņiem
– krājums papildināts ar 211 grāmatām, kas sastāda 53% no visiem nodaļas jaunieguvumiem,
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pirmsskolas vecuma bērniem 82 iespieddarbi jeb 20%, pusaudžiem un jauniešiem

106

grāmatas jeb 27%.
Valkas NCB krājumā 2014. gadā iekļauti 6909 resursi par EUR 10595, no tiem:


pašvaldības budžets grāmatu iegādei – 644 resursi par EUR 4980;



dāvināti – 795 resursi par EUR 2680;



atvietoti – 12 resursi par EUR 39;



iepirkti par saziedotiem līdzekļiem – 7 resursi par EUR 72.27;



seriālizdevumi – 915 eks.;



pēcinventarizācijas summārās uzskaites korekcija 4536 eks. – EUR 2823.

No jaunieguvumiem katram Valkas iedzīvotājam ir tērēts EUR 1,38 (norma – EUR 0,4), kas
atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma
normatīvi” (MK noteikumos minētā summa gan ir sen novecojusi). Bērniem iegādātie resursi
no visa kopējā jaunieguvumu skaita sastāda 31.3%.
Valkas novada bibliotēkas grāmatas pārsvarā iegādājušas „Jāņa Rozes” grāmatveikalā
Valkā, SIA „L.Grāmata” un no grāmatu izplatītājfirmām IK Virja un Avots PR. Grāmatas
krievu valodā iegādātas interneta grāmatveikalā „Januss” (Valkas novada Sēļu bibliotēka).
Lielākie

grāmatu

u.c.

resursu

dāvinājumi

saņemti

no

Eiropas

Komisijas

pārstāvniecības Latvijā (11 eks.), LU aģentūras „LU Latviešu valodas institūts” (10 eks.),
Latvijas Bērnu fonda (12 eks.), Lauku partnerības „Ziemeļgauja” (5 eks.) u.c. juridiskām
personām. Ievērojamu ieguldījumu krājuma papildināšanā sniegušas privātpersonas.
Dāvinājumos saņemtas 605 grāmatas no 59 privātpersonām.
Finanšu līdzekļi krājumam Valkas NCB
Gads
Summa
2012
Ls 3000 - jeb EUR 4269
2013
Ls 3500 - jeb EUR 4980
2014
EUR 4980

+ / - ar iepriekšējo gadu
+ 17%
0%

Diemžēl pašvaldības finansējums 2014. gadā palicis iepriekšējā gada līmenī, līdz ar to
ienākušo resursu skaits samazinājies par 3%, ņemot vērā, ka augusi izdevumu cena.
Reģions kopā
2014.gadā Valkas reģiona bibliotēku krājumos iekļauti 28338 jauniegūti resursi par EUR
37386, t. sk.:


pašvaldību budžets grāmatu iegādei –2826 resursi par EUR 19855;
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dāvinājumos saņemti 2750 resursi par 11073;



atvietoti 22 resursi par EUR 62;



iepirkti par saziedotiem līdzekļiem – 27 resursi par EUR 222;



seriālizdevumi – 10596 eks.;



pēcinventarizāciju summārās uzskaites korekcija - 12117 eks. par EUR 6174.

Ievērojamu augstvērtīgas tulkotās un oriģinālliteratūras pienesumu bibliotēkām deva
LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra un LBB izstrādātie un realizētie projekti
„Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” (katrs novads saņēma 52 eks. par
summu EUR 443.55) un „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu
izdevumu iegādei nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai” (27eks. par
summu EUR 301.30 katram novadam).
Kā katru gadu, arī pārskata periodā, bibiotēkas saņēma atbalstu lasīšanas veicināšanas
programmas "Bērnu un jauniešu žūrija" ikgadējai turpināšanai. Smiltenes pilsētas bibliotēkas
pārskatā ir teikts, ka grāmatas „Bērnu un jauniešu žūrijai” iepirktas no pašvaldības līdzekļiem
vienā eksemplārā. Ņemot vērā bērnu lielo interesi par šo programmu, iepirktais grāmatu skaits
bijis nepietiekams. Vēlētos, lai turpmāk VKKF atbalsts Bērnu žūrijas grāmatu iepirkumam
būtu lielāks.
Smiltenes bibliotēka savā pārskatā atzīmē, ka daiļliteratūras grāmatas joprojām tiek
iepirktas vienā eksemplārā. Tāpēc uz pieprasītākajām grāmatām veido atteikto pieprasījumu
uzskaiti. Vadoties pēc pieprasījuma, Smiltenes bibliotēka piekomplektējusi studentu pieprasīto
literatūru psiholoģijā, politikā, pedagoģijā, ekonomikā un citās zinātņu nozarēs, kā arī
vispārizglītojošo skolu ieteicamo literatūru lasīšanas veicināšanai. Smiltenes bibliotēka katru
gadu janvāra mēnesī aktīvi popularizē „Draudzīgā aicinājuma” ideju. Smiltenieši aktīvi
atsaucas, un, piemēram, 2014. gadā bibliotēkai grāmatas dāvinājušas 35 privātpersonas un 15
iestādes un sabiedriskās organizācijas
Strenču bibliotēka savā pārskatā atzīmē, ka aizvadītais periods iezīmējas ar pozitīvu
tendenci, kuru ļoti cer saglabāt arī 2015. gadā – ievērojami pieaudzis pašvaldības finansējums
krājuma papildināšanai – 2013. g. tas sastādīja 2003 Ls jeb EUR 2850, attiecīgi 2014. gadā
krājumu varēja papildināt par 4516 EUR. Pašvaldības finansējuma pieaugums – 58%. Dāsni
krājumu papildinājuši paši strencēnieši – dāvinājumos Strenču bibliotēka saņēmusi 182
grāmatas.
Valkas novada Sēļu bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta, ka 2014. gadā īpaša
uzmanība pievērsta bērnu literatūras komplektēšanai gan pašiem mazākajiem, gan
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pusaudžiem. Grāmatu joprojām nepietiek, jo tikai trešo gadu pastiprināti tiek iepirkta bērnu
literatūra latviešu valodā. Pirms tam bibliotēkā, ņemot vērā lasītāju sastāvu, pastiprināti tika
komplektēta literatūra krievu valodā. Šobrīd

krievu tautības bērni labprāt lasa grāmatas

latviešu valodā.
Komplektēšanas darbā bibliotēkas regulāri izmanto informāciju interneta vietnēs
http://www.lgramata.lv; http://www.virja.lv un izdevniecību portālos. Smiltenes novada
pagastu bibliotekāri divas reizes gadā kopīgi brauc uz „L. Grāmatu”, „Kontinentu” u.c.
izdevniecībām iegādāties jaunākās grāmatas par akciju cenām.
Preses pasūtīšanas iespēja
Seriālizdevumi reģiona bibliotēkās
Krājums
pārskata perioda Jaunieguvumi
sākumā
20609

10596

Izslēgti

Krājums
pārskata
perioda beigās

Seriālizdevumu
pieaugums/samazinājums
%

22525

8680

Samazinājums 58%

Rūpīgi analizējot apmeklētāju pieprasījumu, pieejamo finansējumu, kā arī no
iepriekšējiem gadiem pieejamos uzkrājumus, tika izvērtēti pasūtāmie izdevumi, atsakoties no
populāriem, bet līdzīga satura izdevumiem. 2014.gadā reģiona bibliotēkās saņemti 10596
eksemplāri dažādu preses izdevumu, kas ir par 1462 eks. vairāk kā 2013.gadā.
Krājuma attīstības dinamika Valkas reģionā pēdējo trīs gadu laikā, tās vērtējums
Resursu
veids

Ienācis
2012.

Izslēgts
2012.

Kopā
Grāmatas
Seriālizd.
Audioviz.
Elektron.
Kartogr.
Attēlizd.
Nepublic.
Nošu izd.
Pārējie

14169
4858
9144
147
16

24858
13741
11105
6
5
1

4

Krājumā
2013.
sākumā

Ienācis
2013.

Izslēgts
2013.

Krājumā
2014.
sākumā

185417
155661
28738
473
502
20
2
10
6
5

19838 27305
10071 10009
9124 17253
197
10
8
28
4
4
1
1
1
432

177950
155723
20609
660
482
20
1
11
7
437

Ienācis
2014.

Izslēgts
2014.

28338
17550
10596
95
8
27

38864
15818
22525
19
64
3

2
3
57

1
434

Krājumā
2015.
sākumā

167424
157455
8680
736
426
44
1
13
9
60
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Krājums trīs gadu laikā samazinājies par 17993 resursiem jeb 9%, kas izskaidrojams ar
intensīvu krājuma attīrīšanas darbu no novecojušiem, nolietotiem un maz izmantotiem
resursiem. Būtiski samazinājies seriālizdevumu (par 20058 jeb 30%) krājums, jo, ņemot vērā
to izmantošanas intensitāti, uzskaitē atstāti tikai 2013. gada izdevumi. Pozitīvi vērtējams tas,
ka ir domāts par dažādu izdevumu veidu resursu papildināšanu, piemēram, bibliotēku
krājumos pieaudzis audiovizuālo un kartogrāfisko izdevumu skaits.
Atskaites gadā pavisam no krājumiem izslēgti 38864 resursi, kas ir par 11559 eks.
vairāk kā 2013.gadā (27305 resursi). Saglabājusies krājuma samazināšanas tendence – izslēgti
par 28% vairāk nekā uzņemti krājumā. Izskaidrojums ir intensīvajā rekataloģizācijas darbā,
kas atskaites gadā reģiona bibliotēkās tika pabeigts, vienlaikus attīrot krājumus no nevajadzīga
balasta.
2014. gadā norakstīti resursi - grāmatas
Kritēriji

Reģionā

Valkas NCB

Nolietotas

2785

39,6%

Novecojuši pēc satura

663

9,4%

1099

7,5%

Inventarizācijā iztrūkstoši

337

4,8%

395

2,7%

17

0,3%

25

0,2%

Liekie dubleti.

630

9%

737

5%

Mazizmantoti

1429

20,3%

3238 22,2%

Norakstīti papīra aktos

1167

16,6%

1414

9,7%

Kopā

7028

100% 14582

100%

Latviešu val.

3405

48,4%

9945 68,2%

Pārējās val.

3623

51,6%

4637 31,8%

Kopā

7028

100% 14582

Nozaudēti

7674 52,7%

100%

Reģiona krājuma apgrozība
Gads
2012.
2013.
2014.

Apgrozība
+ / - ar iepriekšējo gadu
1,26 t.sk. Valkas NCB –
1,5
1,34 t. sk. Valkas NCB – +0,8, Valkas NCB +
1,6
0,1
1,5
t.sk. Valkas NCB – +0,16, Valkas NCB 1,44
0,16
11

Tabulā redzams, ka krājuma apgrozībai ir tendence nedaudz palielināties, tomēr jāsecina, ka
pieaugumu varētu vēlēties lielāku.
3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA

2014.gads

reģiona

bibliotēkās

ir

bijis

intensīvs,

bagāts

ar

profesionāliem

izaicinājumiem un atnesis apmeklētājiem, personālam un sadarbības partneriem daudz radošu
veiksmju. Paplašinājies bibliotēku piedāvājuma saturiskais diapazons un sarežģītība.
Bibliotēkas ir kļuvušas par ierastu komunālo, patērētās elektrības, gāzes, telefonu maksājumu
vietu. Bibliotēkās tiek pasūtītas, rezervētas, apmaksātas un izdrukātas sabiedriskā transporta
un koncertu, teātra izrāžu biļetes. Bibliotēkās, izmantojot bezmaksas interneta pakalpojumus,
tiek meklēts darbs, pirkts un pārdots, aizpildītas dažādas anketas un VID deklarācijas. Tiek
apmeklēti praktiska satura portāli un sociālie tīkli.
Galvenie rādītāji
Valkas NCB
Valkas NCB pakalpojumus izmantojuši 1510 Valkas pilsētas iedzīvotāju, t. i. par vienu
mazāk nekā 2013. gadā. Iedzīvotāju iesaistījums – 26.5%. Vidējais apmeklējums dienā – 158,
vidējais izsniegums dienā - 240 resursi. No galvenajiem darba rādītājiem, salīdzinot ar 2013.
gadu, samazinājies gan apmeklējums, gan izsniegums.
Valkas NCB darba kvantitātes rādītāji
Rādītājs
Lasītāju kopskaits

2014.g.

Salīdz. ar 2013.g. +/-

1510

-1

495

-22 jeb -4 %

Apmeklējumu kopskaits

37342

-8425 jeb -18%

t.sk. fiziskais apmeklējums pieaugušie

21234

-719 jeb -3 %

9179

-1965jeb -18 %

virtuālie apmeklētāji

6929*

-5741 jeb - 45%

Izsniegumu kopskaits

56890

-12210 jeb -18 %

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

10501

-714 jeb -6 %

470

-197 jeb -30 %

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

bērni un jaunieši līdz 18 g.

SBA izmantošana
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*Tehnisku iemeslu dēļ netika uzskaitīts mājas lapas apmeklējums.
Galvenajiem darba rādītājiem diemžēl ir saglabājusies tendence samazināties. Par 18% sarucis
apmeklētāju skaits un izsniegums. Iemesli tradicionālie - galvenokārt iedzīvotāju skaita
samazināšanās un nepietiekams jauno grāmatu klāsts.
Virtuālie apmeklējumi
2013.

2014.

Bibliotēkas mājas lapa

5640

Nav datu

Kopkatalogs

6830

6548

Twitter konts

60

116

Valkas bibliotēkas konts
bibliotēku portālā
Facebook konts

140

177
44

Draugiem.lv
Kopā:

44
12670

6929

Atskaites periodā turpinājis pieaugt autorizēto lietotāju skaits. Bibliotēkas mājas lapā
tika izveidota jauna sadaļa „Jaunākās grāmatas”. Tajā redzamas attiecīgajā mēnesī iepirktās
grāmatas, to anotācijas un grāmatas vāka attēls. Autorizētie lasītāji, kuriem nav laika
apmeklēt Jauno grāmatu dienas uz vietas bibliotēkā un iepazīties ar izdevumiem, labprāt
izmantot šo mājas lapas sadaļu, lai apskatītu jaunumus un pieteiktos rindā uz interesējošo
izdevumu.
Valkas NCB darba kvalitātes rādītāji

Bibliotekārais aptvērums %

Salīdz. ar
2013.g. +/26.5
+0.3

Apmeklējums uz 1 lasītāju

24.7

-5.3

Izsniegums uz 1 lasītāju

37.7

-8

Dokumentu skaits uz 1 lasītāju

26

-2

Dokumentu skaits uz 1 iedzīvotāju

6.9

-0.5

Krājuma apgrozība

1.4

-0.2

Rādītāji

Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju EUR
Izdevumi uz 1 iedzīvotāju krājuma
komplektēšanai EUR

2014.g.

75.59

+4.74

1.25

nemainīgs
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Smiltenes, Strenču, Valkas novadu bibliotēku darba kvantitātes rādītāji
Bibliotēku izmantošana
Lasītāju kopskaits
t.sk.
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Apmeklējumu kopskaits
fiziskais apmeklējums – pieaugušie
fiziskais apmeklējums – bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem
virtuālie apmeklējumi
Izsniegumu kopskaits

2014.
7320
2068

Salīdz ar 2013.
%
+1
-4

144722
85583

-8
-1

48819

+2

17073
233200

-28
-2

98299

-15

301

-16

4

-56

seriālizdevumi

134427

+9

citi dokumenti

169

t.sk.
grāmatas
audiovizuālie dokumenti
nošu dokumenti

Nno kopējā izsnieguma skaita:
bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem

36953

+284
-7

Reģiona bibliotēkās nedaudz palielinājies lasītāju skaits (+107 jeb par 1%),
samazinājies apmeklējums (-13444 jeb par 8%) un izsniegums (-5372 jeb par 2%). Galveno
rādītāju samazinājumu bibliotekāri pamato ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši laukos,
kā arī jauno informācijas tehnoloģiju biežāku ienākšanu iedzīvotāju ikdienā dzīvē. Bibliotēkās
par lasītājiem iesaistīti 27% reģiona iedzīvotāju. Šajā rādītājā neietilpst skolu bibliotēku dati.
Krājuma un izsnieguma attiecība reģiona bibliotēkās
Krājums pa veidiem uz
Skaits
Izsniegums
01.01.2015.
Grāmatas
157455
98299
Seriālizdevumi
8680
134427

14

Pēc tabulā ievietotajiem skaitļiem redzams, ka, lai arī kopējais grāmatu krājums
reģiona bibliotēkās ir gandrīz 18 reizes lielāks nekā seriālizdevumu skaits, tomēr periodikas
izsniegums ir apmēram 1.4 reizes lielāks nekā grāmatu izsniegums.
Izsnieguma pa veidiem un krājuma komplektēšanas līdzekļu salīdzinājums reģiona
bibliotēkās
Bibliotēka

Krājuma komplektēšanas līdzekļi*

Izsniegums pa resursu veidiem

Grāmatas

Lielāks >
Mazāks <

Valkas NCB
Smiltenes pilsēta

25585
20823

<
<

Strenču pilsēta
Bilskas pag. Birzuļi
Blome
Bilska
Bilskas pag. Loberģi
Branti
Ērģeme
Ērģemes pag. Turna
Grundzāle
Jērcēni
Kārķi
Launkalne
Plāņi
Palsmane
Variņi
Plāņu pag. Jaunklidzis
Valkas pag. Sēļi
Vijciems
Zvārtava
Ērģemes pag. Omuļi
Sedas pilsēta
Valkas pag. Lugaži
Kopā

7523
851
3174
1385
860
1823
2457
2507
1510
1592
2845
1482
1560
2209
4558
1152
2621
1133
3650
1277
2757
2948
98299

>
<
>
<
<
>
<
<
<
<
>
>
>
>
>
<
<
<
>
<
>
>
<

Seriālizdevu
mi

Grāmatām

Lielāks >
Mazāks <
Vienāds =

Seriālizdevu
miem

30942
41186

4994
5870

>
<

2136
6888

3381

921

>

591

283

<

426

302
511
329

<
=
<

427
516
447

420
1080

<
>

544
517

447

>

342

450
335
879
593
568
425
569
570
20293

>
>
<
>
>
>
>
=
>

427
289
898
536
242
387
40
573
17040

1565
1010
8296
3222
1274
6086
5148
2178
3005
2389
1259
1178
1246
856
2005
6171
2056
1002
6051
425
2496
134427

* Smiltenes novada bibliotēkām krājuma komplektēšanas finansiālie līdzekļi nav izdalīti pa
pagastu bibliotēkām. Tie skatāmi kopā Smiltenes bibliotēkas rindā.
Secinājumi:
 atvēlot vairāk līdzekļus žurnālu/laikrakstu abonēšanai, seriālizdevumu izsniegums
pārsniedz grāmatu izsniegumu (piecām bibliotēkām);


lai arī grāmatu iegādei tērēts vairāk līdzekļu, tomēr seriālizdevumu izsniegums krietni
pārsniedz grāmatu izsniegumu (četrām bibliotēkām);
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grāmatu

iegādei

tērēts

vairāk

līdzekļu

un

grāmatu

izsniegums

pārsniedz

seriālizdevumu izsniegumu (piecām bibliotēkām).
Kopējo ainu pagastu bibliotēkās savā pārskatā raksturo Blomes bibliotēkas vadītāja:
„Blomes pagastā 2014. gada nogalē, pēc pagasta pārvaldes datiem, deklarēti 985 iedzīvotāji.
No tiem pensionāri 189, bērni no 0 līdz 15 gadiem - 130, darbspējīgā vecumā no 16 gadiem 666. Bibliotēkas lietotāji lielākoties ir pensionāri, bezdarbnieki, bērni un jaunieši.
Pārskata periodā reģistrēti 185 lasītāji, no kuriem lielākā daļa – 53% ir bērni un
jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Salīdzinot ar 2013.gadu, pieaudzis bērnu lietotāju skaits, par
4% pieaudzis izsniegums bērniem. Apmeklējuma lielāko daļu veido tieši bērnu apmeklējums
– 72%. Tas arī ir likumsakarīgi, jo pagasta bibliotēka atrodas skolā. Skolēni te uzturas gan
skolas īsajos, gan garajos starpbrīžos, gan arī pēc stundām, gaidot autobusus. Visu
apmeklējumu nemaz nav iespējams reģistrēt. Lielākā daļa izmanto interneta pakalpojumus –
gan pie bibliotēkas datoriem, gan savos planšetdatoros, gan viedtālruņos. Ar to izskaidrojams
mazais izsniegums”.
Smiltenes novada bibliotēkās pieauguši gandrīz visi galvenie darba rādītāji
Lasītāju sk.
+85 jeb 2%

t.sk.
bērni/jaunieši
+337 jeb
43%

Apmeklējums
+3094 jeb
5%

t.sk.
bērni/jaunieši
+3662 jeb
16%

Izsniegums
+4464 jeb
5%

t.sk.
bērni/jaunieši
-888 jeb 4%

Rādītāju pieaugumu veicinājuši divi Smiltenes novadā veiksmīgi realizēti projekti.
Gan pieaugušie apmeklētāji, gan bērni aktīvi izmantojuši ceļojošās grāmatu kopas
piedāvājumu (projekts „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem”,
realizēts 2013.g.). Katra kopa (sakomplektētas 10 kopas) ietver aptuveni 80 grāmatas un to
bibliotēkas savā starpā maina divas reizes gadā - janvārī un jūlijā. Līdz ar to pagasta lasītāji
regulāri tiek nodrošināti ar jaunu lasāmvielu.
Otrs projekts „Augsim gudri! Galda un attīstošās spēles Smiltenes novada bērniem un
jauniešiem” tika sagatavots un iesniegts biedrībai „Abulas lauku partnerība”, kura koordinē
līdzekļu piešķiršanu no ELFLA. Projekts tika atbalstīts un Smiltenes novada bibliotēkas
ieguva līdzekļus (EUR 6559) izglītojošu un prātu attīstošu galda spēļu iegādei. Visi Smiltenes
novada bibliotekāri augstu vērtē izstrādātos projektus, kuru rezultātā apmeklētāji ieguvuši
jaunus pakalpojumus.
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Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana
Tiem lasītājiem, kuri izteikuši vēlēšanos izmantot bibliotēkas pakalpojumus, bet
veselības problēmu dēļ nevar to izdarīt paši, grāmatas tiek piegādātās mājās. To dara gan
bibliotekāri, gan kaimiņi, gan pastnieki. Grāmatas un žurnālus saviem lasītājiem uz mājām
piegādā Loberģu, Turnas, Omuļu, Zvārtavas, Smiltenes, Valkas u.c. bibliotēkas. Smiltenes
bibliotēka savā pārskatā kā trūkumu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju apkalpošanā min to, ka
bibliotēkā nav pieejams dators redzes invalīdiem. Minētajai lasītāju grupai, kas gan ir samērā
maza, bibliotēka piedāvā audiogrāmatas. Sēļu bibliotēkā mājvietu radušas senioru dziesmu
kopas dalībnieces un rokdarbnieces.
Bibliotēku pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām
Valkas reģionā tikai pie septiņām bibliotēku ieejas zonām ir uzbrauktuves cilvēkiem
ratiņkrēslos. Pārējās 17 bibliotēkās cilvēki ar īpašām vajadzībām bez citu palīdzības nevar
iekļūt. Deviņas bibliotēkas izvietotas ēku otrajos stāvos, bet viena trešajā stāvā. Lifts ierīkots
tikai Strenču pilsētas bibliotēkā. Dažas bibliotēkas praktizē grāmatu nonešanu uz pirmo stāvu
un tur gados veciem apmeklētājiem apmaina grāmatas (Kārķi, Sēļi). Smiltenes bibliotēka savā
pārskatā raksta, lai gan bibliotēka atrodas ļoti izdevīgā vietā - pilsētas centrā, diemžēl telpas
nav pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos. Cilvēki ar īpašām vajadzībā nevar iekļūt bibliotēkā.
Mājas īpašnieks nav ieinteresēts uzbrauktuves izbūvei.

Papildus pakalpojumi bibliotēkās
Sēļu bibliotēkā katru darba dienu vienu stundu iedzīvotāji var saņemt pasta
pakalpojumus, jo pasta nodaļa pagastā ir slēgta. Reizi mēnesī, sadarbībā ar Sarkanā Krusta
Valkas nodaļu, iedzīvotājiem bibliotēkas pirmajā stāvā tiek organizēta mediķa konsultācija.
Iedzīvotāji bez maksas var izmērīt asinspiedienu, noteikt asinīs cukura un holesterīna līmeni.
Bibliotekāre uzsver, ka tas ir ērti gados vecajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Vēl
Sēļu bibliotēkā, iepriekš piesakoties, aktīvie nūjotāji var rezervēt nūjas. Omuļu bibliotēkā,
savukārt, apmeklētāji var izmērīt asinsspiedienu. Kā iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids
šajā bibliotēkā ir senioru galda spēļu mači.
Pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošana
Valkas novada Sēļu bibliotēkā pēc vecāku lūguma pagarināts interneta pieejas punkta
darba laiks. Datori un internets šajā bibliotēkā pieejami arī vakara stundās no 18:00 līdz 21:00.
Strenču novada Jaunklidža bibliotēka uzlabojusi krājuma satura pārskatāmību, izliekot
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uzskatāmu informāciju tieši plauktos. Piemēram, bibliotēkas krājuma plauktos esošās Latvijas
kultūras kanona literatūras vērtības tika iezīmētas ar īpašo kanona logo. Turpat plaukta galā
atrodama vispārēja informācija par Latvijas kultūras kanonu. Katra mēneša sākumā plauktos
starp grāmatām tiek izliktas norādes „Mēneša jubilārs” pie konkrētās personas izdevumiem.
Šajā bibliotēkā labi pamanāmi neliela izmēra flajeri, kas ikvienam bibliotēkas apmeklētājam
sniedz informāciju par to, kura ir Lauku bibliotēku atbalsta biedrības noteiktā vislasītākā
grāmata Latvijas bibliotēkās 2014.gadā, kā arī nācijas mīļākā grāmata.

SBA
Lai apmierinātu savu lasītāju pieprasījumus pēc grāmatām, kas nav krājumā, tās tiek
pieprasītas no citām bibliotēkām. Valkas reģionā SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu
kopskaits ir 2734, pārskata gadā tas nedaudz samazinājies (–93).
SBA pakalpojumus izmantojušas visas reģiona bibliotēkas. Lielākais saņemto un
izsniegto dokumentu kopskaits ir Valkas bibliotēkā 470 (tas gan samazinājies par 197
vienībām), Sedas bibliotēkā 426 (palielinājies par 152 vienībām), Ērģemes bibliotēkā 282 (–
19), Smiltenes bibliotēkā 263 (–72) un Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka 213 (–40).
Visvairāk izmantoti Sedas (grāmatas krievu valodā), Valkas un Smiltenes bibliotēku krājumi.
Visaktīvāk grāmatu apmaiņa notikusi novada robežās, īpaši starp kaimiņos esošajām
bibliotēkām. Nepieciešamības gadījumā tiek meklētas iespējas nogādāt vajadzīgās grāmatas
arī uz attālākām bibliotēkām. Jāsaka paldies visiem, īpaši Swedbank un Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Valkas nodaļas atsaucīgajiem darbiniekiem, kuri regulāri pārvadā
grāmatas starp Strenčiem, Smilteni un Valku! Paldies arī novadniecei kolēģei Diānai Puķītei
no LU bibliotēkas par palīdzību vairāku grāmatu piegādē! Valkas bibliotēka nepieciešamības
gadījumā izmantojusi arī pilsētas pamatskolas un ģimnāzijas bibliotēku krājumus. Strenču
bibliotēka – Valmieras integrētās bibliotēkas krājumu. Lasītāji Smiltenē saņēmuši grāmatas no
Smiltenes Centra vidusskolas un Smiltenes Valsts tehnikuma-profesionālās vidusskolas No
LNB SBA kārtā saņemti 58 dokumenti. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šis skaitlis nedaudz
palielinājies (+14). Grāmatas pasūtījušas novadu galvenās bibliotēkas, vienu grāmatu arī
Kārķu pagasta bibliotēka. Valkā saņemtas 38, Smiltenē – 10, Strenčos 9 grāmatas. Dokumentu
elektroniskās piegādes ceļā Valkas bibliotēka saņēmusi 13 dokumentus. Paldies arī Alūksnes
novada Liepnas bibliotēkai par atsūtītajiem četriem dokumentiem! Pārsvarā tiek pasūtīta
mācībām un darbam nepieciešamā literatūra, tomēr daļa grāmatu bijušas nepieciešamas arī
redzesloka paplašināšanai un izklaidei.
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4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums
Darbs ar bērniem un jauniešiem Valkas reģionā tiek veikts 24 publiskajās un 17
vispārizglītojošo skolu bibliotēkās. Valkas, Smiltenes un Strenču bibliotēkās ir izveidotas
Bērnu nodaļas, savukārt pagastu bibliotēkās izveidoti bērnu stūrīši, kur apkopota bērniem un
jauniešiem interesējošā literatūra.
Bērnu bibliotekārās apkalpošanas galvenie darba rādītāji
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
2013

2014

+/-

2013

2014

+/-

2013

2014

+/-

2154

2068

-4%

47865

48819

+2%

39858

36953

-7,3%

Kā redzams tabulā, Valkas reģionā kopumā samazinājies bērnu un jauniešu līdz 18
gadiem lasītāju skaits par 4%. Lielāko bērnu lasītāju skaitu veido pilsētu bibliotēkas.
Samazinoties iedzīvotāju skaitam, samazinās arī bibliotēkas lasītāju skaits, bet ir arī tādi bērni
un jaunieši, kas bibliotēku neapmeklē, jo viņiem nav intereses ne par lasīšanu, ne literatūru, ne
to, kas notiek bibliotēkā. Nedaudz pieaudzis apmeklējumu skaits – par 2%. Šo rādītāju uzlabo
Smiltenes novada bibliotēkas, kuras projekta “Augsim gudri” ietvaros ir saņēmušas 75
nosaukuma spēles. Tās bērnos raisa interesi, un viņi izvēlas savu brīvo laiku biežāk pavadīt
bibliotēkā. Izsniegums atskaites gadā ir samazinājies par 7.3%. Tas skaidrojams ar bērnu brīvā
laika pavadīšanas tendenču izmaiņām. Atnākot uz bibliotēku, bērni labprātāk lieto datoru un
izmanto internetu arī savās mobilajās ierīcēs un arvien retāk izvēlas paņemt kādu grāmatu vai
palasīt žurnālu bibliotēkā.
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Nr

1.
2.
3.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.

Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana
JaunieguvumiLasītāju
Lasītāji
Jaunieguvumi
Bibliotēka
%
bērnu/jauniešu
kopskaits
bērni/jaunieši
- grāmatas
grāmatas
Valkas
1510
495
32,7
1434
346
novada
Centrālā
Smiltenes
2067
606
29,3
1077
192
pilsētas
Strenču
764
178
23,3
416
44
pilsētas
Bilskas pag.
68
12
17,6
65
30
Birzuļu
185
98
53
344
184
Blomes
174
61
35
80
48
Bilskas
Bilskas pag.
60
8
13
47
1
Loberģu
123
21
17
76
2
Brantu
137
28
20,4
131
9
Ērģemes
Ērģemes
86
7
8
120
4
pag.
Turnas
92
40
75
25
Grundzāles 230
129
18
14
106
9
Jērcēnu
194
49
25
172
59
Kārķu
44
21,6
124
23
Launkalnes 204
80
24
30
127
35
Plāņu
240
100
41,6
115
11
Palsmanes
240
75
31,3
114
19
Variņu
Plāņu pag.
105
15
14,3
79
19
Jaunklidža
Valkas pag.
159
25
15,7
226
84
Sēļu
130
56
43
114
22
Vijciema
168
24
14,3
108
18
Zvārtavas
Ērģemes
73
13
17,8
98
13
pag. Omuļu
Sedas
92
3
3,3
162
4
pilsētas
bibliotēka
Valkas pag.
102
16
15,7
87
10
Lugažu
Kopā:
7320
2068
Vidēji 5497
1211
24%

%

24
17,8
10,6
46
53,5
60
2
2,6
6,9
3,3
33,3
8,5
34,3
18,5
27,6
9,6
16,7
24
37,2
19,3
16,7
13,3
2,5
11,5
Vidēji
20.8%

Tabulā redzams, ka Valkas reģiona publiskajās bibliotēkās vidēji bērnu un jauniešu
lasītāju skaits no visu bibliotēkas lasītāju skaita sastāda 24%. Lasītāju skaita pieauguma
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procents skaidrojams ar bibliotēkas atrašanās vietu – pilsēta, pagasts, skolas tuvums, citas
brīvā laika pavadīšanas iestādes/iespējas pilsētā vai pagastā. Otrs tabulā atspoguļotais rādītājs
ir bērnu un jauniešu grāmatu jaunieguvumi pret kopējiem bibliotēkā ienākošajiem
jaunieguvumiem. Vidēji Valkas reģiona bibliotēkās šis rādītājs ir 20,8%. Tas saucas ar
iepriekšējo rādītāju – jo vairāk bibliotēkā ir bērnu un jauniešu kā lasītāju, jo vairāk bibliotēkas
vadītājs domā par krājuma atjaunošanu arī bērniem un jauniešiem.
Uzziņu darbs, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana
Atskaites gadā uzziņas visbiežāk sniegtas zinātniski pētniecisko darbu izstrādei,
gatavojoties olimpiādēm, pilsētu bibliotēkās un retāk pagastu bibliotēkās - studentu kursa
darbu sagatavošanai. Darbā ar bērniem visbiežāk uzziņas sniegtas par dzīvniekiem, dabu,
Eiropas vēsturi, Smiltenes vēsturi (Smiltene), Barikāžu dienām 1991. gadā (Variņi), Latvijas
vēsturi. Atsevišķās bibliotēkās skolēni, gatavojoties pasākumiem, meklējuši informāciju par
dabas parkiem, piemēram, par Tērvetes dabas parku (Variņi). Griežoties bibliotēkā pēc
palīdzības atrast informāciju, tā visbiežāk tiek meklēta vārdnīcās, enciklopēdijās,
novadpētniecības materiālos, datubāzēs Letonika, Lursoft un internetā.
Pasākumi dažādām vecuma grupām
Vecuma
Pasākumi
sadalījums
“Bērnu rīti”; Margaritas Stārastes 100;
“Bērnu /Jauniešu /Vecāku žūrija”;
Literārie lasījumi un bērnu filmu skatīšanās
u.c.
Pirmsskolas
vecuma bērniem

Apraksts

Pirmsskolas
vecuma
bērniem pasākumi tiek
veidoti tā, lai bērnos radītu
interesi par grāmatu un
bibliotēku.
Pasākuma
mērķis
ir
piesaistīt
bibliotēkai
jaunus
pirmsskolas vecuma bērnus
un viņu vecākus.
“Arturs Goba un viņa dzejoļu grāmatas Jaunākā skolas vecuma
bērniem”; „Pastaigā pa Valku”; „Latvija”;
bērnu pasākumu mērķis ir
“Uz katra ābola pa dzejas rindai”;
rosināt bērnus lasīt, uzlabot
„Troļļi Ziemeļos”;
iztēli
un
veicināt
“Ziemassvētki Kaķīša dzirnavās”;
lasītprasmi.
Pasākumi
Jaunākā skolas
Dažādas tikšanās ar rakstniekiem;
parasti veidoti tā, lai tie būtu
vecuma bērniem
“Putni pavasarī”;
saistīti ar literatūru, par kuru
“Pasaku grāmatu grupa”;
bērniem radīt interesi.
Skaļā lasīšana “Kā uzburt sniegu”;
Lasīšanas konkurss
u.c.
Pārsteidzoši!
Izzinoši!”; Vidējā
skolas
vecuma
Vidējā
skolas “Aizraujoši!
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vecuma bērniem, „Pastaigā pa Valku”; „Latvija”; “KIKK jeb
pusaudžiem un Kas ir kultūras kanons”; “Skaties, ko raksti,
skaties, ar ko raksti”;
jauniešiem
„Gribu iet uz bibliotēku!”;
“Uz katra ābola pa dzejas rindai”;
„Pasmaidi un ...”;
„Troļļi Ziemeļos”;
“Ziemassvētki Kaķīša dzirnavās”;
“Putni pavasarī”;
Dažādas tikšanās ar rakstniekiem;
Lasīšanas konkurss
u.c.

bērniem, pusaudžiem un
jauniešiem visbiežāk tiek
organizētas tikšanās ar
rakstniekiem.
Pasākumu
mērķis ir radīt interesi par
jaunāko un populārāko
daiļliteratūru, mudināt lasīt,
tādējādi attīstot jauniešu
lasītprasmi,
iztēli
un
radošumu.

Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā
Lai veicinātu ģimeņu iesaistīšanos lasīšanā un vairotu bērnos lasītprieku, par vienu no
vislābakajiem līdzekļiem kalpo pirmsskolas vecuma bērniem domātās grāmatas, piemēram, no
sērijas „Pakustini un klausies...”. Blomes un Jaunklidža bibliotēkas vadītājas raksta, ka
bērniem patīk tādas grāmatas, kurās var kaut ko atlocīt, izvilkt, pakustināt. Tas arī veicina
bērnu vēlmi paņemt grāmatu uz māju, lai kopā ar vecākiem to izpētītu. Vēl viens no ģimeņu
lasīšanas veicināšas veidiem ir ģimeņu pasākumu organizēšana, piemēram, „Leģendu nakts
Jērcēnmuižā” vai “Bērnu rīts”. Savukārt Smiltenes novadā iegādātās spēles publiskajām
bibliotēkām kalpo kā ģimeņu piesaistīšanas veids. Tās bērni spēlē kopā ar vecākiem vai
vecvecākiem gan skolas laikā, gan brīvlaikos. Kopīga iezīme visās bibliotēkās - ja ģimenēs
aizrautīgi un mērķtiecīgi lasa vecāki, tad lasa arī viņu bērni. Līdz ar to ģimenēs ir izveidojusies
sava lasīšanas gaume un vēlmes.
Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs
Arī 2014. gadā Valkas reģiona bibliotekāri īpašu vērību pievērsušas pašiem
mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem – pirmsskolas vecuma bērniem. Komunikācija ar
bērniem notiek gan individuāli, kad māmiņa ar bērnu atnāk uz bibliotēku, gan kolektīvi, kad
uz nodarbībām ierodas bērnudārza grupiņas. Smiltenes novada bibliotēkās lielu pienesumu
devusi dažādu spēļu iegāde. Smiltenes novada publiskajās bibliotēkās var izmēģināt roku
veiklību, rosināt domāšanu un iztēli, apgūt galda un attīstošās spēles. Bērni kopā ar vecākiem
un vecvecākiem var izbaudīt sacensību garu un pārbaudīt savas zināšanas.
Vēl viens veids, kā noskaidrot bērnu un jauniešu intereses ir sadarbība ar skolām,
piemēram, Kārķu pagasta bibliotekārs sadarbojas ar 4. klases audzinātāju. Dažās bibliotēkās
tiek izmantots arī klasiskais viedokļa un interešu noskaidrošanas veids - aptauja. Piemēram,
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Valkas novada Sēļu bibliotēkas vadītāja veikusi aptauju, kurā noskaidrojies, ka tikai seši no 25
bērnu vecākiem ir kādreiz lasījuši saviem bērniem. Līdz ar to arī bērniem ir mazāka interese
par grāmatu un lasīšanu savam priekam.
Veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte
Valkas reģiona bibliotēkas par veiksmīgāko lasīšanas veicināšanas aktivitāti uzskata
Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju. 2014. gadā šajā programmā iesaistījās 13 Valkas reģiona
publiskās bibliotēkas un septiņas skolu bibliotēkas. Prieks par iesaistīšanos ir gan bibliotēkas
darbiniekiem, gan bērniem un viņu vecākiem.
Zvārtavas bibliotēkas vadītāja par veiksmīgāko lasīšanas veicināšanas aktivitāti raksta,
ka 2014.gadā bibliotēkā notika vairākas pasaku darbnīcas. Bērniem lasīt un klausīties bija
aizraujoši, jo to darīja dažādi pasaku un grāmatu tēli, piemēram, zaķis, lupatu lelle Lupe, mazā
raganiņa, Vinnijs Pūks un vilks. Radošajās darbnīcās tika lasītas grāmatas, zīmēts, krāsots,
veidots, minētas mīklas un pat spēlēts leļlu teātris.
Birzuļu bibliotēkas vadītājas veiksmes stāsts noteikti ir Margaritas Stārastes 100.
dzimšanas dienai veltītā spēle. Pirmsskolas vecuma bērnudārza grupiņām bija iespēja spēlēt
galda spēli „Ceļojam ar ilustratori M.Stārasti” (ar M. Stārastes ilustrācijām), kuru veidojusi
bibliotēkas vadītāja Vija Meistere. Spēles laikā bērniem bija iespēja mācīties atpazīt gan
skaitļus, gan dzīvniekus, gan Margaritas Stārastes un citu autoru grāmatu varoņus.
Problēmas darbā ar bērniem un jauniešiem. Risinājumi
Pagastu bibliotēkām, kuras atrodas pilsētas tuvumā, piemēram, Lugažu un Sēļu
bibliotēkas, problēmas sagādā bērnu piesaiste bibliotēkas apmeklējumam pēc mācību
stundām. Nereti pagastu bērni skolu apmeklē pilsētā, piemēram, Valkā, Smiltenē vai Strenčos
un, gaidot autobusu vai citu trasportu uz mājām, viņi savu brīvo laiku pavada pilsētas
bibliotēkā.
Viena no problēmām darbā ar bērniem ir bērnu un jauniešu uzvedība un attieksme pret
bibliotēkas inventāru. Bibliotekāri šajā ziņā var maz ietekmēt, jo bērns uzaug ģimenē un viņa
rīcība un uzvedība atspoguļo to, kā vecāki audzina savas atvases. Blomes bibliotēkas vadītāja
kā vienu no risinājumiem min kursu apmeklēšanu, kuros stāstītu par bērnu psiholoģiju un
veidiem, kā runāt ar bērniem konkrētās situācijās.
Vairāki bibliotekāri atzina, ka bibliotēkai pietrūkst sistemātiskas sadarbības ar skolu.
Grūtāk ir tām bibliotēkām, kuras atrodas nedaudz tālāk no skolām, piemēram, Zvārtava,
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Omuļi, Turna, Loberģi, Birzuļi, Branti u.c. Būtu nepieciešama cieša sadarbība ar latviešu
valodas un literatūras skolotājiem un klases audzinātājiem, kas mudinātu bērnus apmeklēt
bibliotēku, ja ne brīvprātīgi, tad dodot bērniem un jauniešiem uzdevumus atrast bibliotēkā
nepieciešamo informāciju vai grāmatu.
Arī 2014. gadā Valkas reģiona bibliotekāri īpašu vērību pievērsušas pašiem
mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem – pirmsskolas vecuma bērniem. Komunikācija ar
bērniem notiek gan individuāli, kad māmiņa ar bērnu atnāk uz bibliotēku, gan kolektīvi, kad
uz nodarbībām ierodas bērnudārza grupiņas. Smiltenes novada bibliotēkās lielu pienesumu
devusi dažādu spēļu iegāde. Smiltenes novada publiskajās bibliotēkās var izmēģināt roku
veiklību, rosināt domāšanu un iztēli, apgūt galda un attīstošās spēles. Bērni kopā ar vecākiem
un vecvecākiem var izbaudīt sacensību garu un pārbaudīt savas zināšanas.
Vēl viens veids, kā noskaidrot bērnu un jauniešu intereses ir sadarbība ar skolām,
piemēram, Kārķu pagasta bibliotekārs sadarbojas ar 4. klases audzinātāju. Dažās bibliotēkās
tiek izmantots arī klasiskais viedokļa un interešu noskaidrošanas veids - aptauja. Piemēram,
Valkas novada Sēļu bibliotēkas vadītāja veikusi aptauju, kurā noskaidrojies, ka tikai seši no 25
bērnu vecākiem ir kādreiz lasījuši saviem bērniem. Līdz ar to arī bērniem ir mazāka interese
par grāmatu un lasīšanu savam priekam.Vairāki bibliotekāri atzina, ka bibliotēkai pietrūkst
sistemātiskas sadarbības ar skolu. Grūtāk ir tām bibliotēkām, kuras atrodas nedaudz tālāk no
skolām, piemēram, Zvārtava, Omuļi, Turna, Loberģi, Birzuļi, Branti u.c. Būtu nepieciešama
cieša sadarbība ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem un klases audzinātājiem, kas
mudinātu bērnus apmeklēt bibliotēku, ja ne brīvprātīgi, tad dodot bērniem un jauniešiem
uzdevumus atrast bibliotēkā nepieciešamo informāciju vai grāmatu.
5. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODROŠINĀJUMS
Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, blogi, sociālie tīkli un citas tīmekļa
vietnes
www.kulturaskarte.lv, www.biblioteka.lv, http://valka.lv/bibliotekas/,
http://bis.alise.lv/FindLibrary/Index?page=70, http://www.valka24.lv/katalogs/info/valkasbiblioteka,

http://www.1189.lv/lv/uznemums/valkas-novada-centrala-biblioteka/ ,

http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/piesledzies-latvija!-bibliotekas/visasbibliotekas/?district=30&page=3 – tīmekļa vietnes, kurās var atrast informāciju par Valkas
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NCB. Atsevišķas publikācijas pieejamas portālā www.ziemellatvija.lv , var ielūkoties twitter
kontā https://twitter.com/Valkabiblioteka
Bibliotēkai ir sava mājas lapa internetā vpb.valka.lv , kur tiek ievietotas aktualitātes,
bibliotēkas piedāvājumu klāsts, ES ziņas, novadpētniecības informācija, foto galerija, ir
atrodamas īsas ziņas arī par citām Valkas, Strenču, Smiltenes novadu bibliotēkām un tajās
notiekošajiem pasākumiem. Pašlaik tiek veidota jauna mājas lapa, kurai būs arī jauna interneta
adrese. Mājas lapā ir informācija par elektroniskā kopkataloga lietošanu, kā arī saite uz to
valka.biblioteka.lv/alise .
Uz 2015. gada 1. janvāri ir piefiksēti 6548 kopkataloga virtuālie apmeklējumi. Lielākā
daļa no apmeklējumiem ir atkārtotas vizītes. Katalogu ir aplūkojuši interesenti no dažādām
valstīm. Visvairāk no Latvijas un Igaunijas. Starp apmeklētājiem ir arī mobilo ierīču lietotāji.
Skat. attēlus no WebPAC lietotāju uzskaites statistikas.
Smiltenes

novada

bibliotēkas

http://smiltenesbiblio.blogspot.com/

emuāru

jeb

blogu

ar

adresi:

virtuālie apmeklētāji skatījuši 4750 reizes. Bērnu

literatūras nodaļas lapai “Smiltenes BĒRNU bibliotēka” http://spbbernunodala.blogspot.com/
bija 1934 skatījumi. 2014.g. decembrī tika izveidots jauns emuārs Smiltenes Eiropas
Savienības informācijas punkts

http://smiltenesesip.blogspot.com/

, kuram bija 69

apmeklējumi.
Bibliotēkas interneta vietnēs 2014. gada laikā ievietotas 93 ziņas, no tām 29 - bērnu
literatūras nodaļas emuārā. Pieskaitot Smiltenes ESIP vietnē ievietotās 5 ziņas, kopā 2014.
gadā interneta vietnēs ievietotas 98 ziņas.
Bibliotēkas pasākumi un izstādes tika popularizēti ne vien gatavojot afišas un ziņas, bet
arī sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.facebook.com, www.twitter.com.
Strenču pilsētas bibliotēkas mājas lapā www.strencubibl.ucoz.lv atspoguļota
informācija par pakalpojumiem, pasākumu kalendārs, elektroniskais kopkatalogs, aktualitātes,
ziņas par jaunākajām grāmatām, sadaļa ar pamatinformāciju par novada bibliotēkām.
Visbiežāk apmeklētas ir sadaļas Aktualitātes un Pasākumi, kur tiek publicēta visa aktuālā
informācija. Regulāri par bibliotēku ir informācija novada mājas lapā www.strencunovads.lv,
portālā www.ziemellatvija.lv , sociālajā tīklā www.twitter.com .
Par Jaunklidža bibliotēku var atrast informāciju sekojošās adreses:
www.strencunovads.lv www.kulturaskarte.lv www.strencubibl.ucoz.lv www.biblioteka.lv
vpb.valka.lv www.vidzemesstasti.lv www.ziemellatvija.lv www.impro.lv
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Informācija par Jērcēnu bibliotēku – informācijas centru un tās notikumiem
pieejama Strenču novada vēstīs un mājaslapā

www.strencunovads.lv. Bibliotēkai ir laba

sadarbība ar novada sabiedrisko attiecību speciālisti. Diemžēl kontakti ar reģiona avīzi
„Ziemeļlatvija” ir ierobežoti, jo novada vadība uzstādīja nosacījumu, ka ar žurnālistiem
komunicē

novada

sabiedrisko

attiecību

speciālists,

tie

paši

nosacījumi

portālā

www.ziemellatvija.lv, kur parādās neliela informācija par Jērcēnu pagasta bibliotēkas
pasākumiem. Ziņas par pasākumiem tiek izvietotas arī pie pagasta ziņojumu dēļiem ar afišām.
Informācija atrodama arī portālos: www.bibliotēka.lv , www.pilis.lv , www.draugiem.lv .
Arī par citām Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkām var atrast informāciju
novadu mājaslapās, portālos: www.kulturaskarte.lv, www.biblioteka.lv , www.ziemellatvija.lv
u.c. Dažām bibliotēkām ir savs Twitter konts un Facebook lapa.

Darbs ar elektronisko katalogu
Valkas,

Smiltenes,

Strenču

novadu

bibliotēku

kopkatalogs

http://valka.biblioteka.lv/Alise/ atspoguļo triju novadu publisko bibliotēku krājumus:
grāmatas,

audiovizuālos

dokumentus,

kartogrāfiskos

materiālus,

nošizdevumus,

attēlizdevumus, elektroniskos resursus, pārējos dokumentus latviešu, krievu, angļu un citās
valodās. Šobrīd kopkatalogā ir 56982 ieraksti, atspoguļotas ziņas par 171624 eksemplāriem.
Kopkatalogu 1999.gada 1.aprīlī sāka veidot Valkas pilsētas bibliotēka. 2009. gadā pie
kataloga veidošanas pieslēdzās pārējās bijušā Valkas rajona publiskās bibliotēkas. 2011. gadā
darbu katalogā uzsāka Valkas ģimnāzijas un Smiltenes Centra vidusskolas bibliotēkas, 2012.
gadā pievienojās arī Valkas pamatskolas bibliotēka. Skolas bibliotēkas pagaidām strādā
rekataloģizācijas režīmā. Valkas, Smiltenes, Strenču elektroniskais kopkatalogs tagad ir
pieejams arī mobilo ierīču lietotājiem no viedtālruņiem un planšetdatoriem.
Kataloga lietotājus priecē aprakstiem pievienotie attēli un anotācijas. Ērtākai un ātrākai
informācijas meklēšanai ir izveidotas saites Video/DVD, Mūzikas skaņu ierakstu, Skaņu
ierakstu, Elektronisko resursu kopām, kā arī uz citu bibliotēku katalogiem un datubāzēm.
2014. gadā pabeigts rekataloģizācijas process visās triju novadu publiskajās
bibliotēkas. Daudzas bibliotēkas strādā Komplektēšanas modulī, pārsvarā veicot eksemplāru
norakstīšanu. Pakāpeniski bibliotekāri apgūst arī jaunieguvumu apstrādi un sūtījumu
veidošanu. Gandrīz visas bibliotēkas strādā Cirkulācijas modulī, veidojot lasītāju reģistru,
izsniedzot un saņemot eksemplārus. Notiek arī attālo lietotāju apkalpošana WebPAC modulī.
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Notiek lietotāju autorizācija. Tiek veidoti lasītāju konti. Tiek nodrošināta bibliotēku resursu
rezervēšana pēc attālo lietotāju pasūtījumiem un izsniegumu lietošanas termiņu pagarināšana.
Joprojām nākas saskarties un risināt problēmas saistītas ar kopkataloga un Smiltenes
lokālā kataloga sapludināšanas rezultātiem.
Ir veiktas divas krājuma pārbaudes Inventarizācijas modulī. Viena inventarizācija
notika Valkas NCB, otra - Vijciema pagasta bibliotēkā.
Valkas NCB sistēmas administratore un komplektēšanas nodaļas speciālisti veic
individuālās un grupu mācību nodarbības publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem BIS
ALISE moduļos. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas darbam ar sistēmu Valkas, Smiltenes un
Strenču novadu bibliotekāriem. Lasītāji un interneta lietotāji tiek apmācīti elektroniskā
katalogā lietošanā.
Diemžēl maz ir tādu apmeklētāju, kuriem ir interese un vēlme pašiem meklēt sev
vajadzīgo informāciju elektroniskajā katalogā, īpaši pagastu bibliotēkās. Atliek tikai pacietīgi
strādāt, popularizējot mūsdienu tehnoloģijas. Piemēram, Blomes bibliotēkas vadītāja pie
katras izdevības stāsta un rāda praktiski kā izmantot elektroniskā kataloga iespējas. Ir izveidoti
vairāku Blomes bibliotēkas lietotāju konti. Notikusi bibliotekārā stunda skolēniem par
elektroniskā kataloga lietošanu.
Elektronisko datubāžu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotas datubāzes
Novadpētniecības datu bāzi http://valka.biblioteka.lv/Alise/ pagaidām veido tikai Valkas
NCB speciālisti. Šeit ir dažādu avotu analītika par novadniekiem un novadu, tematisko mapju
rekataloģizētie apraksti, Valkas NCB un novadpētniecības muzejā esošo materiālu apraksts
par Jāni Cimzi un viņa vadīto skolotāju semināru. Tiek veikti apraksti no laikraksta
„Ziemeļlatvija” par Valkas, Smiltenes, Strenču novadiem un regulāri piegādāti Latvijas
Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzei. Novadpētniecības datubāze ir 15947 ieraksti. Ir
izveidota un regulāri tiek papildināta rubrika „Novadnieki” par ievērojamiem Valkas
novadniekiem. Tā ir pieejama tiešsaistē bibliotēkas mājas lapas sadaļā Novadpētniecība
http://vpb.valka.lv/?cat=30. Vairākus gadus bibliotēkas darbinieku un lietotāju rīcībā ir lokāla
elektroniskā Valkas novadnieku kartotēka Excel formātā.
Valkas NCB krājumā ir 41 lokālie e-resursi, 53 nemūzikas skaņu ieraksti, 57 mūzikas
skaņu ieraksti CD formātā, 130 videomateriālu videokasešu, kompaktdisku un DVD formātā.
Ikviens bibliotēkas apmeklētājs bez maksas var izmantot www.letonika.lv un LURSOFT
datubāzi ”Laikrakstu bibliotēka” www.news.lv, publiski pieejamo likumu datubāzi
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www.likumi.lv , skatīties latviešu filmas internetā www.filmas.lv u.c. Šīs iespējas ir pieejamas
arī citās Valkas reģiona publiskajās bibliotēkas.
Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums
Viens no sabiedrības atzītākajiem bibliotēku pakalpojumiem ir bezmaksas piekļuve
internetam. Internets bibliotēkās ir par brīvu katram, kam tas vajadzīgs. Tāpēc to apmeklē
daudzi nereģistrēti lietotāji (tūristi, tālbraucēji, garāmgājēji u.c.). Bibliotēku pastāvīgie
apmeklētāji nereti ierodas vairākas reizes dienā. Pārsvarā tie ir skolēni, kuri spēlē datorspēles,
apmeklē sociālos portālus. Pieaugušie apmeklētāji veic darbības ar interneta banku – rēķinu
apmaksa un izdrukas, aplūko sludinājumus, spēlē datorspēles, apmeklē sociālos portālus. Ir
lietotāji, kas izmanto internetu mācībām, e-pastam, Skype saziņai, informācijas meklēšanai
portālos, elektroniskajos katalogos.
Jūtami, ka iedzīvotāji izmanto dažādu operatoru piedāvājumus iekārtot interneta
pieslēgumu savās mājās, jo daļa agrāko pastāvīgo apmeklētāju vairs neiegriežas bibliotēkās.
Valkas NCB interneta lietotājiem ir sniegta palīdzība:


teksta dokumentu rakstīšanā, labošanā, noformēšanā, izdrukā;



CV rakstīšanā, izdrukāšanā un/vai nosūtīšanā elektroniskā formātā;



rezervējot aviobiļetes un reģistrējoties lidojumam on-line režīmā;



izdrukājot rēķinus no apmeklētāju e-pasta u.c. portāliem;



elektroniskā ienākumu deklarācijas aizpildīšanā;



dokumentu skenēšanā un tālāk nosūtīšanā, izmantojot elektronisko pastu u.c.



Populāra un pieprasīta ir bibliotēkas piedāvātā iespēja veikt dokumentu
kopēšanu.

Ir samazinājies pieprasījums pēc datorapmācības, jo līdzīgas mācības tiek organizētas
arī citur Valkas pilsētā. Piemēram., Lattelecom organizētās mācības senioriem, Nodarbinātības
Valsts aģentūras mācību kursi darba meklētājiem. Noteicošs ir arī tas, ka bibliotēka nepiedāvā
iespēju pēc kursu beigšanas saņemt apmācību sertifikātu, bet cilvēkiem tas ir nozīmīgi.
Valkas NCB interneta apmeklētājiem pieejami 9 datori, no tiem 6 ir no projekta 3td, 4
no projekta „Gaismas tīkls”. Datorus no projekta „Gaismas tīkls” pārsvarā izmanto tikai
skolēni datorspēļu spēlēšanai, jo šie datori ir nolietojušies un darbojas ļoti lēni. Vēl viens
dators tiek izmantots slaidrādei pie tematiskajām izstādēm. Atsevišķā telpā ir novietots
datorkomplekts vājredzīgajiem.
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Neapmierinošs ir vairāku datoru izvietojums otrajā stāvā pie bērnu literatūras nodaļas.
Datoru lietotāji traucē jaunākās periodikas lasītavas apmeklētājus. Līdz ar Bērnu nodaļas
remontu ceram šo problēmu atrisināt un attālināt dartorus no lasītavas. Jāatzīmē, ka arī
bibliotēkas darbinieku datori ir stipri nolietojušies. 2014. gadā iegādāti divi jauni datori
darbiniekiem, trīs darba stacijām veukts remonts un uzlabojumi.
Smiltenes novada bibliotēkā, neraugoties uz
to, ka apmeklējumu skaits samazinās, interneta
lasītavas

nozīme

nav

mazinājusies.

Datoru

noslodzes laiks nav daudz mazāks kā 2013. gadā, jo
datoru izmantošanas mērķi kluvuši saturīgāki,
nopietnāki. Internetā pieejamie resursi vairāk tiek
izmantoti

mācībām,

dažādu

pašizglītošanās

interešu nodrošināšanai.
Smiltenes

bibliotēkā

e-prasmju

nedēļā

tika

rezervēts dators tiem, kas sadūšojušies pirmajam klikšķim.
Tiem apmeklētājiem, kuri gaidīja savu rindu uz interneta pakalpojumiem, tika piedāvāti
periodiskie izdevumi. Jauno māmiņu mazuļi laiku varēja pavadīt nelielajā bērnu stūrīti,
izmantojot rotaļlietas, bilžu grāmatas un visu zīmēšanai nepieciešamo. Ir novērots, ka bezvadu
internetu ārpus bibliotēkas darba laika Valkā un Smiltenē izmanto pilsētas iedzīvotāji un viesi
savās automašīnās stāvlaukumā, bet vasarā apmetoties uz tuvākajām veikalu un bibliotēkas
kāpnēm.
Strenču pilsētas bibliotēkās apmeklētājiem pieejami 14 datori, darbinieku rīcībā ir
četri datori. Darbojas četri printeri, divas kopēšanas iekārtas un viens skenēšanas iekārta.
Atskaites periodā pašvaldības projekta ietvaros bibliotēkla iegādājusies jaunu portatīvo datoru,
televizoru, DVD atskaņotāju, multimediju iekārtas: videoprojektoru, ekrānu, magnetolu.
Pašvaldība, saņemot atbalstu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā iesniegtajam projektam
„Piekļuves iespējas interneta nodrošināšanai un paplašināšanai Strenču novadā”, nodrošinās
iespēju bibliotēkai 2015.gada sākumā papildināt interneta punktu ar 10 jauniem datoriem un
multifunkcionālo iekārtu. Minētā projekta ietvaros arī pārējās Strenču novada bibliotēkas tiks
nodrošinātas ar vismaz vienu jaunu datoru.
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Strenču

bibliotēka

sekmīgi

iekļāvās 2014. gada Lattelecom
projektā „Pieslēdzies Latvija” un
nodrošināja
bezmaksas

iespēju
datorprasmes

apgūt
divām

senioru grupām.

Projekta noslēguma pasākums Valmierā

Jaunums informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājumā Jaunklidža
bibliotēkā – par pašvaldības līdzekļiem iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta SAMSUNG
XPRESS c460w. Izmantojot bibliotēkā pieejamās multimediju iespējas - interneta pieslēgums
televizoram, var skatīties filmas uz lielāka ekrāna. E-prasmju nedēļas laikā no 24.-30.martam
Jaunklidža bibliotēkas lietotāji tika aicināti

labāk iepazīt vienoto valsts un pašvaldību

pakalpojumu portālu www.latvija.lv , jo internets ir dzīves kvalitātes uzlabotājs un tāpēc ir
svarīgi zināt tā plašo piedāvājumu.
Blomes bibliotēkā 2014. gadā organizēti pasākumi informācijas prasmju un iemaņu
attīstīšanai: Ekskursija 1.klasei uz bibliotēku „Iepazīsimies”.Bibliotekārās stundas: Pirmā
tikšanās; Iepazīšanās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; Lasīšanas veicināšana; Kāds
izskatās elektroniskais katalogs un kā to lietot. E-prasmju nedēļas ietvaros „Drošība un
atbildība internetā” skolēniem - prezentācija, situāciju spēle, darba lapas par parolēm, video.
„Apgūsti informācijas sabiedrības pamatprasmes!” –Blomes bibliotēkā aktīvi notikušas
datormācības senioriem ar saukli „Lietot datoru ir tāpat kā braukt ar velosipēdu. To viegli
iemācīties un grūti aizmirst!”. Blomes bibliotēkā blomēnieši "E-prasmju nedēļa 2014" ietvaros
apguva informācijas sabiedrības pamatprasmes: pirmie soļi pie datora, kā rakstīt datorā, kā
lietot internetu, kā internetā sazināties ar draugiem, populārākie e-pakalpojumi. Noslēgumā
dalībnieki saņēma Apliecinājumu par kursu.
Lugažu bibliotēkā arī šajā atskaites periodā strādāja interneta dežurants, lai internets
būtu pieejams ilgāk vakara stundās. Darba dienās pieeja datoriem nodrošināta līdz plkst.
20.33.
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6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
Valkas reģiona bibliotēkas aizvadītajā gadā turpinājušas vākt un apkopot novada
kultūras un vēstures liecības. „Novadpētniecības darbs pamatā orientēts uz rakstītā vārda
saglabāšanu,” kā rakstīts Strenču bibliotēkas gada pārskatā.
Krājumi papildināti ar jauniem izdevumiem. Vairāki no tiem veltīti Jāņa Cimzes
divsimtgadei: Valkas bibliotēkā – skaists suvenīrizdevums, kompaktdisks ar dziesmu
apdarēm, Jāņa Cimzes pieminekļa pase u.c. Dāvinājumā saņemts Ausmas Kurpnieces
sagatavotais interesantais materiāls „Spēka avots: Kurpnieku dzimtas saknes un zari”.
Smiltenes

bibliotēka

savu

novadpētniecības

krājumu

papildinājusi

ar

vairākiem

jauniznākušajiem novadnieku dzejoļu krājumiem.
Jaunklidzī par bibliotēku izveidots jauns informatīvs buklets, kurā atrodams ieskats
senatnē, informācija par novadniekiem, dabas objektiem. Viena no pirmajām Jaunklidža
bibliotēkas darbiniecēm Vilma Rozenfelde bibliotēkas rīcībā nodevusi vēsturisku dokumentu
– savu apliecību par masu bibliotēku darbinieku kvalifikācijas celšanas kursu beigšanu.
Studente Mārīte Akimova Smiltenes bibliotēkai uzdāvinājusi sava izstrādātā zinātniski
pētnieciskā darba „Naktsmītņu noslogotība gada griezumā Smiltenes pilsētā” eksemplāru. Ar
fotogrāfa Arnolda Pirro mazmeitas Ineses Upmales laipnu atļauju
ieskenēti vairāki interesanti dokumenti (piemēram, viņa skolas
liecība).
Plāņu bibliotēkai uzdāvinātas fotogrāfijas, kas atspoguļo
pagasta centra šodienas dzīvi. Turnas bibliotēka ieguvusi
fotogrāfijas par vietējo kopsaimniecību agrākos gados. Birzuļu
bibliotēkai uzdāvināts Jāņa un
Austras Sīkuļu ģimenes albums
(1963-1975).
Bibliotēkas turpinājušas novadpētniecības materiālus
apkopot

mapēs

un

albumos.

Negribētos

piekrist

izskanējušajam viedoklim par to, ka novadpētniecības mapes
vairs nav vajadzīgas. Alda Liuke (Smiltenes bibliotēka) par to raksta: „Bibliotēkas lietotājiem
patīk, ja visa informācija par nepieciešamajiem jautājumiem ir uz vietas un nekur tālu nav
jāmeklē. ..katrai bibliotēkai jāapkopo viss iespējamais, kas saistās ar novadu un novadniekiem,
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jo nekur citur vienkopus tik daudz informācijas par savu novadu nebūs.. Ikviena bibliotēka ar
to ir savā ziņā īpaša. Protams, jādomā, kā to popularizēt interneta vidē.”
Sēļu bibliotēkā iekārtotas mapes par saieta namu „Lugažu muiža” un senioru ansambli
„Romaški”, kā arī par kādreizējiem Pedeles un Liellugažu pagastiem. Plāņos albums
papildināts ar informāciju par jaunākajiem pašdarbības kolektīviem pagastā – līnijdeju grupu
un vokālo ansambli „Liesma”. Birzuļos iekārtota mape par rakstnieku Zeiboltu Jēkabu. Valkas
bibliotēkā mape „Valka un trīs gudri vīri” stāsta par Kārļa Ulmaņa, Krišjāņa Barona un Raiņa
gaitām pilsētā.
Variņu bibliotēkā izveidots jauns albums par SIA
„Palsa” ilggadējo priekšsēdētāju Jāni Krasņicki. Pabeigta
informācijas apkopošana par bijušā kolhoza „Oktobris”
priekšsēdētāju Ēvaldu Viļumsonu, kuram veltīta vasarā
iznākusī V. Briškas grāmata „Mīlu zemi un cilvēkus”. Tās
tapšanā izmantots bibliotēkas bagātīgais novadpētniecības
krājums.

Bibliotekārei

Mudītei

Pavasarei

personiski

adresēti pateicības vārdi. Grāmata ir labs papildinājums
Valkas reģiona 18 bibliotēku krājumiem.
Kārķu bibliotēkā līdz šim trūka senāku rakstu un liecību, tāpēc pēdējo 2 gadu laikā no
1945.-1965.g. rajona laikrakstiem izkopēti un sakārtoti mapēs materiāli par Kārķu novadu.
Interesants ieguvums novadpētniecībā – L.Adamoviča grāmatā „Latviešu ieaugšana
kristietībā” iegūts apstiprinājums, ka 1730.gadā Kārķu skolēniem tika dalīta Jaunā Derība.
Valkas pagasta 105 gadu jubilejai veltītajā
pasākumā „Stiprs tas, kam stipras saknes” atklāta
Vēstures istaba, kurā turpmāk glabāsies pagasta
vēstures materiāli un fotogrāfijas par dažādiem laika
posmiem un notikumiem. Šeit izvietotas arī Lugažu
bibliotēkas novadpētniecības materiālu mapes.
Ērģemes un Turnas bibliotēkas ieguvušas
skolotāja Valtera Beldava veidotos stendus par pagasta vēsturi un
novadniekiem, kas tagad izvietoti bibliotēku telpās un papildina
novadpētniecības krājumu.
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Sēļos novadpētniecības materiāli sakārtoti divos
jauniegādātos plauktos, kur tie ērti pārskatāmi un piesaista
lasītāju uzmanību.
Novadnieku jubilejās bibliotēkās veidotas izstādes.
Valkā: „Kārlim Skalbem – 135. Dzejnieka sirds vārdi
Valkai”, „Kārlis Ulmanis un Valka”, „JĀŅI – ievērojami
Valkas novadnieki”, „Skolastēvs gan priecātos. Jāņa Cimzes 200 gadi”. Lai piesaistītu lasītāju
uzmanību, tās papildinātas ar slaidrādēm. 3 mēnešus Valkā bija apskatāma izstāde „Vidzemes
draudzes skolu skolotāju semināra audzēkņu literārais mantojums”, kurā bija izstādītas 18
Jāņa Cimzes audzēkņu 120 grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma
(daiļliteratūra, mācību literatūra un rokasgrāmatas, dažādi krājumi, tūrisma ceļveži u.c.).
Izstāde papildināta ar trim planšetēm, kurās sniegtas ziņas par grāmatu autoriem.
Arī Omuļu un Zvārtavas bibliotēkas veltījušas izstādes J. Cimzes 200-gadei. Kārķu
bibliotēka pagasta informācijas centrā iekārtojusi piemiņas izstādi aizsaulē aizgājušajai
novadniecei rakstniecei Guntai Micānei. Birzuļos literatūras izstādē godināts rakstnieks
Zeiboltu Jēkabs. Jaunklidža bibliotēkā 25.marta piemiņas dienai veltītajā ekspozīcijā pirmo
reizi varēja aplūkot 1953.gadā no Sibīrijas sūtītu vēstuli, kura atrasta „Ceriņu” mājā.
Jērcēnu pagasta bibliotēkas gada centrālais notikums – pagasta 120 gadu jubileja.
Izveidota plaša novadpētniecības materiālu izstāde „Caur trijiem gadsimtiem”. Tajā apskatāmi
foto albumi, Latvijas preses izdevumu publikācijas par Jērcēnu pagastu, bibliotēkai dāvināto
senlietu kolekcijas priekšmeti. Izveidotas trīs jaunas planšetes par Jērcēnu pagasta vēsturi,
izglītību, kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem. Pavisam par Jērcēnmuižu un pagastu tagad ir
piecas planšetes, tās izvietotas bibliotēkai kaimiņos vecajā muižas klētī mednieku biedrības
„Jērcēni” telpās. Ar biedrību joprojām tiek kopīgi organizēti dažādi pasākumi. Atzīmējot
pagasta jubileju un bibliotēkas 85. dzimšanas dienu, izdotas divas skatu kartiņas – tagad
Jērcēnu pagastam un Jērcēnmuižai ir savi suvenīri.
Smiltenē bija apskatāma mākslinieces Lindas Ziediņas darbu izstāde, kurā
aplūkojamas arī 3 eļļas gleznas, kas tapušas novadnieka keramiķa Jēkaba Drandes jubilejas
izstādei. Tāpēc paralēli izlikta literatūras izstāde, kas iepazīstina ar Jēkabu Drandi un viņa
darbiem. Ieskenēti vairāki faili no viņa darbu kataloga. Bez tam bibliotēkā bijusi apskatāma
Aleksandra Luhaera gleznu izstāde „Gaismas un ēnas variācijas”, šie darbi tapuši Smiltenes
apkārtnē.
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Vairākas novadnieku darbu izstādes organizējusi Lugažu bibliotēka, te bijusi Andra
Markusa personālizstāde, Raimonda Briča radošie darbi „Aiz maskas”, Denisa Cuprijanoviča
zīmējumu izstāde. Valkas pagasta jubileja atzīmēta ar izstādēm „Latvijas laika grāmatas un
naudas zīmes” un „Iepazīsti Valkas pagastu!”: Valkas mākslas skolas audzēkņu vasaras
prakses–plenēra darbu izstāde, kurā redzami skati no Valkas pagasta dažādām vietām, ēkas
Sēļu, Zīles, Saules un Pedeles ciemos.
Blomes bibliotēkā vairākas izstādes popularizējušas pagasta cilvēkus un viņu
vaļaspriekus: „Spēka eliksīrs” (Inas Raiskumas tamborētās sedziņas un Mudrītes Vestfāles
dekoratīvo sveču un svečturu kolekcija), Gitas Skadiņas zilo trauku kolekcijas un Ilgas
Lipartes radošo darbu izstāde. Bibliotēku nedēļas ietvaros izstādē „Ikdienai pāri” izlikti
materiāli par Blomes bibliotēkas vēsturi.
Sedas

bibliotēkai

svinēta

55

gadu

jubileja, visi iepriekšējie vadītāji aicināti kopā
pakavēties pie bibliotēkas vēstures. Bez tam ar
saviem novadpētniecības materiāliem bibliotēka
piedalījusies ekspozīcijas „Sedai kā apdzīvotai
vietai 60 gadi” izveidē.
Iecienītas bibliotēkās ir fotoizstādes.
Smiltenes bibliotēkā pilsētas svētku laikā bijusi aplūkojama fotoizstāde „Smiltenes ielas un
ceļi” (23 senas fotogrāfijas no novadpētniecības krājuma). Interese par to bijusi ļoti liela.
Vēlāk izstāde bijusi apskatāma arī Bilskas bibliotēkā.
Tradicionāli ik gadu Plāņu bibliotēkā jauna fotogrāfiju
izstāde ir mednieku kolektīva „Plāņi” vadītājam Mārim
Jurjānam, tajā parādīta pagasta dzīve un daba. Strenčos bijusi
novadnieka Ivara Opmaņa foto izstāde, kā arī bērnu mākslas
studijas keramikas darbu izstāde.
Patiess gandarījums gūts Bilskā, kur fotoizstādē
„Bilska iedzīvotāju acīm” 217 fotogrāfijās bijusi redzama Bilskas teritorijas izaugsme 60 gadu
garumā – daba, ēkas, cilvēki, notikumi. Iedzīvotāji nākuši vairākkārt un ar interesi pētījuši.
Par virtuālu izstādi varētu nosaukt Jaunklidža bibliotēkas novadpētniecības materiālu
prezentāciju „Mākslinieciskā pašdarbība Jaunklidzī un Plāņos. No vēsturiskās atkāpes līdz
mūsdienām”. Tā aizkustinājusi vecāka gadagājuma cilvēkus, raisījusi atmiņu stāstus.
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Ekspedīcijas „Slieksnis” laikā Jaunklidzī apsekotas 13 lauku viensētas ar mērķi
saglabāt fotogrāfijās katrai mājai raksturīgo, atšķirīgo un savdabīgo. Balstoties uz savāktajiem
materiāliem, iesākts darbs pie tematiskas fotogrāfiju apkopošanas. Pirmā kolekcija – „Katrām
durvīm IR savs stāsts, AIZ katrām durvīm ir cits stāsts”.
Vijciema muižas svētku ietvaros bibliotēka kopīgi ar tautas namu organizējusi Dzejas
dienām veltītu pasākumu, kurā piedalījušās Valkas literātes Aija Ābena un Tamāra Elziņa.
Pasākumā pieminētas arī 2014.g. mūžībā aizgājušās dzejnieces Māra Krieviņa un Ārija
Tīmane (Vēžnieku Ārija), kuras rakstījušas dzejoļus par Vijciemu.
Blomes bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu un biedrību „Abulas lauku partnerība”
organizējusi tikšanos ar starptautiskā projekta „Ceļojošā mākslas starp Baltijas valstīm”
dalībnieci blomēnieti Vaidu Janaus izstādes „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru muižā”
noslēgumā.
Lugažu bibliotēkā noorganizēta vēstures pēcpusdiena „Pagātne un tagadne Valkas
pagastā jautājumos un atbildēs”, kurā ar skolas vecuma bērniem pētītas fotogrāfijas, pārrunāti
notikumi agrākos laikos salīdzinājumā ar to, kā ir tagad.
Smiltenē organizēta grāmatu „Kad apstājās laiks” un „Mirkļi kā pērles” atvēršanas
svētki ar dzejnieču Smaidas Maskinas un Elīnas Kubuliņas-Vilnes piedalīšanos. Dzejas
kopkrājumam „Mīlestība uz parāda” veltīts muzikāli literārs pasākums, kurā piedalījies viens
no tā autoriem Mārtiņš Leimanis. Sadarbībā ar pilsētas kultūras centru īstenots dzejas dienām
veltīts pasākums – Smiltenes novada dzejnieku kopkrājuma „Zied rudzupuķēs debesis”
prezentācija.
Aizvadītajā gadā Jērcēnu bibliotēkai-informācijas centram turpinājusies sadarbība ar
tūrisma firmu IMPRO. Jērcēnmuiža iekļauta vācu senioru velotūrisma maršrutā Valmiera–
Santkpēterburga,

tika

uzņemtas

3

grupas.

Pavisam

Jērcēnmuižu apmeklēja 1277 ekskursanti. Interesanta bijusi
piedalīšanās tūrisma rallijā „Ziemas festivāls”, kad ar
muižu iepazinās 531 apmeklētājs. Tika piedāvāta atraktīva
izklaide – salikt dzejoli-sešrindi par Jērcēnu pagastu.
Jērcēnmuiža iekļauta starptautiskajā tūrisma apritē, to
nodrošina pārrobežu tūrisma projekts „Via Hanseatica”.
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Kopš 2014.gada rudens šajā projektā iekļauta arī
Jaunklidža bibliotēka-saieta nams. Saieta nama stāsts balstās
uz sakritību ar prototipu, ievērojot pēctecības principu. Lai
apmeklētāji un viesi gūtu labāku priekšstatu par bibliotēku,
sagatavota foto materiālu prezentācija par šeit notiekošajiem
pasākumiem u.c. Aizvadītajā gadā bibliotēku-saieta namu
apmeklējuši 287 ekskursanti.
Sadarbībā ar Strenču tūrisma informācijas centru
blakus Jaunklidža saieta namam un Jērcēnmuižai
uzstādīti informatīvi stendi. Pieejama arī mobilā
aplikācija, kurā ar jauno tehnoloģiju palīdzību atrodama
papildus informācija.
Kā ik gadu Jērcēnu bibliotēka piedalījusies
Leģendu naktī. Šoreiz Jērcēnmuiža aicinājusi uz sajūtu spēlēm. Ikvienam dalībniekam bijusi
iespēja izbaudīt sešus sajūtu piedzīvojumos: sajūti–
ieraugi, sajūti–pieskaries, sajūti gandarījumu, sajūti–
iejūties, sajūti–izzini un sajūti–izgaršo. Šajā naktī varēja
iejusties freileņu un baronlielskunga tēlos, ar aizsietām
acīm atpazīt dažādus priekšmetus (velējamo vāli, dzirkles,
kurpnieka liesti) un darīt vēl citas aizraujošas lietas.
Valkas bibliotēkā bērni spēlējuši spēli „Pastaigā pa Valku”. Tā spēlēta arī Valkas
pamatskolā, Lielajā labdarības robežtirgū, Valkas ģimnāzijas Pavasara sporta dienā
pie Zāģezera un jauniešu birojā. Spēles gaitā dalībnieki parāda savas zināšanas par Valku, kā
arī uzzina daudz ko jaunu. Informācija par spēles objektiem atrodama bibliotēkas mājas lapā
http://vpb.valka.lv/?cat=113. Gatavojoties spēlei un
meklējot

atbildes

uz

jautājumiem,

aktīvi

novadpētniecības
materiālus izmantoja
Valkas

pamatskolas

ceturtklasnieki.
Spēlējot atklājās, ka daudzi fakti par Valku nav
zināmi. Tāpēc tika izstrādāti 4 pārgājienu maršruti, ar
kuriem var iepazīties arī mājas lapā http://vpb.valka.lv/?cat=112. Vasarā kopā ar bērnu
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bibliotēkas lasītājiem maršruti tika izstaigāti, iepazīti un fotografēti ievērojamie objekti. Daļa
no redzētā un piedzīvotā rudenī bija aplūkojama
izstādē „Pastaigā pa Valku: faktos un fotogrāfijās”.
Savukārt Smiltenes bibliotēka Droša interneta
dienā atsaukusies Krāslavas meiteņu aicinājumam
palīdzēt Lāčukam apceļot skaistākās un interesantākās
Latvijas vietas, veidojot stāstus un bilžu galerijas, kas
papildinātu interneta

vietni

http://latvianbear.wix.com/travelling. Par to, kā Lācim klājies Smiltenē stāsta fotogrāfijas
Lācis Smiltenē. Tās ievietotas arī bibliotēkas blogā http://smiltenesbiblio.blogspot.com/.
Smiltenes bibliotēka sastādījusi „2014. gada novadnieku–jubilāru sarakstu”, šī
informācija publicēta „Smiltenes Novada Domes Vēstīs”. Strenču bibliotēka informāciju par
novadu un novadniekiem ievietojusi savā mājas lapā http://strencubibl.ucoz.lv. Valkas
bibliotēka savā mājas lapā papildinājusi ziņas par novadniekiem, ievietojusi informāciju par
Cimzes skolotāju semināra audzēkņiem, kā arī publicējusi informāciju par novadam veltītām
izstādēm. Ziņas par jaunumiem sniegtas arī laikrakstiem „Ziemeļlatvija”, „Valkas Novada
Vēstis”, kā arī novada domes mājas lapai http://valka.lv/.
Ņemot vērā Jelgavas ZB pieredzi, sākts darbs pie pagasta bibliotēku novadpētniecības
materiālu popularizēšanas interneta vidē. Piemēram, Valkas NCB mājas lapā ievietoto
informāciju par Variņu bibliotēku tagad papildina ziņas par tās novadpētniecības krājumā
esošajiem materiāliem, ilustrācijai pievienoti foto materiāli – http://vpb.valka.lv/?cat=51. Šeit
var gūt ieskatu arī Sēļu bibliotēkas novadpētniecības krājumā un iepazīties ar dažiem
interesantiem dokumentiem – http://vpb.valka.lv/?cat=34. Sadaļā par Omuļu bibliotēku
atrodami materiāli un atmiņas par vietējās skolas vēsturi http://vpb.valka.lv/?cat=37.
Vairākas bibliotēkas novadpētniecības darbā sadarbojas ar citām iestādēm un
organizācijām pilsētā vai pagastā. Piemēram, Bilskas bibliotēka kopā ar pagasta pārvaldi
Smiltenes novada svētkos organizējusi loteriju. Par iegūto naudu iegādāta apmale novadnieka
rakstnieka Zeiboltu Jēkaba kapa kopiņai.
Novadpētniecības krājums un elektroniskā novadpētniecības datu bāze izmantoti
uzziņu un informācijas sniegšanai, piemēram, par netālajām Zīles un Vekšu dabas takām
Valkas pagastā un Cimzes biedrības agrāko gadu stipendiātiem. Skolnieki un studenti
meklējuši ar novadu saistītu informāciju referātiem, kursa darbiem un zinātniski
pētnieciskajiem darbiem. Valkā izmantoti materiāli par Jāni Cimzi, Valkas baznīcu, stadionu,
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pilsētas ielām, kultūras dzīvi un skolu vēsturi. Publikācijas ieskenētas un pievienotas
aprakstiem novadpētniecības datu bāzē.
Interesantas idejas novadpētniecības darbam varēja smelties Valmieras bibliotēkas un
Europe Direct informācijas centra organizētajā seminārā „Lielā Eiropa sākas te. Lokālās
vērtības: nosargāt, saglabāt, dalīties”, kur reģionu galveno bibliotēku (arī Valkas) speciālisti
uzstājās ar prezentācijām „Novadpētniecība manā bibliotēkā”. Jaunas ierosmes sniedza arī
novadpētniecības konference Dobeles novada „Pikšās”. Paldies organizatoriem!
Nobeigumā smiltenietes Aldas Liukes rakstītās rindas: „Katrā novadā, katrā pagastā
var atrast kultūrvēsturiskās vērtības un vēsturiskas personas, ar kurām mēs ikviens varam
lepoties. Novadpētnieka misija ir vākt un saglabāt visu iespējamo, kas ir pieejams dažādos
rakstos, lai pēc tam varētu dalīties ar citiem.” Šo misiju arī cenšamies pildīt.
Pārskatu par novadpētniecības darbu sagatavoja Valkas NCB galvenā bibliotekāre Jana
Čākure.
7. PROJEKTIZSTRĀDE
Valkas NCB izstrādātie projekti
Projekta nosaukums
1.

2.

3.

4.

4.

Bibliotekāru profesionālās kompetences
pilnveide - pamats kvalitatīvu pakalpojumu
sniegšanai (VKKF Vidzemes kultūras
projektu konkurss)
Tikšanās ar grāmatas „Rīga-Pekina”autori I.
Balodi un mūziķi R. Ūdri (Valkas novada
domes Kultūras projektu konkurss)
Ceļš uz gaismas pili
(Valkas novada domes Kultūras projektu
konkurss)

Finansējums
EUR
790

284

300

Precēta, bagāta, laimīga. (Jaunu sieviešu
vervēšana
uz
ārzemēm)
(Valmieras
240
bibliotēkas EDIC projektu konkurss)
50 dzejas kilometri Valkas novadā (VKKF) neatbalstīts

Guvums
Lekcijas LBB
Vidzemes nodaļas
17. Konferencē
Divas tikšanās
Valkas un Turnas
bibliotēkās
Izzinoša satura
viktorīna par LNB
un viktorīnas
dalībnieku ekskursija
uz jauno Gaismas
pili
Pasākums Valkas
pagasta jauniešiem
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Smiltenes bibliotēka, izmantojot biedrību „Smiltenei un Latvijai” kā starta platformu,
piedalījusies biedrības „Abula lauku partnerība” projektu konkursā,un pretendēja uz ELFLA
finansējumu

projektam „Augsim gudri! Galda un attīstošās spēles Smiltenes novada

bērniem”. Projekts tika atbalstīs 2013. gadā, projekta īstenošana notika 2014. Projekta
īstenošana nodrošināja visas Smiltenes novada bibliotēkas ar galda un attīstošajām spēlēm.
Atbilstoši projekta finansētāju prasībām, bibliotēkās tiek veikta spēļu izmantošanas uzskaite.
Šis projekts, salīdzinoši ar datorspēlēm, ir veiksmīgs

bērnu brīvā laika pavadīšanas

risinājums.
No Valkas reģiona lasīšanas veicināšanas aktivitātē Bērnu/jauniešu un vecāku žūrija
2014. gadā iesaistījušas 13 publiskās bibliotēkas un septiņas skolu bibliotēkas. Valkas reģiona
trīs novadi veiksmīgi startējuši arī LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra izstrādātajos
projektos „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās” (katrs novads saņēma 52 eks.
par summu EUR 443.55) un „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu
izdevumu iegādei nacionālās identitātes un sabiedrības saliedēšanas veicināšanai” (27 eks. par
summu EUR 301.30 katram novadam ). Rezultātā bibliotēku krājumi papildināti ar vērtīgu
tulkoto un oriģinālliteratūru.
Valkas un Smiltenes novadu domes iesaistījušas Valsts reģionālās attīstības aģentūras
projektu konkursā „Publisko interneta pieejas punktu attīstība. Projekta realizācijas rezultātā
vairākas Valkas un Smiltenes novada bibliotēkas 12015. gadā iegūs jaunu datortehniku un
daudzfunkcionālās iekārtas, kā arī tiks uzlabotas bezvadu interneta piekļuves zonas.

8. METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS
RAKSTUROJUMS
Metodiski konsultatīvā darba organizēšanai un realizēšanai izmantotās darba formas –
kursi, semināri, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi. Metodiski konsultatīvā
darba veikšanā no Valkas NCB pamatā iesaistīti – bibliotēkas direktore, BIS Alise
administratore, komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas darbinieces, bērnu literatūras
nodaļas vadītāja un galvenā bibliotekāre, kura nodarbojas ar novadpētniecības un SBA darba
jautājumiem. Ikdienas saziņa ar bibliotēkām notiek ar e-pasta palīdzību vai telefoniski, kas
nodrošina operativitāti.
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Profesionālās pilnveides pasākumi 2014. gadā
Reģiona bibliotekāriem pārskata periodā noorganizēti 4 semināri/mācības:
Tēma

Laiks,
vieta
16.01.

Mācības „Prasme stāstīt un klausīties stāstus –
kā to var iemācīties”(mācību vadītājs Dr. philol..
G. Pakalns,LU Literatūras, folkloras un mākslas
institūta pētnieks)

Valkā

Elektroniskā vide un e-pakalpojumi (e-paraksts,
tā izmantošana; VID Elektroniskā deklarēšanās
sistēma; LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma;
elektroniskā vide, aktuālākais un jaunākais
9.-10. 07. 1.LBB Vidzemes nodaļas 17. konferencē
Smiltenes lekcijas „Prātīgas un neprātīgas idejas pasākumu
nov.
organizēšanā (lektores L. Meluškāne un V.
Ošiņa)
2. „Pērļu zvejnieks. Jaunākās latviešu valodā
izdotās literatūras apskats”.( lektore L. Piešiņa
LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra
projektu vad.)
17.04.
Strenčos

14.10.
Valkā

14.11.
Valkā

1.Lekcija „Latvietība: pašizpratne un pašapziņa”
(lektore D. Beitnere - Le Galla, Dr.sc.soc.LU
Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā
pētniece)
2. Valkas novada bibliotekāru seminārs (darba
kārtībā aktuāli darba jautājumi)
1. E-pasta etiķete kā tīkla etiķetes sastāvdaļa;
Grāmata – mākslas un dizaina avots (lektore M.
Jēkabsone, LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā
centra projektu galvenā bibliotekāre)
Tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri
( Tikšanos vada L. Piešiņa, Projekta „Kultūras
kanona, vad. LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā
centra projektu vad.)

Apjoms
(akad.st.)

Dalībn. sk.

5

29

6

35

6

25 no Valkas,
Smiltenes,
Strenču
novadiem

2

2

19

4
29
2

Kataloģizācijas nodaļas vadītāja septiņus pagastu bibliotēku vadītājus apmācījusi
darbam komplektēšanas moduļa sūtījumu komandā; 11 bibliotekāri apmācīti darbam
komplektēšanas moduļa norakstīšanas komandā; visi pagastu bibliotekāri apmācīti darbam
komplektēšanas moduļa atskaišu un skatu formas komandās.
Valkas NCB direktore divas reizes apmeklējusi Smiltenes novada bibliotekāru
metodiskās dienas un vienu reizi Strenču novada bibliotekāru ražošanas sanāksmi un
iepazīstinājusi bibliotekārus ar darba aktualitātēm.
40

Valkas NCB BIS ALISE administratore organizēja un vadīja individuālās un
kolektīvās bibliotekāru apmācības un praktiskās nodarbības e-kataloga moduļos. Nodarbības
notika gan Valkas bibliotēkā, gan izbraucot uz vietām. Piemēram, piedaloties metodiskajā
dienā Smiltenē 6. oktobrī, tika stāstīts un rādīts Smiltenes novada bibliotēku darbiniekiem par
BIS ALISE jauninājumiem un uzlabojumiem. Tas pats tika demonstrēts Strenču novada
bibliotekāriem 7.oktobrī bibliotēku darbinieku seminārā Strenčos. 14. oktobrī Valkas novada
kultūras darbinieku semināra ietvaros bibliotēku darbiniekiem tika stāstīts un demonstrēts gan
par sistēmas uzlabojumiem, gan par bibliotēku lietotāju attālo apkalpošanu WebPAC modulī
(lietotāju autorizāciju, lasītāja konta izveidi, grāmatu pasūtīšanu, rezervēšanu, grāmatu
lietošanas termiņu pagarināšanu). Biežāk notika individuālās praktiskās nodarbības, īpaši
Cirkulācijas, Komplektēšanas un Kataloģizācijas moduļos. Nodarbībās piedalījās Ērģemes
pagasta bibliotēku darbinieces, Vijciema bibliotēkas vadītāja, kā ari Valkas ģimnāzijas un
pamatskolas bibliotekāres. Novembrī notika metodiskās vizītes Smiltenes novadā: Grundzāles
pagasta bibliotēkā, ārpus bibliotēkas izsniegšanas punktā Aumeisteros un Loberģu bibliotēkā.
Regulāri tika sniegtas konsultācijas, metodiskās norādes un informācijas saistītas ar
darbu elektroniskajā katalogā. Pārsvarā tas notika telefoniski vai pa e-pastu. Bieži tika sniegta
praktiskā palīdzība darba procesu veikšanā BIS ALISE. Īpaši Smiltenes novada bibliotēkai.
Arī kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas speciālisti aktīvi darbojās metodiski
konsultatīvajā darbā. Ikdienā vairāk kārt sniedzot konsultācijas pa tālruni, veicot nekvalitatīvo
datu

korekciju,

praktiski

izpildot

sarežģītākas

darbības

elektroniskajā

katalogā.

Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja vadīja kolektīvās un individuālās
nodarbības Komplektēšanas modulī (resursu norakstīšana, sūtījumu veidošana) gan Valkas
bibliotēkā, gan izbraucot uz bibliotēkām Smiltenē un Strenčos.
Oktobri tika sniegta palīdzība krājuma inventarizācijā Vijciema pagasta bibliotēkai un
Vijciema pamatskolas bibliotēkai.
Smiltenes novada bibliotēku bibliotekārēm regulāri tika rīkotas metodiskās dienas par
dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem un aktualitātēm, kā arī sveikti kolēģi apaļās
dzimšanas dienās un darba gadu jubilejās. Pavisam notikušas četras metodiskās dienas.
Metodiskajās dienās skatītie jautājumi: 2013. gada darba analīze; 2014. gada budžeta
sastādīšana un tā sadalījums novada bibliotēkām; praktiskā apmācība par darbu BIS Alise
komplektēšanas modulī; jaunumi ienākošo grāmatu aktu noformēšanā; maksas pakalpojumi;
datu drošību internetā u.c. jautājumi. Vairākkārt Smiltenes novada metodiskajās dienās
piedalījās Valkas NCB speciālisti.
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9.-10. jūlijā Smiltenes novadam bija tas gods un atbildība uzņemt Grundzāles pagasta
atpūtas bāzē „Trīssaliņa” LBB Vidzemes nodaļas 17.konferences „Bibliotēkas kā kultūras
iestādes pienesums vietējās kopienas attīstībā – neizmantotās iespējas” vairāk kā 100
dalībniekus. Lielāko organizatorisko darbu veica LBB Vidzemes nodaļas vadītāja Gunta
Romanovska un Valkas NCB vadītāja Ginta Dubrovska. Konferences organizēšanā lielu
atbalstu deva Smiltenes novada dome, piešķirot bibliotēkas budžetā konferences izdevumiem
EUR 786. Konferences ieguvums – profesionālā pilnveide, kontakti, savstarpējas sarunas un
atpūta.
.
9. BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
Telpu pārkārtojums
Pārskata periodā Ērģemes pagasta bibliotēkai papildus iegūta telpa (16m²) krājuma
brīvākai un pārskatāmākai izvietošanai. Ievērojami telpu uzlabojumi veikti Blomes bibliotēkā.
Bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta, ka līdz šim lasītava bija iekārtota telpā, kur uzturas
bērni. Bibliotēka izvietota vienā ēkā ar skolu, tādēļ skolēnu apmeklējums lasītavā ir bijis ļoti
liels. Pieaugušajiem apmeklētājiem nebija iespējams ieiet lasītavā un izvēlēties periodiku, kur
nu vēl palasīt uz vietas. Tāpēc plauktus ar žurnāliem un jaunākās periodikas stends tika
pārvietots uz krājuma telpu. Rezultātā bērniem atbrīvojās vieta, kur spēlēt galda spēles, un
pieaugušie var mierīgi lasīt.

Pavasarī Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka pārcelta un

daudzdzīvokļu divstāvu ēkas atsevišķu dzīvokli. Telpās veikts remonts, iegādāti jauni grāmatu
plaukti. Telpu kopējā platība 57.4m² – lasītāju apkalpošanas 48.5m², pārējās telpas 8.9m².
Lasītāju darba vietu skaits - 6.
Nelielas izmaiņas telpu aprīkojumā notikušas Valkas bibliotēkā: iegādāti jauni izstāžu
stendi, bērnu nodaļā nomainīti grāmatu plaukti. Darbiniekiem iegādāti divi jauni datori un
skeneris. Jaunus datorus ieguvušas arī Zvārtavas un Vijciema bibliotēkas. Ēkai, kur trešajā
stāvā izvietota Variņu bibliotēka, veikts jumta remonts, bet Brantu bibliotēkai nomainīts
grīdas segums. Grundzāles pagasta bibliotēkas ārējā apkalpošanas punktā Aumeisteros veikts
kosmētikais remonts.
Strenču bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta, ka bibliotēkai liels ieguvums ir
atsevišķa datortelpa, kuras apmeklētāji netraucē grāmatu lasītājiem. Plašajās telpās izvietotas
vairākas mīksto mēbeļu zonas, kur ērti var justies ikviens apmeklētājs. Jauniešu zona aprīkota
ar krāsainām, dzīvespriecīgām mēbelēm, kas rada lielu interesi jauniešos pēc nodarbībām
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skolā brīvo laiku pavadīt bibliotēkā un spēlēt galda un prāta spēles. Jaunums ir lielformāta
grīdas spēle „Riču-račs”, novuss, teniss, šautriņas. Iegādātas multifunkcionālās iekārtas: TV,
DVD atskaņotājs, videoprojektors, magnetola. Sakarā ar publiskā interneta pieejas punkta
pārcelšanu no skolas telpām uz bibliotēku, iegūti 10 datori. Apmeklētājiem datoru telpās
tagad pieejamas 14 datoru darba vietas. Par šīm pozitīvajām pārmaiņām bibliotēkas
darbiniekiem liels gandarījums un stimuls turpmākai bibliotēkas attīstībai.
Jaunklidža bibliotēkā vietējais uzņēmējs bibliotēkas vajadzībām

uzdāvinājis trīs

nelielas uz galda uzliekamas stikla vitrīnas. Pateicoties tam, ir iespēja organizēt nelielu sīku
priekšmetu izstādes, garantējot to drošību. Domājot par bibliotēkas lietotāju ērtībām,
pārkārtota bibliotēkas grāmatu izsniegšanas telpa: iegādāts biroja dīvāns, papildināts vizuālais
noformējums ar tematisku ekspozīciju „Saieta nams- foto kaleidoskopā”
Smiltenes novada bibliotēkas telpu jautājums
2014. gadā Smiltenes novada dome neatrisināja jautājumu par Smiltenes bibliotēkas
telpām, un tā turpināja līgumsaistības ar telpu iznomātāju SIA „Madara 89”. Septembra
Smiltenes novada domes sēdē deputātiem tika prezentēta jauna ideja par bibliotēkas un
peldbaseina kompleksu. Izstrādātā ideja paredz bibliotēkas un peldbaseina apvienošanu vienā
ēkā, kā arī projekta realizēšanai paredzot jaunu atrašanās vietu – Dārza ielā, kas ir pašvaldībai
piederoša zeme un

atrodas aiz Smiltenes Centra vidusskolas, netālu no Vecā parka un

Sarkanās krusta Smiltenes Slimnīcas. 2014.gada 29. janvārī pašvaldība lēma par
atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamiem īpašumiem Kalēju iela 7 un Kalēju iela 8
(iesāktā peldbaseina būvniecības teritorija), lai atpirktu to no SIA „Waterland” un turpinātu
realizēt projektu ar saviem resursiem. Lēmumā tika ietverta virkne nosacījumu, kuriem
izpildoties, dome būtu gatava noslēgt atpakaļpirkuma līgumu un iegūt īpašuma tiesības uz
iepriekš minētajiem nekustamajiem īpašumiem. Diemžēl līdz šim brīdim ar nekustamā
īpašuma īpašnieku nav panākta vienošanās par atpakaļpirkuma līguma noslēgšanu ar domes
lēmumā minētajiem nosacījumiem. Līdz ar to jautājums par jaunas bibliotēkas celtniecību
Smiltenē ir atlikts uz nezināmu laiku.
Kopumā reģiona bibliotēku infrastruktūra atbilst kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanas
iespējām.
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10. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS
Joprojām 0.5 darba slodze ir trīs pagasta bibliotēku vadītājām Smiltenes novada
Bilskas pagastā. Ar 2014. gada 1. janvāri Smiltenes bibliotēkas lietvedei piešķirta pilna darba
slodze, paplašinot amata pienākumus un norādot, ka turpmāk jāveic metodiķa pienākumi
Smiltenes novadā.
Strenču pilsētas un Bilskas pagasta bibliotēku vadītājas Sarmīte Kosmane un Malda
Pabērza apguvušas LNB Mācību centra profesionālās pilnveides 240 akadēmisko stundu
programmu un ieguvušas sertifikātu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Valkas NCB
darbinieces aktīvi zināšanas papildinājušas SIA Tieto Latvia BIS ALISE piedāvātajos kursos.
Ikdienā bibliotekāri profesionālas zināšanas par nozares aktualitātēm papildinājuši,
lasot informāciju Bibliotēku portālā www.bibliotekas.lv, kā arī LNB mājas lapā
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/aktualitates un republikas novadu bibliotēku mājas lapās
un tīmekļa dienasgrāmatās, kur var gūt ieskatu jaunākajās bibliotekārā darba norisēs valstī.
Diemžēl KIS centra organizētajiem četriem vebināriem par datubāzu izmantošanu pieslēgušies
maz bibliotekāri.
2014. gadā Smiltenes novada bibliotekāri apmeklējušas kursus un seminārus, kopumā
profesionālajai pilnveidei veltot 534 akadēmiskās stundas.
Augustā

jauks un izzinošs Smiltenes novada bibliotekāriem bijis

mācību brauciens pa

Engures novada lauku bibliotēkām. Iepazīts Engures un Tukuma bibliotēku darbs, apmeklētas
Kurzemes kultūrvēsturiskas vietas. 31. oktobrī Smiltenes novada bibliotekāri apmeklēja jauno
LNB ēku. Pirmais iespaids – plašums un gaisma. Vispirms bibliotekāru uzmanību piesaistīja
viens no centrālajiem ēkas elementiem - arhitekta Gunāra Birkerta projektētais ātrijs, kur
plauktos sarindotas tautas ziedotās grāmatas ar īpašiem ierakstiem, to starp arī smilteniešu
dāvinājumi.
Darbinieku izmaiņas notikušas Valkas NCB. Kā galvenā bibliotekāre darbu Bērnu
literatūras nodaļā uzsākusi Vidzemes augstkolas absolvente, kuras iegūtā izglītība ir
sabiedriskās attiecības. Ceram, ka jaunās darbinieces zināšanas lieti noderēs bibliotēkas tēla
veidošanā, sniegto pkalpojumu popularizēšanā masu medijos un sociālajos tīklos.
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11. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēku finansējums 2014. gadā

Atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
t. sk. no pašvaldības budžeta
Citi ieņēmumi
t. sk.
maksas pakalpojumi.
ziedojumi, dāvinājumi
VKKF finansējums
pārējie ienākumi
Izdevumi kopā
Kārtējie izdevumi
Atalgojums
Darba devēja oblig. soc. iem.
Krājuma komplektēšana
t. sk. periodika
grāmatas
Preces un pakalpojumi
IT pakalpojumi
Pārējie kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi
Datortehnika,biroja tehnika
Pārējie kapitālie izdevumi
Atlikums

Finansējums
EUR
184
482744
473911
8649
1455

Salīdz. ar 2013.g.
%
+3
+3
+28
+22

81

-53

790
6323
481757
463217
248252
61661
33548
14946
18511
80314
9680

+7
+36
+3
+2
+3
+2
+8
+7
+8
+13

29762
18540
2922
15618
987

+10
-29
+37
+14
+42

Valkas reģiona bibliotēku 2014. gada izdevumi to darbības nodrošināšanai sastāda
482744 EUR. Salīdzinot ar 2013. gadu, izdevumi pieauguši par 3 %. Pašvaldības bibliotēku
uzturēšanai piešķīrušas 473911 EUR , palielinājums 3 %. Piešķirtais finansējums bibliotēkām
nodrošināja to pamatfunkciju veikšanu - krājuma papildināšanu, telpu uzturēšanu, sakaru
pakalpojumu nodrošināšanu, biroja preču iegādi u. c. funkcijas. Bibliotekāriem laikā tika
izmaksātas algas, apmaksāti komandējumu izdevumi, kā arī nodrošinātas sociālās garantijas.
No pašvaldību līdzekļiem reģiona bibliotēku krājuma komplektēšanai tika piešķirti
EUR 33548, kas ir par EUR 2460 vairāk nekā 2013. gadā. No tiem grāmatu iegādei izlietoti
EUR 18511 (+ EUR 1362), bet periodikas abonēšanai - par EUR 14946 (+ EUR 1017).
Lielākā daļa bibliotēku šo piešķīrumu vērtē kā nepietiekošu vērtīgu jaunieguvumu iegādei un
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preses pasūtīšanai. Kopumā krājuma komplektēšanai piešķirti tikai EUR 1.24 uz vienu reģiona
iedzīvotāju. Ievērojami pieauguši kapitālie izdevumi. Izremontētas tika Valkas novada Omuļu
bibliotēkas telpas (EUR 15402 ). Vairākas bibliotēkas iegādājušās jaunu datortehniku (Valka,
Zvārtava, Vijciems), līdz ar to datortehnikai un biroja tehnikai izlietoto līdzekļu pieaugums
par 14%.
Papildus piesaistītie līdzekļi (projektu līdzekļi, maksas pakalpojumi, ziedojumi)
izlietoti krājuma papildināšanai, autoratlīdzībai rakstniekiem, dzejniekiem, lektoriem.
12. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. PUBLICITĀTE
Publicitāte
Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publiskās bibliotēkas kā publicitātes vietu
visbiežāk izmanto laikrakstu “Ziemeļlatvija” un tā interneta portālu ziemellatvija.lv. Kopumā
2014. gadā laikrakstā informācija par Valkas reģiona bibliotēkām publicēta 90 reizes, no
kurām 35 reizes ir bijuši lielāki raksti, kā ierastie paziņojumi par aktualitēm. Katra novada
publiskās bibliotēkas izmanto arī iespēju ievietot informāciju novadu mājas lapās valka.lv,
smiltene.lv un strencunovads.lv, kā arī pašvaldību izdevumos – novadu vēstis.
No sociālajiem tīkliem visvairāk tiek izmantots portāls draugiem.lv. Tajā bibliotēkas
lapu izveidojušas Valkas NCB un Strenču pilsētas bibliotēkas. Valkas NCB un Blomes
bibliotēka 2014. gadā uzsāka darbību sociālajā tīklā Facebook.com. Abas bibliotēkas aktīvi
lieto arī mikroblogošanas vietni Twitter.com. Sociālo tīklu platformas bibliotēkas izmanto, lai
savus lasītājus interneta vidē informētu par bibliotēkas aktualitātēm, dalītos ar uzskatāmu,
vizuālo informāciju, kā arī aicina sociālo tīklu lietotājus iepazīties ar bibliotēkas mājas lapu.
Jāatzīst, ka atsevišķas mājas lapas ir tikai novadu galvenajām bibliotēkām – Valkas
NCB (vpb.valka.lv), Smiltenes novada bibliotēkai (smiltenesbiblio.blogspot.com) un Strenču
pilsētas bibliotēkai (strencubibl.ucoz.lv). Valkas NCB mājas lapā ir pieejama informācija arī
par pārējāmValkas reģionā esošajām bibliotēkām. 2015. gadā, atverot jauno, uzlaboto mājas
lapu, tajā tiks publicētas arī Valkas novada pagastu bibliotēku aktualitātes.
Bibliotēkas joprojām izmanto arī ierastos publicitātes veidus kā, piemēram, afišas,
paziņojumi uz ziņojumu dēļiem (izteikts lauku bibliotēkās) un arī tiešo komunikāciju. Tiešo
komunikāciju kā bibliotēkai atbilstošu reklāmas un popularizēšanas veidu izmanto Ērģemes
pagasta bibliotēka. Arī Jauno grāmatu dienas kalpo kā iespēja bibliotēkas apmeklētājiem
pastāstīt par bibliotēkas aktualitātēm un gaidāmajiem pasākumiem. Jauno grāmatu dienas rīko
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visas Valkas reģiona bibliotēkas. Pirms pasākumiem Valkas NCB lasītājiem tiek izdalītas
informatīvas lapiņas ar informāciju par gaidāmo pasākumu un tā norises laiku.
2014. gadā plaši izskanējis Strenču pilsētas bibliotēkas vārds. Informācija par Strenču
pilsētas bibliotēku izskanējusi valsts mēroga laikrakstā „Diena”, reģionālajā televīzijā RE:TV
un LTV1, kur sižetā „Var pielāgoties visam” tika atspoguļota informācija par bibliotekāres
Antras likteni un izaicinājumiem.
Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām
Visām Valkas reģiona bibliotēkām sadarbības tīkls ir līdzīgs. Ar pašvaldību bibliotēkas
sadarbojas finansiālos, saimnieciskos un organizatoriskos jautājumos. Bibliotēkas sadarbojas
arī savā starpā, izmantojot SBA iespējās, kā arī konsultējas ar darbu saistītos jautājumos. Gan
Valkas, gan Smiltenes un

Strenču novadu bibliotēkas sadarbojas ar LNB, koordinējot

profesionālās pilnveides darbu, izmantojot ceļojošo izstāžu piedāvājumus un apmeklējot
kursus, seminārus.
Valkas NCB pārskata periodā jauni sadarbības partneri Latvijas Sarkanā krusta Valkas
komiteja. Bibliotekāri vairakkārt viesojušies komitejas ēkā un ar jaunāko grāmatu apskatiem
iepazīstinājuši tur sapulcējušos sociāli mazaizsargātos iedzīvotājums. Jau vairākus gadus
bibliotēkai ir sadarbība ar Mācību centra ‘Buts” Valkas filiāli. Daļa bezdarbnieku, kuri
apgūst datorlietošanu un lietvedību, praksi iziet bibliotēkā.
Viens no visbiežāk minētajiem sadarbības partneriem bibliotēkām ir pirmsskolas
izglītības iestādes un skolas. Bibliotēkas kopā ar izglītības iestādēm rīko izglītojošus un
lasītprasmi veiconošus pasākumus, aicina bērnus kļūt par bibliotēkas lasītājiem un veicina
viņos radošumu. Piemēram, Valkas pagasta Lugažu bibliotēkā un Smiltenes novada bibliotēkā
reizi ceturksnī tiek izliktas izstādes ar vietējo mākslas skolu audzēkņu darbiem. Izveidojusies
laba sadarbība ar Smiltenes mākslas skolas pedagogiem - Haraldu un Vinetu Baložiem.
Lauku bibliotēkas ir kļuvušas par iedzīvotāju socializēšanās vietu. Bibliotēkās,
sadarbībā ar vietējiem pašdarbniekiem, tiek rīkoti pasākumi, kā arī bibliotēkas telpas tiek
piedāvātas sanākšanām vai mēģinājumiem. Piemēram, Turnas bibliotēkā mājvietu radis dāmu
klubiņš un rokdarbnieču pulciņš. Aktīva sadarbība izveidojusies arī ar kultūras namu
vadītājiem. Piemēram, Kārķos tautas nama vadītājai tiek palīdzēts ar materiāliem pasākumu
organizēšanā, meklējot lugas pašdarbnieku teātrim un rotaļas, atrakcijas pasākumiem. Strenču
pilsētas bibliotēka sadarbojas ar dažādām biedrībām. Piemēram, Strenču politiski represēto
biedrība, biedrība „Gaujas plostnieki”, biedrība „Lauku partnerība Ziemeļgauja”, biedrība
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„Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Smiltenes novada bibliotēkai izveidojusies laba
sadarbība ar tādām apvienībām kā Jaunie literāti, Smiltenes Mākslinieku apvienība un
biedrību „Smiltenei un Latvijai”. Vērienīgs sadarbības tīkls ir Jērcēnu bibliotēkai – bibliotēka
piedalās projektā starptautiskā tūrisma maršruta Via Hanseatica objektu iekļaušanā maršruta
piedāvājumā. Tūrisma firma “Impro” organizē ekskursijas ārzemju viesiem, iekļaujot
Jērcēnmuižu kā vienu no apskates objektiem. Rezultātā izveidojusies stabila sadarbība jau trīs
gadu garumā.
Valkas NCB un Smiltenes novada bibliotēkas ESIP darbinieki sadarbojas ar Europe
Direct informācijas centru Valmieras bibliotēkā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā,
apmeklējot apmācību seminārus Valmierā un Rīgā, un tālāk izglītojot iedzīvotājus par Eiropas
Savienības aktualitātēm, organizējot savās bibliotēkās izglītojošu pasākumus.
Jau 17 gadus bibliotēkām stabils sadarbības partneris ir Ziemeļu Ministru padomes
birojs Latvijā un biedrība „Norden”. Pateicoties viņu iniciatīvai, bibliotēku jaunie apmeklētāji
katru rudeni „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros” iepazīst kādu no ziemeļvalstu bērnu
autoriem. Aktīvi šajā jomā darbojas Valkas un Smiltenes bibliotēkas.
Kā ilggadīgi un veiksmīgi sadarbības partneri jāmin KIS centrs, LBB, īpaši akcentējot
LBB Vidzemes nodaļas lomu Vidzemes bibliotekāru apvienošanā, SIA Tieto Latvia.
Pagastu bibliotēku sadarbības tīkls ietver visas konkrētajā apdzīvotajā vietā esošas
iestādes, biedrības un speciālistus. Piemēram, par saviem sadarbības partneriem Plāņu pagasta
bibliotekāre sauc sociālais ģimenes atbalsta centru „Saulstariņš”, Plāņu pagasta sociālo
darbinieci, Biedrību „Kāre” un

Mednieku klubu. No partneriem tiek saņemta praktiska

palīdzība, kā arī padoms un morāls atbalsts dažādu ikdienas darba jautājumu risināšanā.
Jaunklidža bibliotēkas (piešķirts „Mazās gaismas pils” tituls) – saieta nama telpās notiek
iedzīvotāju tikšanās ar Strenču novada domes pārstāvjiem un nozaru speciālistiem. Pašvaldība
ar bibliotēkas starpniecību veic iedzīvotāju anketēšanu par novadam saistošiem jautājumiem.
20.februārī Jaunklidža iedzīvotājiem tika dota iespēja tikties ar dabas aizsardzības pārvaldes
vides inspektoriem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Sadarbībā ar Strenču
kultūras centru, 30.martā pavasarīgās noskaņās notika koncerts „Mēs tikāmies martā…”.
15.maijā Jaunklidža bibliotēku- saieta namu pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja
bibliotekāri no Igaunijas Rietumviru apriņķa Rakveres. 2.oktobrī bibliotēku

apmeklēja

sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” kolektīvs.
Vērienīgs sadarbības tīkls ir Jērcēnu bibliotēkai – bibliotēka piedalās projektā
starptautiskā tūrisma maršruta Via Hanseatica objektu iekļaušanā maršruta piedāvājumā.
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Tūrisma firma “Impro” organizē ekskursijas ārzemju viesiem, iekļaujot Jērcēnmuižu kā vienu
no apskates objektiem. Rezultātā izveidojusies stabila sadarbība jau trīs gadu garumā.
Smiltenes bibliotēkā bieži pulcējas dzejas mīļotāji – vietējie literāti. Šie cilvēki tiekas
bibliotēkā un dalās domās, lasa dzeju, gatavojās izdot kopīgu dzejoļu grāmatu. Viņu
kopdarbības rezultātā rudenī tika izdota un prezentēts Smiltenes jauno autoru krājums „Zied
rudzupuķēs debesis”. Otra interešu grupa- zaļi domājošie, kas mēdz pulcēties bibliotēkā, lai
pilnveidotu savas ekoloģiskās zināšanas un dalītos pieredzē. Pateicoties sadarbībai ar
Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes ”Pīlādzītis” pedagogiem un grupiņas „Lapsēni”
audzinātāju Andu Dingu, tapa valsts svētku noformējums bibliotēkas logiem (skat.
http://smiltenesbiblio.blogspot.com/2014_11_01_archive.html.
Novadu centrālajās bibliotēkās pieejama novadu domju bezmaksas informācija pārskati, bukleti, anketas, avīzes u. c. pilsētas iedzīvotājiem svarīga informācija. Katru mēnesi
iedzīvotāji bez maksas bibliotēkās var saņemt novadu preses izdevumus. Sadarbojoties ar
domes sociālo dienestu, Smiltenes bibliotēkā sabiedrisko darbu gada laikā veica trīs algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos norīkotās sievietes. Viņas palīdzēja veikt saimnieciskos darbus,
kārtot un sasiet 2013. gada periodiskos izdevumus, novietot tos krātuvēs un veica citus
vienkāršākos darbus. Vairakkārt arī Valkas VCB tika piesaistīti algotajos pagaidu
sabiedriskajos darbos norīkotie pilsētas iedzīvotāji. Viņu uzdevums bija veikt dežuranta
pienākumus bibliotēkas pirmajā stāvā.
Informācijas resursu popularizējoši pasākumi
Kopumā pārskata periodā reģiona bibliotēkā noorganizēti 317 tematiski pasākumi,
apmeklētāju apskatei izliktas 639 dažāda satura un tematikas izstādes. Strenču bibliotēkas
pārskatā lasāms, ka vairāk nekā 100 vietās Latvijā, tostarp arī Strenču bibliotēkā, varēja
noskatīties ielu sporta un kultūras kustības "GhettoGames" 2013.gada dokumentālo filmu „Tas
ir tikai sākums”. „GhettoGames“ mērķis ir palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot
iespēju pozitīvā vidē sportot un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt talantus un iesaistīties
brīvprātīgajā darbā.
Smiltenes bibliotēka saviem apmeklētājiem bez tradicionālajām grāmatu izstādēm
piedāvājusi virkni ar mākslu saistītas izstādes, piemēram, mākslinieka Leona Stara eļļas un
pasteļu darbu izstāde „Cēsu atspulgi”,mākslinieces Ligitas Grīnbergas krītiņu un eļļas gleznu
izstāde „Mans krāsu prieks”, cēsnieces Māras Armanovičas gleznu izstāde „Katram ziedam
savs stāsts”. Smiltenes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādē uz zīda „Mirkļi” un izstādē
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„Sapņi un īstenība” izlikti 38 darbi. Tekstilmākslinieces Lindas Ziediņas gobelēnu izstāde no
cikla „Burvīgais Vienradzis”, kurā darbi austi jauktā tehnikā, izmantoti vilnas un lina
materiāli.
Aprīlī bibliotēku nakts veltītajos pasākumos ar kopējo tēmu „Informēts un vesels!”
Smiltenes bibliotēkas saviem apmeklētājiem piedāvāja plašu izzinoša satura programmu:
„Zaļā aptieka - augi veselības uzturēšanai”. Apmeklētāji uzzināja interesantas lietas par
ārstniecības augiem, to īpašībām, labāko vākšanas laiku, kaltēšanas un pagatavošanas veidiem.
Uz veselīgo, bioloģiski audzēto zāļu tēju degustāciju aicināja Bilskas pagasta zemnieku
saimniecības ”Bābēni” saimniece. Smiltenes ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras
skolotāja Ilga Kušnere dalījās pozitīvas, radošas domāšanas, sapņošanas un mirkļa baudīšanas
pieredzē. Aktīvā dzīvesveida piekritēja un masiere Maruta Vīgante dalījās savās zināšanās par
ikdienā veicamajiem vienkāršiem fiziskiem vingrinājumiem, kuri uzlabo dzīves kvalitāti un
pašsajūtu. Smiltenietes Sniedze Jermacāne un Inga Bērziņa interesentus rosināja izkustināt
pirkstus un darboties radošajā dekupāžas darbnīcā. Saistoša bijusi tikšanās ar detektīvromānu
rakstnieci Daci Judinu un mūziķi, dzejnieku Artūru Kiseļovu pasākumā „Romantiskais rudens
detektīvs”. Programmā tika iekļauti teatralizēti D. Judinas romānu fragmentu tēlojumi un A.
Kiseļova dzejas lasījumi, mūzika un dziesmas, rudenīgi poētiskas bilžu vīzijas, atjautības
konkursi, detektīvmīklas un balvas.
Bibliotekāri atzīmē, ka ļoti noderīgs materiāls izstāžu un pasākumu organizēšanā ir
LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra sagatavotais ikgadējais elektroniskais “Kalendārs
bibliotēkām”, kā arī uzskatāmais sabiedrības „Tilde „ un LNB kopdarbs – plakāts Kalendārs
bibliotēkām”.
Bibliotēkas tiekas ar saviem atbalstītājiem ne tikai ikdienā, bet rada viņim svētkus,
kuros pateikt paldies par kopēju darbu. Pārskatā periodā Smiltenes bibliotēkas Atzinības raksti
par sadarbību izsniegti:


Anitai Petrovskai, par floristikas izstādi;



Vaidai Janaus, par radošo darbu izstādi;



Svetlanai Rozītei, biedrība „Abulas lauku partnerība”, par gleznu izstādi;



Mairai Kuprišai, biedrība „Abulas lauku partnerība”, par gleznu izstādi;



Telefīnei Miezītei, par aktīvu līdzdalību un ieinteresētību bibliotēkas norisēs
u.c. aktīvistiem un bibliotēkas atbalstītājiem.
27.decembrī Turnas tautas namā Ziemassvētku pasākuma ietvaros, pagasta bibliotēkas

varēja pateikt paldies saviem aktīvākajiem lasītājiem un atbalstītājiem. Šis bija pavisam jauna
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veida pasākums un ieguva ļoti pozitīvu gultni, jo cilvēki jutās novērtēti un bija patīkami
pārsteigti. Turnas bibliotekāre savu paldies izteica ilggadējam un aktīvam bibliotēkas lasītājam
– Jānim Neilandam, kurš bibliotēku regulāri apmeklē jau vairāk kā 30 gadus.
Valkas NCB 2014. gads iesākās
ar ļoti pozitīvu un atraktīvu tikšanos ar
jauno autoru Gundaru Ignatu, kurš kopā
ar

dziesminieku

Mikusu

Frišfeldu

Valkas bibliotēkā prezentēja savu pirmo
romānu

„Pārbaudes

laiks”.

Autora

lasījumi no romāna mijās ar Mikusa
sacerētām dziesmām un veidoja ļoti
dinamisku un baudāmu priekšnesumu,
kas nebūt nav bieža parādība šādos pasākumos.
E-prasmju nedēļas ietvaros Valkas bibliotēkā notika divas izglītojoša satura lekcijas. |Novada
datorspeciālists Vilnis Vilguts klātesošos iepazīstināja ar iespējamajiem draudiem un riskiem
tiešajā darbā ar datoru un internetu, gan ar veselībai nekaitīgu darbavietas iekārtošanu darbā ar
Otra

datoru.

lektore,

māksliniece

Kristīne

Ganiņa,

sniedza

praktiskus

padomus

mākslinieciskajā noformēšanā, izmantojot datorprogrammas un citus paņēmienus, piemēram,
kolāžas.
Valkas NCB Bibliotēku nedēļas ietvaros saviem aktīvākajiem lasītājiem un sadarbības
partneriem kā pateicību noorganizēja pēcpusdienu „Maize dvēselei”. Vairāku gadu garumā
laba sadarbība bibliotēkai bijusi ar Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju, pamatskolas bibliotekāri,
dzejnieci Anitu Anitīnu, literātu apvienības projektu vadītāju u. c. Pasākuma dalībnieki kā
pateicību par uzticību bibliotēkais jau ilgus gadus saņēma nelielus suvenīrus. Par pasākuma
muzikālo pusi gādāja Ērģemes pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi un viņu audzinātāja.Vēl
no saistošākajiem reģiona pasākumiem jāmin Grāmatu svētki Kultūras kanona zīmē, kuri
notika Valkā 9. maijā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, izpalika publiskā diskusija un
dāvanu kartes. Aktīvākie lasītāji no Valkas, Smiltenes un Strenču novadiem tikās ar trīs
brīnišķīgām literātēm: Noru Ikstenu, Līgu Blauu un Ingunu Baueri. Sarunu par Kultūras
kanona vērtībām vadīja LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega
Piešiņa. Noslēgumā pasākuma dalībniekus priecēja literārā sarīkojuma „Putns ar zīda asti”
dalībnieces – aktrise Leonarda Ķestere un vokālā grupa „Anima Solla”.
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Nobeigums
“Sliktas bibliotēkas veido kolekcijas, labas bibliotēkas veido pakalpojumus, bet izcilas
bibliotēkas veido kopienas.” Vēlētos, lai šis citāts, kas raksturo Zviedrijas bibliotēkas, būtu
attiecināms uz arvien vairāk bibliotēkām Latvijā un , protams, Valkas reģionā. Lai saplūst
robeža starp bibliotēku un dažādu pakalpojumu centru, kurā darbojas bibliotekāri, sociālie un
kultūras darbinieki, pašvaldību speciālisti un brīvprātīgie, veidojot stipras kopienas, kurās
vieta atrodas ikvienam sabiedrības loceklim. Mūsu reģionā par tādu centru veidojas Jaunklidža
bibliotēka – saieta nams, kurš iekļauts LNB Atbalsts biedrības fotoizstādē skaistākajām
bibliotēkām Latvijā un katalogā „ Latvijas mazās gaismas pilis”.

Smiltenes bibliotēkas veiksmes stāsti
Radošais stāsts
Dzejas mīļotāji – vietējie literāti bija bieži viesi bibliotēkā. Viņi lasīja savus jaunrades
darbus, dalījās domās un, bibliotekāru rosinātas, nolēma izdot kopīgu dzejoļu grāmatu.
Kopdarbības rezultātā rudenī ar Smiltenes novada domes atbalstu tika izdots un prezentēts
Smiltenes jauno autoru krājums „Zied rudzupuķēs debesis”. Pēc kopkrājuma iznākšanas,
aktīvākie radošiem literāti un mākslinieki apvienojās sabiedriskā organizācijā „Smiltenes
Mākslinieku apvienība”.
Praktiskais stāsts
Viens no apjomīgajiem darbiem bija, izmantojot biedrību „Smiltenei un Latvijai” kā
starta platformu, īstenot projektu „Augsim gudri! Galda un attīstošās spēles Smiltenes novada
bērniem”. Projekta īstenošana nodrošināja visas Smiltenes novada bibliotēkas ar galda un
attīstošajām spēlēm. Šis projekts ir veiksmīga alternatīva bērnu brīvā laika pavadīšanai
datorspēlēm. Tas guvis pozitīvu bibliotēkas lietotāju, it sevišķi bērnu un viņu vecāku,
novērtējumu.
Organizatoriskais stāsts
Liels organizatoriskais darbs visai bibliotēkas komandai bija jāveic, gatavojoties
LBB Vidzemes nodaļas 17. konferencei „Bibliotēkas kā kultūras iestādes pienesums vietējās
kopienas attīstībā – neizmantotās iespējas”. Jaukās, saulainās jūlija dienas un smaidīgie kolēģi
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ļāva nojaust, ka vasaras saiets izdevies – ieguvums profesionālai pilnveidei, savstarpējai
komunikācijai un vienkārši atpūtai.
Lietotāji novērtē bibliotēkas nepieciešamību un izsaka mīļus, sirsnīgus, laipnus
vārdus bibliotēkas atsauksmju grāmatā. Piemēram, ļoti sirsnīga atsauksme no Smiltenes
pagasta lasītājas Margitas Krišjānes: ”Smiltenes bibliotēkas darbinieces tik mierīgi un sirsnīgi
palīdz atrast un sakārtot nepieciešamo informāciju. Izstādes bibliotēkā ir gara gaismas avoti
Smiltenē. Pilsētas bibliotēka ar savu pieejamību, pulcēšanās brīvību un sajūtu, ka katrs tiekam
ar prieku gaidīti, ir kā Smiltenes kultūras centrs. Kur vēl var tik brīvi un ērti pulcēties
domubiedri Smiltenē?’’ Labie vārdi izteikti laikrakstā „Ziemelļatvija” - 2014. gada
19.decembrī Nr.148. Apmeklētāju labie vārdi motivē un iedvesmo bibliotekārus turpmākajiem
darbiem!

53

