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1. VISPĀRĪGS VALKAS REĢIONA BIBLIOTĒKU
RAKSTUROJUMS
1.1. Situācijas apraksts
Pārskats par Valkas reģiona (ietver Smiltenes, Strenču, Valkas novadu) publisko
bibliotēku darbu ir gadskārtējais ziņojums. Pārskata galvenais uzdevums ir apkopot Valkas
reģiona bibliotēku darbības 2017. gada

raksturojošos rādītājus un sniegt to analīzi.

Pārskats drukātā veidā tiks saglabāts Valkas novada centrālajā bibliotēkā (turpmāk Valkas
NCB), kā arī ievietots bibliotēkas mājas lapā www.biblioteka.valka.lv.
Pārskatu par Valkas reģiona bibliotēku darbu veido 12 nodaļas. Katras nodaļas sākumā
dots pārskats par Valkas NCB darbu, tālāk seko apkopojums par Valkas reģiona bibliotēku
darbību.
Valkas, Smiltenes un Strenču novada publisko bibliotēku darba prioritātes 2017. gadā
galvenokārt vērstas uz esošo pakalpojumu saglabāšanu, kā arī jaunu pakalpojumu radīšanu,
kā līdzekļus izmantojot jaunas lasīšanas veicināšanas aktivitātes, saiknes ar sabiedrību
nostiprināšanu un bibliotēkas atpazīstamības palielināšanu.
Valkas NCB 2017. gada prioritātes - ģimenes modeļa bibliotēkas veidošana, izstāžu
zonas vizuālā iekārtojuma uzlabošana, tematisku pasākumu atsevišķām mērķgrupām
organizēšana, kā arī darba aktualizēšana ar Valkas ģimnāzijas vecāko klašu skolēniem.
Smiltenes bibliotēkas pārskata gada prioritātes - iekšējās vides sakārtošana,
abonementa un uzziņu literatūras krājuma aktualizēšana, pirmsskolas vecuma bērnu
piesaiste bibliotēkai un publicitātes uzlabošana.
Valkas NCB ir Valkas novada domes iestāde, kuras funkcionālo pārraudzību veic
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļa. Valkas domes 2017. gada 23. februāra
sēdē pieņemts vidēja termiņa plānošanas dokuments “Valkas novada kultūras attīstības
programma 2016. - 2022.gadam”, kas nosaka novada kultūras attīstības prioritātes, rīcības
virzienus un uzdevumus, kā arī finanšu resursus mērķu sasniegšanai. Dokumentā
iestrādātas ziņas par visām novada kultūras iestādēm, t.sk. bibliotēkām, dots to esošās
situācijas raksturojums un stratēģijas daļā iezīmētas turpmākās attīstības prioritātes.
Valkas reģionā darbojas 23 publiskās bibliotēkas – 9 Valkas novadā, 9 Smiltenes
novadā un 5 Strenču novadā. 2017. gadā darbu turpināja divi ārējās apkalpošanas punkti:
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Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Loberģos un Grundzāles bibliotēkas ārējās
apkalpošanas punkts Aumeisteros.
Paralēli publiskajām bibliotēkām Valkas novadā skolēniem pieejamas piecas izglītības
iestāžu bibliotēkas. Bažas par pamatskolu pastāvēšanu rada mazais skolēnu skaits,
piemēram, Ozolu pamatskolā 2017./2018. mācību gadu uzsākuši tikai seši skolēni.
Smiltenes novadā darbojas astoņas vispārizglītojošo skolu bibliotēkas un viena
profesionālās izglītības iestādes - Smiltenes valsts tehnikuma - profesionālās vidusskolas
bibliotēka. Strenču novadā skolēniem pieejamas skolu bibliotēkas Strenčos un Sedā.
Kopumā bibliotēku tīkls reģionā veido līdzsvarotu pārklājumu visās apdzīvotās vietās
- gan pilsētās, gan novadu lauku teritorijās.
1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā
Ar Smiltenes novada domes 2017. gada 27. septembra lēmumu Nr. 16-5.§. “Grozījumi
Smiltenes novada domes 2011. gada 27. janvāra Smiltenes pašvaldības iestādes “Smiltenes
novada bibliotēka” nolikumā” 29. decembrī likvidēts Grundzāles pagasta bibliotēkas ārējās
apkalpošanas punkts Aumeisteros. Tas atradās fiziskai personai piederošās telpās, to nomas
līgums tiktu pārtraukts ar 2018. gada 1. janvāri. Aumeisteru ciemā nebija Smiltenes novada
domei piederoša īpašuma. Pēc sarunām ar ciemā esošo ēku īpašniekiem par iespēju
iznomāt Smiltenes novada domei savu īpašumu bija skaidrs, ka piemērotas telpas
bibliotēkas krājuma un datoru izvietošanai nebūs, jo privātīpašnieki nav ieinteresēti veikt
telpu remontu bibliotēkas vajadzību nodrošināšanai. Ņemot vērā radušos situāciju, tika
pieņemts lēmums slēgt Grundzāles bibliotēkas ārējo apkalpošanas punktu Aumeisteros.
Salīdzinot pēdējo trīs gadu rādītājus, samazinājies ne vien Aumeisteru ciema iedzīvotāju
skaits, bet arī pieprasījums pēc bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem. Turpmāk
bibliotekāros pakalpojumus Aumeisteru iedzīvotājiem nodrošinās divas reizes mēnesī,
pievedot lasāmvielu ar Grundzāles pagasta transportu. Šo pakalpojumu veiks Grundzāles
bibliotēkas darbiniece.
Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Valkas NCB
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma avoti: Valkas novada pašvaldības budžeta
piešķīrums, bibliotēkas maksas pakalpojumi, ziedojumi un Valsts Kultūrkapitāla fonda
piešķīrumi.
Metodiski konsultatīvā darba un profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanai
Smiltenes un Strenču novados līdzekļus piešķir Smiltenes un Strenču novada domes, kā arī
profesionālās izglītības centrs “Smiltenes tehnikums”, kopā gadā EUR 4673. Katru gadu
rudenī tiek noslēgtas vienošanās starp Valkas novada domi un Smiltenes, Strenču
pašvaldību un Smiltenes tehnikumu par darbības termiņa pagarināšanu.
Tabula “ Valkas NCB finansiālais nodrošinājums”
% salīdzinot ar
iepr. gadu
-35
+2.4

2015

2016

2017

Kopā (EUR)

207810

134387

137550

Pašvaldības finansējums

199875

128044

131231

-36

+2.5

Citi ieņēmumi:

7022

6343

6319

-10

-0.4

t. sk. maksas pakalpojumi

807

885

765

+10

-13.6

t. sk. ziedojumi un
dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums

69

15

31

-78

+106.7

980

770

850

-21

+10.4

t. sk. citi piešķīrumi

5166

4673

4673

-9

2015

2016

2017

Izdevumi kopā (EUR)

207810

134387

137550

Darbinieku
atalgojums
(bruto)
Krājuma komplektēšana

76635

79197

85883

+3

+8.4

8918

10263

10097

+15

-1.6

Tabula “Valkas NCB izdevumi”
% salīdzinot ar
iepr. gadu
-35
+2.4

Ar katru gadu notiek darbinieku algu pieaugums, kā arī nedaudz palielinās līdzekļi
citu ar bibliotēkas darbību saistīto funkciju izpildei. Par 1.6% samazinājies finansējums
krājuma komplektēšanai. Iemesls - ar domes rīkojumu decembra sākumā tika pārtraukta
rēķinu izrakstīšana un neiztērēti palika EUR 218. Neiztērētie līdzekļi uz nākamo gadu
nepāriet. Valkas NCB finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
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Reģions
Tabula “ Valkas reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums”
2015

2016

2017

Kopā (EUR)

605372

558304

551005

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-8
-1.3

Pašvaldības finansējums

596039

550913

543738

-8

-1.3

Citi ieņēmumi:

9360

7391

7267

-21

-1.7

t. sk. maksas pakalpojumi

1624

1866

1697

+15

-9

t. sk. ziedojumi un
dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums

88

82

47

-7

-43

980

770

850

-21

+10

t. sk. citi piešķīrumi

4270

4673

4673

+9

0

Tabula “Valkas reģiona bibliotēku izdevumi”
% salīdzinot ar
iepr. gadu
-8
-1.3

2015

2016

2017

Izdevumi kopā (EUR)

605361

558320

550998

Darbinieku
atalgojums
(bruto)
Krājuma komplektēšana

275507

288569

294152

+5

+2

37215

40585

42745

+9

+5

Kapitālie izdevumi samazinājušies par 32%, jo, salīdzinoši ar 2016. gadu (EUR
4703), datortehnikai u.c. biroja tehnikai atvēlēti vien EUR 300. Citiem kapitālajiem
izdevumiem attiecīgi izlietota par 9% mazāka summa nekā 2016. gadā. Ar katru gadu,
ņemot vērā minimālās algas pieaugumu valstī, bibliotēku darbiniekiem vidēji par 2% tiek
palielinātas algas. Reģionā vidējā pagastu bibliotekāru alga – EUR 452.
Liela daļa reģiona pagastu bibliotēkas uzsver, ka tām piešķirtais finansējums
nodrošina tikai bibliotēku pamatfunkciju veikšanu un nav attīstību veicinošs. Launkalnes
pagasta bibliotēkas pārskatā lasāms: “Ar piešķirto budžetu iztiek, jo bibliotēkas
pamatfunkcijas tas nodrošina. Vienmēr jau varētu vēlēties vairāk - it īpaši jaunu grāmatu
iegādei un preses izdevumu abonēšanai, jo, kā jau visur, arī šeit jūtams cenu un nodokļu
pieaugums.”
Smiltenes novada bibliotēka savā pārskatā uzver, ka finansējums ir atbilstošs
bibliotēkas funkciju veikšanai, taču ir nepietiekams attīstībai. Pieaudzis finansējums
darbinieku atalgojumam. Atalgojums ir mainījies tiem darbiniekiem, kuri saņēma
minimālo algu. Finansējums Smiltenes bibliotēkām kopumā, salīdzinot ar 2016. gadu,
8

samazinājies par 8%. Samazinājums skaidrojams ar pašvaldības prioritātēm. 2017.gadā
pašvaldībai bija būtiski palielināt budžeta izdevumus novada infrastruktūras projektiem, lai
uzlabotu apstākļus novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas ir svarīgi, lai apturētu
iedzīvotāju aizplūšanu no novada, tāpēc tika ekonomēts arī uz bibliotēku rēķina.
Strenču novadā bibliotēku izdevumu lielāko daļu (54%) sastāda atalgojums, krājuma
papildināšanai atvēlēti 7% no kopējā finansējuma. Finansējums nodrošina bibliotēkas
pamatfunkciju veikšanu.

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
3.1. Remonti, telpu paplašināšana
Valkas NCB remontdarbi nav veikti un telpu paplašināšana nav notikusi.
Reģions
Tabula “Valkas reģiona bibliotēkās veiktie remontdarbi”
Bibliotēka

Veiktie remontdarbi

Bilskas ārējās
apkalpošanas punkts
Loberģos
Bilska

Trīs vecie logi nomainīti pret jauniem

Valkas pag. Sēļi

Ūdensvadam pievienots caurteces ūdens sildītājs, kas
nodrošina bibliotēku ar silto ūdeni
Kāpņu telpas remonts

Variņi

Kāpņu telpas remonts

Smiltene

Pārkrāsota grīda 122m² platībā

Smiltenes bērnu
apkalpošanas nodaļa

Sienu krāsošana

3.2. Bibliotēku pārvietošana
Pārskata periodā Sedas pilsētas bibliotēka no bērnudārza pilsētas nomalē pārcelta uz
izremontētām telpām skolas ēkā pilsētās centrā. Remontdarbi veikti maijā un jūnijā un
apmaksāti no pašvaldības budžeta. Summa remontam - EUR 11570. Tagad bibliotēka
atrodas divās bijušajās skolas klasēs ar kopējo platību 98m². Līdz ar jaunajām telpām un,
pateicoties bibliotekāres iniciatīvai, Sedas bibliotēkā pieaudzis apmeklētāju skaits, īpaši
bibliotēku iecienījuši bērni un jaunieši.
Jaunu ēku būvniecība nav notikusi.

9

3.3. Iekārtas, labiekārtošana
Tabula ”Valkas reģiona bibliotēkās veiktie uzlabojumi”
Bibliotēka
Valka

Ērģeme
Bilska
Variņi
Palsmane
Smiltene

Veiktie uzlabojumi, iegādātas mēbeles
 Izstāžu zonas uzlabošana, papildus iegādātas izstāžu piekares
 Žalūzijas krājuma telpā
 Jauni krēsli pie lietotāju datoriem
 Informatīvs statīvs pie izstāžu zonas
Jauni krēsli, žurnālu galds
Nomainīti grāmatplaukti
Jauni krēsli, pieci pufi bērniem
Pie kultūras nama, kur atrodas arī bibliotēka, ārdurvīm uzbūvēta
jauna uzbrauktuve invalīdiem ar stabiliem roku balstiem
 Iekārtots “zaļais atpūtas stūrītis” ar sofu, diviem klubkrēsliem un
paklāju abonementā
 Bērnu galdiņš ar krēsliņiem uzziņu lasītavā
 Dīvāns Bērnu apkalpošanas nodaļā
 Ledusskapis Bērnu apkalpošanas nodaļas darbiniekiem
 Biroja krēsli diviem darbiniekiem
 Grāmatu kastes uz ritentiņiem bilžu grāmatām Bērnu
apkalpošanas nodaļā
 IGLU kluči un paklājs Bērnu apkalpošanas nodaļā
 Izstāžu piekaru sistēma ar piekarēm viegliem eksponātiem
 Iekārtota izstāžu siena Bērnu apkalpošanas nodaļā

Smiltenes bibliotēkas secinājums: ar nelieliem finanšu ieguldījumiem inventāra
iegādei un, pārkārtojot interjeru, bibliotēkas vide padarīta vizuāli pievilcīgāka,
apmeklētājiem draudzīga un patīkama.
3.4. IKT nodrošinājums
Valkas NCB
Apmeklētājiem pieejami 11 datori. Interneta lasītavā, kas izvietota atsevišķā telpā,
izvietoti pieci projekta „Trešais tēva dēls” datori un divas multifunkcionālās iekārtas, ar
kurām apmeklētājiem iespējams kopēt, skenēt un izdrukāt dokumentus. Tehnika kalpo jau
desmito gadu. Datoriem attālināti tiek veikti automātiskie atjauninājumi, tādēļ tie ir
apmierinošā darba kārtībā, tomēr jūtama tehnikas fiziska nolietošanās. Arī operētājsistēma
Windows 7, kas instalēta šiem datoriem, ir novecojusi un traucē atsevišķu interneta vietņu
sekmīgu izmantošanu.
2015. gadā īstenotā ERAF projekta ietvaros iegādātie pieci datori un krāsu
multifunkcionālā iekārta izvietoti pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā un jaunākās
periodikas lasītavā pirmajā stāvā. To darba kvalitāte un programmu nodrošinājums ir labs.
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Tabula “Valkas NCB IKT nodrošinājums”
Darbiniekiem
(skaits)
datori
14
nomainīti divi
darbinieku
datori,
aizstājot tos ar
tehniku no SIA
“Lattelecom”
dāvinājuma
multifunkcionālās 1
iekārtas

Lietotājiem
Vērtējums
(skaits)
11
3TD datori
no tiem 6 lietošanā jau 9
3TD datori, 5 gadus, ERAF
ERAF
datori – trešo
projekta
gadu.
datori

Piezīmes

3

SAMSUNG
krāsu iekārta –
neapmierinošā
stāvoklī,
2018.g.plānots
to norakstīt

printeri

3

1

kopēšanas
iekārtas

1

1

citas iekārtas

1 laminētājs
1 projektors

1 telelupa
1 televizors

3TD projekta
iekārta
lietošanā jau
deviņus
gadus; ERAF
projekta
iekārta- trešo
gadu.
Divi printeri
lietošanā
piecus gadus,
divi printeri
vairāk kā
desmit gadus
veci
Ļoti vecas
iekārtas
Projektors
iegādāts
2008.g.

Jāmeklē
iespējas
pakāpeniskai
3TD iekārtu
nomaiņai

Printeri veci,
bet labā darba
kārtībā

Izpildes
kvalitāte
normāla
Jānomaina
projektors,
citas iekārtas
darba kārtībā

Samazinājies datoru lietotāju skaits, jo, attīstoties dažādu operatoru piedāvājumam,
kļūst izdevīgi ierīkot internetu savās mājās, kā arī izmantot viedtālruņus. Bibliotēkas datori
tiek lietoti īsām darba sesijām: dokumentu (vēstuļu, rēķinu, konta izrakstu) izdrukai,
skenētu dokumentu nosūtīšanai. Pēcpusdienās pēc skolas bērni un jaunieši spēlē
datorspēles un apmeklē sociālos tīklus. Ir maz apmeklētāju, kuri izmanto datorus mācībām
vai informācijas meklēšanai internetā.
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Reģions
Tabula “Reģiona bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”

Datori
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri
Kopēšanas iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
50

Lietotājiem
(skaits)
173

43
30
10
4
9

Reģiona bibliotēkās turpina izmantot 2008. gadā īstenotā 3TD projekta ietvaros
piegādātos datorus un multifunkcionālās iekārtas. Daudzas bibliotekāres savās atskaitēs
atzīmē šo datoru nolietošanos, lēno darbību un apmeklētāju nevēlēšanos pie tiem strādāt. Šī
tehnika pamazām tiek norakstīta. Vairākās bibliotēkās iegādātas jaunas multifunkcionālās
iekārtas, jo projekta ietvaros piegādātā tehnika iziet no ierindas.
2015. gadā Valkas, Smiltenes un Strenču novada pašvaldībā īstenotā ERAF projekta
“Par publisko interneta pieejas punktu attīstību” ietvaros bibliotēkām piegādātie datori un
multifunkcionālās iekārtas darbojas kvalitatīvi. 2017. gadā vairākās reģiona bibliotēkās ar
LNB Atbalsta biedrības līdzdalību saņemti datori no SIA “Lattelecom”. Lai gan šī tehnika
ir lietota, tās darba kvalitāte ir laba.
Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja savā pārskatā norāda: “Bibliotēka ir vienīgā
institūcija mūsu pilsētā, kura sniedz kopēšanas un izdrukas pakalpojumus, tāpēc cenšamies
nodrošināt labu kvalitāti. Bibliotēkā ieviests jauns pakalpojums - dokumentu laminēšana,
jo gada sākumā iegādāta laminēšanas iekārta.” Līdzīgā situācijā ir vairums pagasta
bibliotēku, kur bibliotēka ir vienīgā vieta apkārtnē, kurā iespējams saņemt interneta
pakalpojumus. Likumsakarīgi, ka dokumentu izdruka 2017. gadā tiek minēts kā
populārākais maksas pakalpojums bibliotēkās.
Strenču novada Jērcēnu bibliotēkā tika iegādāta iekārta bezvadu interneta signāla
pastiprināšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu internetu semināru un pasākumu laikā.
3.5. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā
Valkas NCB
Esošās telpas funkcionāli nav piemērotas kvalitatīvai apmeklētāju apkalpošanai. Kaut
gan ēkas trešajā stāvā ir brīvas telpas, tās nav saistītas ar esošajām bibliotēkas telpām un
izmantot nav izdevīgi. Līdz ar to nav iespējams apmeklētājiem draudzīgāk iekārtot telpas 12

paplašināt bērnu un jauniešu zonu, kā arī iekārtot kluso lasītavu. Ēkai, kura nodota
ekspluatācijā 1978. gadā, nav veikta elektroinstalācijas pārbūve. Līdz ar to ir problēmas ar
apgaismojumu. Ēkas fasāde ir noplukusi, bet diemžēl renovācija tuvākajos gados nav
paredzēta. Abonementā atsevišķām plauktu rindām ir nepietiekams apgaismojums. To
diemžēl nevar risināt atsevišķi bez krājuma savādāka izvietojuma un jaunu plauktu
iegādes. Veicot pārkārtojumu, būtu nepieciešams veikt arī grīdas seguma nomaiņu.
Reģions
Smiltenes bibliotēka Baznīcas laukumā 13 atrodas nepiemērotās nomātās telpās. Ēka
celta 1884. gadā. Joprojām tiek meklēts risinājumu bibliotēkas pārvietošanai uz pašvaldībai
piederošu ēku. Bērnu nodaļai Smiltenes sporta halles ēkā Gaujas ielā 1 nepieciešams
griestu kosmētiskais remonts, jo lietus laikā no jumta sūcas ūdens. Savukārt atverams logs
nepieciešams vēdināšanai, jo Bērnu apkalpošanas nodaļā uzturas katru dienu ap 70
bērniem, bet telpas nav vēdināmas, gaiss ir smacīgs, trūkst svaiga gaisa. Remontdarbu
tāme pievienota 2018. gada budžeta projektam. Apkuri šajā ēkā pieslēdz tad, kad tā
nepieciešama sporta hallei. Taču bibliotēkā rudenī gaiss ir auksts un mitrs, apkuri
nepieciešams pieslēgt ātrāk. Lai to varētu izdarīt, arī šī remontdarbu tāme iekļauta 2018.
gada budžeta projektā.
Joprojām ar malku apkurināmas ir Valkas novada Zvārtavas un Omuļu bibliotēku
telpas. Zvārtavas bibliotēka izvietota 1930. gadā celtā ēkā, kurā centrālo apkuri nav plānots
ierīkot. Omuļu bibliotēka izvietota 1968. gadā celtā kolhoza daudzdzīvokļu ēkā, kurā
dzīvokļus apsilda ar atsevišķām krāsnīm. Diemžēl uzlabojumi minētajās bibliotēkās nav
gaidāmi.

4. PERSONĀLS
4.1. Personāla raksturojums
Valkas NCB
Darbinieku kopskaits – 12 (visi pilnas slodzes darbinieki), no tiem bibliotekārie 11,
viens tehniskais darbinieks - apkopējs. Bibliotēkas telpu un aprīkojuma remonta
jautājumus palīdz risināt un problēmas novērš novada domes saimniecības pārzinis. Ar
datortehniku saistītas problēmas novērš novada datorsistēmu un datortīklu administratori.
Nepieciešamos transporta pakalpojumus izpilda novada domes automašīnas vadītājs kurjers.
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Tabula “Valkas NCB darbinieku izglītība”
Bibliotekāro darbinieku kopskaits
no tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk. maģistra grāds
t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb
koledžas izglītību
t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību (līdz
2002.g)
no tiem ar izglītību citās jomās
t.sk. ar bakalaura grādu
Papildu bibliotekārā izglītība un kvalifikācija
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences novērtēšana
(profesionālās kvalifikācijas eksāmens)

11
7
2
1
4
4
4

2

Divas bibliotekāres 2017. gada decembrī piedalījās ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā un nokārtoja profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu, iegūstot kvalifikāciju “Bibliotekārs”.
Reģions
Tabula “Valkas reģiona darbinieku izglītība”
Bibliotekāro darbinieku kopskaits
no tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk.maģistra grāds
t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb
koledžas izglītību
t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību (līdz
2002.g)
no tiem ar izglītību citās jomās
t.sk. ar maģistra grādu
t.sk. ar bakalaura grādu
t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb
koledžas izglītību
t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)
t.sk. ar profesionālo vidējo izglītību
no tiem ar vispārējo vidējo izglītību
Papildu bibliotekārā izglītība un kvalifikācija
Profesionālā pilnveide (no 160h, t.sk. 240h
programma)
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās
kompetences
novērtēšana
(profesionālās kvalifikācijas eksāmens)

43
19
5
2
12
15
2
5
1
1
6
9
4

3

Valkas reģionā no 43 bibliotekārajiem darbiniekiem mazāk kā pusei (44%) ir
bibliotekārā izglītība. No minētajiem 44% vairāk kā pusei (63%) ir profesionālā vidējā
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izglītība, kura iegūta Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumā (tagad Latvijas Kultūras
koledža) vidēji pirms 35 gadiem. Tas liecina par to, ka reģiona bibliotēkās neienāk jauni
speciālisti. Kadru maiņa 2017. gadā: Sedas pilsētas bibliotēkā (darbinieks ar maģistra
grādu citā jomā) un Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu nodaļā (darbinieks ar bakalaura
grādu citā jomā).
Valkas novada Ērģemes, Turnas, Lugažu un Smiltenes novada Launkalnes bibliotēku
vadītājas 2016. gada rudenī uzsāka mācības LNB Attīstības departamenta Kompetenču
attīstības centra 240 stundu profesionālās pilnveides programmā un 2017. gada martā
ieguva apliecību par profesionālās pilnveides izglītību “Informācijas un bibliotēku zinību
pamati”.
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu nodaļas vadītāja un divas Valkas bibliotēkas
galvenās bibliotekāres 2017. gada decembrī piedalījās ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā un nokārtoja profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu, iegūstot kvalifikāciju “Bibliotekārs”.
Valkas novada Valkas pagasta Lugažu un Sēļu bibliotēkās līdz 2017. gada novembrim
uz pusslodzēm strādāja publiskā interneta dežuranti, kuri trīs reizes nedēļā nodrošināja
lietotājiem datoru un interneta pieejamību vakara stundās. Valkas novada domes kadru
optimizācijas rezultātā no 6. novembra tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar interneta
dežurantiem. Arī Strenču novada Jaunklidža bibliotēkā notikusi kadru optimizācija likvidēts sētnieka - apkopēja amats.
4.2. Apbalvojumi, pateicības
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadskārtai veltītajā svinīgā pasākumā Strenču
novada domes apbalvojumu “Gada cilvēks” par atsaucību, sirsnību saskarsmē ar
iedzīvotājiem un radošu pieeju bibliotēkas pasākumu veidošanā saņēma Strenču pilsētas
bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane.
Astoņām reģiona bibliotēku vadītājām izsniegta Valkas NCB pateicība par veiksmīgu
piedalīšanos reģiona mācību konkursā “Ziņas par krājumu, izmantojot BIS ALISE
iespējas”.
Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke par aktīvu darbu saņēmusi virkni
pateicību: Martina Engelhardta un Marutas Bērziņas pētnieciskā darba “Smiltene: Ebreju
kapi - Judischer Friedhof” 2016 – 2017 priekšvārdā izteikta pateicība arī Smiltenes novada
bibliogrāfei Aldai Liukei par palīdzību pētnieciskā darba tapšanā, sagatavojot informāciju
un materiālus.
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No Kristēnes Iosavas, vecākās referentes Stratēģiskās komunikācijas projektu grupā
LR Ārlietu ministrijā bibliogrāfei Aldai Liukei: “Pateicos Jums par ieguldīto darbu un
laiku, ikdienā informējot Latvijas iedzīvotājus par Eiropas Savienības jautājumiem.
Skolēnu pateicība:

No Gunas Linkevičas, LNB Krājuma veidošanas nodaļas ISSN ekspertes Smiltenes
bibliotēkas bibliogrāfei Aldai Liukei, Valkas bibliotēkas bibliotekārei Aijai Rudītei un
Strenču bibliotēkas vadītājai Sarmītei Kosmanei izteikta pateicība par ļoti labi veikto darbu
2017. gadā par pašvaldību periodisko izdevumu elektronisko versiju ievietošanu LNB
Digitālajā bibliotēkā.
Smiltenes novadā bibliotekāru kolektīva saliedēšanas un
uzmundrināšanas nolūkā gada noslēgumā ikviens darbinieks
saņēma direktores Intas Mežules sagatavotās pateicības.

4.3.

Finansējums personāla attīstībai

Pārskata periodā Valkas NCB personāla attīstībai izlietoti EUR 196. Tas ļāvis finansēt
bibliotekāru dalību astoņos maksas kursos un semināros. Komandējumiem un dienas
naudai izlietoti EUR 197, ārzemju pieredzes braucienam EUR 140.
2017. gadā Smiltenes novada bibliotekāriem apmācību pakalpojumiem izlietoti EUR
747. Finansējums bijis pietiekošs. Kopā apmeklēts 21 dažāda veida profesionālās
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pilnveides pasākums. Smiltenes novada bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucieniem
(transporta izdevumi) izlietoti EUR 390.
4.4. Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi
Valkas NCB
Izvērtējot katra darbinieka profesionālās pilnveides nepieciešamību un, ņemot vērā
piedāvājumu un finanšu iespējas, apmeklēti un zināšanas papildinātas vairāk kā divdesmit
maksas un bezmaksas kursos, semināros un konferencēs. Kā katru gadu, regulāri tiek
apmeklēti un zināšanas papildinātas BIS Alises kursos (“Padziļināti kursi datu apstrādē,
izmantojot MARC21”; “Bibliogrāfisko ierakstu veidošana atbilstoši RDA”, “Padziļināti
kursi ALISE administrēšanā”). No LNB Kompetenču attīstības centra kursu piedāvājuma
apmeklēti “Kvalitatīva klasificēšana ar UDK” un “Bibliotēkas un informācijas institūcijas
vadība”. Valkas NCB galvenā bibliogrāfe un Zvārtavas bibliotēkas vadītāja pievienojās
Cēsu reģiona kolēģiem pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltkrievijas bibliotēkām.
Reģions
Smiltenes novada bibliotēkas darbinieki aktīvi piedalās profesionālās pilnveides
pasākumos. Noorganizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni: uz Lietuvu un Ogres centrālo
bibliotēku. Vērtīga bija pieredzes apmaiņa Ogrē, kur tika iepazīta bibliobusa darbība.
Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja apguvusi LNB Kompetenču attīstības centra
piecu stundu profesionālās pilnveides programmu “Izstāžu darbs bibliotēkā”. Kopumā
Strenču bibliotēkas darbinieces piedalījušās 25 dažādos profesionālās pilnveides
pasākumos.
Diemžēl pagastu bibliotekāri ir pasīvi LNB Kompetenču attīstības centra un citu
iestāžu organizētu profesionālās pilnveides pasākumu apmeklētāji. Galvenokārt apmeklēti
tiek reģiona ietvaros organizētie kursi un semināri.
4.5. Problēmas un to risinājumi personāla jomā
Valkas novada bibliotēkās tuvākajos divos gados gaidāma divu pagasta bibliotēku
darbinieku maiņa. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, ir pamatotas bažas atrast darbiniekus ar
speciālo izglītību.
Smiltenes novada bibliotēkā pusei darbinieku tuvojas pensijas vecums. No 8
bibliotekārajiem darbiniekiem tikai 3 ir jaunāki par 50 gadiem. Kolēģes ir ar lielu darba
stāžu, kam ir gan pozitīvas, gan negatīvas puses. Viņas it kā pieņem izmaiņas
bibliotekārajā darbā, taču vienlaikus turas pie vecajiem apkalpošanas paradumiem un darba
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metodēm. Viens no risinājumiem - turpināt regulāras attīstības pārrunas ar katru darbinieku
individuāli, izvirzot uzdevumus tuvāku un tālāku personības izaugsmes un bibliotēkas
attīstības mērķu sasniegšanai, kā arī panākt, lai profesionālās pilnveides pasākumu
apmeklēšanai būtu rezultāts - mainīšanās, lai mācīšanās un gūtā pieredze reāli izmaina
domāšanu un rīcību. 2018. gadā gaidāma Smiltenes novada Variņu bibliotēkas vadītājas
maiņa. Šobrīd ir svarīgi piesaistīt minētajai bibliotēkai jaunu, radošu speciālistu.

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
5.1. Galvenie rādītāji
Valkas NCB
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t.sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot ar
iepr. gadu

2015

2016

2017

1439
476
27136
8282
9663
773

1552
479
29873
12243
40121
9403

1551
480
27014
9579
43192
7840

+7
+0.6
+9
+32
+315
+1116

-0.1
+0.2
-11
- 27
+8
-17

48887
24683
23725
8760
26

52761
26176
24230
9065
29

48959
24640
21976
7435
30

+7
+6
+2
+3
+11

-8
-6.2
-10
-22
+3

62
5489

64
5325

63
5181

+3
-3

-2
-3

Galvenie bibliotēkas rādītāji pārskata periodā ir samazinājušies, izņemot lietotāju
skaitu, kas ir nemainīgi stabils vairākus gadus. Apmeklējuma un izsnieguma
samazinājumam nevar nosaukt pamatotus iemeslus, jo bibliotēkas darbā, kas skar lietotāju
apkalpošanu, nav bijuši nekādi rādītājus negatīvi ietekmējoši apstākļi. Ir atsevišķa lasītāju
grupa, kas, kā paši atzīst, retāk nāk uz bibliotēku un retāk atlicina laiku lasīšanai. Vairāki
aktīvie periodikas lasītāji atzīst, ka sākuši paši pirkt vai abonēt sev interesējošos
izdevumus. Mazliet pieaudzis bibliotekārais aptvērums. Ņemot vērā to, ka bērni vidēji sāk
lasīt grāmatas no sešu gadu vecuma, labs ir bērnu bibliotekārais aptvērums.
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Autorizēto lietotāju skaits, salīdzinot ar 2016. gadu, samazinājies par 37 jeb 13%,
tomēr pasūtīto izdevumu skaits pieaudzis. Diezgan bieži, piedāvājot izmantot autorizācijas
iespējas, lasītāji no piedāvājuma atsakās, jo uzskata, ka pietiekami daudz informācijas
saņem klātienē apmeklējot bibliotēku. Tas gan vairāk attiecas uz lietotājiem, kas lasīšanu
izmanto tikai kā brīvā laika nodarbi. Savukārt tiem, kam nepieciešama literatūra mācībām,
ļoti novērtē attālināti izmantot bibliotēkas pakalpojumus un aktīvi izmanto iespēju pasūtīt
izdevumus.

Tabula “Pasūtīto izdevumu skaits Valkas NCB”
2015

2016

2017

565

556

605

% salīdzinot
ar iepr. gadu
-1.6 +9

Autorizētie lietotāji pasūtījuši 605 izdevumus, kas ir par 9% vairāk kā iepriekšējā
pārskata periodā. No tiem izpildīti 92%, lasītājs pats atteicis 5,4% pasūtījumu, bibliotēka
atteikusi 3,1% pasūtījumu. Bibliotēkas veiktie atteikumi rodas, piedāvājot lasītājam
interesējošo izdevumu saņemt ātrāk SBA kārtā. Ir gadījumi, kad lasītājs, tuvāk iepazinies
ar izdevumu uz vietas bibliotēkā, to tomēr nevēlas, tādēļ tiek atteikts pasūtījums.
Reģions
Tabula “Reģiona bibliotēku pamatrādītāji”

Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Bibliotēkas apmeklējums
t. sk. bērni

2015

2016

2017

7510
2158
127317
44583

7724
2287
129741
47591

7167
2197
109465
38842

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+2.7
+6
+2
+6

-7
-4
-16
-18
19

Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā
t.sk. bērni līdz 18 g.
Iedzīvotāju skaits*

24016
9634

62242
23073

76389
39306

+159
+140

+23
+70

220440
90469
127962
37374
28.5%

214411
93857
115736
31614
30%

184489
88331
92397
27055
28.6%

-3
+4
-10
-18
+1.6

-14
-6
-20
-14
-5

49%
26364

52%
25706

51%
25046

+6
-2.5

-2
-2.6

*Izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu
pašvaldībās uz 01.01.2018. Iedzīvotāju skaits Smiltenes novadā – 12791, Strenču novadā 3342, Valkas novadā – 8913, kopā 25046, kas ir par 660 jeb 2.6% mazāk nekā 2016. gadā
Pārskata periodā reģiona bibliotēkās, rēķinot kopā, galvenie darba rādītāji ir nedaudz
samazinājušies. Galvenie minētie iemesli:
 pagastos visas bibliotēkas ir viena darbinieka bibliotēkas, līdz ar to bibliotēkas
slēgtas slimību, atvaļinājumu un profesionālās pilnveides pasākumu apmeklējumu laikā;
 sakarā ar darbinieka maiņu un bibliotēkas pārcelšanu uz citām telpām četrus
mēnešus slēgta Sedas pilsētas bibliotēka;
 Valkas novadā Ozolu pamatskolā mācās tikai seši bērni (1.- 4. klase), līdz ar to
Zvārtavas bibliotēkā krasi samazinājies bērnu apmeklējums, jo vecāko klašu skolēni mācās
citās skolās un pēc stundām vēlu atgriežas savās dzīves vietās;
 arvien palielinās interneta izmantošana personīgajās mobilajās ierīcēs, kā arī
palielinās datoru ar interneta pieslēgumu skaits mājās;
 nepietiekams finansējums jaunu grāmatu iegādei;
 iedzīvotāju skaita samazinājums, īpaši pagastos.
Daļa pagastu bibliotekāru uzsver, ka lielākoties grāmatas un periodiku lasa pensijas
vecuma cilvēki, kā arī bērni līdz 10 gadu vecumam. Smiltenes novada Bilskas bibliotēkā,
neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos, bibliotēkas lietotāju skaits ir nedaudz
pieaudzis. Bibliotekāre šo faktu pamato ar to, ka bibliotēka iesaistījusies lasīšanas
veicināšanas programmā “Grāmatu starts”, piesaistot bibliotēkai jaunus mazos lasītājus, kā
arī vairāk sadarbojoties ar Bilskas pamatskolu. Jērcēnu bibliotēkas vadītāja uzsver, ka
2017. gadā Jērcēnu pagasta teritoriju kā savus dzīves vietu deklarējuši vien 419 iedzīvotāji.
Katru gadu iedzīvotāju skaits samazinās, bet tas neatstāj būtisku iespaidu uz apmeklējumu
un izsniegumu. Secinājums - bibliotēku pamatrādītāju samazinājumu nevar attiecināt tikai
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uz iedzīvotāju skaita samazināšanos. Ja bibliotekārs meklē un realizē jaunas idejas, aktīvi
iesaistās kopējās pagasta dzīves norisēs, tad arī bibliotēka nezaudē savus apmeklētājus.
Strenču pilsētas bibliotēkas pamatrādītāji uzskatāmi par stabiliem un noturīgiem, ko
sekmējuši rīkotie pasākumi: tematiskās pēcpusdienas, prezentācijas, izstādes un interešu
izglītības pasākumi.
No kopējā izsnieguma, periodisko izdevumu izsniegums ir augstāks. Kā atzīmē
pagastu bibliotekāri, preses izdevumu lasīšana joprojām ir lielā cieņā. Tas skaidrojams ar
vēlmi gūt ātru, saistošu informāciju par aktualitātēm.
Reģionā iedzīvotāju iesaistījums - 28.6%, kas ir vidējs rādītājs. Bērnu iesaistījums 51%. Minētie rādītāji liecina, ka bibliotekāro aptvērumu ar aktīvāku un radošāku darbu ir
iespējams palielināt.
5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi
Pārskata gadā reģiona bibliotēkas aktīvāk izmantotas BIS ALISE iespējas. Gandrīz
visi preses izdevumi izsniegti Cirkulācijā “Izsniegt lasītavā” vai konkrētiem lasītājiem uz
mājām, kas nodrošināja preses izdevumu izsnieguma uzskaiti sistēmā. Valkas NCB
pirmoreiz pilnībā veikta apmeklētāju reģistrēšana uz datoriem Cirkulācijā “Ierīču
pārvaldība”.
5.3. Sabiedrības, lasītāju viedokļu izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti
Lasītāju viedokļu izzināšana notikusi pārsvarā individuālās sarunās. Galvenās lasītāju
vēlmes - vairāk jaunu grāmatu, jaudīgākus datorus, biežāk organizēt tematiskus
pasākumus. Rakstiskas aptaujas bibliotēkā nav veiktas, bet ar katru lietotāju ir iespējams
personīgi aprunāties, uzklausīt viņa ieteikumus un vēlmes. Nelielās pagastu bibliotēkās,
kur lietotāju sastāvs pamatā ir konstants, bibliotekāres zina savu lasītāju gaumi un iespēju
robežas komplektē pieprasīto lasāmvielu.
5.4. Ārējie apkalpošanas punkti
Pārskata periodā Smiltenes novadā darbojās divi ārējās apkalpošanas punkti: Bilskas
bibliotēkas punkts Loberģos un Grundzāles bibliotēkas punkts Aumeisteros. Tie nodrošina
minēto apdzīvoto vietu iedzīvotājiem pamatpakalpojumu: grāmatu, periodikas u.c. resursu
izsniegšanu, datoru, interneta, vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu
pieejamību, kā arī maksas pakalpojumus. Punkti pilda arī vietējo iedzīvotāju satikšanās,
savstarpējas komunikācijas un brīvā laika pavadīšanas funkciju.
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Ārējā apkalpošanas punktā Loberģi reģistrēti 70 lietotāji, t. sk. 5 bērni.
Apmeklējums - 730, izsniegums - 3496. Rādītāji ir stabili, tomēr apmeklētāju skaits lēnām
sarūk. Punkts ir pieejams personām ar īpašām vajadzībām, jo atrodas pirmajā stāvā, durvis
ir platas un tām ir zems slieksnis. Tāpat arī telpa ir pietiekami plaša, lai tajā būtu ērti
pārvietoties un rīkot vietējo iedzīvotāju rokdarbu, fotogrāfiju u.c. izstādes. Tā kā pamatā
Loberģos dzīvo pensionāri, tad arī punktā vislielākais darbs tiek veltīts vecākā gadagājuma
cilvēkiem. Viņiem bibliotekāre noorganizējusi četrus tematiskus pasākumus, veltītus
Lieldienām, Līgo dienai, Mārtiņdienai un Ziemassvētkiem.
Ārējā apkalpošanas punktā Aumeisteri reģistrēti 33 lietotāji, t.sk. 7 bērni. Izsniegtas
169 grāmatas un 1303 periodiskie izdevumi. Bibliotekāre šeit priekšroku devusi periodisko
izdevumu abonēšanai, jo pieprasījums pēc tiem gadu no gada ir bijis lielāks.
Abos punktos mainījies arī krājuma komplektēšanas virziens. Galvenokārt tiek
iepirktas grāmatas brīvā laika pavadīšanai, kā arī izdevumi ar lielākiem burtiem. Periodikas
abonēšanai tiek atvēlēts vairāk līdzekļu nekā grāmatu iegādei. Lasāmvielas nodrošināšanai
aktīvi tiek izmantoti pamatbibliotēku krājumi Bilskā un Grundzālē.
Strenču novada Jērcēnu pagasta bibliotēkas neliela krājuma daļa izvietota Jērcēnu
pagasta ģimenes atbalsta centrā “Liepugatves”. Centrs atrodas astoņu km attālumā no
bibliotēkas apdzīvotā vietā Ķeiži. Uz vietas plauktā izvietotas grāmatas, kuras trīs reizes
nedēļa lasītājiem izsniedz centra darbiniece. Jērcēnu bibliotēkas vadītāja centru apmeklē
divas reizes mēnesī, vedot jaunas grāmatas un presi, kā arī izpildot lasītāju pieprasījumus
pēc vēlamajām grāmatām. Bez grāmatu apmaiņas centra apmeklētājiem pieejams arī dators
ar interneta pieslēgumu, kā arī iespējams veikt kopēšanu un izdruku. Lasītāju skaits -10,
bet ir arī vairāki apmeklētāji, kuri izmanto tikai IT pakalpojumus.
5.5. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām
2017. gadā bibliotēku pieejamībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izmaiņas nav
notikušas. No 23 bibliotēkām, 13 atrodas ēku pirmajos stāvos. No tām uzbrauktuves
ierīkotas pie sešām bibliotēkām. Strenču bibliotēkā cilvēkiem ar īpašam vajadzībām
darbojās speciāli izbūvētais āra lifts. Deviņas bibliotēkas izvietotas ēku otrajos stāvos, bet
viena ēkas trešajā stāvā. Pēc nepieciešamības apmeklētājiem, kuri nevar iekļūt minētajās
bibliotēkās, bibliotekāres nones lasāmvielu uz pirmo stāvu, kā arī praktizē pakalpojumu grāmatu un periodikas piegādi mājās. Atsevišķas bibliotēkas lasāmvielas nogādāšanai
vientuļiem pensionāriem izmanto pastniekus.
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Valkas NCB pirmā stāva datoru izmanto cilvēki ar kustību traucējumiem, kā arī
labprāt to izmanto jaunās māmiņas, jo turpat var netraucēti atstāt bērnu ratiņus.
5.6. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķauditorijām vai interešu
grupām, tematiskie pasākumi
Valkas NCB
Vislielāko atdevi un pienesumu izraisījušas vietēja rakstura izstādes un pasākumi.
Pārskata periodā tika uzsākts pasākumu cikls “Izzudis, bet ne pazudis”, ar mērķi apzināt un
savākt materiālus par tiem uzņēmumiem un iestādēm Valkā, kas kādreiz veiksmīgi
darbojušies, bet nu ir tikai vairs cilvēku atmiņās, kā arī organizēt pasākumu kādreizējiem
darbiniekiem. Pasākums uzņēmuma “Sarkanais Rīts” Valkas ceha kādreizējām
darbiniecēm izvērtās ne tikai par jauku atkalredzēšanos ar atmiņu stāstiem, bet bibliotēkas
rīcībā nonāca daudz fotogrāfiju, goda rakstu un citu materiālu, kas apkopoti turpmāk sniegs
pilnīgāku ieskatu par šo laiku un cilvēkiem, kas strādāja šūšanas uzņēmumā.
Izstādes (62)
Visvairāk skatītās no privātām kolekcijām tapušās izstādes - “Vizītkarte: valcēniešu
atpazīstamības apliecinājums 20. gs. sākumā”, “Eiropas zvaniņi “Sudmaliņu soļos” ” un
“No dzintara līdz eiro: Latvijas teritorijā izmantotie maksāšanas līdzekļi”. Pēdējā izstādē
eksponētās papīra naudas, metāla nauda, skaitīšanas ierīces u.c. priekšmeti īpaši interesēja
naudas kolekcionārus ne tikai no Valkas novada, bet arī no Igaunijas pilsētas Valgas.
Gada sākumā ESIP punktā tika organizēta izstāde: “Latvijas sports laiku lokos: Sports
atjaunotajā Latvijas Republikā (1990.–21. gs.). Izstāde atvesta no Latvijas Sporta muzeja
un tika papildināta ar Valkas bibliotēkas materiāliem par attiecīgo tēmu.
Akcijas
14. februārī rīkota akcija Valentīndienas āķītis - “Mīlētāji grāmatu plauktos”. Akcijas
laikā ikviens apmeklētājs tika uzaicināts atsvaidzināt savas zināšanas par populāriem
mīlētāju pāriem literatūrā, izspēlējot spēli un izvēloties kādu skaistu mīlas stāstu no
grāmatu izstādes. Jau trešo gadu turpināta akcija “Izaicinājums” - “Lasi oriģinālvalodā!”.
Decembrī lasītājiem tika sagatavota 35 grāmatu kolekcija, no kuras varēja izvēlēties
iespieddarbus 12 valodās.
Tematiski pasākumi (78)
Notikušas vairākas tikšanās ar autoriem: Sanitu Reinsoni - grāmatu “Meža meitas” un
“Kā Igaunijas leļļi bēga uz Latviju” autori, Inesi Prisjolkovu - pozitīvās domāšanas centra
"Pavasara studija" dibinātāju, vēsturnieku Māri Lindi u.c. Īpaši sirsnīga izvērtās “Artura
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pēcpusdiena”, veltīta novadnieka, dzejnieka un publicista Artura Gobas 85 gadu jubilejai.
Gada nogalē notika grāmatas “Ar sapni par ērģelēm. Ernests Ketners” prezentācija, kurā
grāmatas autore V.Ketnere saistoši aprakstījusi bijušā valcēnieša Ernesta Ketnera dzīvi.
Dzejas cienītājiem organizēti pasākumi, veltīti dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai,
smiltenietei Smaidai Maskinai u. c. Aprīlī tematiska pēcpusdiena “Dzejas ceļa gājējs”,
veltīta dzejnieka Pētera Brūvera 60 gadu jubilejai. Pasākumā skanēja dzeja un dziesmas,
atmiņu stāsti un P.Brūvera studiju laika draugu ieraksti no dienasgrāmatām. Atmiņā tika
atsaukti gan smieklīgi, gan ekstravaganti notikumi no ievērojamā vārda meistara dzīves.
Tie tika papildināti ar muzikālām etīdēm un improvizācijām.
Septembrī Valkas mākslas skolā notika ikgadējās Valkas novada dzejas dienas, kurām
tika dots moto „Pēteram Brūverim - 60”. Pasākumā pieminēja pāragri aizsaulē aizgājušo
dzejnieku un atdzejotāju Pēteru Brūveri. Dzejas dienās piedalījās dzejnieki un atdzejotāji:
Eduards Aivars, Māris Salējs, Jānis Tomašs, Jānis Vādons, Kristaps Vecgrāvis un Indra
Brūvere-Daruliene. Pasākumu vadīja dzejnieka meita Zane Brūvere-Kvēpa.
Reģions
Valkas novada Ērģemes pagasts ir īpašs ar to, ka te saliedēti darbojas trīs bibliotēkas.
Tematisku pasākumu organizēšanā tiek apvienotas idejas un finansējums. Pasākumi notiek
gan Omuļu bibliotēkā, gan Turnas tautas namā. Novembra beigās un decembra sākumā
pagasta bibliotēkas saviem apmeklētājiem noorganizēja divas radošās darbnīcas floristikā,
kuras notika Omuļu bibliotēkā. Bibliotekāres kopā ar saviem lasītājiem sirsnīgā gaisotnē
gadu noslēdza ar Ziemassvētku ieskaņu pasākumu. Ērģemes bibliotekāres saviem
lasītājiem jau vairākus gadus organizē kopējas ekskursijas. Pārskata gadā jūnijā
noorganizēta ekskursija uz Kalsnavas arborētumu un karameļu darbnīcu. Novembrī
bibliotekāres kopā ar saviem lasītājiem devušās uz Vaidavas keramikas darbnīcu un
zemnieku saimniecību, kas nodarbojas ar trušu audzēšanu. Transportu minētajiem
braucieniem finansē pagasta pārvalde. Šādi braucieni saliedē bibliotekārus un pagasta
iedzīvotājus, rada kopības sajūtu. Tāpat pozitīvi vērtējama pagasta bibliotēku vadītāju
iniciatīva 4. maija Baltā galdauta svētku organizēšanā - svinīgs brīdis pie Turnas tautas
nama un ozola iestādīšana. Tālāk bibliotekāres kopā ar saviem lasītājiem apmeklēja
V.Vehī zemnieku saimniecību un iepazinās ar petanka spēli. Dienas noslēgums pavadīts
R.Lūses latviskajā lauku sētā.
Strenču bibliotēkas pārskatā uzsvērts, ka bibliotēka sevi arvien vairāk attīsta kā
iedzīvotāju tikšanās un sevis pilnveidošanas iespēju vietu. No mērķgrupām bibliotēka
visvairāk strādā ar bērniem un jauniešiem, kā arī senioriem, jo šīs auditorijas ir
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visatsaucīgākās. Līdzīgi kā Ērģemes bibliotekāres, arī Strenču bibliotēka organizē kopējus
braucienus. 2017. gada vasarā kopā ar čaklākajiem lasītājiem pabūts Pūres šokolādes
muzejā, aplūkotas Jelgavas ledus skulptūras un apmeklēts Igaunijas ziedu tirgus. Tiek
organizēti arī kopēji braucieni uz teātra izrādēm Rīgā un Valmierā. Notikušas vairākas
radošas darbnīcas, piemēram, mācības dekupāžas tehnikas apguvē. Par tradīciju kļuvis
muzikāls sveiciens bibliotēkas lasītājām 8. martā, kurā nelielu koncertu sniedz Strenču
mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
Jērcēnu bibliotēkas vadītāja kopā ar Jērcēnu tautas namu jau vairākus gadus organizē
“Leģendu nakti Jērcēnmuižā”. 2017. gadā pasākuma laikā tika atklāts Jērcēnmuižas vēl
neiepazītais skaistums, ticami un neticami stāsti izdzīvoti kopā kopā ar dziesminieku Kārli
Kazāku un čellisti Undīni Balodi. Apmeklējums - 76 interesenti.
Strenču novada bibliotekāres līdztekus ikdienas darbam pēc nepieciešamības vada
tūristu grupas. Strenču bibliotēkas vadītāja, aizvietojot Strenču domes Tūrisma
informācijas centra darbinieku, vadījusi vairākas grupas pa Strenču pilsētu. Strenči ir
Latvijas plostnieku galvaspilsēta un tādēļ par šo pilsētu ir pastiprināta interese. Savukārt
Sedas pilsēta pievelk tūristus ar savu savdabīgo arhitektūru un vidi. Sedas bibliotēkas
vadītāja ir atbildīga par ekskursiju norisi pilsētā un vada tās. Jērcēnos 2017. gadā akcijas
“Apceļosim Latvijas pilis un muižas” laikā liels pieprasījums bijis pēc gida
pakalpojumiem, iepazīstot Jērcēnmuižas kultūras mantojumu. Vienas ekskursijas laiks - 45
minūtes līdz divām stundām. Lielākā daļa ekskursantu Jērcēnmuižā iegriezušies
brīvdienās, bet arī darba dienās tas ir paņēmis daudz laika. Nenoliedzami šis darbs ir
apsveicams, jo saistīts ar sava pagasta kultūrvēstures popularizēšanu. Jērcēnos ekskursijas
vada bibliotēkas vadītāja.
Smiltenes bibliotēkā 2017. gadā noorganizēti vairāki nozīmīgi novadnieku
godināšanas pasākumi. Novadnieces, dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas 80 gadu jubilejai
veltītais muzikālais pasākums “Ceļojums mūža gadalaikos”, kas notika Bibliotēku nedēļas
ietvaros un pulcēja kuplu viņas dzejas cienītājus. Pasākumā tika lasīti Kornēlijas
Apškrūmas dzejoļi no jaunā krājuma “Ceļojums gadalaikos”.
Par veiksmīgu jāuzskata bibliotēkas iesaistīšanos Tautas lietišķās mākslas studijas
(turpmāk TLMS) “Smiltene” jubilejas atzīmēšanā. Tika ieguldīts liels darbs un sagatavoti
vairāki pasākumi. Bibliotēka atklāja jubilejas pasākumus ar izstādi “Riti, riti, atspolīte”. Tā
ļāva izzināt TLMS “Smiltene” izveidošanos un darbību 70 gadu laikā.
Ļoti veiksmīga izvērtās bibliotēkas dalība pilsētas svētkos. Kurš ir bērnu grāmatu
iemīļotākais varonis? Ar šādu jautājumu Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
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nodaļa vērsās pie Smiltenes pilsētas svētku apmeklētājiem 15. jūlijā laukumā, kur bija
iekārtota bibliotēkas telts. Bērniem tika piedāvāta nodarbe “Kas rada prieku Smiltenē?”.
Mazo smilteniešu un tās viesu interese un atsaucība bija necerēti liela.
Smiltenes novada Bilskas bibliotēkā lielu interesi iedzīvotājos izraisīja Leldes
Sprancmanes foto izstāde “Atmiņu rekonstrukcija”, kas veltīta viņas vecmāmiņas, Bilskas
pagasta iedzīvotājas, piemiņai. Bibliotēkas apmeklētājiem interesē arī izstādes, kurās
redzami pagasta iedzīvotāju vaļasprieki. Tāda bija Justīnes Āboliņas zīmējumu izstāde
Bilskā un Ārijas Mačānes adījumu izstāde, kā arī Ingas Zvirbules origami tehnikā veidotie
darbi Loberģos.
Bilskas pagasta Loberģos notika pagasta pārvaldes organizētais velotūrisma rallijs
“Bilska-2017”, kura ietvaros tika iepazīta Loberģu apkārtne un tās svarīgākie objekti.
Rallija starts tika noteikts pie ārējās apkalpošanas punkta. Tur pasākuma dalībnieki
noklausījās bibliotekāres Dzintras Fridrihsones stāstījumu par bibliotēkas vēsturi un
šodienu, iepazinās ar bibliotēkas telpām.
5.7. Uzziņu un informācijas darbs
Valkas NCB
2017. gadā tika sniegtas konsultācijas un praktiska palīdzība:


dokumentu skenēšanā un nosūtīšanā, izmantojot elektronisko pastu;



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



rezervējot aviobiļetes un reģistrējoties lidojumam Online režīmā;



teksta dokumentu rakstīšanā, labošanā, noformēšanā, izdrukā;



CV rakstīšanā, izdrukāšanā un/vai nosūtīšanā elektroniskā formātā;



atsevišķu dokumentu tulkošanā no/uz krievu valodu;



konsultācijas darbā ar klienta internetbanku.

Atskaites gadā izmantota laikrakstu datu bāze www.news.lv, izgūstot pilntekstus
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vajadzībām. 11. klašu audzēkņiem noorganizēta
izglītojoša nodarbība par bibliotēkas piedāvātajām iespējām kvalitatīvas un ticamas
informācijas iegūšanai. Tās praktiskajā daļā 22 skolēni apmeklēja bibliotēku un izmantoja
iespēju no bibliotēkas datoriem bez maksas pieslēgties datubāzei news.lv, lai atrastu
saviem pētnieciskajiem darbiem nepieciešamo informāciju.
Lasītāji informēti par portāla www.letonika.lv lietošanas iespējām gan uz vietas
bibliotēkā, gan pieslēdzoties no saviem mājas datoriem, izmantojot bibliotēkas izsniegtās
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attālinātās pieejas paroles. 2017. gadā šādas paroles izsniegtas 18 bibliotēkas reģistrētajiem
lietotājiem.
2017. gadā turpināts darbs pie Valkas novada pašvaldības laikraksta “Valkas Novada
Vēstis” publicēšanas LNB Digitālajā bibliotēkā, pārsūtot 12 laikraksta numurus.
Sniedzot palīdzību Smiltenes tehnikuma bibliotekārei mācību iestādes vēstures
grāmatas veidošanā, tika atlasīti, skenēti un nosūtīti 150 raksti no bijušā Valkas rajona
laikrakstu “Mūsu Zeme” un “Darba Karogs” 1949.-1970. gada numuriem, kuros pieminēts
Smiltenes tehnikums.
Biežāk pieprasītās uzziņas saistītās ar nodarbinātības jautājumiem, mājražošanu,
interneta veikalu pakalpojumiem, veselīgu dzīvesveidu, uzturu, tūrisma iespējām, kā arī
par novadu un novadniekiem u.c.
Reģions
Smiltenes bibliotēkā, analizējot uzziņu literatūras krājuma izmantošanu un, balstoties
uz 2015. gada Akreditācijas komisijas ieteikumiem samazināt lasītavas uzziņu literatūras
krājumu, no lasītavas uz abonementu pārvietota lielākā daļa uzziņu izdevumu. Līdz ar to
nodrošināta uzziņu krājuma brīva pieeja ikvienam interesentam.
Pastiprināta uzmanība pievērsta studentu un skolēnu apmācībām, kā izmantot Valkas,
Smiltenes un Strenču novada bibliotēku kopkatalogu, LNB katalogus un datubāzes
http://.lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes, https://periodika.lndb.lv/ un abonētās datubāzes
http://letonika.lv/, http://news.lv .
Uzziņas sniegtas pa telefonu un e-pastu - īpaši par tēmām, kas saistītas ar
novadpētniecību. Ne tikai Smiltenes novada iedzīvotāji, bet arī iedzīvotāji no citiem
novadiem meklējuši informāciju par Smilteni un Smiltenes novadu, lūguši palīdzību
sagatavot un pārsūtīt materiālus e-pastā.
Eiropas Savienības informācijas punkta darbība
Reģionā darbojas divi Eiropas Savienības informācijas punkti – Valkas NCB un
Smiltenes novada bibliotēkā.
Valkas NCB
Eiropas Valodu dienas ietvaros ar Europe Direct informācijas centra Valmierā atbalstu
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā tika noorganizēti divi lieli pasākumi. Pirmajā pie 10.-12.
klases skolēniem viesojās Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvis Uldis
Priede. Otrajā pasākumā 4. klases skolēniem bija iespēja vērot izzinošu prezentāciju par
Eiropas Valodu dienu, piedalīties atraktīvā viktorīnā, kurā tika akcentēta valodu dažādība
un pareiza dzimtās valodas lietošana. Skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas,
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atsvaidzināt piemirstās un iegūt jaunas. 21. decembrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā notika
pasākums “Šengenai 10”. Piecām klasēm bija iespēja piedalīties informācijas nodošanas
spēlē, kur katrs skolēns uzzināja jaunus faktus par Šengenu. Aktivitāti papildināja
prezentācija ar foto, kuri uzņemti pirms 10 gadiem robežu atvēršanas svētkos starp Valku
Latvijā un Valgu Igaunijā.
31. oktobrī ar LR Ārlietu ministrijas atbalstu tika noorganizēts pasākums: “No senās
igauņu un latviešu ķekatošanās līdz mūsdienu Eiropā mistiskam Spoku vakaram”. Mērķis nostiprināt un sniegt zināšanas pasākuma apmeklētājiem par latviešu un tuvāk esošo tautu
kultūrā esošajām ķekatošanās tradīcijām. Tika aktualizēts arī Eiropas kultūras mantojums
un vērtības no pagātnes krājuma, kā arī uzsvērtas tradīciju izpausmes mūsdienās.
Smiltenes novada bibliotēka
2. martā ESIP koordinatore Alda Liuke tika uzaicināta uz Palsmanes bibliotēku, lai
novadītu spēli ”Neparastā Eiropa” “Bērnu žūrijas” dalībniekiem. Skolēniem tika uzdoti
dažādi interesanti un neparasti jautājumi par Eiropas Savienību. Piedalījās 2 komandas - 22
dalībnieki. Mērķis - atraktīvā veidā rosināt skolēnu interesi par Eiropas Savienību arī pēc
pasākuma. Pasākums izdevās jauks, jo bērni bija ļoti atsaucīgi un piedalījās ar lielu
interesi.
Smiltenes novada Bilskas pamatskolas vairāku klašu skolēni 9. maijā devās uz
Smiltenes pagasta “Lejas Varicēniem”, kur interaktīvā pasākuma laikā “Nākotne - mūsu
rokās”: “Zaļa Latvija Zaļā Eiropā” svinēja Eiropas dienu.
22. novembrī Smiltenes vidusskolas 10. klašu skolēni pasākumā, ko rīkoja Smiltenes
novada bibliotēkas ESIP koordinatore Alda Liuke sadarbībā ar Europa Direct informācijas
centru Valmierā, devās uz Smiltenes novada “Lejas Varicēniem”, kur dzīvo un strādā divi
brīvprātīgās programmas “Erasmus+” dalībnieki – Mariam Tlashadze no Gruzijas un Lucie
Horau no Francijas, apgūstot zināšanas permakultūrā (ilgtspējīga saimniekošana
izmantojot senču gudrības). Pēc pasākuma “Brīvprātīgais darbs - iespējas jauniešiem:
Erasmus+ programmai 30. jubilejas gads” skolēni meklēja informāciju par sev
interesējošiem jautājumiem informatīvo materiālu izstādē “Erasmus+: Jaunatne darbībā”,
jo vairāki no viņiem pēc skola beigšanas domā par brīvprātīgo darbu un tikšanās ar abām
jaunietēm šo pārliecību tikai nostiprinājusi.
No 1. līdz 30. novembrim Smiltenes novada bibliotēkas ESIP koordinatore Alda
Liuke, sadarbībā ar Smiltenes vidusskolu, Smiltenes novada domi, Smiltenes bērnu un
jauniešu interešu izglītības centru, Smiltenes Mūzikas skolu realizēja LR Ārlietu
ministrijas atbalstītu projektu “Veidosim kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā, savā
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pašvaldībā, savā valstī”. No 2. - 24. novembrim skolēni tika aicināti piedalīties radošo
darbu konkursā “Ideju banka: Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta”. Konkursa mērķis veidot un stiprināt skolēnu piederības izjūtu savai pilsētai, novadam un valstij, kā arī
paplašināt skolēnu redzesloku par modernu pilsētvidi Eiropas kontekstā un tās attīstības
iespējām nākotnē. Projekta ietvaros tika sagatavota un izlikta seno un mūsdienu fotogrāfiju
izstāde “Smiltene laiku lokos” Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā.
Izstādes mērķis bija veicināt skolēnu ieinteresētību par savas pilsētas un novada vēsturi un
izaugsmes iespējām. Līdz 30. novembrim izstādi bija apskatījuši 146 apmeklētāji.
5.8. Bibliotēku izglītojošā darbība
Bibliotēkās pārsvarā organizētas tradicionālās individuālās apmācības un konsultācijas
- datoru un interneta izmantošana, kā izveidot savu e-pastu, kā lietot internetbanku, kā
reģistrēties pakalpojumu sniedzēju portālos un veikt maksājumus, kā elektroniski
sazināties ar valsts iestādēm, kā izmantot un kādu informāciju var iegūt portālā
www.latvija.lv u.tml.
Samazinājusies interese par datorprasmju apgūšanu, tomēr joprojām daudziem, īpaši
senioriem, nozīmīga bijusi e-pasta, sociālo tīklu, Skype lietošanas, norēķinu un maksājumu
veikšanas apgūšana internetā.
Pārskata periodā Strenču bibliotēkā interesentiem organizētas angļu un franču valodas
apmācības. Angļu valodas apmācības grupa neizveidojās, bet franču valodas sarunvalodu
sekmīgi apgūst pieci dalībnieki. Interesentiem dzīves kvalitātes vērtējumu sniedza un
pārdomas raisīja psiholoģes Ivetas Kreišmanes lekcijas nodarbību ciklā “Veselības skola”.
Nodarbībā “Ēd taupīgi, bet veselīgi” runāts par aktuālām veselību veicinošām tēmām. Eprasmju nedēļas ietvaros iestāžu vadītāji aicināti uz publisku Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas vebināru “Mirklis pirms klik. Digitālās drošības pamati
uzņēmuma vadītājam”. Sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru sociāli
neaizsargātā auditorija rosināta ņemt dalību un vērot informatīvi izglītojošos seminārus
interneta tiešraidēs bibliotēkas telpās, piedāvājot semināru-tiešraidi “Tavas e-iespējas” un
“E-iespējas”. Rudens periodā bibliotēkas telpās sākās vingrošanas nodarbības fizioterapeita
pavadībā. Šo nodarbību mērķauditorija - seniori un cilvēki ar sēdoša darba specifiku.
Strenču novada Jaunklidža bibliotēkā e-prasmju nedēļas ietvaros Lauksaimniecības
datu centra Ziemeļvidzemes reģiona vecākā referente interesentiem skaidroja e-prasmes
lopkopjiem: datu ievade sistēmā, kā arī stāstīja par suņu reģistrēšanu Lauksamniecības datu
centra datu bāzē e-vidē.
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Strenču novada Jērcēnu bibliotēkā darbu turpinājusi ārstnieciskās vingrošanas grupa,
kura, pateicoties pašvaldības projektam, ieguvusi papildus vingrošanas aprīkojumu bumbas. Vidēji katru nodarbību apmeklējušas 14 dalībnieces, notikusi 31 nodarbība.
5.9. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas
pieejamība iedzīvotājiem
Valkas novada bibliotēku lasītājiem pieejams pašvaldības informatīvais izdevums
“Valkas Novada Vēstis”, kas iznāk reizi mēnesī un informē par visiem Valkas novada
domē pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, nevalstisko organizāciju
aktualitātēm, kultūras un sabiedriskajiem notikumiem novadā. Bibliotēkās izvietotas arī
citu pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju pasākumu afišas un informatīvie
materiāli par dažādiem pasākumiem un citām aktivitātēm pilsētā un novadā.
Smiltenes bibliotēkas apmeklētājiem pieejami Smiltenes novada pašvaldības
bezmaksas izdevuma “Smiltenes Novada Domes Vēstis” jaunākie un visi iepriekšējie
numuri, sākot ar 2011. gadu. Līdzīgi informāciju par pašvaldības darbu iegūst arī Strenču
novada bibliotēku apmeklētāji, kuriem bibliotēkās pieejams izdevums “Strenču Novada
Vēstis”.
Valkā un Smiltenē ir izveidoti Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas
centri, kur var saņemt ne tikai pašvaldību pakalpojumus, bet arī Valsts ieņēmumu dienesta
un Valsts zemes dienesta pakalpojumus. Tomēr viena daļa iedzīvotāju joprojām nāk uz
bibliotēkām ar lūgumu palīdzēt noskaidrot un nokārtot dažādus jautājumus saistībā ar
valsts iestādēm un pašvaldību.
Strenču novadā 2017. gadā izstrādāta un funkcionē jauna Strenču pašvaldības interneta
mājas lapa www.strencunovads.lv , kur atsevišķā sadaļā nodrošināta informācija par
novada bibliotēkām.
5.10.
Valkas,

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums

Smiltenes,

Strenču

novada

bibliotēku

kopkatalogs

http://valka.biblioteka.lv/Alise/ atspoguļo triju novadu bibliotēku krājumus: grāmatas,
audiovizuālos dokumentus, kartogrāfiskos materiālus, nošizdevumus, attēlizdevumus,
elektroniskos resursus, pārējos dokumentus latviešu, krievu, angļu un citās valodās. Šobrīd
kopkatalogā ir 63792 ieraksti, atspoguļotas ziņas par 189815 eksemplāriem. Salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu ierakstu skaits ir palielinājies par 2863, eksemplāru skaits par 23079.
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Tas izskaidrojams ar seriālizdevumu ziņu pievienošanu e-katalogam pagastu bibliotēkās,
kā arī ar Smiltenes vidusskolas krājuma rekataloģizāciju.
Visas Valkas reģiona publiskās bibliotēkas (23) darbojas kopkatalogā, veicot
informācijas meklēšanu un atlasi, veidojot lasītāju reģistru, izsniedzot un saņemot
eksemplārus. Notiek arī attālo lietotāju apkalpošana WebPAC modulī. Notiek lietotāju
autorizācija. Tiek veidoti lasītāju konti. Tiek nodrošināta bibliotēku resursu rezervēšana
pēc attālo lietotāju pasūtījumiem un izsniegumu lietošanas termiņu pagarināšana. Tiek
popularizēta kataloga mobilā versija. Gandrīz visas bibliotēkas strādā Komplektēšanas
modulī, patstāvīgi veicot resursu norakstīšanu un sūtījumu veidošanu. Visās bibliotēkās ir
svītrkodu izdrukas iespējas. Vairākas bibliotēkas veic arī kataloģizācijas darbības, veicot
resursu aprakstus vai importējot ierakstus ar Z39.50 klienta palīdzību. Pārsvarā
kataloģizācijas darbu, autoritatīvo ierakstu pievienošanu, aprakstu priekšmetizāciju,
resursu attēlu un anotāciju pievienošanu, kā arī MARC ierakstu rediģēšanu veic galvenās
bibliotēkas speciālisti. Visās publiskajās bibliotēkās apgūts un ieviests SBA modulis.
Šobrīd kopkatalogā savus krājumus atspoguļo trīs izglītības iestāžu bibliotēkas, divas no
tām strādā Cirkulācijas modulī.
Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Reģions Bibliotēku Cik
Strādā ar moduļiem
/Pilsēta/ skaits
bibliotēkas
Novads
strādā ar
BIS
Cirkulā SBA
Komple
ALISE un cija
ktēšana
ALISE-i
Valkas
reģions

39*

26

25

22

23

Autorizēti Pasūtīts
lietotāji
(Web)
(2017)
eksemplāru
(2017)

498

703

* No 39 bibliotēkām 15 ir skolu bibliotēkas, bet reāli bibliotekāra amata vieta ir tikai 6
skolās.
2017. gada jauninājums - seriālizdevumu reģistrēšana un izsniegšana ALISE-i
bibliotēkās.
5.11.

Digitalizācija – kopaina

Valkas reģiona bibliotēkās tiek veikta tikai to dokumentu digitalizācija, kas
saistīti ar novadu un novadniekiem. Skatīt pārskata 8. nodaļā – Novadpētniecība.
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5.12.

Iekšzemes un starptautiskais SBA

Tabula “ SBA rādītāji Valkas NCB”
SBA

2015

No citām Latvijas bibliotēkām 136
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām 495
nosūtīto dokumentu skaits

2016

2017

219

221

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+61
+1

328

376

-34

+15

Tabula “SBA rādītāji reģionā”
2015

2016

2017

No citām Latvijas bibliotēkām 1363
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām 1253
nosūtīto dokumentu skaits

1406

1277

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+3
-9

1153

1171

-8

SBA

+2

Starpbibliotēku abonementa (turpmāk SBA) pakalpojumus izmantojušas visas reģiona
bibliotēkas. Lielāks rādītāju pieaugums ir Valkas pagasta Sēļu, Plāņu un Kārķu bibliotēkās.
Kopumā rādītāji nedaudz samazinājušies - par 4%.
Valkas NCB krājumu visvairāk izmantojušas Smiltenes un Turnas bibliotēkas, savukārt
Valkas bibliotēka visvairāk izmantojusi Sēļu un Smiltenes novada bibliotēku krājumus.
Kopumā te rādītāji palielinājušies par 9%.
Daudz tiek izmantotas grāmatas krievu valodā no Sedas un Sēļu bibliotēkām. Papētot
fondu apmaiņu SBA kārtā, var secināt, ka lielākoties saņemti pieprasījumi pēc daiļliteratūras.
Aktīvāka grāmatu apmaiņa notiek katra novada robežās, īpaši starp tuvāk esošajām
bibliotēkām. Strenču un Launkalnes bibliotēkas grāmatas saņēmušas no Valmieras, bet Kārķu
bibliotēka no Rūjienas bibliotēkām. Interesanti, ka mazā Omuļu bibliotēka nosūtījusi
Valmieras integrētajai bibliotēkai vienu grāmatu - Ē. Kivilanda “Omuļi”.
Problēma ir ar jaunieguvumiem. Bibliotēkās uz tiem ir rinda, tāpēc SBA kārtā šīs
grāmatas tik ātri nav iespējams saņemt. Tāpat diezgan problemātiska ir grāmatu nogādāšana
uz attālākām bibliotēkām. Tomēr tiek meklētas dažādas iespējas. Jāsaka paldies visiem, kas
palīdzējuši!
No LNB SBA kārtā saņemti 104 dokumenti. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skaits
samazinājies par 4%. Strenčos saņemtas 24, Launkalnē viena grāmata.
Valkas NCB saņēmusi 72 grāmatas. Dokumentu elektroniskās piegādes ceļā Valkas
bibliotēkā no LNB saņemti septiņi dokumenti. Lielākoties pasūtīta literatūra pašizglītošanās
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nolūkam. Aktīvākais grāmatu pasūtītājs ir lasītājs cienījamos gados, kurš ikreiz pasūta trīs
izdevumus: krievu, angļu un franču valodā.
Valkas bibliotēka grāmatas atpakaļ uz LNB nogādā, neizmantojot pasta pakalpojumus,
līdz ar to lasītāji ļoti labprāt izmanto šo iespēju. Paldies vienmēr atsaucīgajām LNB SBA
sektora darbiniecēm, kas nekad neatsaka padomu un, ja nepieciešams, pagarina grāmatas
lietošanas termiņu!
5.13.

Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā

Valkas NCB abonementa atrašanās otrajā stāvā ir apgrūtinājums cilvēkiem ar kustību
traucējumiem patstāvīgi piekļūt bibliotēkas krājumam. Taču visi līdzšinējie pieprasījumi ir
apmierināti ar bibliotekāru palīdzību, nonesot vēlamos izdevumus uz pirmo stāvu.
Kārķu bibliotēka kā pagaidām neveiksmīgu iniciatīvu uzskata klausāmgrāmatu iegādi.
Tās nav pieprasītas, jo cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī veciem cilvēkiem bieži
vien mājās nav datora, kur diskus ievietot.
Iezīmējas vairākas kopējas problēmas: 3TD projekta datortehnikas novecošanās;
novadu pašvaldības nespēj pietiekami ātri finansēt jaunas datortehnikas iegādi, bibliotēkas
arvien vairāk pārtop par sociālajiem centriem, kur cilvēki pavada daudz laika, daudzās
bibliotēkās to nepiemērotas atrašanās dēļ (kāpnes, otrais stāvs) netiek nodrošināta
vienlīdzīga pieejamība visām iedzīvotāju grupām.
Joprojām nākas saskarties un risināt problēmas saistībā ar kopkataloga un Smiltenes
lokālā kataloga sapludināšanas rezultātiem. Piemēram, pēc datu sapludināšanas
kopkatalogā ir vairāki eksemplāri ar vienādiem svītrkodiem. Tas traucē SBA darbību, jo
SBA kārta nevar izsniegt no cita fonda pieprasīto eksemplāru, ja tam ir vienāds svītrkods
ar kādu no citas bibliotēkas SBA kārtā pieprasīta eksemplāra. Problēma ir pieteikta
izstrādei ALISE-s grupai. Pagaidām šādi izsniegumi jāfiksē tradicionāli.
Smiltenes bibliotēkas pārskatā uzsvērts, ka maz izmantots reģiona elektroniskais
kopkatalogs kā pakalpojums. Nākamajā darba cēlienā jāpievērš pastiprināta uzmanība
kopkataloga popularizēšanai un jāskaidro autorizēta lietotāja priekšrocības.
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6. KRĀJUMS
6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija
Valkas NCB
Atskaites periodā Valkas NCB krājuma komplektēšanu veica saskaņā ar izstrādāto
krājuma komplektēšanas un organizācijas politiku 2015. - 2017. gadam. Atskaites gada
prioritātes:
 krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma palielināšana;
 maksimāla bērnu, oriģinālliteratūras un novadpētniecības jaunieguvumu skaita
palielināšana;
 krājuma saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana, apgrozījuma, u.c. krājuma
kvalitātes rādītāju pieaugumu sasniegšana;
 pāriet uz 100% elektronisku krājuma uzskaiti, norakstot pēdējos papīros uzskaitītos
periodiskos izdevumus;
 elektroniskā kopkataloga kvalitātes uzlabošana, precizējot statistikas uzskaites
kritērijus: resursu veidus, nozares, valodas, novēršot darbības sākumposmā pieļautās
kļūdas;
 saglabāt esošo krājuma apjomu – izslēgto resursu skaitu pielīdzinot jaunieguvumu
skaitam.
Reģions
Katrai

pagasta

bibliotēkai

izstrādāta

vietējai

situācijai

atbilstoša

krājuma

komplektēšanas politika, pēc kuras tās vadās, organizējot krājumu. Tiek ņemti vērā arī
akreditācijas komisijas ieteikumi bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai.
Atskaites gada prioritātes:
 krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma palielināšana;
 maksimāla bērnu un oriģinālliteratūras jaunieguvumu skaita palielināšana;
 krājuma saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana, apgrozījuma, u.c. krājuma
kvalitātes rādītāju pieaugumu sasniegšana;
 visās pagastu bibliotēkās uzsākt periodisko izdevumu reģistrēšanu un izsniegšanu
BIS Alise;
 nepieļaut krājuma apjoma palielināšanos - izslēgto resursu skaitu pielīdzinot
jaunieguvumu skaitam;
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 uzlabot pagastu bibliotekāru prasmes un kvalitāti darbā ar BIS Alise moduli
“Komplektēšana” un moduļa “Meklēšana un atlase” komandu “Eksemplāru atlase”;
 sabalansēt līdzekļus krājuma komplektēšanai, par prioritāti izvirzot grāmatu
krājuma atjaunošanu.
6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
Valkas NCB
Tabula “Valkas NCB krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
% salīdzinot ar
2015
2016
2017
iepr. gadu
Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai

7990

10182

10082

+27

-1

t. sk. grāmatām

5724

7504

7579

+31

+1

t. sk. bērnu grāmatām

1200

1613

1801

+34

+12

t.
sk.
periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums krājumam uz
1 iedz. pašvaldībā
Finansējums
krājuma
komplektēšanai kopā

2298

2510

2166

+9

-16

1.45

1.91

1.95

+31.7

+2.1

8918

10263

10097

+15

-2

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai ir stabils, ar tendenci pieaugt.
Atskaites gadā budžetā iedalīti EUR 10300, kas ir palielinājums par 1%. Taču sakarā ar
domes rīkojumu “Par rēķinu un pavadzīmju iesniegšanas kārtību 2017. gada decembrī”,
kas noteica pārtraukt rēķinu iesniegšanu, palika neiztērēti EUR 218, kas bija paredzēti gada
beigās iznākušo grāmatu iegādei. Pašvaldības finansējums nodrošina bibliotēkas
pamatfunkciju veikšanu, taču ir nepietiekams krājuma attīstībai. Finansējuma sadalījums
79% grāmatu u.c. izdevumu un 21% periodikas iegādei norāda, ka grāmatu iegāde izvirzīta
kā prioritāte. Šī pozitīvā tendence redzama arī grāmatām atvēlētajā finanšu procentuālajā
pieaugumā, kaut kopējās finanses samazinājušās.
Vislielākais procentuālais pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, sasniegts bērnu
grāmatām +12%. No kopējā grāmatu finansējuma bērnu grāmatu iegādei atvēlēti 23%,
pieaugušajiem - 77%. Arī šeit panākts palielinājums, jo iepriekšējā gadā bija 21%.
Secinājums: neskatoties uz kopējo samazinājumu, ļoti pārdomāts finanšu sadalījums, par
prioritāti izvirzot bērnu grāmatas.
82% resursu iepirktas SIA “Jānis Roze” grāmatveikalā Valkā.
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Reģions
Tabula “Reģiona krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums krājumam
uz 1 iedz. pašvaldībā
Finansējums
krājuma
komplektēšanai kopā

% salīdzinot
ar iepr. gadu

2015

2016

2017

36263

40479

42730

+12

+5.6

21719
3385

25265
4103

27160
4195

+16
+21

+7.5
+2.2

14600

14945

15248

+2.4

+2

1.4

1.57

1.7

+12

+8.3

37215

40585

42745

+9

+5.3

Rādītāji ir pozitīvi gan pārskata gadā, gan kopējā dinamikā. Pārskata gadā finansējuma
procentuālais pieaugums samazinājies, tomēr pozitīvā tendence saglabājusies.
Finansējuma sadalījums 64.3% grāmatu u.c. izdevumu un 35.7% periodikas iegādei,
procentuāli uzlabojies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tomēr vēl neatbilst normai. Piešķirtie
līdzekļi jāturpina sabalansēt, par prioritāti izvirzot grāmatas.
Bērnu grāmatu iegādei atvēlēti 15.4% no kopējā grāmatu finansējuma, jauniešiem un
pieaugušajiem – 84.6%. Bērnu grāmatām atvēlētais finansējums ļoti mazs, ko bibliotekāri
izskaidro ar bērnu resursu izsnieguma samazināšanos.
Iecienītākās grāmatu iepirkuma vietas ir IK “Virja AK” – 1264 resursi, SIA “Jānis
Roze” Valkā – 1219, SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” Valmierā – 299, SIA “Latvijas
grāmata” – 149.
6.3. Rekataloģizācija
Valkas NCB
Pārskata gadā rekataloģizēti 1120 periodisko izdevumu eksemplāri, kas ir 48% no
kopējā jaunieguvumu skaita.
Reģions
Pārskata gadā publiskajās bibliotekās rekataloģizēti 10620 periodisko izdevumu
eksemplāri, kas ir 69% no kopējā jaunieguvumu skaita.
Grāmatu rekataloģizācijas darbs turpinās 3 skolu bibliotēkās. Uz 01.01.2018.
rekataloģizēti:
 Smiltenes tehnikuma bibliotēkā: 6739 eks. no 14120 (47.7%);
 Smiltenes vidusskolas bibliotēkā 16879 eks. no 38867 (43.4%);
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 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotēkā: 12705 eks. no 36046 (35.2%);
Kopā rekataloģizēti 36323 eks. jeb 40.8 % no minēto skolu bibliotēku krājumiem.
6.4. Krājuma pārbaude (inventarizācija)
Valkas NCB pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta
Reģions
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude veikta Smiltenes novada bibliotēkas
Brantu bibliotēkā. Uzteicama bibliotekāres centība krājuma uzturēšanā un uzskaitē, jo
konstatēts ļoti minimāls resursu iztrūkums - septiņas grāmatas. Krājuma pārbaude veikta,
izmantojot BIS Alise moduli “Inventarizācija”. Pateicoties rūpīgi veiktajai krājuma
sagatavošanai inventarizācijas procesam, darbs ritēja raiti un grūtības nesagādāja. Palīdzēja
iepriekšējās inventarizācijās gūtā pieredze.
6.5. Krājuma rādītāji
Valkas NCB
Tabula “Valkas NCB krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība
Kopējā krājuma apgrozība

2015

2016

2017

2090
1110
238
235
5850
35629
0.72
27.42
1.37

2529
1341
277
319
2279
35879
0.79
12.39
1.47

2356
1185
204
279
2563
35672
0.75
9.95
1.37

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+21
-7
+21
-13
+16
-36
+36
-14
-157
+12
+0.7
-0.6
+10
-5.3
-121
-24.5
+7
-7.3

Tabulā redzama negatīva tendence. Tam ir trīs iemesli: neiztērētais pašvaldības
finansējums, samazinājušies dāvinājumi un cenu pieaugums grāmatām u.c. resursiem.
Tādēļ jūtams jauno grāmatu trūkums. Ievērojami samazinājies latviešu daiļliteratūras
jaunieguvumu skaits. Pēc grāmatas parādīšanās vairumtirdzniecībā tika pirkts viens
eksemplārs un pēc tā izsnieguma skaita notika izvērtēšana, vai nepieciešams iegādāties
otru eksemplāru.
Jaunieguvumi sastāda 6.6% no kopējā krājuma. Iepirkti 1964 resursi (83%),
dāvinājumos saņemti 392 resursi (17%).
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Pateicoties LNB izstrādātajam un VKKF atbalstītajam projektam “Latviešu
oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās”, bibliotēkas krājums papildināts ar 22 vērtīgiem
resursiem par EUR 228. Paldies arī LNB Bērnu literatūras centra organizētajai lasīšanas
veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”, kurā piedaloties,
saņemtas četras grāmatas par EUR 36. Saņemti dāvinājumi arī no citām juridiskām
iestādēm un privātpersonām.
Daiļliteratūra sastāda 65.7% un nozaru literatūra 34.3% no jaunieguvumiem,
neiekļaujot periodiskos izdevumus.
Lai nodrošinātu krājuma aktualitāti, palielināts izslēgto resursu skaits, jo nolemts
nepieļaut nepamatotu krājuma skaitlisko palielināšanos, domājot par tādu kvalitātes
rādītāju kā apgrozība. Izslēgti (nolietoti, novecojuši pēc satura, lasītāju nozaudēti, lieki
eksemplāri, maz izmantoti) resursi – 7.2% no krājuma.
Strādājot pie krājuma fiziskās kvalitātes uzlabošanas, apmeklēts Rīgas Centrālās
bibliotēkas repozitārija apmaiņas fonds. Atlasītas 107 grāmatas, no kurām daļa izmantota,
lai aizvietotu identiskas, bet fiziski nolietotas, daļa reģistrētas kā jaunieguvumi. Tāpat tiek
izmantoti arī lasītāju dāvinājumi.
Apgrozība samazinājusies, jo samazinājies izsniegums.
Pārskata gadā visi rādītāji samazinājušies, savukārt iepriekšējā - palielinājušies.
Kopējā tendence tomēr ir pieaugums, ja salīdzina 2015. un 2017. gadu.
Secinājums: jāizstrādā jauna, uzlabota krājuma komplektēšanas un organizācijas
politika 2018. - 2020. gadam, īpaši izvērtējot krājuma kvalitātes un kvantitātes rādītājus pa
nozarēm.
Reģions
Tabula “Reģiona bibliotēku krājuma rādītāji”

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība
Kopējā krājuma apgrozība

2015

2016

2017

14035
4925
1206
831
23719
157740
0.61
14.7
1.4

14127
4855
1385
791
8802
163065
0.65
6.5
1.3

15502
4802
1120
830
21235
157332
0.65
4.8
1.2

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+0.7
+9.7
-1.4
-1.1
+14.8
-23.6
-5.1
+4.9
-169
+141
+3.4
-3.6
+6.6
0
-127.5
-35
-6.9
-9.2
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Krājuma rādītājiem kopējā tendence mainīga. Sasniegts ievērojams jaunieguvumu
skaita palielinājums. Tas izskaidrojams ar uzskaites veida maiņu periodiskajiem
izdevumiem visās publiskajās reģiona bibliotēkās, pārejot no uzskaites papīros iepriekšējā
pārskata gadā uz elektronisko BIS Alisē 2017. gadā, kur kā eksemplāri tiek pieskaitīti arī
visi speciālizdevumi, pielikumi u.tml., kas veidoja periodisko izdevumu pieaugumu par
1476 eksemplāriem. Neiepriecina jauno grāmatu skaita samazinājums, jo finansējuma
pieaugums nenosedz grāmatu cenu celšanos. Ļoti liels samazinājums latviešu
daiļliteratūrai. Iepriecina bērnu literatūras jaunieguvumu pieaugums, kas arī bija pārskata
gada prioritāte.
2017. gadā jaunieguvumi sastāda 9.9% no kopējā krājuma. Iepirkti 13769 resursi
(88.8%), dāvinājumos saņemti 1733 resursi (11.2%).
Pateicoties LNB izstrādātajam un VKKF atbalstītajam projektam “Latviešu
oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās”, reģiona publisko bibliotēku krājums papildināts ar
67 vērtīgiem resursiem par EUR 579. Paldies arī LNB Bērnu literatūras centra
organizētajai lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”,
kurā piedaloties, saņemtas 85 grāmatas par EUR 661.
Ievērojami palielinājies norakstīto resursu skaits. Tas darīts apzināti, lai nepamatoti
nepieaugtu krājuma kopskaits, kā rezultātā ciestu krājuma kvalitātes rādītājs - apgrozījums.
Izslēgti (nolietoti, novecojuši pēc satura, lieki eksemplāri, lasītāju nozaudēti, maz
izmantoti, inventarizācijā iztrūkstoši) resursi – 13.5% no krājuma.
Grāmatu krājuma apgrozījums nav mainījies, periodisko izdevumu - samazinājies
(kļuvis reālāks).
Visās pagastu bibliotēkās uzsākta periodisko izdevumu eksemplāru reģistrēšana un
izsniegšana BIS Alise, kas nodrošina precīzāku uzskaiti.

6.6. Datubāzes
Valkas NCB
Valkas NCB apmeklētājiem pieejamas abonētās tiešsaistes datubāzes www.letonika.lv
un Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv. Ar datubāzēm un tajās atrodamo
informāciju apmeklētāji var iepazīties bibliotēkas mājas lapā, informācijas lapās pie
datoriem, kā arī apmeklētāji tiek individuāli aicināti pēc nepieciešamības meklēt
informāciju šajos resursos. 2017. gadā par 31% palielinājies www.letonika.lv lietotāju
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skaits, jo lasītājiem radusies iespēja saņemt attālinātās pieejas paroles izmantot šo resursu
ārpus bibliotēkas. Šādas paroles izsniegtas 18 lietotājiem. Līdz ar to datubāze tika vairāk
izmantota arī uz vietas bibliotēkā, iepazīstinot apmeklētājus ar vietnes iespējām.
www.news.lv datubāzes izmantojums samazinājies par 20%.
Tabula “Valkas NCB pieejamo datubāzu izmantošana”

Datubāze

2015

2016

2017

Letonika

šķirkļi 348
sesijas 417
336

šķirkļi 380
sesijas 236
1002

šķirkļi 498
sesijas 317
834

News

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+31
+34
-20

2017.g.
attālinātie
lietotāji
205
99
-

Reģions
Variņu bibliotēkas vadītāja Letonikas datubāzi izmanto savā darbā, plānojot
bibliotēkas pasākumus: noskaidro kalendārā gadā atzīmējamās rakstnieku jubilejas,
nozīmīgus vēstures notikumus, atceres dienas. Grundzāles un Omuļu bibliotēkās Letonikas
datubāzi iecienījuši krustvārdu mīklu minētāji, izmantojot Terminu un svešvārdu
skaidrojošo vārdnīcu. Jērcēnu bibliotēkā izvietota informācija par iespējām izmantot abas
abonētās datubāzes. Lasītāji novērtējuši iespēju izmantot news.lv, lai gūtu informāciju no
laikrakstiem, kuri viņu bibliotēkā nav pieejami. Palsmanes bibliotekāre savukārt norāda, ka
no lasītāju puses nav ieinteresētības datubāzu izmantošanā, jo tas nozīmē lieku
uzkavēšanos bibliotēkā pie datoriem.
Secinājums: 2017. gadā datubāzu izmantojums reģiona bibliotēkās vērtējams
neviennozīmīgi. Vairumā bibliotēku Letonika.lv lietotāju skaits pieaudzis vai palicis
iepriekšējā gada līmenī, jo šajā datubāzē pieejamā informācija ir saistoša un nepieciešama
apmeklētājiem (piem., vārdnīcas, sadaļā “Lasītava” pieejamie daiļliteratūras pilnteksti).
Datubāzē news.lv ir sarežģītāka informācijas atlase, lai gan pieejamās informācijas spektrs
ir daudzveidīgāks. Atzinīgi jāvērtē pašu bibliotekāru aktivitāte, izmantojot pieejamās
datubāzes uzziņu informācijas meklēšanā.
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Tabula ” Reģionā pieejamo datubāzu izmantošana”

Bibliotēka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Datubāze Letonika

Valkas pilsētas
Smiltenes novada
Strenču pilsētas
Bilskas pag. Birzuļi
Blomes
Bilskas
Brantu
Ērģemes
Ērģemes pag. Turnas
Grundzāles
Jērcēnu
Kārķu
Launkalnes
Plāņu
Palsmanes
Variņu
Plāņu pag. Jaunklidzis
Valkas pag. Sēļu
Vijciema
Zvārtavas
Ērģemes pag. Omuļu
Sedas pilsētas
Valkas pag. Lugažu

Datubāze News.lv

2015
Šķirkļi/
sesijas

2016
Šķirkļi/ses
ijas

2017
Šķirkļi/sesi
jas

348/ 417
269/ 134
48/ 28
63/ 36
185/ 97
92/65
14/10
335/ 43
17/ 30
80/ 85
42/ 39
49/ 25
27/ 22
8/ 11
73/ 41
106/ 35
24/ 41
162/ 47
5/ 2
2/ 1
335
10/ 2
4/ 9

380/ 236
450/339
26/ 21
73/54
50/ 59
183/134
4/15
154/ 13
19/ 26
133/ 64
8/ 13
43/ 26
172/ 90
25/ 26
43/ 47
129/ 37
72/ 50
150/ 39
9/ 2
12/ 13
409/ 114
0/ 3
95/ 125

703/416
103/100
16/18
37/33
9/43
181/108
4/6
108/10
5/8
156/68
46/44
11/20
29/54
7/12
48/39
61/28
51/32
20/16
17/7
51/32
680/179
10/7
152/175

2015

2016

2017

336

1002
116
27
156
72
591
92
19
16
125
24
40
200
1
12
5
18
70
5
12
26

834
261
22
78
77
1363
84
26
21
138
16
14
72
1
37
1
47
88
4
17
77
1
302

127
5

140
14
3
38

6
89
4
7

274

6.7. Krājuma un datubāzu popularizēšana
Valkas NCB uzsākta grāmatu marķēšana ar simboliem, pēc kuriem lasītājs krājumā
var viegli atrast interesējošās tēmas: detektīvs, mīlestības romāns, vēsturiskais romāns,
trilleris/piedzīvojumi, zinātniskā fantastika, psiholoģiskais romāns. Tagad lasītājs
vienkāršāk un ātrāk var atrast plauktā interesējošo literatūru, orientējoties pēc uzlīmēm uz
grāmatu muguriņām. Plauktos atrodas arī informatīvas norādes ar simbolu atšifrējumiem.
Lasītāji iecienījuši jauno grāmatu dienas, kas notiek reizi mēnesī. Uz vietas bibliotēkā un
bibliotēkas mājas lapas sadaļā “Jaunākās grāmatas” var iepazīties ar šajā mēnesī
iepirktajām grāmatām. Pieaugušo literatūras nodaļā mēneša jaunumi Power Point
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prezentācijā apskatāmi līdz pat nākošajām Jauno grāmatu dienām. Bibliotēkas tradicionālā
krājuma popularizēšanas forma ir izstādes. Atskaites periodā Valkas bibliotēkā tika izliktas
62 izstādes, no tām pieaugušo apkalpošanas nodaļā 52, t.sk. 12 tematiskās izstādes, 9
novadpētniecības. 17 literatūras , 2 ceļojošās izstādes un 12 jauno grāmatu izstādes.

6.8. Darbs ar parādniekiem
Darbs ar parādniekiem tiek veikts regulāri, sūtot atgādinājumus uz e-pastiem, sms un
zvanot. Tiek izmantotas arī sociālo tīklu iespējas, sameklējot un uzrunājot lasītājus. Pēc
atgādinājumu saņemšanas, piemēram, Smiltenes bibliotēkā gada laikā 83 ilgstoši
parādnieki ir atnesuši grāmatas atpakaļ uz bibliotēku.

6.9. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
Valkas NCB
Ar krājumu saistītie rādītāji atskaites gadā nav iepriecinoši, krājuma atjaunošana
notiek lēni, tādēļ aktīvi jāturpina darbs pie krājuma saturiskās kvalitātes izvērtēšanas,
uzlabošanas - jaunieguvumu skaita palielināšana, neaktuālu izdevumu rekomplektēšana un
izsnieguma palielināšana.
Pozitīvās tendences - BIS Alise dažādie uzlabojumi, kas atvieglo uzskaiti, piedāvājot
ātru, precīzu statistikas iegūšanu gan atskaišu sagatavošanā, gan ikdienas darbā. Īpaši tas
bija jūtams atskaišu periodā, kad tika norakstīti pēdējie papīra uzskaitē esošie periodiskie
izdevumi. Ir gandarījums, ka šobrīd viss krājums 100% ir uzskaitīts elektroniski, ka Alises
cipari vairs nav jāsummē ar cipariem papīros (periodiskie izdevumi).
Reģions
Ilgstoša problēma ir krājuma kvalitātes un aktualitātes sabalansēšana. Krājumā
joprojām ir daudz reti izmantotu resursu, no kuriem grūti šķirties, aizbildinoties ar - ja nu
kādreiz pieprasa. Joprojām gausi norit pielāgošanās jaunām iespējām, piemēram, vairāk
izmantot BIS ALISE SBA moduli.
Protams, problēmas rada arī finanšu nepietiekamība. Viens no risinājumiem varētu būt
draudzēšanās ar blakus esošām bibliotēkām, jaunieguvumu koordinēšana. Jādisciplinē
lasītāji, lai termiņā atgrieztu paņemtās grāmatas.
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
Valkas NCB
Aktīvo lietotāju kopskaits 1551, tajā skaitā bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 480
(30.9%).
Tabula “ Valkas NCB Bērnu nodaļas pamatrādītāji darbā ar bērniem”

Lietotāji bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem
Fiziskais apmeklējums
bērni un jaunieši līdz 18
gadiem
Izsniegums bērniem un
jauniešiem līdz 18
gadiem

% salīdzinot ar
iepr. gadu

2015

2016

2017

476

479

480

+0.6

+0.2

8282

12243

9579

+47.8

-21.8

8760

9065

7435

+3.5

-17.9

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļā lasītāju skaits palicis praktiski nemainīgs (+1
lasītājs). Fiziskais apmeklējums un izsniegums salīdzinājumā ar 2016. gadu samazinājies.
Skolēni bibliotēkā pavada vairākas stundas. Viens un tas pats bērns dienā izmanto vairākus
bibliotēkas piedāvājumus - darbojas pie datora, spēlē galda spēles, lasa žurnālus, uzturas
rotaļu stūrīti vai izmanto Wi-Fi. Čaklākie lasītāji ir 1.- 4. klašu skolēni.
Reģions
Valkas reģionā bērniem un jauniešiem pieejamas Valkas, Smiltenes, Strenču un Sedas
pilsētas, kā arī 19 pagastu publiskās bibliotēkas, kuras nodrošina iespieddarbu un
informācijas pieejamību.
Tabula “Reģiona bibliotēku pamatrādītāji darbā ar bērniem”

Lietotāji bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem
Fiziskais apmeklējums
bērni un jaunieši līdz 18
gadiem
Izsniegums bērniem un
jauniešiem līdz 18 gadiem

2015

2016

2017

% salīdzinot ar
iepr. gadu

2158

2287

2197

+6.0;

-3.9

44583

47591

38842

+6.8;

-18.4

37374

31614

27055

-18.2;

-14.4
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Tabula “2017.gada vispārīgie rādītāji reģionā”

Aktīvo lietotāju kopskaits
Apmeklējums
Izsniegums
Jaunieguvumi (grāmatas)

Pavisam
bibliotēkās
7167
109465
184489
4793

Bērni un jaunieši
0-18 g.v.
2197
38842
27055
831 (B+J)

Bērni un jaunieši
0-18 gadi %
30.6
35.5
14.7
17.3

Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēkā palielinājies izsniegumu skaits bērniem – 571
(+14%), lai gan lasītāju un apmeklējumu skaits samazinājies. 27% no bibliotēkas
lietotājiem ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, tas ir 55% no visiem Kārķu pagastā
deklarētiem bērniem. Tas, ka izsniegums palielinājies, ir latviešu valodas skolotāju nopelns
- reizi mēnesī skolēniem jāstāsta par izlasītu grāmatu, par to saņemot vērtējumu.
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā reģistrēti 696 lietotāji, to
starpā 598 bērni vecumā līdz 18 gadiem. 33 lietotāji jeb 6% no kopējā lietotāju skaita ir
vecumā no 0-6 gadiem. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Smiltenes pilsētas, Smiltenes
pagasta un citu apkārtējo pagastu bērni.
Smiltenes novada Grundzāles pagasta bibliotēkas pakalpojumus izmanto 189 lietotāji,
no tiem 82 ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem (43.4%). Lai gan bērnu/jauniešu bibliotēkas lietotāju skaits salīdzinājumā ar 2017. gadu ir samazinājies (-3.7%), fiziskais
apmeklējums 1229 (+17.3%) un izsniegums 268 (+33% ) ir palielinājies, jo bibliotēku
apmeklē tie kaimiņu pagastu bērni, kuri gaida autobusu, lai brauktu uz mājām.
Bibliotekāres novērojušas, ka pieprasījums pēc datoriem bibliotēkās samazinājies. Tas
izskaidrojams ar to, ka programmatūra ir novecojusi, datori ir mazjaudīgi un pusaudži uz
tiem nevar spēlēt populārākās un interesantākās datorspēles. Tā vietā viņi izvēlas darboties
savos viedtālruņos, izmatojot bibliotēkas bezmaksas Wi-Fi tīklu. Kaut arī datorspēles nav
primārais piedāvājums bibliotēkā, bērniem un jauniešiem tā ir viena no brīvā laika
pavadīšanas iespējām. Smiltenes novada bibliotēkas viens no 2018. gada uzdevumiem panākt interneta ātruma palielināšanu Bērnu apkalpošanas nodaļā. Strenču pilsētas
bibliotēkā gada sākumā tika nomainīts interneta tīkla operators, lai nodrošinātu ātru un
stabilu optisko internetu, kas ļauj kvalitatīvi uzlabot un nodrošināt bibliotēkas
pakalpojumus.
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7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija
Metodiskais darbs Valkas reģionā varētu būt labāks. Valkas NCB informē kolēģes par
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas projektu, Bērnu/jauniešu un vecāku žūriju u.c. aktivitātēm.
Informācija, kura gūta, piedaloties konferencēs un semināros, tiek apkopota un pārsūtīta
bibliotēkām. 2017. gadā Valkas NCB īstenoja VKKF atbalstīto projektu par profesionālās
pilnveides kursiem reģiona bibliotekāriem “Kā bibliotekāram sadraudzēties ar nelasošu,
uzvedībā traucējošo bērnu un pusaudzi”.

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana
Valkas NCB
No pašvaldības līdzekļiem grāmatu iegādei kopā piešķirti EUR 7916,

Bērnu

literatūras nodaļa krājuma papildināšanai iztērējusi EUR 1801 jeb 30.7% no šīs summas.
Pamatā pirktas grāmatas, kā arī astoņas gala spēles un pieci audiovizuālie materiāli. No
iegādātām spēlēm populārākās bērnu vidū – “ICE COOL” un “Tik Tak BUMM”.
Reģions
Valkas reģionā bibliotēkām atvēlētais finansējums krājuma papildināšanai ir dažāds pēc novadu budžetu iespējām.
Kārķu bibliotēkas 2017.gada prioritāte - Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas grāmatu
kolekcijas iegāde EUR 252 vērtībā. Bērniem domātā literatūra sastāda 7% no
jaunieguvumiem, taču naudas izteiksmē tie ir 18% no grāmatām piešķirtās summas.
Secinājums - bērnu grāmatas ir dārgākas. 2017. gadā bērniem un jauniešiem abonēti
seriālizdevumi “Pūcīte” (pašiem mazākajiem), “Ilustrētā Junioriem” un “Avene”
(pusaudžiem).
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā bērniem pieejamas vairāk
nekā 70 galda spēles. Bibliotekāre, analizējot spēļu izmantošanas datus, secinājusi, ka
2017. gadā spēles izmantojuši 814 bērni, kas ir par 67% mazāk nekā 2016. gadā. Galda
spēļu izmantošanu ir aizēnojusi virtuālo spēļu pieejamība internetā viedtālruņos. Bērnu
apkalpošanas nodaļas krājuma papildināšanai no pašvaldības budžeta izlietoti EUR 1204,
kas ir 26% no kopējās grāmatu iegādei piešķirtās summas. Iegādāti 179 iespieddarbi.
Strenču pilsētas bibliotēkā 2017. gadā bērnu literatūras iegādei atvēlēti 12% no kopējā
krājuma finansējuma, bet tā paša novada Jaunklidža bibliotēkai bērnu literatūras krājuma
papildināšanai atvēlēti 20% no kopējā finansējuma.
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7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi
dažādām vecuma grupām
Valkas NCB
Bērnu literatūras nodaļā sniegtas izziņas skolēniem zinātniski pētniecisko darbu
vajadzībām. 2017. gadā bērni saviem darbiem bija izvēlējušies interesantas tēmas:
 iežu atradnes Latvijā – kaļķakmens;
 dzīvnieku saziņa;
 koku sugas, mežs;
 kā uztaisīt putnu būrīšus;
 karsējmeitenes - sporta veids;
 zivis, karaliskā kobra, labradori u.c.
Atzīmējot Vispasaules Drošāka interneta dienu, Bērnu literatūras nodaļā apmeklētāji
piedalījās pasākumā “Interneta eksperts”, kura laikā tika risināta krustvārdu mīkla par
internetu un ar to saistītiem terminiem. Tika meklētas atbildes uz neskaidrajiem
jautājumiem un noskaidroti drošas interneta lietošanas pamatnosacījumi.
Līdz 1. martam Bērnu literatūras nodaļas telpās bija skatāma Latvijas Sporta muzeja
sagatavotā izstāde “Latvijas sports laiku lokos: Sports atjaunotajā Latvijas Republikā”.
Izstādi papildināja grāmatas un periodiskie izdevumi no bibliotēkas krājuma. Izstādi
apmeklēja trīs klašu kolektīvi, kā arī pedagogi un skolēni individuāli. Interesenti varēja
uzzināt daudz interesantas informācijas par Latvijas un Valkas pilsētas sportistiem un viņu
sasniegumiem. Jaunāko klašu skolēni pildīja uzdevumus un aktīvi līdzdarbojās.
Atskaites gadā tika īstenota iecere “ČEMIŅŠ” - čemodāns ar grāmatām, žurnāliem,
spēlēm u.c. lietām, kuras ir pieejamas apmeklētājiem Bērnu literatūras nodaļā. To
bibliotekāre ņem līdzi, ciemojoties pie PII audzēkņiem. Bērniem tika stāstīts par
bibliotēku: ko bibliotēkā drīkst darīt, kādi ir izmantošanas noteikumi, kādus pakalpojumus
bibliotēka piedāvā. Te: http://biblioteka.valka.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/ka-bibliotekaciemojas-bernudarza-pumpurins . Gada nogalē 27 bērni apmeklēja Valkas NCB, lai
klātienē iepazītos ar Bērnu literatūras nodaļu. Plānots, ka šis pasākums tiks turpināts arī
nākamajā gadā.
26. septembrī Valkas NCB bibliotekāres apmeklēja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, lai
4. klašu skolēniem interaktīvā nodarbībā stāstītu par Eiropas valodu dienu. Te:
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http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/eiropas-valodu-diena-26septembri-valkas-jcimzesgimnazija .
21. novembrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 11. klašu skolēni piedalījās Valkas NCB
sagatavotā nodarbībā “Bibliotēka – mediators ceļā uz informāciju”. Nodarbības laikā
jaunieši vairāk uzzināja par datubāzi www.letonika.lv un portālu www.news.lv. Pēc tam
jaunieši devās uz Valkas NCB, kur piedāvātajās datubāzēs meklēja informāciju saviem
zinātniski

pētnieciskajiem

darbiem.

Te:

http://biblioteka.valka.lv/lv/berniem-un-

jauniesiem/-2-5 .
21. decembrī ģimnāzijā notika informatīvi - izzinošs pasākums “Šengenai - 10”. Te:
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/schengen -10-svinibas-valkas-jcimzesgimnazija-21decembri .
Reģions
Valkas novada Kārķu pagasta bibliotekāre pie katra lietotāju datora izvietojusi
ielaminētu lapu ar noderīgām saitēm, piem., LNB laikrakstu vietne www.periodika.lv.
Martā projektu nedēļā bibliotēku apmeklēja Kārķu pamatskolas 2. klases skolēni, kas
izstrādāja projektu par novadniekiem - alpīnistu Imantu Zaulu un rakstnieci Guntu Micāni.
Informācijas ieguvei lieti noderēja bibliotēkā apkopotie novadpētniecības materiāli.
Novembrī kopā ar Tautas nama vadītāju noorganizēta erudīcijas spēle “Mēs mīlam
Kārķus” (pēc televīzijas spēles “Es mīlu Latviju” parauga).
Smiltenes novada Launkalnes pagasta bibliotekāre katru gadu septembrī rīko bērniem
ekskursijas uz bibliotēku. Tikšanās reizē skolēni iepazīstas ar bibliotēku, tās izmantošanas
noteikumiem.
Skolu Karjeras dienu ietvaros Ēnu dienā 15. februārī Strenču novada Jaunklidža
bibliotēkā “ēnoja” Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 10. klases skolniece Signe Adiene projekta “ “Junior Achievement” - karjeras izglītība 1.-12. klašu skolēniem” ietvaros.
Interesanta aktivitāte atskaites gadā notikusi Smiltenes novada Palsmanes pagastā.
Skolotāju dienā Palsmanes pamatskolas audzēkņi organizēja pasākumu skolotājiem orientēšanās pagastā. Vienā no punktiem - bibliotēkā - bija jāatrod Smiltenes novada
dzejas krājums “Zied rudzupuķēs debesis”, kurā atradās nākamais uzdevums.
Visa aktuālā informācija par pasākumiem Smiltenes novada bibliotēkās atrodama
Smiltenes novada mājas lapā: http://www.smiltene.lv/bibliotekas/open/70- .
Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotekāre ar bērniem nodarbojas
individuāli, lai labāk izzinātu katra bērna intereses. Aizvadītajā gadā bibliotekāre bija
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padomājusi par lielāku dažādību bērnu stūrīša noformējumos atbilstoši gadalaikiem. Gan
bērnus, gan vecākus priecē jauna lielformāta (200 x 150 cm) aplikācija pie sienas un
informācijas dēlis.

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Valkas NCB
LNB Bērnu literatūras centrs 2017. gadā izstrādāja jaunu - Skaļās lasīšanas sacensību,
kurā aicināti piedalīties 5. un 6.klašu skolēni. Dalību tajā pieteica Valkas NCB un
Smiltenes novada bibliotēka. 1. novembrī 1. kārtas “Skaļās lasīšanas diena” notika Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Te: http://biblioteka.valka.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/-2-4 . Katrs
skolēns skaļi lasīja fragmentu no paša izvēlēta daiļdarba. Par šo grāmatu skolēniem bija
uzdevums sagatavot nelielu prezentāciju. Par veikumu bērni saņēma vērtējumu mājas
lasīšanā. 2. kārta notiks 2018. gada 22. martā Valkā, kad tiks noteikts sacensību uzvarētājs,
kurš dosies uz Rīgu, lai pārstāvētu Valkas reģionu.
Pārskata periodā Bērnu literatūras nodaļā notikuši deviņi Bērnu rīti – pasākumi
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Pasākumi ir atraktīvi, ar rotaļām, spēlēm un
radošām

darbnīcām.

Te:

.http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/bernu-rits-ar-ziemas-

priekiem-16decembri,http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/bernu-rits-ar-uzmanibasspelem-21oktobri .
Vairākas interesantas aktivitātes notikušas vasaras periodā:
 izzinošs pārgājiens ar bērniem “Valkas akmeņu skatīšana un skaitīšana”. Te:
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/pargajiens -berniem-valkas-akmenuskatisana-un-skaitisana. . Pārgājiena mērķis - likt bērniem paskatīties apkārt, pievērst
uzmanību lietām, kuras ir mums blakus, šoreiz - Valkas pilsētas akmeņiem. Ideja radās,
izpētot izstādi Novadpētniecības stendā;
 radošās

darbnīcas,

spēles

un

rotaļas

“Vasaras

raibumiņi”.

Te:

http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/bernu-literaturas-nodala-radosasdarbnicas-speles-un-rotalas-vasaras-raibumini-19-22junijs ;
 13., 20. un 27.jūlijā - vasaras multenītes ar uzdevumiem: kā īstā kinoteātrī, bija
gan lielais ekrāns, gan neiztrūkstošais popkorns. Te:
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/vasaras -multenes-ar-uzdevumiem-13-2027julija .
 Katru gadu jautri tiek sagaidīts 1. septembris - Zinību diena. Te:
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http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/pasakums-berniem-zinibu-diena
Ik rudeni par tradicionālu pasākumu kļuvis Spoku vakara pasākums. 2017. gada
31.oktobris nebija izņēmums. Šoreiz pasākumam tika dots īpašs nosaukums “No senās
igauņu un latviešu ķekatošanās līdz mūsdienu Eiropā mistiskam Spoku vakaram”.
Pasākuma apmeklētāji uzzināja par ķetatošanās tradīcijām Eiropas tautu kultūrās, īpašu
uzmanību veltot kaimiņiem igauņiem. Pasākuma apmeklētāji - gan mazi, gan lieli pagatavoja sev masku, lai dotos masku gājienā uz Valgas Centrālo bibliotēku (Igaunija).
Reģions
Kā katru gadu, viena no veiksmīgākām lasīšanas aktivitātēm Valkas reģionā ir
lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrija”. Pārskata gadā
piedalījās 14 Valkas reģiona bibliotēkas (Valkas novads - 4, Smiltenes novads - 6, Strenču
novads - 4).
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa ir ikgadējs pasākums. Arī 2017. gadā projektā
piedalījās deviņas reģiona bibliotēkas (pa četrām Smiltenes un Valkas novadā, viena Strenču novadā).
Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēkā Dzejas dienu pasākuma laikā izlikta izstāde
par Eduardu Veidenbaumu, kurai vērtīgs papildinājums bija LNB digitalizētie materiāli dzejnieka 1926. gadā izdotie Kopotie raksti. Dzejas pēcpusdienā “Uz zemes nav taisnības”
piedalījās 8.- 9. klašu skolēni un skolotāji.
Martā Smiltenes novada bibliotēkas ESIP koordinatore Alda Liuke tika uzaicināta uz
Palsmanes pagasta bibliotēku, lai vadītu spēli “Neparastā Eiropa” “Bērnu/jauniešu žūrijas”
dalībniekiem. Skolēniem (kopā 22 dalībnieki) tika uzdoti dažādi interesanti, neparasti
jautājumi par Eiropas Savienību. Pasākuma mērķis bija atraktīvā veidā rosināt skolēnu
interesi par Eiropas Savienību.
Smiltenes bibliotēka lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu/jauniešu un vecāku
žūrija” piedalījusies jau 16. gadu. Janvāra beigās notika “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas
2016” noslēguma pasākums. Lielākā daļa no bērniem un jauniešiem “Bērnu žūrijā”
piedalījušies jau vairākus gadus. Pasākuma dienā aiz loga vēl bija balta ziema, taču, gaidot
pavasari, kopīgiem spēkiem tika radīta neliela pavasara sajūta bibliotēkā. Bērni, vecāki un
bibliotekāres rakstīja uz kļavas lapiņām savas atziņas par “Bērnu žūriju” un izlasītajām
grāmatām un līmēja tās koka zaros, tādējādi ļaujot salapot un uzplaukt “Bērnu žūrijas”
lasīšanas kokam. Uzrakstītās atziņas bija iedvesmojošas: “Iesaku visiem lasīt Bērnu žūrijā.
Tas ir tik forši!”, “Bērnu žūrijas grāmatas vienmēr ir bijušas foršas. Kaut Bērnu žūrijā
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piedalītos arvien vairāk bērnu!”, “Vislabākā grāmata bija “Klimpa”, jo man patīk
dzīvnieki. Es noteikti piedalīšos vēl Bērnu žūrijā.”, “Man ļoti patīk lasīt. Es visiem ieteiktu
lasīt grāmatas”. 29. martā notika rotaļu pēcpusdienas pasākums “Spēļu virpulī”, kas sākās
ar Ilzes Hakas adīto rotaļlietu izstādes “Reiz rotaļlietu karaļvalstī…” atklāšanu. Pēc adīto
rotaļlietu apskates pasākums turpinājās ar jautrām un aktīvām spēlēm un rotaļām.
Bibliotēku nedēļas laikā mazajiem smilteniešiem notika pasākums “Kādai ir jābūt
manai bibliotēkai? Vīzija par bibliotēku nākotnē”. Pasākums tika iesākts ar viktorīnu un
zināšanu pārbaudi par bērnu bibliotēku “Cik labi tu pazīsti savu bibliotēku?”. Kopīgi tika
veidota grāmata “Kāda ir mana bibliotēka? Vīzija par bibliotēku nākotnē”.
Bibliotekāres vērtējumā veiksmīgākais pasākums Smiltenes bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā bija izstāde “Mans drošais ceļš”, kas tika izveidota augusta beigās,
tuvojoties jaunajam mācību gadam. Kā katru gadu, septembrī kļūst aktuāli jautājumi par
bērnu drošību uz ceļa. Izstādē bija izvietota informācija un grāmatas par satiksmes drošības
pamatprincipiem, atgādinot bērniem noteikumus, kas jāievēro, lai ceļš uz skolu un māju
būtu drošāks. To apmeklēja PII audzēkņi un sākumskolas skolēni. Te:
http://ziemellatvija.diena.lv/laikraksta-arhivs/ka-uz-skolu-aiziet-drosi-132801 .
Smiltenes novada Launkalnes pagasta bibliotekāre kā veiksmīgāko pasākumu uzskata
nodarbību kopā ar suni Zum Zum no Valmieras “Mana mīļā grāmatiņa, Tevī slēpjas gudra
ziņa”. Šo pasākumu apmeklēja Launkalnes sākumskolas 1. - 4.klases skolēni un PII
vecākās grupiņas audzēkņi. Nodarbības laikā tika veikti dažādi uzdevumi: liktas puzles,
atpazīti rakstnieki, lasītas grāmatas kopā ar suni Zum Zum, kurš mierīgi un pacietīgi
klausījās bērnu lasījumos. Smiltenes novada Palsmanes pagasta bibliotēkā interesants un
atraktīvs izvērsās pasākums Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā “Salas”. 2. un 3.klases skolēni,
sekojot norādēm, meklēja apslēptus dārgumus. Pēdas aizveda uz kultūras nama 2. stāva
mazo zāli - tur vecā koferī, grāmatu tārpiņa sargātas, atradās paslēptas bagātības konfektes. Pēc tam tika lasīts M.Kunnasa grāmatas “Bagātību sala” fragments. Pasākums
notika arī 1. klases audzēkņiem, kuri iepazinās ar bibliotēku, kā arī klausījās fragmentu no
M.Kunnasa grāmatas “Vikingi nāk”.
Smiltenes novada Variņu pagasta bibliotekāre ar skolēniem aktīvi iesaistījusies
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas projektā. Rīta stundas lasījumā piedalījās 2. - 5. klases
bērni. Pasākums sākās ar sveču iedegšanu bibliotēkas logos un M.Kunnasa grāmatas
“Vikingi nāk” lasījumu. Bibliotekāre izmantoja materiālus, ko piedāvāja Latvijas folkloras
biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Saule. 4. - 5. klases skolēniem notika
lasījums no A.Lindgrēnes grāmatas “Mēs - Sālsvārnas salas vasarnieki”. Bibliotēkā izstādē
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bija izliktas rakstnieces grāmatas. Bibliotekārei ir veiksmīga sadarbība ar apvienotās 2./3.
klases audzinātāju Īru Balodi. Skolotāja nāk uz bibliotēku un izvēlas grāmatas, kuras bērni
klasē apskatās un izvēlas lasīšanai. Pēc grāmatu izlasīšanas katrs stāsta par grāmatu - kas
patika un kāpēc. Grāmatu kopa tiek mainīta vienu reizi mācību pusgadā.
Smiltenes novada Bilskas bibliotēka jau otro gadu iesaistījusies LNB Bērnu literatūras
centra veidotajā lasīšanas veicināšanas programmā pirmsskolas vecuma bērniem “Grāmatu
starts”. Visas bibliotēkas apkalpojošajā teritorijā dzīvojošās ģimenes ar trīsgadīgiem
bērniem saņēma uzaicinājumu uz pirmo tikšanos ar bibliotēku. Bibliotēkā ar šiem bērniem
un viņu ģimenēm notikušas vairākas nodarbības. Pēdējā nodarbībā ar rotaļām, dejām un
dziesmām tika svinēta dzimšanas diena Lielajai Pūcei. Pūce uzdāvināja katram projekta
dalībniekam grāmatu, somiņu un mīksto rotaļlietu. Vecākiem tika uzdāvināta brošūra ar
praktiskiem ieteikumiem, kā atbalstīt bērna valodas attīstību kopīgā lasīšanā. Šo dāvanu
iegādi

finansēja

Smiltenes

novada

dome

un

LNB

Atbalsta

biedrība.

Te:

https://www.facebook.com/Bilskas-bibliot%C4%93ka937060166366419/?ref=aymt_homepage_panel .
Vasarā Strenču novada Jaunklidža bibliotēkas bērnu grāmatu plauktos bija iestājies
vasaras sajukums - grāmatas sastājušās pēc krāsām. Bibliotekāres novērojumi pēc šīs
akcijas:
 bērniem,

izvēloties

lasāmvielu,

krāsas

sagādāja

pārsteigumu,

piemēram

R.Blaumaņa “Velniņi” ir gan zilā, gan zaļā krāsā;
 pusaudži savā starpā rīkoja konkursu - pēc nosaukuma uzminēt grāmatas krāsu;
 meklējot vajadzīgo grāmatu, visiem jāsaskaras ar mazāk zināmām un mazāk
lasītām grāmatām, tā atrodot kaut ko interesantu;
 “rokoties” pa krāsainajām grāmatu grupām un sarunājoties ar bibliotekāri, gan
lielākie, gan mazākie bērni kaut uz brīdi visu savu uzmanību veltīja grāmatai: piemēram,
kāpēc grāmata ir dzeltena, kas ir zīmējumu autors, vai šis darbs ir ekranizēts u.tml..
Secinājums: pierasts, ka grāmatas bibliotēkā stāv noteiktā secībā, taču ar
netradicionālu un radošu pieeju iespējams kaut ko mainīt, raisīt interesi, pārkāpt
noteikumus, saglabājot sistēmu.
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7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie
partneri, sadarbības vērtējums

TAUTAS
NAMI
VECĀKI

MUZEJI

BĒRNI

SKOLAS

PAŠVALDĪBA

PII

BIBLIOTĒKAS

Smiltenes novada Grundzāles pagasta bibliotēka sadarbojas ar pamatskolu, kas
iesaistījusies projektā “Vienaudžu lasītprasmes attīstīšana”, projekta vajadzībām piedāvājot
bibliotēkas krājumā esošās grāmatas skolēni literatūras stundās pārrunāja un analizēja
izlasīto, jaunāko klašu bērni - zīmēja grāmatu ilustrācijas. Pasākuma noslēgumā bibliotēkā
bija skatāma zīmējumu izstāde.

7.7. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā

Bibliotekāru izglītošanās ir atkarīga no pašu iniciatīvas, ieinteresētības un
finansiālajām iespējām. Kā veiksmīgs un interesants profesionālas pilnveides pasākums
jāatzīmē Valkas NCB un VKKF atbalstītā projekta ietvaros organizētie profesionālās
pilnveides trīs dienu kursi “Kā bibliotekāram sadraudzēties ar nelasošo, uzvedībā
traucējošo bērnu un pusaudzi”.
Decembrī Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre Aija Rudīte un
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre Sanita Lārmane
nokārtoja LNB organizēto kvalifikācijas eksāmenu un ieguva trešā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju “Bibliotekārs”.
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7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem
Valkas reģiona bibliotekāres kā vienu no problēmām darbā ar bērniem un jauniešiem
min uzvedības problēmas. Gandrīz katru dienu bibliotēkas apmeklētāju vidū ir bērni un
pusaudži, kas ar savu uzvedību traucē citus bibliotēkas lietotājus. Ir gadījumi, kad
bibliotekāre skolēniem liek iziet no telpas - nomierināties. Pēc tādām reizēm bērni paši
viens otru apsauc, sevišķi lielākie mazākos. Bibliotekāres ar bērniem ir vairākkārt
pārrunājušas bibliotēkas lietošanas noteikumus, kuros norādīta arī nepieciešamība ievērot
kārtību un klusumu. Bērniem tiek mācīta uzvedības kultūra un pieklājības normas. Tomēr
tiek secināts, ka tikai bibliotekāra spēkos vien nav mainīt bērnu attieksmi un uzvedību, tam
jānotiek kopdarbā ar skolotājiem un vecākiem.
Nav viegli ieinteresēt pusaudžus un vecāko klašu skolēnus lasīt. Bērni grāmatas ņem
tikai tad, ja skolā uzdots izlasīt kādu grāmatu un par to pastāstīt.
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas lielākā problēma ir
pašreizējo telpu nepiemērotība bibliotēkas vajadzībām. Telpu trūkuma dēļ nav atsevišķi
nodalīta abonementa zona no lasītavas un atpūtas zonas. Rezultātā tiek traucēta lasītāju
apkalpošana pasākumu laikā, un bērni, kuri pavada laiku atpūtas zonā, traucē tiem, kuri
vēlas klusumu lasītavas zonā.
Strenču novada Sedas pilsētas bibliotēkā strādā jauna darbiniece. Viņas novērojumi un
secinājumi - runājot ar bibliotēkas apmeklētājiem un pastāstot par interesantām grāmatām,
iespējams bērnus ieinteresēt grāmatu lasīšanā. Pusaudžus interesē interaktīvi pasākumi,
kuros viņi paši darbojas, kā arī palīdz bibliotekārei pasākumu organizēšanā, kā
palīglīdzekļus izmantojot datorus un internetu.

8. NOVADPĒTNIECĪBA
8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda
prioritātes
“Kultūras mantojums nav tikai pagātne un vēsture, bet arī mūsu izpratne par nacionālajām
vērtībām un atbildīga attieksme pret nākotni,” šos LR Kultūras ministres Daces Melbārdes
teiktos vārdus pārskatā citējusi Jērcēnu bibliotēkas vadītāja Ilvija Ķimse. Viņa atzīst, ka,
izzinot un pētot vietējo vēsturi, atklājas arvien jauni materiāli un veidojas informācijas
apkopojumi ar pievienoto vērtību un jaunu kvalitāti.
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Jaunklidža bibliotēkas vadītāja Līga Rābante par savu darba virzienu uzskata
kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību apzināšanu un popularizēšanu, lai saglabātu priekšstatu
par Jaunklidzi nākamajām paaudzēm. Birzuļu bibliotēkas vadītāja Vija Meistere savu
novadpētniecības darba virzienu dēvē par “dzīvo vārdu”, jo šeit tiek pierakstīti atmiņu
stāstījumi, lai ar iepriekšējās paaudzes aiziešanu Mūžībā, nebūtībā neaizietu Mēru ciema
nozīmīgi un mazāk nozīmīgi notikumi.
Mutvārdu vēstures fiksēšana Valkas reģiona bibliotēkās kļūst arvien populārāka. Arī
Valkas NCB aizvadītajā gadā darbojusies atmiņu stāstu pierakstīšanā. Par prioritāti Valkas
bibliotēkā joprojām tiek uzskatīta ar novadu saistītu materiālu popularizēšana ikmēneša
izstādēs, informācijas ievietošana bibliotēkas mājas lapā un novadpētniecības datubāzē, kur tā
attālināti pieejama ikvienam interesentam.

8.2. Novadpētniecības krājums
Bibliotēku krājumos glabājas mapes, albumi, grāmatas, bukleti, preses izdevumi, kartes,
atmiņu pieraksti, fotogrāfijas, audiovizuāli ieraksti, elektroniski dokumenti, kā arī lietišķi
materiāli. Novadpētniecības krājums aizvadītajā gadā papildināts ar dažādiem dokumentiem.
Valkas bibliotēka no Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva
iegādājusies 1976. un 1984. g. uzņemtus kinožurnālus “Padomju Latvija” par Valkas un
Valgas pilsētu dzīvi un vēsturi, kā arī septiņu dažādu gadu kinožurnālu fragmentus (par Valkas
slimnīcas atvēršanu, sacensībām stadionā, par Valkas 1. vidusskolas muzeju u.c.).
Novadpētniecības krājumam iegādāts interesants izdevums - sērijā “Biki-buks” iznākusī
novadnieka Artura Gobas grāmatiņa “Zemes vēzis”. Sadarbībā ar Valkas ģimnāzijas 1.a klasi
tapis pašiem savs biki-buks (Te: http://biblioteka.valka.lv/wp-content/biblioteka/Gobadzejoli.mp4).
Dāvinājumā saņemtas vairākas jaunas grāmatas: Aivara Ikšeļa “Aiz priekškara” (par teātri
Valkā) un Gunāra Liedaga “Mūsu dzīves labākie gadi” (par kādreizējo kinoteātri
“Draudzība”). Krājums papildināts arī ar agrāk izdotām grāmatām, piemēram, “Kārķu novada
vēsture”. Aizvadītajā gadā Valkā plaši tika atzīmēta Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes
simtgade, līdz ar to krājumā ienākuši ar to saistīti dažāda veida materiāli. Prieks arī par Jāņa
Erenštreita grāmatu “Kroņu pinējs” (par novadnieku Jāni Cimzi) ar autora veltījumu
bibliotēkas lasītājiem.
Palsmanes bibliotēka dāvinājumā saņēmusi grāmatiņu - pirmskolas skolotāju kopdarbu
“Palsas pasaciņa”, kas tapusi par godu bērnudārza jubilejai.
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Novadpētniecības materiāli papildināti, pārskatot vietējos preses izdevumus un jaunās
grāmatas,

apzinātas

publikācijas

no

LNB

digitālās

bibliotēkas.

Kārķos

pabeigta

novadpētniecības materiālu papildināšana no rajona laikraksta “Darba Karogs” (1945 – 1990).
Materiāli apstrādāti un ievietoti mapēs pa tēmām. Pēc bibliotēkas vadītājas atzinuma: “2017.
gads pārsvarā veltīts novadpētniecībai.”
Plāņos lasītāji aktīvi tika iztaujāti par pagasta vēsturi. Apmeklētāji bibliotēkai dāvinājuši
fotogrāfijas, atmiņu stāstus par pagastu un tā ļaudīm. Loberģos kāda 82 gadus veca iedzīvotāja
uzdāvinājusi bibliotēkai ar roku rakstītu savu dzīves stāstu 32 lappusēs.
Par interesantu pieredzi aizvadītajā gadā var minēt datu precizēšanu Latviešu folkloras
krātuvei (LFK). Tajā iesaistījās Strenču, Omuļu, Bilskas, Birzuļu, Ērģemes, Turnas, Vijciema
un Valkas bibliotēka. Pēc LFK darbinieces Elvīras Žvartes secinājuma: dažbrīd tika veikti
“gandrīz detektīva cienīgi gājieni”. Tagad digitālajā arhīvā www.garamantas.lv papildinātas
ziņas par turpat 50 mūsu novada cilvēkiem. Pēc Birzuļu bibliotēkas aicinājuma pastāstīt par
savu dzīves un darba mūžu, bibliotēkā izveidojusies neliela vietējo iedzīvotāju “CV
kolekcija”.
Bibliotēkas turpinājušas novadpētniecības materiālu apkopošanu mapēs. Sēļu bibliotēkā
izveidota mape par vietējo zemnieku saimniecību “Vekši”, kura nodarbojas ar gaļas lopu
audzēšanu un ir viena no 10 Latvijas videi draudzīgajām saimniecībām projektā “DEMO
FARM”. Materiālu klāsts par bijušajām pagasta mežniecībām, sadarbojoties ar iedzīvotājiem,
papildināts ar fotogrāfijām par Zīles mežniecību. Launkalnes bibliotēkā izveidota mape
“Senās pūralādes renesanse” (par Jāņa Gailīša galdniecību). Grundzālē materiāli papildināti ar
ziņām par S.Rences apzinātajiem un uzmērītajiem pagasta teritorijā augošajiem dižkokiem.
Valkas bibliotēkā publikācijas par novadu no laikraksta “Ziemeļlatvija” tiek ieskenētas un
pievienotas aprakstiem novadpētniecības datubāzē. Skenētie materiāli krājas elektroniskajās
mapēs. Aprakstam datubāzē tiek pievienota piezīme, ka attiecīgā publikācija pieejama
konkrētā mapē vai e-mapē. Mapes tiek papildinātas vien ar interesantāko rakstu kopijām.
Novadpētniecības krājums Valkā un Birzuļos papildināts ar audioierakstiem, tie daļēji
atšifrēti. Interesanta vēstures liecība ir arī Dziesmu svētku programmiņas. Kārķu bibliotēkas
krājums papildināts ar agrāko gadu filmējumiem videokasetēs par sakoptības skatēm pagastā.
Jaunklidzī tapis jauns fotomateriālu krājums par “Dadžu”, “Kreiļu”, “Pentaru” mājām, kuras
vairs nav (vai tikpat kā nav) saglabājušās. Arī Variņu bibliotēka novadpētniecības krājumu
papildinājusi ar skenētām fotogrāfijām. Valkas NCB novadpētniecības datubāzē aprakstītas
fotogrāfijas no novadniekiem veltītiem pasākumiem, anotācijās pievienotas 36 fotogrāfijas.

55

Lielākoties visās reģiona bibliotēkās novadpētniecības materiāli izvietoti atsevišķos
plauktos un ir pieejami lasītājiem. Dažās bibliotēkās krājums izvietots atsevišķās telpās.
Valkas bibliotēkā novadpētniecības krājuma atrašanās vietas negatīvā puse ir tā, ka tas ir
attālināts no lasītājiem, toties telpa ideāli piemērota sarunām, atmiņu pierakstīšanai.
Novadpētniecības krājuma materiālus izmantojuši skolēni un studenti, meklēti referātiem,
kursa darbiem un zinātniski pētnieciskajiem darbiem nepieciešami materiāli. Palsmanes un
Valkas bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiāli izmantoti, gatavojot 50. jubilejas
izstādi Palsmanes pirmskolas izglītības iestādē. Variņu bibliotēka sagatavojusi izzinošu
materiālu par SIA “Palsa” tās 25 gadu pastāvēšanas svinīgajai sanāksmei.
Valkas bibliotēkas novadpētniecības krājuma materiāli izmantoti divu ekspozīciju
veidošanā: Valkas poliklīnikā “Valkas slimnīca laika griežos”; Novadpētniecības muzejā
“Valka - Latvijas neatkarības šūpulis”. Arī Aivars Ikšelis, rakstot grāmatu par Valkas
grāmatizdevēju Jāni Rausku, izmantojis novadpētniecības krājumu.
Valkas bibliotēka ņēmusi dalību Tautas lietišķās mākslas izstādes “Tad var iemīt ar”
veidošanā, piemeklēti Ērģemes izloksnes vārdi - termini, kas atspoguļo lakatu un segu
tapšanas procesu. Izstāde veltīta novadnieču Elgas Kagaines un Silvijas Raģes sastādītajai
vārdnīcai (līdztekus arī bibliotēkā bijusi apskatāma vārdnīcai un tās autorēm veltīta izstāde).
Jērcēnu bibliotēkas apkopotos materiālus par Kaņepju dižozolam blakus esošajām
“Kaņepju” mājām izmantojis Guntis Eniņš savā nesen iznākušajā grāmatā “Koki mājas
nepamet”. Tādējādi “Kaņepju” saimnieku dzimtas stāsts ierakstīts vēsturē. Savukārt kalendārā
“Muižu stāsti” 2018. gada novembra mēnesim izmantots bibliotēkas sagatavotais materiāls par
Jērcēnmuižu.
Kārķu simtgades kalendāram bibliotēka meklējusi ziņas par dažādiem notikumiem
Kārķos. Atlasīts daudz materiālu, taču vietas trūkuma dēļ kalendārā ievietoti tikai 4-5
notikumi katrā mēnesī. Šie materiāli tiks izmantoti plašākas Kārķu pagasta hronoloģijas
veidošanai.
Daudzveidīgu informāciju par Strenču pilsētas vēsturi bibliotēkā guvuši Latvijas
Televīzijas raidījuma “Ielas garumā” žurnālisti. Tā izmantota, veidojot raidījuma ciklu par
Strenču novadu. Bibliotēka kļuvusi par lokācijas vietu raidījuma tapšanai, tur pētīti senie foto
uzņēmumi, novadpētniecības liecības, apzināti un uzklausīti vēstures stāstītāji.
Smiltenē, kā arvien, bijuši daudz pieprasījumi pēc dažādiem ar novadpētniecību saistītiem
jautājumiem. Smiltenes muzejs interesējies par Cērtenes muižu un aptiekām novadā; Tūrisma
informācijas centrs - par Smiltenes elektrostaciju. Publicēšanai Latvijas kultūras kanona vietnē
sniegtas ziņas par gleznotāja Vilhelma Purvīša uzturēšanās laiku Brutuļos pie Smiltenes.
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Novadpētniecības materiālus izmantojuši arī vietējie iedzīvotāji, kuriem interesē novada
vēsture. Informācija tiek pārsūtīta arī interesentiem no citiem novadiem. Savukārt 2016. g.
izstrādātais darbs par Smiltenes bibliotēkas ēku vēsturi (Te: http://biblioteka.valka.lv/wpcontent/biblioteka/celojumsSmiltene.pdf) ieinteresējis arhitektu Jāni Krastiņu. Topošajā
grāmatā “Jūgendstils Latvijas arhitektūrā” būs apraksti arī par jūgendstila ēkām Smiltenē.
Autoram sniegta papildus informācija par Smiltenes lauksaimniecības biedrības namu.
Materiāla veidotāja Alda Liuke raksta: “Kad piedalījos Valkas novada centrālās bibliotēkas
izsludinātajā Novadpētniecības konkursā “Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture”,
pat iedomāties nevarēju, ka savāktie materiāli noderēs nopietnas grāmatas tapšanā.”
Aizvadītājā gadā Smiltenes bibliotēkai bijuši arī patīkami pārsteigumi, kas saistās ar
sniegto palīdzību informācijas meklēšanā. Savulaik ziņas par ebreju pagātni un kapsētu
Smiltenē meklējuši pensionētais skolotājs Harro Blunks un luterāņu mācītājs Martins
Engelhardts no Bad Bodenteichas (Lejassaksijā Vācijā). Bibliogrāfe sagatavojusi vajadzīgo
informāciju. 2017. g. Harro Blunks ar delegāciju viesojies Smiltenē un aicinājis uz tikšanos
visus, kas palīdzējuši. Aldai Liukei izteikta pateicība un uzdāvināts pētnieciskā darba
apkopojums - Martins Engelhardts & Maruta Bērziņa “Smiltene: Ebreju kapi - Judischer
Friedhof. 2016 -2017”.
Jāpiezīmē, ka Smiltenē informāciju ne tikai sagatavo, bet ziņu meklētāji regulāri tiek
apmācīti, kur un kā paši var atrast to, izmantojot vietnes: https://lnb.lv/lv/katalogi-undatubazes, https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx, http://periodika.lv/, http://news.lv/.

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana
Novadpētniecības materiāli popularizēti izstādēs, kas veltītas novadniekiem vai novadā
notikušajam. Tāpat tie papildinājuši izstādes par visā Latvijā svarīgiem, atzīmējamiem
notikumiem.
Smiltenes, Bilskas un Palsmanes bibliotēkās veidotas izstādes par godu novadnieku
rakstnieku Zeiboltu Jēkaba un dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka jubilejām. Palsmanē izstādes
veltītas arī novadnieces Kornēlijas Apškrūmas dzimšanas dienai un arhitekta Jāņa Dripes
jubilejai. Jaunklidža bibliotēkā bijusi tematiska izstāde “Reiz viss šeit bija citādāk:
lauksaimniecības tehnika, lauku darbu ritums...”, kurā izmantotas fotogrāfijas no
novadpētniecības arhīva. Cita izstāde šeit bijusi veidota no iepriekšējā gadā novadpētniecības
konkursā “Ceļojums laikā” apkopotajiem materiāliem par Jaunklidža bibliotēkas ēku vēsturi.
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Blomes pamatskolas salidojuma laikā bibliotēkā bijusi apskatāma izlaiduma klašu
fotogrāfiju izstāde. Strenču pilsētas bibliotēkā bijusi apskatāma LNB veidotā ceļojošā izstāde
“Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresam - 25“. Sakarā ar šo jubileju bibliotēka organizējusi
tikšanos ar kongresa delegātiem. Sniegts vēsturisks atskats uz Pilsoņu Kongresa veidošanos un
darbību, klātesošie dalījušies atmiņās par Latvijas Trešās atmodas vēsturiskajiem mirkļiem.
Novadpētniecības materiāli izmantoti, lai apzinātu kongresa dalībniekus no Strenču puses.
Smiltenē tradicionāli veidota izstāde bibliotēkas logos. Šoreiz “Prieks uzdzirkstī
Smiltenē” ir mākslas skolas audzēkņu un pieaugušo studijas dalībnieku darbi. Ar mērķi
veicināt skolēnu ieinteresētību par sava novada vēsturi un izaugsmes iespējām, projekta
“Veidosim kopīgu Eiropas nākotni – savā pilsētā, savā pašvaldībā, savā valstī” ietvaros Bērnu
apkalpošanas nodaļā izlikta seno un mūsdienu fotogrāfiju izstāde “Smiltene laiku lokos”.
Izstādi aplūkojuši arī bērnu vecāki, kopējais apmeklētāju skaits 146.
Valkas bibliotēkas abonementā novietotajos novadpētniecības stendos izliktas desmit
izstādes. Tās veltītas gan novadniekiem jubilāriem (rakstniekiem Pēteram Brūverim, Vijai
Upmalei, Arturam Gobam, fotogrāfam Aldim Mārim Dubļānam), gan Valkas vēsturiskām
vietām vai nozīmīgiem notikumiem (piemēram, vēsturiski teksti, ko rakstījuši pazīstami
rakstnieki - veltījumi pilsētai dzejā un prozā). Negaidīti lielu interesi izraisīja izstāde “Gadiem
pāri skatoties. Valkas veikali”. Rezultātā novadpētniecības krājums papildinājās ar
fotogrāfijām par veikalu “Saulīte” vairāku gadu garumā, ko dāvināja kādreizējā pārdevēja
Alda Pūdele. Pavisam negaidīta bija iepazīšanās ar agrākā kultūrpreču veikala pārdevēju Judīti
Gudrīti, atklājās viņas 87 gadu ilgā mūža dažādie piedzīvojumi un pārdzīvojumi. Rezultātā
tapis Judītes atmiņu stāsta pieraksts, kas ilustrēts ar fotogrāfijām (kopā 124 lappuses). Gada
noslēgumā tas tika prezentēts sirsnīgā pasākumā.
Izstādei “Ko stāsta akmeņi? Iepazīsim piemiņas vietas Valkā!”, tika pievienots uzdevums
- aicinājums iepazīties ar izstādē redzamajiem objektiem, atrast tos dabā, nofotografēties un
atsūtīt foto bibliotēkai. Uzaicinājums tika reklamēts sociālajos tīklos, bet diemžēl citu
valcēniešu vidū tas neguva atsaucību. Iedvesmojoties no izstādes, bibliotēkas bērnu
apkalpošanas nodaļa noorganizēja vairākus pārgājienus mazajiem lasītājiem.
Vairākas bibliotēkas

novadpētniecības materiālus izmantojušas un līdz ar to

popularizējušas konkursos un viktorīnās. Variņu novadpētniecības albumi izmantoti,
organizējot komandu sacensības “Ko Tu zini par savu pagastu?” paaudžu tikšanās vakarā
tautas namā. Komandu dalībnieki iepazinušies ar bibliotēkā pieejamajiem materiāliem.
Novērtējums bijis pozitīvs: “Novadpētniecības darbs vairākos gadu desmitos vajadzīgs sava
pagasta cilvēku un notikumu izzināšanai.”
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Kārķu bibliotēka kopā ar tautas namu sagatavojusi erudīcijas spēli “Mēs mīlam Kārķus”.
Ērģemes pagasta bibliotēku Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākumā Omuļos noorganizēts
konkurss “Ko Tu zini par savu pagastu”. Jautājumu sagatavošanā noderējusi pirms pāris
gadiem iznākusī Ē. Kivilanda grāmata “Omuļi”. Par to joprojām bijusi liela interese - pat citos
novados (Rencēnos, Valmierā).
Jērcēnu pagastā novadpētniecības materiālus popularizē, piedāvājot tematiskas ekskursijas
Jērcēnmuižā. Bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākām tūrisma firmām.
2017. g. novadītas 127 ekskursijas, Jērcēnmuižu apmeklējuši 985 ekskursanti (latvieši, vācieši,
igauņi, moldāvi un pa vienam no Itālijas, Irākas un Kanādas). Akcijas “Apceļosim Latvijas
pilis un muižas” ietvaros Jērcēnmuižā pabijuši 205 tās dalībnieki. Sadarbībā ar vietējo
uzņēmēju tiek piedāvāta “Dižozola” zīļu kafijas degustācija. Aizvadītajā gadā Jērcēnu pagasta
bibliotēka - informācijas centrs uzņemts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas “Stāstu
bibliotēku” tīklā. Iesaistoties tajā, arī akcents tiek likts uz stāstiem par vietējo vēsturi.
Šobrīd jau četras Strenču novada bibliotēku darbinieces kļuvušas par ekskursiju vadītājām
un, darbojoties šajā jomā, izmanto novadpētniecības krājuma materiālus.
Novadpētniecības materiāli popularizēti arī pasākumos. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
pasākumā Kārķos - “Latvijas ziemeļu salā” - bibliotēka izmantojusi Latviešu folkloras krātuvē
atrodamās Kārķu un Veckārķu pamatskolu skolēnu pierakstītās mīklas. Tās minētas ar lielu
aizrautību.
Smiltenē novadnieces Kornēlijas Apškrūmas 80 gadu jubilejai veltīts muzikāls pasākums
“Ceļojums mūža gadalaikos”, bibliotēkā bijusi apskatāma izstāde “No sirds - Kornēlija” ar
draudzenēm sūtīto apsveikumu kartiņu kolekcija.
Valkas bibliotēkā uzsākts pasākumu cikls “Izzudis, bet ne pazudis” ar mērķi apzināt
kādreiz darbojošos uzņēmumus, kas vairs nepastāv, bet saglabājušies cilvēku atmiņās,
fotouzņēmumos un citos avotos. Pirmais pasākums veltīts ražošanas uzņēmumam “Sarkanais
Rīts”. Tikšanās reizē kopā ar 14 šuvējām pārlapoti pagājušā gadsimta 70. un 80. gadu
laikraksti, pārskatītas fotogrāfijas un citas piemiņas lietas, kas atsauca atmiņā kopīgi
piedzīvoto. Tas viss bija apskatāms arī izstādē novadpētniecības stendā, bet šobrīd atrodams
bibliotēkas mājas lapas Novadpētniecības sadaļā “Viņi ir mūsējie”.
Vijciema bibliotēka sadarbībā ar tradicionālās kultūras pētnieci Ievu Vītolu organizējusi
bijušo plostnieku-vijciemiešu tikšanos. Pasākumā plostnieki dalījušies savās atmiņās. Stāsti
izmantoti grāmatā “Gaujas plostnieki”, kas prezentēta Plostnieku svētkos Strenčos un dāvināta
arī Vijciema bibliotēkai. Novadpētniecības krājums papildināts ar Vijciemā dzīvojošo
plostnieku sarakstu.
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Strenču bibliotēkā sadarbībā ar vidusskolu organizēts pasākums “Pagātnes ainava
mūsdienu skatos”. Skolēni sagatavojuši prezentāciju, kurā, izmantojot novadnieka Dāvja
Spundes foto kolekciju, atspoguļotas Strenču pilsētas pārvērtības - dažādi objekti mūsdienās
un pagātnē. Prezentēta digitāla karte ar iezīmētām vietām, to fotogrāfijām un aprakstiem.
Projekta ietvaros izgatavotas 11 lielformāta vēsturiskas fotokopijas ekspozīcijai, kas pavasarī
būs apskatāma bibliotēkas telpās.
Lai popularizētu iegādātos kino materiālus, Valkas bibliotēka rīkojusi filmu vakaru
“Valka un valcēnieši kino kadros”, kurā piedalījās 1975. g. uzņemtā kinožurnāla “Padomju
Latvija” varones, Valkas 1. vidusskolas vēstures novirziena klases meitenes un skolotājas.
Viņas dalījās savos atmiņu stāstos, kas tika ierakstīti diktofonā. Ar filmām par Valku un Valgu
padomju gados iepazinās arī divas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas klases netradicionālo
mācību dienas ietvaros. Valkas ģimnāzija izrādīja interesi arī par Artura Gobas jubilejai veltīto
izstādi. Trim klasēm tika pastāstīts par novadnieku. Skolēni materiālos meklēja atbildes uz
literatūras skolotājas sagatavotajiem jautājumiem.
Ērģemes pagasta bibliotēkas Baltā galdauta svētku ietvaros jau otro gadu kopīgi ar
lasītājiem un citiem interesentiem devušies novadpētnieciska rakstura patriotiskā ekskursijā
“Mūsu pagasts – mūsu lepnums”. Tajā apmeklējuši dārzeņu audzētāja Viļņa Vehi zemnieku
saimniecību “Purmaļi”, iepazinušies ar petanka spēli sporta klubā “Petanks-Ērģeme”,
noslēgumā - “Lejaskukru” saimnieces Rūtas Lūses privātā senlietu muzeja ekspozīcijas
apskate. Ērģemes pagasta bibliotēkas kopīgi rīkojušas arī novadnieces Vijas Upmales 85.
jubilejai veltītu atceres pasākumu.
Sedas bibliotēka sadarbībā ar skolu organizējusi novadpētniecības pārgājienu, lai vērstu
uzmanību uz vietējās apkārtnes labāku iepazīšanu. Bibliotēkas vadītāja strādā neilgu laiku, bet
savā pārskatā raksta: “Daudz ko uzzināju no parastiem cilvēkiem. Sapratu, ka šīm atmiņām
nepieciešama saglabāšana.”
Veiksmīga izdevusies Smiltenes bibliotēkas iesaistīšanās Tautas lietišķās mākslas studijas
“Smiltene” jubilejas atzīmēšanā. Pirms 70 gadiem tieši Baznīcas laukumā 13, kur toreiz
atradās Smiltenes kultūras nams, bet tagad - bibliotēka, kopā sanāca smiltenietes un izveidoja
rokdarbu pulciņu.
Jubilejas pasākumi sākušies ar izstādes “Riti, riti, atspolīte” atklāšanu bibliotēkas telpās.
Veidojot izstādi, ieguldīts liels darbs: savākts plašs informācijas apjoms par studijas darbību,
aptaujātas bijušās studijas dalībnieces, meklētas interesantas fotogrāfijas personīgajos
albumos. Kā konsultante pieaicināta bijusī studijas vadītāja Inese Kauliņa un tagadējā vadītāja
Liene Strazdiņa. Izstāde ilustrēta ar fotogrāfijām, afišām, goda rakstiem, ielūgumiem, izstāžu
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katalogiem, rakstiem no periodikas, kā arī dažādām lietām, kas saistās ar studijas vēsturi ratiņu, vārpstiņām, dziju, studijas karogu, kā arī Raitas Leites noausto unikālo jostu, kurā
apkopotas 103 smilteniešu zīmes.
Kā dāvana studijai bijusi Valkas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde “Zīme. Raksts.
Ritms”, kas paralēli bijusi skatāma bibliotēkas telpās un lieliski papildinājusi pašu bibliotēkas
veidoto. Izstādes apmeklējušas arī Smiltenes vidusskolas divas klases. Bērni ar lielu interesi
uzklausījuši bibliogrāfes stāstījumu. Apmeklētāju augstais novērtējums par izstādi ir
vislielākais gandarījums par paveikto.
Par novadpētniecības aktualitātēm bibliotēkas vēstījušas mājas lapās (gan bibliotēkas, gan
pašvaldību), gan vietējos preses izdevumos. Aktuālā informācija par novadpētniecības
pasākumiem

un

izstādēm

Smiltenē

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/,

atrodama

interneta

vietnēs

http://smiltenesbiblio.blogspot.com/,

http://ziemellatvija.lv/, http://smiltene.lv, kā arī laikrakstos “Ziemeļlatvija” un “Smiltenes
Novada Domes Vēstis”. Novadpētniecības bloga sadaļā Virtuālās izstādes ievietotas vēl divas:
“Firsta Paula Līvena devums Smiltenes novadam” un “Ūdeņi Smiltenes pusē”.
Strenču bibliotēka saviem lietotājiem informāciju par novadpētniecības resursiem piedāvā
Strenču

novada

mājas

lapas

sadaļā

Bibliotēka

–

Novadpētniecība

http://strencunovads.lv/biblioteka/novadpetnieciba/.
Valkas bibliotēkas mājas lapā Novadpētniecības sadaļa “Kalendārs” iepazīstinājusi ar
novadniekiem - 2017. gada jubilāriem. Šeit aplūkojamas arī virtuālas izstādes, kas veltītas
nozīmīgiem notikumiem: Valkas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes pastāvēšanai - 540,
Dziesmu svētkiem veltītajai skulptūrai “Koklētājs” - 45, Latviešu Pagaidu Nacionālajai
padomei

-

100.

Pārveidotas

un

papildinātas

sadaļas

“Novada

kultūrvēsture”

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/-1-42 un “Novadnieki”. Digitālā izstāde “Ceļā uz
Dziesmu svētkiem” papildinājusies ar jaunām fotogrāfijām un Ainas Vilkas uzrakstīto atmiņu
stāstu.
Bibliotēkas savus novadpētniecības materiālus aizvien aktīvāk popularizē sociālajos
tīklos. Kā raksta Birzuļu bibliotēkas vadītāja: “Te visi ir vienkopus un informācija apmainās.”
Rudenī izsludināts novadpētniecības konkurss “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei”. Reģiona
bibliotēkas aicinātas veidot vēstījumus par cilvēkiem, dzimtām, objektiem, dabas
pieminekļiem, tradīcijām u.c. kultūrvēsturiskajām vērtībām, kas jāsaglabā nākamajām
paaudzēm. Vairākas bibliotēkas jau sākušas strādāt pie materiālu vākšanas (Palsmanē,
Launkalnē, Bilskā, Zvārtavā, Vijciemā).
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8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā
Novadpētniecībā bibliotēku sadarbības partneri ir muzeji, tūrisma informācijas centri,
skolas, vietējās kultūras iestādes, pagastu un pilsētu pārvaldes. Arī savstarpējo sadarbību
bibliotēkas atzinušas par veiksmīgu.
Valkas pagasta Lugažu un Sēļu bibliotēkā pasākumu un izstāžu rīkošana notikusi,
sadarbojoties ar saieta namu Lugažu muiža. Kopīgi organizētas “13. Velgas dienas”, kas
veltītas pagasta dzejniecei. Kopīgi sagatavots nolikums un organizēts Velgai Krilei veltīts
jauno dzejnieku-iesācēju dzejoļu konkurss “Tu arī mani spēsi izpildīt”. Tajā piedalījušies 33
autori no visas Latvijas. Lugažu bibliotēka mapē apkopojusi visas iesūtītās dzejas kopas. Ļoti
sirsnīgs un jauks izvērties noslēguma - apbalvošanas pasākums. Turpinās arī Lugažu
bibliotēkas sadarbība ar novada literātu apvienību. Kopīgi organizēts muzikāli literārs vakars
“Dzejas dienu noskaņās”. Savukārt Sēļu bibliotēka dzejas dienu organizēšanā sadarbojusies ar
vietējiem iedzīvotājiem, kuri pievērsušies jaunradei.
Pateicoties kopīgajam novadniekam Pēteram Brūverim, Valkas bibliotēkai izveidojusies
sadarbība ar Stopiņu novada bibliotēkām. Notiek savstarpēja informācijas apmaiņa.
Aizvadītajā gadā Stopiņu novada bibliotekāri viesojās Valkā, pabija arī Jaunklidža bibliotēkā.
Diemžēl laiks un attālums ir tas, kas kavē ciešāk nostiprināt šīs draudzīgās saites.
Aizvadītajā gadā Smiltenes bibliotēkai aizsākusies laba sadarbība ar kolekcionāru Vili
Purmali, kurš regulāri informē par jaunieguvumiem savā kolekcijā, savukārt viņam tiek
sniegtas ziņas par fotogrāfijās redzamajām ēkām. Iedzīvotāji arvien vairāk iesaistās vietējā
kultūras mantojuma apzināšanā, sniedzot informāciju bibliotēkām. Par veiksmi var uzskatīt, ja
izdodas

apkopotos

materiālus

popularizēt,

sadarbojoties

ar

pazīstamiem

Latvijas

kultūrvēsturiskā mantojuma pētniekiem - tā savā pārskatā atzīmējusi Jērcēnu bibliotēkas
vadītāja.

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā
Gada nogalē Valkas NCB organizējusi mācību seminārus “Novadpētniecības datubāze:
ievads darbā” un “Anotāciju pievienošana aprakstiem: teorija un prakse”, lai iepazīstinātu
reģiona

bibliotekārus

ar

anotāciju

(skenētu

publikāciju)

pievienošanu

aprakstiem

novadpētniecības datubāzē. Visaktīvāk šim darbam pievērsusies Smiltenes novada un
Smiltenes tehnikuma bibliotēkas.
Valkas NCB gada nogalē uzsākusi novadpētniecības mapju aprakstīšanu elektroniskajā
katalogā. Šobrīd darbu var uzskatīt par daļēji pabeigtu, atlicis aprakstiem pievienot
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eksemplārus, papildināt ar atslēgas vārdiem un saitēm uz aprakstiem novadpētniecības
datubāzē.

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi
Smiltenes

novada

bibliotēka

atzīst,

ka,

lai

saglabātu

kvalitatīvus

materiālus

novadpētniecības krājumā, nepieciešams labs kopētājs un skeneris, kā arī rokas skeneris
albumu fotogrāfiju un grāmatu fragmentu ieskenēšanai. Aizvadītajā gadā tam finansiālie
līdzekļi netika iedalīti. Tomēr labā ziņa ir tā, ka jau šogad tie piešķirti.
Problēma ir arī laika trūkums. Birzuļu bibliotēkas vadītāja atzīst, ka novadpētniecības
darbs ir ļoti aizrāvis, bet, strādājot uz pusslodzi, nav iespējams veikt iecerēto, nākas strādāt
ārpus darba laika. Jērcēnu bibliotēkas vadītāja pārskatā raksta, ka vēlētos vairāk veltīt laiku
novadpētniecībai, bet dažādo ikdienas darbu un laika trūkuma dēļ tas bieži vien nav iespējams.
Piemēram, runājot par atmiņu stāstiem - ierakstīt tos jau nav grūti, bet atšifrēšana un
noformēšana tomēr prasa laiku.
Liekas, ka par problēmu varētu uzskatīt arī to, kā informāciju, kas pašiem liekas
interesanta un vērtīga, novadīt līdz lasītājam. Piemēram, “Ērģemes izloksnes vārdnīca” tika
godināta izstādē. Intereses piesaistīšanai bibliotēka tīmekļa vietnē Facebook astoņu nedēļu
garumā piedāvāja vārdu minēšanas konkursiņu. Būtu gribējies, lai visi ar to aizraujas tikpat
ļoti, kā izstādes veidotāji.

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības
Prieks par to, ka aizvadītā gada beigās izdotas “Latvijas bibliotēku novadpētniecības
darba vadlīnijas”. Tas ļaus labāk izvērtēt novadpētniecības darbā paveikto un nospraust
tālākus mērķus. Interesanta bija arī piedalīšanās vadlīniju apspriešanā. Jaunas zināšanas,
informācija un idejas turpmākajam darbam iegūtas bibliotēku novadpētniecības konferencē
“Šodienas notikums - rītdienas vēsture” Madonā. Reģiona bibliotēku seminārā A.Liuke dalījās
ar konferencē gūtajiem iespaidiem. Strenču novada bibliotekāres papildinājušas savas
zināšanas izdevniecības “Apvārsnis” un Latvijas vēstures un novadpētniecības portāla
Historia.lv seminārā “Novadpētnieku mācības” Valmieras muzejā, kas organizēts projekta
“Kas pagātni pētī, nākotni svētī” ietvaros un kurā aicināti piedalīties arī bibliotēku darbinieki.
Vērtīgas atziņas gūtas Trikātas novadpētnieces Ingas Boškinas lekcijā Valkas reģiona
bibliotēku seminārā par novadpētniecības darba jautājumiem. Kā pārskatā norāda Jaunklidža
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bibliotēkas vadītāja Līga Rābante: “Jaunas zināšanas, pieredzes apmaiņa sniedz iespēju
novērtēt, pilnveidot un radoši attīstīt turpmāko darbību.”
“Aizvadītais gads novadpētniecības darbā ir bijis ļoti ražīgs - gan ar izstādēm un
pasākumiem, gan ar tikšanās reizēm ar interesantiem cilvēkiem un atklājumiem. Apgūtas
jaunas zināšanas un iegūta jauna informācija, idejas turpmākam darbam,” atzīst A.Liuke.
Viņa turpina: “Novadpētniecības darbs - tas ir sirdsdarbs, kurš ir darāms visa mūža
garumā. Tas ir darbs, kas ir nebeidzams un paver negaidītas un interesantas lappuses novada
vēsturē. Vislielākais gandarījums ir tad, kad savāktā informācija kādam noderējusi.”

9. PROJEKTI
Valkas NCB
Tabula “Valkas NCB projektu apkopojums”
Projekta nosaukums

Finansētājs

Kā bibliotekāram
sadraudzēties ar
nelasošo, uzvedībā
traucējošo bērnu un
pusaudzi
Valkas novada Dzejas
diena. Pēteram
Brūverim 60

VKKF

Finansēj
uma
apjoms
EUR
450

VKKF

400

Eiropas zvaniņi
Sudmaliņas solos
(izstāde)

LR Ārlietu
ministrija

100

Eiropas Valodu diena

Europe
Direct
informācijas
centrs
Valmieras
bibliotēkā
LR Ārlietu
ministrija

55

No senās igauņu un
latviešu ķekatošanās
līdz mūsdienu Eiropā

180

Projekta apraksts
(īss kopsavilkums)

Atbalstīts/
neatbalstīts

Piesaistot profesionālus
lektorus, tika noorganizētas 3
semināri, kurās bibliotekāri
guva zināšanas kā strādāt ar
problēmbērniem
Godinot dzejnieku P. Brūveri
60 jubilejā, Dzejas dienā
piedalījās un P. Brūvera un
savu dzeju skandēja 7
populāri dzejnieki
Izstādes kolekcija veidojusies
no folkloras kopas
“Sudmaliņas” koncertu
braucieniem pa Eiropas
valstīm. Ar Ārlietu
ministrijas atbalstu tika
noorganizēts izstādes
atklāšana
Eiropas Valodu dienas
ietvaros Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā tika organizēti divi
lieli pasākumi

atbalstīts

Bibliotēkā bērni bibliotekāres
vadībā izgatavoja maskas,
izspēlēja dažādas spēles un

atbalstīts

atbalstīts

atbalstīts

atbalstīts

64

mistiskam Spoku
vakaram
No savas dzimtās vietas
audz Latviju mīlošs:
100- gades
piedzīvojums piecās
dienās

VKKF

5089

devās pāri robežai uz Valgas
bibliotēku, lai kopīgi ar
igauņu bērniem atraktīvi
pavadītu spoku vakaru
Piecu dienu aktivitātes
bērniem ar skolotājiem un
instruktoriem, izdzīvojot
Latvijas nozīmīgākos
vēsturiskos posmus: Miera
laiku Preses balle; Cīņa un
izdzīvošana kara laikos;
Padomju darbaļaužu ikdiena;
Augam paši –pagalma bērni;
Ar šodienas zināšanām
nākotnei vēstām. Noslēgumā
animācijas filmas veidošana

neatbalstīts

Reģions
Smiltenes novada Bilskas bibliotēka jau otro gadu iesaistījusies LNB Bērnu literatūras
centra lasīšanas veicināšanas programmā trīsgadniekiem un viņu vecākiem “Grāmatu
starts”. Bibliotekāre uzver, ka tas ir ļoti labs projekts, jo trīsgadnieki ir tajā vecumā, kad
viņiem viss interesē, grib darboties un izrāda arī ļoti lielu interesi par grāmatu. Vai interese
noturēsies, ļoti atkarīgs no vecākiem, viņu vēlmes regulāri lasīt bērniem grāmatas un par
tām runāt.
Tabula “Smiltenes bibliotēkas projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums
Interaktīvs
pasākums
Nākotne - mūsu
rokās: Zaļa
Latvija Zaļā
Eiropā

Finansētājs
LR Ārlietu
ministrija

Finansējuma
apjoms EUR
100

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Atraktīvā, izzinošā un
interesantā veidā tika
svinēta Eiropas diena 9.
maijā Smiltenes pagasta
“Lejas Varicēnos”.
Interaktīvā pasākuma
“Nākotne - mūsu rokās”:
“Zaļa Latvija Zaļā Eiropā”
laikā Smiltenes novada
Bilskas pamatskolas vairāku
vecāko klašu skolēni
ciemojās Smiltenes pagasta
“Lejas Varicēnos” saimniecībā, kur tiek domāts
par ekoloģisku dzīvesveidu
un saimniekošanu. Skolēni
uzzināja par Eiropas Vides
aģentūras ziņojuma

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts
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LR Ārlietu
Veidosim
ministrija
kopīgu Eiropas
nākotni - savā
pilsētā, savā
pašvaldībā, savā
valstī

100

Brīvprātīgais
darbs – iespējas
jauniešiem:
Erasmus+
programmai 30.
jubilejas gads

Suvenīri

Europa Direct
informācijas
centrs
Valmieras
bibliotēkā.

„Klimata pārmaiņas,
ietekme un neaizsargātība
Eiropā 2016. gadā”
secinājumiem un
ieteikumiem saistībā ar
globālo sasilšanu. “Lejas
Varicēnu” saimniece Līga
Krūmiņa – Krīgere
pasākuma dalībniekiem
stāstīja par permakultūru kā
vienu no ilgtspējīgas
saimniekošanas veidiem.
Thomass Kruegers stāstīja
par pieredzi Itālijas
ekociematā – Damanhur un
rādīja savu un brīvprātīgo
no dažādām pasaules
valstīm veikumu “Lejas
Varicēnos”. Skolēni
piedalījās dažādās
aktivitātēs
Projekta pasākumi notika no
1. novembra līdz 30.
novembrim No 2.–24.
novembrim skolēni tika
aicināti piedalīties radošo
darbu konkursā “Ideju
banka “Smiltene – Eiropas
nākotnes pilsēta”. No 6. 30. novembrim bija
apskatāma seno un
mūsdienu fotogrāfiju izstāde
“Smiltene laiku lokos”
Smiltenes novada
bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā,
Gaujas ielā 1.
29. novembrī uz projekta
noslēguma pasākumu tika
uzaicināti visi skolēni, kuri
iesniedza savus darbus
konkursam
22. novembrī, atzīmējot
Erasmus programmas 30.
gadadienu, Smiltenes
vidusskolā viesojās 2
brīvprātīgās Mariam Tlashadze no
Gruzijas un Lucie Horau no
Francijas.

Atbalstīts

Atbalstīts
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Sarunās skolēni uzzināja par
jauniešu iespējām Eiropas
brīvprātīgā darba
programmā. Prezentācijās,
videofilmiņās skolēni
iepazinās ar valsti, no kuras
bija brīvprātīgās, Francijas
un Gruzijas simboliem,
kultūru un skaistākajām
vietām
No Smiltenes pārskata: “Visgrūtāk projektu realizācijā ir prognozēt, cik dalībnieku
iesaistīsies. Tieši tā bija, kad projekta “Veidosim kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā,
savā pašvaldībā, savā valstī” ietvaros izsludināja radošo darbu konkursu “Ideju banka
“Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta”. Domājām, ka projekts būs neizdevies, jo sākumā
skolēnu aktivitāte bija neliela. Taču konkursam noslēdzoties, bija iesniegti 40 darbi, kurus
bija izstrādājuši 93 Smiltenes vidusskolas skolēni. Smiltenes novada domes Teritorijas
apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine augsti novērtēja šo projektu. Uzrunājot
skolēnus noslēguma pasākumā, viņa uzsvēra, ka šādi konkursi nepieciešami, lai liktu
skolēniem paraudzīties uz savu pilsētu ar pavisam savādāku redzējumu. Piedāvājot savas
idejas pilsētvides uzlabošanai, veidojot to par modernu pilsētu Eiropas kontekstā, skolēnos
tika veicināta piederības sajūta savai pilsētai, novadam un valstij. Katra projekta realizācija
prasa lielu darbu, enerģiju un laika patēriņu, lai pasākumi izdotos. Vislielākais gandarījums
ir projekta dalībnieku pozitīvās atsauksmes un vēlējumi rīkot vēl līdzīgus pasākumus”
.

10. PUBLICITĀTE
10.1.

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

Bibliotēka savu tēlu veido gan ikdienas darbā, gan īpaši organizētajos pasākumos, gan
savlaicīgā informācijas sniegšanā. Ikdienā būtiska ir lasītāju kvalitatīva apkalpošana, gan
sniegtie bibliotēkas pakalpojumi un konsultācijas gan informācijas un vēlamās lasāmvielas
atrašanā, gan darbā ar datoru. Ir svarīgi personīgi uzrunāt katru cilvēku un likt viņam
justies gaidītam.
Populārākais

iedzīvotāju

informēšanas

veids

par bibliotēku pakalpojumiem,

aktivitātēm un jaunieguvumiem bibliotēku krājumos ir afišu izvietošana bibliotēkā un
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pašvaldības reklāmas (ziņojumu) stendos, pašvaldības iestādēs un veikalu skatlogos, kā arī
pašvaldības informatīvajos izdevumos (Valkas novadā “Valkas Novada Vēstīs”, Strenču
novadā “Mūsu Novada Vēstis” un Smiltenes novadā “Smiltenes Novada Domes Vēstis”),
kā arī ar publikācijām presē, mājas lapās, sociālajos tīklos, ar sižetiem reģionālajā TV
(“STV Studija” Smiltenē) utt.
Laikrakstā “Ziemeļlatvija” pārskata gadā informācija par Valkas reģiona bibliotēkām
publicēta 57 rakstos, no kuriem 25 ir lielāks, izvērstāks apskats. Valkas NCB izvietojusi 6
publikācijas Valkas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstīs”.
Pagastu bibliotekāri nereti par jaunumiem bibliotēkā lasītājus informē telefoniski, kā
arī tiekoties ar tiem. Smiltenes novada Birzuļu bibliotekāre saviem lasītājiem – gan lieliem,
gan maziem – nosūta īzsiņā (sms) vai WhatsApp sveicienus dzimšanas un vārda dienās.
Tiek veidoti ielūgumi un informatīvas lapiņas, lai aicinātu iedzīvotājus uz bibliotēkas
organizētajiem pasākumiem. Tās ir ērti ielikt kabatā,
makā vai citur un labi noder kā atgādinājums par
konkrēto pasākumu.
Katru mēnesi Valkas NCB lietotāji savā e-pastā
turpina

saņemt

bibliotēkas

jaunumus,

kuri

ir

sagatavoti divējādi: kā e-pasta vēstules teksts un kā
afiša vēstules pielikumā. Šādas “Sveiks, Lasītāj!”
vēstules tiek izsūtītas reizi mēnesī, un tās sasniedz 437
reģistrētos
savukārt,

bibliotēkas
tiek

lasītājus.

izmantota

Izveidotā

bibliotēkas

afiša,

publicitātei

elektroniskajā vidē.
Par bibliotēkas publicitātes materiālu tiek izmantoti dažādi reklāmas suvenīri grāmatzīmes, pildspalvas, bukleti.
Smiltenes novada bibliotēka 2017.gadā izveidojusi jaunu bibliotēkas logo, kas
sasaucas ar novada simboliku. Ar jaunizveidotā logo palīdzību bibliotēkas darbinieces
vēlas veicināt bibliotēkas atpazīstamību.
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10.2.

Bibliotēkas informācija tīmeklī

Ērts veids, kā reklamēt bibliotēku pakalpojumus un pasākumus, ir publikācijas
virtuālajā vidē. Tas gan vairāk sasniedz tos interesentus, kas ikdienā izmanto datorus un
mobilās ierīces informācijas iegūšanai. Arvien vairāk pieaug sociālo tīklu ietekme
bibliotēkas publicitātē, to pierāda gan informācijas publicēšanas vietu daudzums, gan arī
statistikas dati, kuros uzrādās virtuālā apmeklējuma pieaugums.
Tabula “Valkas NCB tīmekļa vietņu apmeklējums”

Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums

2016

2017

40121
9403

43 192
7 840

% salīdzinot ar
iepriekšējo gadu
+7.7
-12.6

Valkas NCB saviem lasītājiem un citiem interesentiem informāciju par publiskajiem
pasākumiem, aktualitātēm un pakalpojumiem sniedza, izmantojot šādus resursus tīmeklī:
 regulārus ierakstus bibliotēkas mājaslapā http://biblioteka.valka.lv/
 bibliotēkas lapa sociālajā tīklā facebook.com
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/
 bibliotēkas lapa sociālajā portālā draugiem.lv
https://www.draugiem.lv/valkasbiblioteka/
 bibliotēkas Twitter kontā https://twitter.com/Valkabiblioteka
 informācija Valkas novada pašvaldības mājas lapā www.valka.lv

“Pasākumu

kalendārā” un sadaļā “Kultūras aktualitātes”
 bibliotēkas profilā portālā biblioteka.lv http://www.biblioteka.lv/libraries/valkasnovada-centrala--biblioteka/default.aspx


bibliotēkas Youtube kanālā

https://www.youtube.com/channel/UC5u-hoB6yiWL7mCdkijilow


https://www.kulturaskarte.lv/
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Analizējot sociālo tīklu apmeklējuma statistiku, jau otro gadu pēc kārtas nākas atzīt, ka
portāls www.draugiem.lv zaudē savu popularitāti. Lai arī šī portāla sniegtā statistika par
lapas skatījumu ir liela (5345), tā patiesībā veidojas no katras darbības šajā lapā, pat arī no
profila administratora katras darbības - gan ievietojot, gan tikai aplūkojot profila
informāciju. Turpretim, Facebook lapas skatījumi (866) veidojas no kopējā apmeklētāju
skaita.
Izmantojot mājas lapas analizēšanas rīku Google Analytics, var uzskatāmi redzēt, ka,
izmantojot sociālos tīklus, lietotāji bibliotēkas mājas lapā biblioteka.valka.lv vairāk nokļūst
no Facebook (5.95% ) un krietni mazāk no draugiem.lv (1.43%). Tādēļ ar 2018. gada 1.
martu tiks pieņemts lēmums dzēst Valkas NCB profilu portālā draugiem.lv, tā vietā
veidojot jaunu profilu vietnē Instagram, lai veiktu Valkas NCB publicitāti ar foto un īsu
video izmantošanu.
Arī Smiltenes novada bibliotēkā ieguldītais darbs tīmeklī vainagojas rezultātiem.
Smiltenes novada bibliotēkas resursi tīmeklī:
 bibliotēkas blogs (pieaugušajiem) http://smiltenesbiblio.blogspot.com/
 bibliotēkas blogs (Bērnu apkalpošanas nodaļa) http://spbbernunodala.blogspot.com/
 bibliotēkas blogs (Smiltenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājums)
http://novadpetnieciba.blogspot.com/
 bibliotēkas Twitter konts (Bērnu apkalpošanas nodaļa)
https://twitter.com/BernuBiblioteka
 bibliotēkas lapa sociālajā tīklā facebook.com
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/
 Smiltenes novada pašvaldības mājas lapa http://www.smiltene.lv
 bibliotēkas profilā portālā biblioteka.lv
 Valkas NCB mājas lapā sadaļā “Smiltenes novada publiskās bibliotēkas”
http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/smiltenes-novada-biblioteka
 https://www.kulturaskarte.lv/
 http://www.ziemellatvija.lv/
Pārskata gadā Smiltenes bibliotēkas emuāru jeb blogu virtuālie apmeklētāji skatījuši
8814 reizes, kas ir par 792 skatījumiem vairāk, nekā 2016.gadā. Bērnu apkalpošanas
nodaļas emuāram “Smiltenes BĒRNU bibliotēka” 2017.gada laikā 16506 skatījumi. Uz
2018. gada janvāri to kopskaits ir 35723.
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Virtuālos apmeklējumus veicināja arī Smiltenes novada bibliotēkas lapa sociālajā
vietnē www.facebook.com , kas izveidota no jauna 2017. gada 9. martā, jo iepriekšējā gadā
veidotais profils bija dzēsts. Ar blogu ierakstiem un citām ziņām daloties Smiltenes novada
bibliotēkas Facebook lapā, tikuši ieinteresēti gan jauni lasītāji, gan izstāžu un pasākumu
apmeklētāji. Lapā ievietotas vairāk nekā 300 ziņas, daudz attēlu, bibliotēka daudzkārt
dalījusies ar citu bibliotēku aktualitātēm. 2017. gada 9 mēnešos tai bijuši 21232 skatījumi.
Bibliotēkas emuāros kopā 2017. gadā ievietotas 194 ziņas (no tām 67 Smiltenes
novada bibliotēkas emuārā, 115 - bērnu literatūras nodaļas emuārā). 12 ziņas ievietotas
http://jaunasgramatassnb.blogspot.com/

un

2

virtuālās

izstādes

vietnē

http://novadpetnieciba.blogspot.com/ .
Vairākām reģiona bibliotēkām pārskata gadā izveidoti profili Facebook: Smiltenes
novada Birzuļu bibliotēkai, Valkas novada Lugažu bibliotēkai. Piemēram, Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkai tas kļuvis par vēl vienu iespēju būt tuvāk lasītājiem, un pastāstīt par
bibliotēkas aktualitātēm arī tiem, kas vēl nav bibliotēkas lietotāji, vai cilvēkiem, kuri
aizbraukuši no pagasta.
Veikts vērienīgs darbs pie Strenču novada jaunas tīmekļa vietnes izveides, kur
izveidota sadaļa “Bibliotēka” (http://strencunovads.lv/biblioteka/jaunumi/). Tajā atrodama
plaša informācija arī par visām novada bibliotēkām.

10.3.

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi

Populārākās pasākumu formas - izstādes, tikšanās, radošās darbnīcas, konkursi,
ekskursijas, bibliotekārās nodarbības bērniem un jauniešiem, dažādas akcijas, arī īpaši
atlasīta informācija publicēšanai virtuālajā vidē. Vislabākais rezultāts parasti tiek sasniegts,
rīkojot pasākumus kopā ar citām iestādēm un organizācijām.
Valkas

NCB

portālā

www.facebook.com

veiksmīgi

turpina

rubriku

“#bibliotēkasatmiņas”, kurā reizi mēnesī Spodrības dienā publicē ar bibliotēkas vēsturi
saistītu informāciju un ar to saistītu vizuālu materiālu.
Triju mēnešu garumā Valkas NCB piedalījusies LBB Jauno speciālistu sekcijas
realizētajā projektā “Vasara bibliotēku dzīvē 2017”, daloties ar saviem stāstiem par ar
bibliotēku ikdienu trīs vasaras mēnešos sociālajā vietnē www.facebook.com, pievienojot
tēmturi #LibdayLV_2017. Par dalību projektā Valkas NCB saņēmusi pateicību.
Ar Smiltenes novada bibliotēkas grāmatu jaunumiem un par Jauno grāmatu dienām
reizi mēnesī iedzīvotāji tiek iepazīstināti Latvijas Reģionu televīzijas kanālā Re: TV
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svētdienās plkst.19:00 (http://www.stvstudija.lv/index.php). Jaunums ir Smiltenes TV
filmētais video rullītis, kurā bibliotēkas darbinieces iepazīstina ar interesantākajām
jaunajām grāmatām. Vēl Smiltenes novada bibliotēka norāda, ka veiksmīga bijusi
bibliotēkas dalība pilsētas svētkos ar īpašām aktivitātēm.
Par veiksmīgu izveidojās iesaistīšanās TLMS “Smiltene” jubilejas atzīmēšanā.
Bibliotēka atklāja jubilejas pasākumus ar izstādi “Riti, riti, atspolīte”. Tā ļāva izzināt
TLMS “Smiltene” izveidošanos un darbību šo 70 gadu laikā.
Par bibliotēku popularizējošo pasākumu aizvadītajā gadā vēl tiek atzīti kolēģu
pieredzes

apmaiņas

braucieni.

Strenču

novada

Jaunklidža

bibliotēka

uzņēmusi

bibliotekārus no Stopiņu, Kuldīgas, Skrundas, Alsungas, Ogres, Valkas, Smiltenes novada,
Pierīgas reģiona. Ieguvumi no šiem pasākumiem: sadarbības prasmes, komunikācija,
jaunas zināšanas, stāsts par savu apdzīvoto vietu, novadu, cilvēkiem, saimniecisko
jautājumu sakārtošana.
Strenču novada Jērcēnu pagasta bibliotēkai - informācijas centram veiksmīgākie
popularizējuši pasākumi ir kultūrvēsturiskās ekskursijas, jo apskatīt bibliotēku un tās
darbības veidu - ekskursiju vadīšanu piesakās kolēģi no Latvijas novadiem, gan arī kolēģi
no citām valstīm-Igaunijas, Moldāvijas.

Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi

10.4.

Publicitātes darbs ir apjomīgs un laikietilpīgs, šim darbam nepieciešams tīmekļa
vietņu darbībā zinošs un radošs cilvēks. Iespējams, ka viens darbinieks novadā varētu
veidot visu novadā esošo bibliotēku kvalitatīvu bibliotēku publicitāti un apkopotu to
vienkopus.

11.SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS
11.1.

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām

Valkas NCB:
 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - bibliotēkas darbinieku piedalīšanās profesiju
dienā; apmācībā, kā meklēt informāciju zinātniski pētnieciskajiem darbiem;
 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotēka - kopēji lasīšanu veicinoši u.c. pasākumi;
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 Valkas Tūrisma informācijas centrs - suvenīri tematisku pasākumu viesiem
(dzejniekiem, rakstniekiem), kā arī semināru, kursu lektoriem;


Trīs Valkas pirmskolas izglītības iestādes - grāmatu iepazīšana un lasīšanu

veicinoši pasākumi gan bērnudārzos, gan bibliotēkā;
 Valkas mākslas skola - divas audzēkņu darbu izstādes bibliotēkā; telpu atvēlēšana
Dzejas dienu pasākumam; skolas pasniedzēju praktiska palīdzība divu pasākumu rekvizītu
sagatavošanā un noformējumā;
 Valkas kultūras nams - kultūras nama zāle u.c. telpas Grāmatu svētkiem;
 Biedrība Latvijas-Igaunijas institūts suvenīri ar ES logo;
 Valkas novadpētniecības muzejs - savstarpēja nepieciešamās informācijas
precizēšana un apmaiņa;
 Valkas novada domes izpilddirektora palīgs - transporta nodrošināšana braucieniem
uz semināriem, kursiem Rīgā, kā arī reģiona bibliotēku apmeklēšanai;
 Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa - transporta nodrošināšana
makulatūras un nolietoto mēbeļu izvešanai.
Reģions
Strenču novada Jērcēnu bibliotēka:
 Jērcēnu tautas nams - kopīgi organizēti pasākumi (Leģendu nakts, vasaras
saulgriežu svinības, ārstnieciskā vingrošana u.c. aktivitātes);
 novada Attīstības un plānošanas departaments - finansējuma piesaistīšana
vingrošanas aprīkojuma iegādē un nodarbību vadītāja finansēšanā, tūrisma attīstības un
plānošanas jautājumi;
 Ģimeņu atbalsta centra “Liepugatves” dežuranta palīdzība lasītāju apkalpošanā
apdzīvotā vietā “Ķeiži”.
Valkas novada Lugažu bibliotēka:
 Saieta nams “Lugažu muiža”, ar kuras vadītāju kopā augustā organizēts ikgadējais
pasākums “Velgas dienas”, kurš veltīts dzejniecei novadniecei Velgai Krilei. Tāpat kopā ar
saieta namu sagatavots nolikums un organizēts jauno dzejnieku - iesācēju dzejoļu konkurss “Tu
arī mani spēsi izpildīt”.
Smiltenes novada bibliotēka:
 Smiltenes mākslas skola - noorganizētas vairākas audzēkņu izstādes;
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 Smiltenes vidusskola, Smiltenes Mūzikas skola, Smiltenes bērnu un jauniešu
interešu izglītības centrs - realizēts LR Ārlietu ministrijas atbalstīts projekts “Veidosim
kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā, savā pašvaldībā, savā valstī”;
 Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” - ilggadēja sadarbība pasākumu
organizēšanā ar Bērnu apkalpošanas nodaļu, piemēram: “Iepazīsti ceļu satiksmes
noteikumus”, “Bērni iepazīst Visumu”.

11.2.

Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā

Valkas NCB:
 Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāle projekta “Nodarbinātības pasākumi
vasaras brīvlaikā personām, kuras apgūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs” atbalstīja sešu skolēnu nodarbinātību bibliotēkā. Skolēni pildīja
dežuranta pienākumus 1. stāva periodikas lasītavā;
 LNB Atbalsta biedrība - ar biedrības atbalstu bibliotēka saņēma divus datorus;
 LBB Vidzemes nodaļa - kopējie ikgadējie saieti, LBB konference u. c. aktivitātes;
 LR Ārlietu ministrija un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā - divu projektu,
kas saistīti ar Eiropas Savienības aktualitāšu popularizēšanu, finansiāls atbalsts;
 Ziemeļu Ministru Padomes birojs Latvijā - ierosmes un atbalsts Ziemeļu bibliotēku
nedēļas organizēšanā;
 IU Virja - grāmatu piegāde uz vietas bibliotēkā;
 Jāņa Rozes grāmatnīca Valkā - tiek saņemta regulāra informācija par jaunajām
veikalā ienākušajām grāmatām, tiek izpildīti visi pa e-pastu veikalam nosūtītie
pieprasījumi, grāmatas tiek atvestas uz Valku; kā arī piešķirtas cenu atlaides;
 Valkas novada literātu apvienība - kopā organizēti dzejas pasākumi, piemēram,
vakars veltīts dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai;
 Folkloras kopa Nāburgi” - muzikāli sveicieni pasākumos, piemēram, novadnieka,
dzejnieka Artura Gobas jubilejas pēcpusdienā.
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Reģions
Smiltenes novada bibliotēka:
 LR Ārlietu ministrija - sniedz konsultācijas ESIP darbā par Eiropas Savienības
jautājumiem. LR Ārlietu ministrija kopā ar Eiropas Kustību Latvijā organizē seminārus un
forumus ESIP koordinatoriem;
 Europa Direct informācijas centrs Valmierā - sadarbībā realizēts projekts
“Brīvprātīgais darbs - iespējas jauniešiem Smiltenes vidusskolas 10. klasēs”;
 Biedrība “Smiltenei un Latvijai” - realizēts LR Ārlietu ministrijas atbalstīts projekts
“Nākotne - mūsu rokās”: “Zaļa Latvija Zaļā Eiropā”;
 Smiltenes novada radošie iedzīvotāji: Smaida Maskina, Regīna Melzoba,
Aleksandrs Luhaers, Alda Zarecka;
 Novadniece dzejniece Kornēlija Apškrūma - sadarbība turpinās daudzus gadus.
Aprīlī bibliotēkā tika noorganizēts dzejnieces 80 gadu jubilejai veltīts muzikāls pasākums
“Ceļojums mūža gadalaikos”;
 Ebru māksliniece Ievu Šolmane, izstāde un radošā darbnīca “Gleznosim ebru
tehnikā!”;
 Laikraksts “Ziemeļlatvija” - korespondentes Sandras Pētersones un Santas Sinkas
raksti veido bibliotēkas publicitāti visa gada garumā;
 Smiltenes televīzija - video rullīši par jaunieguvumiem bibliotēkā, publicēti pēc
jauno grāmatu dienām Smiltenes TV, Re:TV;
 Nevalstiskā organizācija Bērnu brīvā laika centrs “Ligzdiņa” - kopīgi organizēti
pasākumi bērnu apkalpošanas nodaļā, piemēram: “Izplāno tūrisma maršrutu ārzemju
viesiem”, “Lieli koki, mazi koki. Vai pazīsti tos visus?”.
Jērcēnu bibliotēka
 Folkloras kopa „Mežābele” - gadskārtu ieražu popularizēšana.- pavasara, vasaras
un ziemas saulgriežu svinēšana tautas tradīciju garā;
 Mednieku biedrība “Jērcēni” - kopēju izstāžu organizēšana;
 NVO Strenču novada nodaļa „Glābiet bērnus” - bērnu pasākumu organizēšana;
 “Piļu un muižu asociācija’’ - koordinē akciju “Apceļosim Latvijas pilis un muižas”
un Leģendu nakts pasākumu;
 Tūrisma firmas “Impro”, “Skaistie skati”, “Jaunie rakursi” - nodrošina ekskursantu
grupas un koordinē to apmeklējumu Jērcēnmuižā;
 Dabas aizsardzības pārvalde - sadarbība vides izglītības popularizēšanā;
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 Biedrība “Latvijas Lauku forums”, “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”piesaistīto projektu naudu finansējums Jērcēnu pagastā, informatīvu semināru organizēšana
Jērcēnmuižā;
 Izdevniecība SIA “Brīvs” kalendārs” kalendāra “Muižu stāsti - 2018” izdošana,
kurā ievietota arī Jērcēnmuižas fotogrāfija;
 Sadarbība ar Gunti Eniņu grāmatas “Koki mājas nepamet” sagatavošanā, sniedzot
informāciju par Kaņepju ozolu;
 Vietējā uzņēmēja Ņina Laurenoviča, kura gatavo “Dižozola zīļu dzērienu”
Jērcēnmuižas viesiem.
Lugažu bibliotēka
 Valkas novada literātu apvienība - noorganizēts muzikāli literārais vakars “Dzejas dienu
noskaņās”.

11.3.

Pārrobežu sadarbība

Reģionā pārrobežu sadarbība ir Valkas NCB ar Igaunijas republikas Valgas bibliotēku.
Notiek regulāra sadarbība starp abu bibliotēku bērnu apkalpošanas nodaļām. Pārskata
periodā jauks kopīgs pasākums rudenī bija spoku vakars “No senās igauņu un latviešu
ķekatošanās līdz mūsdienu Eiropā mistiskam Spoku vakaram”. Tika organizēts kopīgs
Masku gājiens uz Valgas bibliotēku, kur notika ciemošanās un gudrības pārbaudījumi
Bērnu literatūras nodaļā.
Šobrīd Valkas bibliotēka pastiprināti ir pievērsusies bibliotēkas vēstures pētniecībai,
īpaši pirmsākuma posmam - 19. gadsimta sešdesmitajiem gadiem, kad bibliotēka tika
dibināta. Notiek sadarbība ar Valgas bibliotēku vēstures materiālu atlasē. Aktuāla ir
grāmatu krājuma savstarpēja izmantošana, ja Igaunijā dzīvojošam lasītājam nepieciešama
Valkas bibliotēkā esoša grāmata, tad tā tiek izsniegta, kā arī otrādi.
11.4.

Bibliotēkas interešu aizstāvības darbs

Valkas NCB direktore pēc nepieciešamības piedalās novada domes sēdēs,
informatīvajās sanāksmēs un Kultūras komitejās sēdēs, stāstot par bibliotēkas darbu un
aktualizējot radušās problēmas. Kopā ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu
nodaļas darbiniekiem notiek attīstības jautājumu risināšana, informācijas apmaiņa un
pasākumu plānošana.
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12.METODISKI KONSULTATĪVAIS DARBS
12.1. Situācijas apraksts
Valkas NCB bibliotēka ir metodiskais un konsultatīvais centrs 22 Smiltenes, Strenču
un Valkas novada bibliotēkām. Metodiskā darba galvenie virzieni ir palikuši nemainīgi bibliotekārā darba pārraudzība, koordinācija, bibliotēku darbinieku profesionālās
pilnveides pasākumu organizēšana un konsultatīvās palīdzības sniegšana. Praktiska
palīdzība sniegta Brantu bibliotēkai krājuma inventarizācijā. Lai gan Valkas NCB
metodiski

konsultatīvais

darbs

ir

sadalīts

vairākiem

speciālistiem

(BIS

Alise

administratorei, kataloģizācijas nodaļas vadītājai, galvenajai bibliotekārei novadpētniecības
jautājumos, bērnu nodaļas vadītājai), tomēr jūtama vienojoša šo procesu veicēja - metodiķa
kā atsevišķa darbinieka trūkums. Lai kaut daļēji risinātu minēto problēmu, gada nogalē tika
pārskatīti Bērnu literatūras nodaļas galvenās bibliotekāres (pamatpienākums - konsultāciju
sniegšana pie lietotāju datoriem) amata pienākumi un tie papildināti ar jauniem punktiem:
 veikt metodiski konsultatīvā darba pārraudzību, metodiskā darba gada plāna
sastādīšanu;
 veikt reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides projektu izstrādi;
 organizēt reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides seminārus, kursus,
pieredzes braucienus, labākās darba pieredzes apkopošanu un izplatīšanu;
 reizi gadā veikt reģiona bibliotekāru anketēšanu, datu analīzi;
 iesaistīties dažādās profesionālās aptaujās, veikt datu savākšanu un apkopošanu no
citām reģiona bibliotēkām un tālāknodošanu LNB, KM, LBB utt;
 pārraudzīt reģiona publisko un skolu bibliotēku precīzu un savlaicīgu datu ievadi
Latvijas digitālajā kultūras kartē;
Minētie pienākumi jāsāk pildīt ar 2018. gada janvāri.
Pirms diviem gadiem dibinātā Starpnovadu bibliotēku metodiskā apvieniba sanākusi
kopā divas reizes gadā:


februāra nogalē pārrunāti iepriekšējā gada rezultāti un plānoti kopējie 2017. gada
profesionālās pilnveides pasākumi;



septembrī apspriests jautājums par bibliotēku darbu, veltītu Latvijas simtgadei,
sagatavots un izsludināts novadpētniecības konkurss.
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12.2.

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts

Pārskata periodā reģiona bibliotekāriem noorganizēti 10 profesionālās pilnveides
pasākumi - 7 semināri, 3 kursi.
Tabula “Profesionālās pilnveides pasākumi”
Organizētājs

Nr.p. Norises
k.
laiks
1.
15.
marts

Norises
vieta
Strenču
bibl.

Valkas NCB,
Strenču bibl.

2.

14.
jūnijs

Kārķu
bibl.,
Jērcēnu
bibl.

Valkas NCB,
Kārķu
bibl.,Jērcēnu
bibl.

3.

22.
sept.

Smiltenes
bibl.

Valkas NCB,
Smiltenes
bibl.

4.

12. okt.

Jaunklidža
bibl.

Valkas NCB,
Jaunklidža
bibl.

5.

8. nov.

6.

6. dec.

Smiltenes Valkas NCB,
domes
Smiltenes
sēžu zālē * bibl.
Strenču
Valkas NCB,
bibl.
Strenču bibl.

7.

7. dec.

Valkas
bibl.

Valkas NCB

Nosaukums, galvenās
tēmas
Novadpētniecības darbs,
pieredzē dalījās Trikātas
pamatskolas direktora
vietniece, novadpētniece
I. Boškina
Kārķu bibl. pieredze
lasītāju iesaistīšanā,
sadarbība ar Kārķu
Tūrisma informācijas
punktu; dabas objektu
apskate Kārķos, Jērcēnu
bibl. apmeklējums,
stāstījums par
Jērcēnmuižu un
sadarbības ar vietējo
mednieku biedrību,
Kaņepju ozola apskate
Seminārs Smiltenes
novada bibliotekāriem,
aktualitātes, semināru,
konferenču pieredze,
darba aizsardzības
jautājumi
Bibliotēkas darba
iepazīšana, IFLA
jaunpienācējiem: iespēja,
dalība, iedvesma,
Madonas
novadpētniecības
konferences atziņas,
pieredze
Anotāciju pievienošana
aprakstiem
novadpētniecības DB
Anotāciju pievienošana
aprakstiem
novadpētniecības DB
Anotāciju pievienošana
aprakstiem
novadpētniecības DB

Dalībn.
sk.
30

Stundu
sk.
4

34

4

18

3

34

3

9

4

5

4

8

4
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Kursi VKKF finansētā projekta “Kā bibliotekāram sadraudzēties ar
traucējošo bērnu un pusaudzi” ietvaros
1.
18.
Smiltenes Valkas NCB, Saskarsmes īpatnības ar
aprīlis
bibl.
Smiltenes
dažāda vecuma bērniem;
bibl.
kā atrisināt problēmas
starp bibliotekāru un
pusaudzi, kā pārvarēt
saskarsmes
grūtības;
G.Kozlova,
RPIVA
lektore.
2.
18.
Strenču
Valkas NCB, Turpināta tēma par
maijs
bibl.
Strenču bibl. bibliotēkas
apmeklētājiem - bērniem
ar uzvedības
traucējumiem, tēmas - kā
iegūt bērnu uzticību, kā
mācīt izprast bibliotēkā
esošo kārtību, lektore
Ļ.Vasečko, no biedrības
“Mentor Latvia”
3.
5. jūnijs Valkas
Valkas NCB Tēma “Bibliotēkas
bibl.
pakalpojumu mērķgupa bērni un jaunieši” savā
pieredzē dalījās RCB
galv. speciāliste
I.Stranga.

nelasošu, uzvedībā
24

5

25

5

27

5

* Seminārs par anotāciju pievienošanu aprakstiem BIS Alise tika organizēts Smiltenes
novada domes sēžu zālē tādēļ, ka domes sēžu zālē katram dalībniekam pieejams dators.
Līdz ar to visiem dalībniekiem vienlaicīgi iespējams veikt praktiskos uzdevumus. Turklāt
uz ekrāniem pie sienām ir redzams lektora datorekrāns. Smiltenes bibliotēkā tādu iespēju
nav.
Citas aktivitātes:
 Regulāri veikta no LR Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas, LNB
Bibliotēku attīstības centra, LBB u.c. institūcijām saņemtās profesionālas informācijas
pārsūtīšana reģiona bibliotēkām;
 Organizēta dalība ar bibliotēku darbu saistītajos nozīmīgākajos valsts un Vidzemes
reģiona semināros, konferencēs u.c. bibliotēku darba aktivitātēs;
 Veikta statistikas datu rediģēšana Latvijas digitālajā kultūras kartē;
 Datu par pašvaldību publiskajām bibliotēkām savākšana, apkopošana, pārskata
sagatavošana par 2016. gadu un iesniegšana LNB Bibliotēku attīstības centram;
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 PowerPoint veidoti pārskati par galvenajiem darba rādītājiem, sasniegumiem,
veiksmes stāstiem un problēmām 2016. gadā un “Valkas reģiona un Valkas NCB krājuma
kustības raksturojums 2016. gadā un salīdzinājums ar iepriekšējo gadu”, un analizēti
bibliotēku darbinieku 15. marta seminārā;
 Lai

uzlabotu

pagastu

bibliotekāru

darba

prasmes

BIS

Alise

modulī

”Komplektēšana” un komandā “Eksemplāru atlase”, rīkots konkurss e-vidē. Pamatojoties
uz to, ka darbiniekiem ir dažāds darba stāžs un pieredze, tika sagatavots mācību
palīgmateriāls. Konkursā iesaistījās 15 bibliotēkas no 22 (68%). Izpildītie uzdevumi tika
vērtēti. Konkursa mērķis - iesācējiem apgūt jaunas BIS ALISE iespējas, bet darbiniekiem
ar pieredzi pārbaudīt un nostiprināt jau esošās zināšanas. Ietvertās tēmas: krājuma
stāvoklis, SUG-jaunieguvumi, SUG-izslēgtie resursi, inventāra grāmata, galvenie atlases
kritēriji, vairāki atlases kritēriji. Apbalvošanai tika izvirzītas pagastu bibliotekāres, kuras
šo pasākumu bija uztvērušas pareizi - kā uzlabot savu darba kvalitāti, izmantojot jaunās
BIS Alise piedāvātās iespējas ikdienas darbā un atskaišu periodā. Valkas pagasta Lugažu
bibliotēkas vadītājas vērtējums par konkursu: “Labs un noderīgs konkurss. Varēšu
kvalitatīvāk sagatavot atskaites”. Tas arī bija konkursa galvenais mērķis.
 2017. gada rudenī sagatavots atzinums par Grundzāles bibliotēkas ārējā
apkalpošanas punkta Aumeisteri likvidāciju;
 Visi bibliotēku darbinieki, kuri piedalījās profesionālās pilnveides pasākumos,
saņēma Valkas NCB apliecinājumus ar apgūto tēmu uzskaitījumu un stundu skaitu.
BIS ALISE administratore veikusi individuālās un grupu mācību nodarbības publisko
un skolu bibliotēku darbiniekiem sistēmas moduļos. Semināros un novadu bibliotēku
darbinieku metodiskajās dienās tika stāstīts un rādīts par sistēmas modifikācijām. Notika
praktiskās nodarbības publiskajās un skolu bibliotēkās. Lai atvieglotu Smiltenes
vidusskolas bibliotekāriem Cirkulācijas moduļa apguvi, tika sastādīta moduļa pielietojuma
instrukcija un vienkāršotā darbību shēma “Lasītāju reģistrācija skolas bibliotēkā”. Publisko
bibliotēku darbinieki tika iepazīstināti ar Novadpētniecības datubāzes veidošanas
principiem un apmācīti pievienot attēlus anotācijās aprakstos.
Visi bibliotēku darbinieki regulāri tika informēti par BIS ALISE jaunām versijām un
uzlabojumiem, saņemot vēstuli un pielikumu ar paskaidrojumiem e-pastā.
Ikdienā tika sniegtas konsultācijas pa tālruni. Nepieciešamības gadījumā sniegta
praktiskā palīdzība. Notikušas individuālās mācību nodarbības gan tiekoties Valkas NCB,
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gan izbraucot uz vietām, piemēram, mācību un praktiskās nodarbības Smiltenes tehnikuma
bibliotēkā, Smiltenes vidusskolas bibliotēkā, Sedas pilsētas bibliotēkā.
Regulāri sniegtas konsultācijas Smiltenes tehnikuma bibliotēkai. Tiek rediģēti un
papildināti e-katalogā ievadītie dati.
Smiltenes novada bibliotēka
Smiltenes novada bibliotēku darbiniecēm noorganizētas četras metodiskās dienas,
iekļaujot bibliotekārā, gan finanšu un saimnieciskā darba jautājumus:


Informācija par 2016.gada budžeta izpildi un svarīgākais par 2017.gada budžetu;



BIS ALISE jaunumi;



Par Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv iespējām, pētot
Smiltenes novadu;



Informācijas nodošana par uzzināto kursos, semināros, konferencēs, kursos;



Darba un dzīves jubilāru sveikšana;



Saimnieciska rakstura jautājumi.

Smiltenes novada bibliotekāru metodiskajās dienās ieviests jaunums - apaļā galda
sarunas, kuru laikā katrs darbinieks pastāsta, kas pozitīvs noticis bibliotēkas darbā un kādas
problēmas jārisina uz vietas ar pagasta pārvaldnieku, kā arī kāda palīdzība nepieciešama no
novada bibliotēkas. Gada noslēgumā sirsnīga izvērtās tikšanās “Lai balts ziemassvētku
laiks”, kas veltīta svētku noskaņas radīšanai kolektīvā un pateicībai par paveikto darbu
gada laikā.
Atskaites periodā Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja I.Mežule apmeklējusi visas
sava novada bibliotēkas. Apsekošanu laikā ar personālu veiktas attīstības pārrunas,
izmantojot pirms tam izstrādātu sarunu anketu. Pēc tam anketa izmantota, gatavojot
kopsavilkumu par apmeklējuma rezultātiem. Pārrunās noskaidrots, kādus pienākumus veic
katrs darbinieks, vai ir nepieciešamas izmaiņas amata aprakstā, vai darbinieks ir
apmierināts ar darba apstākļiem, kas traucē darbam, kādas profesionālās zināšanas
nepieciešams papildināt. Ar rezultu apkopojumu tika iepazīstināta Valkas NCB direktore,
lai kopīgi meklētu risinājumus pagasta bibliotēku atsevišķu darba procesu un kompetenču
uzlabošanai.
Organizēti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Lietuvu un Ogres centrālo bibliotēku.
Vērtīga pieredze, kā organizēt bibliobusa darbu, iegūta Ogres bibliotēkā. Smiltenes novada
domes vadība uzskata, ka arī Smiltenes novadā ar laiku lasāmvielu lauku teritorijas
iedzīvotājiem varētu nodrošināt ar bibliobusa palīdzību.
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12.3.

Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām

Reģionā darbojas 15 vispārizglītojošas skolas, no tām 2 sākumskolas, 9 pamatskolas, 1
ģimnāzija, 2 vidusskolas un 1 vidusskolas filiāle. Sadarbība ar skolu bibliotēkām ir
minimāla, jo daudzās skolās bibliotekāro darbinieku slodzes ir niecīgas vai pat to vispār
nav. Saņemtie dati uz 01.09.2017. liecina, ka bibliotekāra nav deviņās reģiona
pamatskolās. Šajās skolās notiek tikai mācību grāmatu izsniegšana un saņemšana. Valkas
NCB gada sākumā kontrolē skolu bibliotēku datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē.
Aktīva sadarbība notiek ar Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotekāri un Smiltenes
vidusskolas bibliotekārēm. Tiek veikta bibliogrāfisko ierakstu atlase attālā Z39.50 serverī,
lejupielāde Smiltenes vidusskolas bibliotēkas katalogā un to rediģēšana. Minētajās skolu
bibliotēkās ir daudz darāmā, jo darbs ir tikai pašā sākumā, rekataloģizēta mazākā puse no
eksemplāriem. Tālāk sekos moduļu “Cirkulācija”, “Komplektēšana” apgūšana.
Problēma saskatāma apstāklī, ka izglītības iestāžu bibliotēku uzskaite ir atšķirīga, un
Valkas NCB darbiniecēm trūkst pieredze šajā darbā. Tādēļ jāturpina izglītoties gan pašām,
gan izglītības iestāžu bibliotekārēm.
12.4.

Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas

Daļa pagastu bibliotēku darbinieku gausi un nelabprāt vēlas apgūt un izmantot darbā
elektronisko uzskaiti, izmantojot BIS Alise moduli “Komplektēšana”, attaisnojoties ar lielu
darba apjomu, laika trūkumu un iespēju vēl turpināt izmantot tradicionālās summārās
uzskaites grāmatas. Ar jaunajiem darbiniekiem (Sedā, Blomē) uzreiz tika sākts strādāt ar
jaunām metodēm. Problēma ir darbiniekos ar ilgu darba stāžu un pieredzi vecajā uzskaites
sistēmā. Vērtīgas būtu individuālas konsultācijas, praktikumi, vizītes bibliotēkās uz vietas,
taču problēma ir transporta jautājums.
Pie profesionālās pilnveides vajadzībām noteikti jāmin bibliotekāru vājā sapratne
jautājumā par digitalizāciju. Joprojām tiek veidotas jaunas un papildinātas jau esošās ar
pagastu saistītām mapēm ar kopētiem materiāliem.
Noslēgumā Smiltenes novada bibliotēkas direktores Inta Mežules doma, ka mēs
nevaram mainīt pasauli visu un uzreiz. Taču varam sakārtot savu pasauli. Pamazām. Soli
pa solim. Sāksim ar to pasaules daļu, kuru varam ietekmēt. Sakārtosim un pamazām
paplašināsim savu pasauli un iedegsim tajā paši savu liesmu!
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PIELIKUMS
1.Veiksmes stāsts

Atskatoties uz 2017. gadā paveikto, palūkojos bibliotēkas emuāros, to virtuālajos
apmeklējumos, ieraudzīju kopainu: bērnu apkalpošanas nodaļā bijis tik daudz aktivitāšu, ka
droši vien atdzīvojušies vismaz septiņi čaklie rūķīši vai citi ļoti rosīgi pasaku varoņi, kas
rada, izdaiļo, noformē, organizē, aizrauj, iesaista un informē ikvienu interesentu. Vērīgāk
papētot, izrādās - straujais aktivitāšu uzplaukums saskan ar mūsu jaunākās kolēģes Sanitas Lārmanes - pievienošanos kolektīvam. Tā ir liela veiksme, ka bibliotēkā ienāk tik
radoša, darbīga, prasmīga un zinātkāra darbiniece. Viņas augstskolas diplomā bibliotēku
zinātnes nav minētas, bet jau dažos mēnešos, ar patiesu interesi mācoties un aktīvi
darbojoties, Sanita ir kļuvusi par īstu bibliotekāri. Visai bibliotekāru saimei par
pārsteigumu un ar lepnumu varam teikt, ka mūsu Sanita ir nokārtojusi bibliotekāru
kvalifikācijas eksāmenu ar izcilību, labākā no visām drosminiecēm, kas veica šo atbildīgo
soli. Tiem, kurus pārliecina tikai pašu acīm redzētais, iesaku paskatīties Smiltenes novada
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas emuārā http://spbbernunodala.blogspot.com, tur
publicētās ziņas stāsta par lasīt prieku, jaunām grāmatām, izstādēm, radošām darbnīcām un
daudziem interesantiem, izglītojošiem, jautriem un vajadzīgiem pasākumiem.
Šī gada janvārī apritēja gads, kopš Sanita strādā mūsu bibliotēkā. Sirsnīgi sveicam un
novēlam saglabāt darba prieku, radošumu un enerģiju vēl daudzus gadus!
Sagatavoja Vita Rutka
Smiltenes novada bibliotēkas bibliotekāre
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2.Fotogrāfijas
Darbs ar pieaugušajiem

Reģiona bibliotekāru seminārs
12. oktobrī Jaunklidža bibliotēkā

Valkas mākslas skolas gatavotās
simboliskās veiksmes pogas, kas
pasniegtas Valkas NCB rīkotā
pasākuma “Izzudis, bet ne
pazudis” ietvaros bijušajām
uzņēmuma “Sarkanais Rīts”
šuvējām

Valkas NCB. Izstāde “No
dzintara līdz eiro: Latvijas
teritorijā izmantotie maksāšanas
līdzekļi”. Stāsta kolekcionārs un
senlietu meklētājs Alvils Dūdiņš.

Apmeklētāju atpūtas stūrītis
Smiltenes bibliotēkā
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Smiltenes novada bibliotekāri
gada noslēguma seminārā “Lai
balts Ziemassvētku laiks”, kas
veltīts svētku noskaņas radīšanai
kolektīvā un pateicībai par
paveikto darbu gada laikā.

Sedas bibliotēkas jauno telpu
atklāšana

Baltā galdauta svētki Ērģemē.
Bibliotekāres kopā ar saviem
lasītājiem un pagasta
pārvaldnieku stāda ozolu pie
Turnas bibliotēkas
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Darbs ar bērniem

Latvijas sporta muzeja sagatavotā izstāde
“Latvijas sports laiku lokos: Sports
atjaunotajā Latvijas Republikā” Valkas
NCB Bērnu literatūras nodaļas telpās

Rotaļas un spēles Bērnu rītā Valkas
NCB Bērnu literatūras nodaļā

Spocīgi melns grāmatu spoks,
gatavojoties Spoku ballei Valkas NCB

Strenču bibliotēkas Bērnu žūrijas
eksperti ekskursijā Rīgas lidostā
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Spēle “Neparastā Eiropa”
“Bērnu/jauniešu žūrijas” dalībniekiem
Palsmanes pagasta bibliotēkā

Dažādība bērnu stūrīša
noformējumos Strenču
novada Plāņu pagasta
Jaunklidža bibliotekā

Pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņi ciemojas Strenču
bibliotēkā

Lasīšanas veicināšanas instalācija
“Lasītprieks (nevis Supermens)
izglābs tavu dienu!” Smiltenes
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā

Smiltenes bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļas veiksmīgākais
pasākums bērnudārzu audzēkņiem
“Mans drošais ceļš” tika pozitīvi
novērtēts un guva plašu rezonansi, kā
rezultātā uz to pieteicās vēl četras
bērnudārza grupas. Kopumā pasākumu
ciklu apmeklēja 111 bērns.
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Lasīšanas veicināšanas programmas
“Grāmatu starts” dalībnieki Bilskas
bibliotēkā

Smiltenes bibliotēkas dalība pilsētas
svētkos ar telti un stendu “Kurš ir tavs
bērnu grāmatu iemīļotākais varonis?”

“Nākotne - mūsu rokās”: “Zaļa Latvija
Zaļā Eiropā”
2017. gada 9. maijs
“Svinam Eiropas dienu” Smiltenes pagasta
“Lejas Varicēnos”!

Jaunās mēbeles un inventārs Smiltenes
bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
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Novadpētniecība

Judītes Gudrītes atmiņu stāsta
pieraksts Valkas bibliotēkā

Izstādes objektu apskate
dabā. Valkas bibliotēka

Valkas bibliotēkas veidotie
vārdu atpazīšanas konkursa
uzdevumi vietnē Facebook
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Valkas ģimnāzijas skolēni pie
Arturam Gobam veltītās izstādes
Valkas NCB novadpētniecības
stendā

Lugažu bibliotēkas dalība
Velgas Kriles piemiņas
pasākumā Valkas pagasta
“Strautiņos”

Muzikāli literārais
vakars “Dzejas
dienu noskaņās”
Lugažu bibliotēkā

Leģendu nakts kūka
Jērcēnmuižā
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“Zīļu dzēriena” degustācijas
galds. Krūzītes ar
Jērcēnmuižas logo

Erudīcijas spēle
“Mēs mīlam
Kārķus”

Iepazīšanās ar
novadpētniecības
materiāliem Plāņu
bibliotēkā. Lasītāju
dāvinātās fotogrāfijas
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Kārķu simtgades kalendārs
ar senām un mūsdienu
fotogrāfijām

Novadpētniecības materiālu
izstāde Jaunklidža
bibliotēkā “Reiz viss šeit
bija citādāk...”

Raidījuma “Ielas garumā “
žurnālistes iepazīstas ar
pilsētas ielu vēsturi Strenču
bibliotēkā

92

Novadpētniecības
pārgājiens Sedā

Seno un mūsdienu
fotogrāfiju izstāde
“Smiltene laiku lokos”
Smiltenes bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas
nodaļā

Kornēlijai
Apškrūmai
veltītais
pasākums
Smiltenes
bibliotēkā

Smiltenes novada
bibliotēkā viesojas
vidusskolas 3.
klases skolēni, lai
aplūkotu izstādi
“Riti, riti, atspolīte”
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Izstādes “Riti, riti, atspolīte:
TLMS “Smiltene” – 70”
atklāšanā Smiltenes pilsētas
bibliotēkā

Ieraksts Smiltenes novada bibliotēkas atsauksmju grāmatā

94

