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KOPSAVILKUMS
Publisko bibliotēku darbiniekiem lauku sociāli ekonomiskajā situācijā (nelabvēlīga
vide saimnieciskajai darbībai veicina iedzīvotāju aizplūšanu, rezultātā lauku teritorijās
arvien zemāks kļūst apdzīvotības blīvums, īpaši teritorijās, kas atrodas tālāk no novadu
centriem; demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās) arvien sarežģītāk ir veikt savu ikdienas
darbu – ne tikai sniegt tradicionālos bibliotēkas pakalpojumus, bet arī brīžam būt par
vienīgo “glābēju”, uzklausītāju, palīdzīgas rokas sniedzēju saviem apmeklētājiem. Lai
bibliotēkas būtu interesantas, notiek radošie meklējumi netradicionālu pasākumu ieviešanā:
ekskursijas un Baltā galdauta svētki kopā ar saviem lasītājiem Ērģemes pagastā (Pielikumā
skat. 34.att.), “Palasīsim rudeni” bērniem grāmatu lasīšana Palsas upes krastā Variņu
bibliotēkai u. c. aktivitātes. (Pielikumā skat. 19.att.)
Bibliotēku 2018. gada galvenā darba prioritāte saistīta ar Latvijas simtgades
atzīmēšanu. Katra bibliotēka savu iespēju robežās, izmantojot krājumu, organizējot
grāmatu atvēršanas svētkus, rīkojot radošus konkursus un izliekot dažādas tematiskas
izstādes, izcēlusi galvenos, ar valsts veidošanos saistītos notikumus un personības, tā
saviem apmeklētājiem pilnvērtīgi cenšoties izstāstīt Latvijas stāstu.
Lai uzsvērtu pārskata gadā spilgtākos pasākumus, kopsavilkumā tie tiks izcelti ar
šādu simbolu: .
 Lepojamies ar kolēģēm, kuras saņēmušas pašvaldību pateicības, goda rakstus
par godprātīgu darbu un ieguldījumu pilsētu, pagastu kultūras dzīves daudzveidošanā.
Īpašs prieks un lepnums par prestižo V. Caunes balvu, ko saņēma Valkas novada Centrālās
bibliotēkas (turpmāk tekstā – Valkas NCB) galvenā bibliotekāre Una Grāve. (Plašāk lasīt
17.lpp.)
 Starp daudzajām Latvijas simtgades jubilejai veltītajām aktivitātēm izceļam
Valkas bibliotēkā decembrī eksponēto izstādi “Cimdi ar īpašo stāstu”. (Plašāk lasīt 28.lpp.)
 Izstāde “Smiltene 100 grāmatās” ir par grāmatām, kurās minēts Smiltenes
vārds. (Plašāk lasīt 30.lpp.)
 Krājumā popularizēšanai viena no interesantākajām bija akcija “Lasi mani”:
bildēšanos ar savu vārdamāsu/ vārdabrāli – Grāmatu. (Plašāk lasīt 49.lpp.)
 Pateicoties BIS ALISE iespējām, krājuma uzskaitē tika sasniegti ievērojami
rezultāti – visas krājuma vienības reģistrētas elektroniskajā kopkatalogā. (Plašāk lasīt
51.lpp.)
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 2018. gads ir bijis ražīgs novadpētniecības jomā. 18 reģiona bibliotēkas sekmīgi
piedalījās novadpētniecības konkursā “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei”. Rezultātā
padziļināti pētītas novadu apdzīvotās vietas, cilvēki, viņu dzimtas, dabas objekti un
kultūrvēsturiski pieminekļi. (Plašāk lasīt 62.lpp.)
 Augustā Valkas bērniem noorganizēts aizraujošs pasākums “Kāpsim augstu”
(Plašāk lasīt 56.lpp.)
 Reģiona bibliotekāri pozitīvi vērtēja mācību konkursu “Ziņas par krājumu,
izmantojot BIS ALISE iespējas”. (Plašāk lasīt 18. un 86.lpp.)
Profesionālās pilnveides jomā nozīmīgākās bija Valsts Kultūrkapitāla fonda
(turpmāk tekstā – VKKF) finansiāli atbalstītā projekta “No lasītprasmes līdz lasītpriekam
bibliotēkā” trīs nodarbību rezultātā iegūtās zināšanas par darbu ar vismazākajiem
bibliotēku apmeklētājiem.
Bez tam bibliotēkas 2018. gadā finansiālo iespēju robežās aktīvāk pievērsušās
iekšējās vides sakārtošanai, par pamatu ņemot mūsdienīgas bibliotēkas iekārtojuma
filozofiju – vizuāla pievilcība, ērtums un atvērtība. Latvijas bibliotēku darba pieredze
iepazīta Balvos, Alūksnē, Alojas novada Salas uzņēmējdarbības un atbalsta centrā –
bibliotēkā un Mazsalacā.
Viena no bibliotēku problēmām saistīta ar balansēšanu starp finansējumu krājuma
papildināšanai ar jauniem izdevumiem un grāmatu augstajām cenām. Pagastu bibliotekāri
atzīst, lai arī bibliotēku vidē arvien lielāka loma ir tehnoloģijām, grāmatas savu vērtību nav
zaudējušas.
Tas, ka bibliotēkas laukos piesaista iedzīvotājus ne tikai ar grāmatām un to
lasīšanu, bet arī sarunām, jo cilvēkiem ir svarīga savstarpējā komunikācija, ir sen zināma
patiesība, bet, diemžēl, Smiltenes novada bibliotekāri pēc funkciju audita ziņojuma ir
saņēmuši aizrādījumus par nelietderīgi sarunām izmantotu darba laiku.
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1. VISPĀRĪGS VALKAS REĢIONA BIBLIOTĒKU
RAKSTUROJUMS
2018. gada pārskats atspoguļo Valkas reģiona (Smiltenes, Strenču un Valkas
novads) 23 publisko bibliotēku paveikto, uzsver nozīmīgākos gada notikumus un analīzē
galvenos darba rādītājus.
Pārskats drukātā veidā pieejams Valkas NCB, kā arī ievietots bibliotēkas
mājaslapā. Pārskatu par Valkas reģiona bibliotēku darbu veido 12 nodaļas. Daļā no tām
sākumā dots pārskats par Valkas NCB darbu, tālāk seko apkopojums par Valkas reģiona
bibliotēku darbību.
Valkas reģionā darbojas 23 publiskās bibliotēkas – deviņas Valkas novadā, deviņas
Smiltenes novadā un piecas Strenču novadā. 2018. gadā darbu turpināja Smiltenes novada
Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Loberģos.
Paralēli publiskajām bibliotēkām Valkas novadā skolēniem pieejamas piecas
izglītības iestāžu bibliotēkas. 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.
Izmaiņas bibliotēku juridiskajā statusā un darbībā pārskata periodā nav notikušas.
Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Valkas reģiona novadu bibliotēku darbību pamatā nodrošina pašvaldību piešķirtais
finansējums. Bibliotēku uzdevums - racionāli un pārdomāti izlietot piešķirtos finansiālos
līdzekļus.

Valkas NCB
Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma avoti: Valkas novada pašvaldības budžeta
piešķīrums, bibliotēkas maksas pakalpojumi, ziedojumi (ar 01.09.2018., pamatojoties uz
domes rīkojumu, ziedojumu pieņemšana pārtraukta) un VKKF piešķīrumi projektu
realizācijai.
Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai (metodiskais, konsultatīvais darbs
un profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana Smiltenes un Strenču novada
bibliotēkās) līdzekļus piešķir Smiltenes un Strenču novada domes, kā arī profesionālās
izglītības centrs “Smiltenes tehnikums”, kopā gadā 4673.00 EUR. 2017. gada novembrī
tika noslēgtas vienošanās starp Valkas novada domi un Smiltenes, Strenču pašvaldību un
Smiltenes tehnikumu par sadarbības turpināšanu 2018. gadā.
Tabula “Valkas NCB finansiālais nodrošinājums”

Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un
dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+2.4
+5.3
+2.5
+5.9
-0.4
-6.3
-13.6
-1.6

2016

2017

2018

134387
128044
6343
885

137550
131231
6319
765

144873
138953
5920
753

15

31

13

+106.7

-42

770
4673

850
4673

450
4673

+10.4

-53

Tabula “Valkas NCB izdevumi”

Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku
atalgojums
(bruto)
Krājuma komplektēšana

2016

2017

2018

134387

137550

142712

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+2.4
+3.6

79197

85883

88581

+8.4

+3.1

10263

10097

10791

-1.6

+6.9
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2018. gadā pašvaldības finansējums palielinājies par 5.9 %. Maksas pakalpojumi
un citi budžetu veidojošie piešķīrumi pamatā palikuši nemainīgi. Samazinājies VKKF
piešķīrums, jo netika atbalstīts viens iesniegtais projekts.
Līdz ar minimālās algas paaugstināšanu valstī, par 3.1% palielināts darbinieku
atalgojums. Neskatoties uz paaugstinājumu, bibliotēkas darbinieku alga ir krietni zem
vidējās valsts darba algas.
Par 8% pieaudzis finansējums bibliotēkas funkciju veikšanai – biroja preču iegādei
un iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai. Inventāra iegādei atvēlētie 1250.00
EUR ļāva Bērnu literatūras nodaļai iegādāties galdu un krēslus vismazākajiem
apmeklētājiem, bet pieaugušo apkalpošanas nodaļā pasūtīt izstāžu plauktu.
Valkas NCB finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, bet nav
attīstību veicinošs.
Reģions
Tabula “ Valkas reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums”

Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un
dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-1.3
+0.5
-1.3
+0.6
-1.7
-8.3
-9
-12.3

2016

2017

2018

558304
550913
7391
1866

551005
543738
7267
1697

553552
546890
6662
1488

82

47

51

-43

+8.5

770
4673

850
4673

450
4673

+10

-47

Tabula “Valkas reģiona bibliotēku izdevumi”

Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku
atalgojums
(bruto)
Krājuma komplektēšana

% salīdzinot ar
iepr. gadu

2016

2017

2018

558320

550998

551420

-1.3

+0.1

288569

294152

295314

+2

+0.4

40585

42745

42599

+5

-0.3

2018. gadā reģiona bibliotēku finansējums kopā pieaudzis tikai par 0.5%. No
pašvaldībām piešķirtie līdzekļi palielinājušies par 0.6%.
Kopējo situāciju finansējuma jomā raksturo Strenču novada Plāņu pagasta
Jaunklidža bibliotēkas vadītājas pārskatā atzīmētais, ka bibliotēkas budžeta plānošana tiek
9

veikta saskaņā ar finansiālo situāciju valstī un no tā izrietošajām Strenču novada
finansējuma iespējām. Ņemot vērā apkalpes teritorijas iedzīvotāju skaitu un viņu intereses,
piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Šajā bibliotēkā
diemžēl, salīdzinot ar 2017.gadu, finansējums samazinājies par 4%. Tai skaitā samazināts
finansējums arī krājuma papildināšanai par 6.2%.
Smiltenes novada bibliotēkai un tās struktūrvienībām tiek veidots viens kopējs
budžets, jo novada domes finanšu nodaļā finansējums netiek izdalīts atsevišķi katrai
struktūrvienībai. Smiltenes pārskatā atzīmēts, ka, lai gan finansējums bibliotēkas funkciju
veikšanai pieaudzis par 6379.00 EUR jeb 3%, taču tas ir nepietiekams attīstībai.
Finansējums Smiltenes novada bibliotekāru atalgojumam palicis gandrīz iepriekšējā gada
līmenī – pieaudzis tikai par 36.00 EUR. Ievērojami pieaudzis finansējums datortehnikas
nodrošināšanai bibliotēkās – par 2260.00 EUR.
Ļoti atšķirīgi ir bibliotēku kārtējie izdevumi uz vienu reģistrēto lietotāju: no 62.00
EUR Valkas novada Kārķu bibliotēkā līdz 169.00 EUR Valkas novada Omuļu bibliotēkā.
Lielo starpību rada lietotāju skaits – Kārķos reģistrēti 194 lietotāji, bet Omuļos tikai 63.
Reģiona bibliotēku vadītāji uzsver, ka piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēku
pamatfunkciju veikšanu un nav attīstību veicinošs.
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3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
Valkas reģionā jaunu ēku būvniecība nav notikusi, kā arī bibliotēku pārvietošana
nav notikusi.

3.1. Iekārtas, aprīkojums, remontdarbi

Tabula “Valkas reģiona bibliotēkās veiktie uzlabojumi”
Bibliotēka
Valka

Veiktie uzlabojumi, iegādātas mēbeles
Iegādāts izstāžu plaukts un bērnu mēbeļu komplekts
vismazākajiem apmeklētājiem; svītru kodu skeneris; 15 IGLU
sēžampalikņi – emociju spilveni.
Kārķi
Datoru telpā nomainīti logi un veikta to apdare.
Bilska
Iegādāts virsdrēbju pakaramais un putekļu sūcējs.
Ārējās apkalpošanas Iegādāts žurnālu galds, žalūzijas un atpūtas dīvāns.
punkts Loberģos
Launkalne
Bērniem iegādāts jauns galds ar krēsliem un mantu – grāmatu
kaste.
Smiltene
Nokrāsota grīda 122m² platībā.
Iegādāts grāmatu plaukts uzziņu lasītavai, žurnālu stends, biroja
krēsli darbiniekiem, galda lampas un stāvlampa, jauniešiem divi
atpūtas dīvāni, divi klubkrēsli, žurnālu galdiņš.
Lugaži
Izstāžu zālē uzstādīta izstāžu sliede.
Palsmane
Iegādāts izstāžu stends grāmatām un jaunumiem bērnu telpā,
ierīkots papildus apgaismojums zem otrā stāva izbūves bērnu
telpā.
Zvārtava
Vienā telpā veikts kosmētiskais remonts.
Smiltenes novada bibliotēkā plānotie remontdarbi Bērnu apkalpošanas nodaļā
Gaujas ielā 1 (griestu kosmētiskais remonts un atverama loga iebūvēšana) netika veikti.
Darbi pārlikti uz 2019.gadu. Smiltenes bibliotēkā vislielākās pārmaiņas notikušas
periodikas lasītavā Baznīcas laukumā 13. Izmaiņas sākās ar jauna žurnālu stenda iegādi.
Pārkārtojot periodikas lasītavā galdu izvietojumu, izstāžu stendu pārvietojot uz
abonementu un lasītāju ērtībām novietojot atpūtas krēslu un stāvlampu, ir panākta
bibliotēkas iekšējās vides sakārtošana. Tā kļuvusi vizuāli pievilcīgāka, apmeklētājiem
draudzīgāka un patīkamāka.
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3.2. IKT nodrošinājums

Valkas NCB
2018. gadā Valkas NCB nav iegādātas jaunas iekārtas. Apmeklētājiem pieejami 10
datori. Interneta lasītavā izvietoti datori no projekta „Trešais tēva dēls” un projekta ietvaros
piegādātās multifunkcionālās iekārtas. Datoriem attālināti tiek veikti automātiskie
atjauninājumi, tādēļ tie ir apmierinošā darba kārtībā, tomēr jūtama tehnikas fiziska
nolietošanās. 2015. gadā Valkas novada domes īstenotā ERAF projekta ietvaros iegādātie
pieci datori un krāsu multifunkcionālā iekārta izvietoti Pieaugušo literatūras nodaļas
lasītavā un Jaunākās periodikas lasītavā 1.stāvā. To darba kvalitāte un programmu
nodrošinājums ir labs.
Tabula “Valkas NCB IKT nodrošinājums”

datori

Darbiniekiem
(skaits)
14

Lietotājiem
(skaits)
10, no tiem 4
3TD datori, 5
ERAF projekta
datori

multifunkcionālās 1
iekārtas

3

printeri

3

1

kopēšanas
iekārtas
citas iekārtas

1

1

1 laminētājs
1 projektors

1 telelupa
1 televizors

Vērtējums

Piezīmes

3TD datori
lietošanā jau 10
gadus, ERAF
datori – ceturto
gadu
3TD projekta
iekārta
lietošanā 10
gadus; ERAF
projekta
iekārta- ceturto
gadu
2 printeri
lietošanā sešus
gadus, 2
printeri vairāk
kā 10 gadus
veci
Ļoti vecas
iekārtas

Jāmeklē
iespējas
pakāpeniskai
3TD
iekārtu
nomaiņai
SAMSUNG
krāsu iekārta –
neapmierinošā
stāvoklī,
plānots
to
nomainīt
Printeri veci,
bet labā darba
kārtībā
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Bibliotēkas datori tiek lietoti īsām darba sesijām: dokumentu (vēstuļu, rēķinu, konta
izrakstu) izdrukai, skenētu dokumentu nosūtīšanai. Pēcpusdienās pēc mācību stundām
bērni un jaunieši šeit spēlē datorspēles, skatās Youtube.com vietni un apmeklē sociālos
tīklus. Ir maz apmeklētāju, kuri izmanto datorus mācībām vai informācijas meklēšanai
internetā. Situācija ir neviennozīmīga: esošie apmeklētāju datori no 3TD projekta
pamazām iziet no ierindas, tādēļ būtu jāmeklē iespējas tos nomainīt; no otras puses –
pieprasījums pēc datoru izmantošanas sarūk, tādēļ apmeklētājiem pieejamo datoru skaitu
varētu samazināt. Budžetā jaunas datortehnikas iegāde lietotājiem netiek plānota.
Reģions
Tabula”IKT nodrošinājums Valkas reģiona bibliotēkās”

Datori
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri
Kopēšanas iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Lietotājiem
(skaits)
168

Darbiniekiem
(skaits)
48
40
26
9
6
9

Reģiona bibliotēkās turpina izmantot 2008. gadā īstenotā projekta “Trešais tēva
dēls” ietvaros piegādātos datorus un multifunkcionālās iekārtas. Reģiona bibliotēku
vadītājas savās atskaitēs norāda uz šīs tehnikas pakāpenisku nolietošanos, neatbilstību
apmeklētāju prasībām un nepieciešamību tos norakstīt. 2015. gadā Valkas, Smiltenes un
Strenču novadu pašvaldības īstenoja ERAF projektu par publisko interneta pieejas punktu
attīstību, tā rezultātā vairākas bibliotēkas saņēma jaunus datorus un multifunkcionālās
iekārtas, kā arī tehniku bezvadu interneta tīkla nodrošinājumam. Šie apstākļi garantē
pietiekamu interneta pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, jo datoru lietotāju skaits
bibliotēkās

samazinās.

Iedzīvotāji,

izmantojot

izdevīgos

interneta

pakalpojumu

piedāvājumus, ierīkojuši internetu savās dzīves vietās. Skolēni izmanto bibliotēkas Wi-Fi
savās mobilajās ierīcēs. Valkas novada Ērģemes bibliotēkas vadītāja savā atskaitē raksta,
ka iespēju izmantot bibliotēkas nodrošināto Wi-Fi atzinīgi novērtē pagasta iedzīvotāji, kas
apmeklē doktorātu, jo abas iestādes atrodas vienā ēkā.
Pieprasītākais datortehnikas pakalpojums bibliotēkā 2018. gadā bija izdruka no
datora un kopēšana.
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Smiltenes novada bibliotēkas interneta lasītavā 2018. gadā uzlaboti seši datori.
Viens dators uzstādīts abonementā apmeklētājiem ar mērķi popularizēt elektronisko
katalogu un datubāzes. Diviem lietotāju datoriem pievienoti ID karšu lasītāji, lai
nodrošinātu dokumentu elektronisku parakstīšanu. Iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta
CONICA MINOLTA. Tā veiksmīgi izmantojama krāsainām un melnbaltām izdrukām,
kopēšanai, kā arī skenēšanai.
Strenču pilsētas bibliotēkā nomainīts interneta tīkla operators, tā nodrošinot ātru un
kvalitatīvu internetu ar ātrumu 100MB/sek.

3.3. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā

Smiltenes novada bibliotēkai nepieciešams remonts divām krāsnīm. Remontdarbu
tāme pievienota 2019. gada budžeta projektam. Bērnu apkalpošanas nodaļā telpu trūkuma
dēļ nav atsevišķi nodalīta abonementa zona no lasītavas un atpūtas zonas. Viss atrodas
vienuviet. Tā rezultātā tiek traucēta lasītāju apkalpošana pasākumu laikā, un bērni, kuri
pavada laiku atpūtas zonā, traucē tiem, kuri vēlas klusumu lasītavas zonā. 2018. gadā
paredzētie remontdarbi Bērnu apkalpošanas nodaļā Gaujas ielā 1 tika atlikti uz 2019. gadu.
Šeit ir nepieciešams griestu kosmētiskais remonts, jo lietus laikā no ūdens jumta tecēja
iekšā telpās. Savukārt atverams logs nepieciešams vēdināšanai, jo Bērnu apkalpošanas
nodaļā telpas nav vēdināmas, uzturoties lielam skaitam bērnu, gaiss ir smacīgs, trūkst
svaiga gaisa.
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4. PERSONĀLS

4.1. Personāla raksturojums

Darbinieku mainība reģionā nav raksturīga. Tā notiek vienīgi, ilggadējiem
darbiniekiem dodoties pensijā. Diemžēl darbiniekus ar bibliotekāro izglītību nav iespējams
piesaistīt, jo zemās algas nemotivē jaunos speciālistus doties uz attālu reģionu, kāds ir
Valka.

Valkas NCB
Darbinieku kopskaits – 12 (visi pilnas slodzes darbinieki), no tiem bibliotekārie 11,
viens tehniskais darbinieks – apkopējs. Izmaiņas personāla sastāvā nav notikušas. Divas
galvenās bibliotekāres – Una Grāve un Ilze Sermuse 2018. gadā uzsākušas mācības
profesionālās tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības”, rezultātā 2020. gadā iegūstot
trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni “Bibliotekārs”.
Tabula “Valkas NCB darbinieku izglītība”
Bibliotekāro darbinieku kopskaits
no tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk. maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)
t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb
koledžas izglītību
t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni
no tiem ar izglītību citās jomās
t.sk. ar bakalaura grādu

11
9
2
1
6
2
2

Reģions
Pārskata periodā Smiltenes, Strenču un Valkas novada bibliotēkās strādā 47
darbinieki, no tiem 42 bibliotekārie. 40 bibliotekāri strādā uz pilnu slodzi, divi uz nepilnu
slodzi (0.5). Nepilnā slodze ir Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotekārei. Vēl
Bilskas pagasta Loberģos darbojas ārējās apkalpošanas punkts, kura bibliotekārei arī ir 0.5
slodze. Divi tehniskie darbinieki Smiltenes bibliotēkā strādā uz 0.5 slodzi.
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Tabula “Valkas reģiona darbinieku izglītība”
Bibliotekāro darbinieku kopskaits
no tiem ar bibliotekāro izglītību
t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)
t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas
izglītību
t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni
no tiem ar izglītību citās jomās
t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri)
t.sk. ar bakalaura grādu
t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas
izglītību
t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)
no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību
Profesionālā pilnveide (no 160h)

42
21
5
2
14
6
2
2
1
1
15
5

Valkas reģionā no 42 bibliotekārajiem darbiniekiem tieši pusei jeb 21 ir
bibliotekārā izglītība. No tiem 14 darbinieki jeb 67% ir ar III profesionālās kvalifikācijas
līmeni. Jāatzīmē, ka no šiem 14 darbiniekiem lielākajai daļai jeb 72% profesionālā izglītība
iegūta pirms vairāk kā 35 gadiem. Pozitīva tendence – 2017.-2018. gadā savu profesionālo
izglītību paaugstinājušas četras bibliotekāres, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu un iegūstot kvalifikāciju “Bibliotekārs”.
Ar 2018. gada jūniju darba attiecības pārtrauca ilggadējā Smiltenes novada Variņu
bibliotēkas vadītāja Mudīte Pavasare. Viņas vietā darbu uzsāka Madara Antēna
(profesionālā izglītība citā jomā). M. Antēna ir pagasta iedzīvotāja, līdz ar to ir bijis viegli
iejusties jaunajos darba apstākļos. Par to liecina viņas aktivitātes: sadarbība ar skolu un
radošas idejas iedzīvotāju piesaistē bibliotēkas pakalpojumiem.
Smiltenes novada domes pakļautībā esošajās iestādēs, tostarp bibliotēkās, jūlijā un
augustā notika funkciju audits. Divu nedēļu laikā bibliotēku darbinieki aizpildīja darba
laika atskaites tabulu, atspoguļojot dienas darbus un to, cik laika katram darbam vai
pārtraukumam patērēts. Audita mērķis – uzlabot katra darbinieka darba efektivitāti, līdz ar
to visas iestādes darbu.
Smiltenes bibliotēkā decembrī pēc domes rīkojuma veikta darbinieku novērtēšana gan bibliotekārajiem, gan tehniskajiem darbiniekiem. Darbinieki aizpildīja pašnovērtējuma
anketas, tika veiktas pārrunas ar visiem bibliotēku darbiniekiem. Novērtēšanu veica
Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke, uz laiku pildot bibliotēkas vadītājas
pienākumus. Darbinieku novērtēšana jau vairākus gadus tiek veikta arī Valkas novadā.
Darba izpildes novērtēšanas mērķi:
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novērtēt darbinieka amata (darba) pienākumu veikšanas kvalitāti un profesionālo
kvalifikāciju;



novērtēt darbinieka kompetences atbilstoši darbinieka amata vērtībai;



noteikt darbinieka mācību un attīstības vajadzības;



identificēt nepieciešamās izmaiņas amata aprakstā.
Ieguvums no minētās vērtēšanas ir pārrunas ar katru darbinieku, kurās tiek noteikts

problēmu loks, meklēti risinājumi, kā arī noteiktas profesionālās pilnveides vajadzības.
Diemžēl ne Smiltenē, ne Valkā vērtēšanai neseko darbinieku materiāla stimulēšana.

4.2. Apbalvojumi, pateicības

2018. gads ir bijis bagāts ar apbalvojumiem un pateicībām.
16. novembrī Strenču novada svinīgā pasākumā “Latvieša ceļš” īpašu piemiņas
zīmi un balvu Latvijas simtgadē saņēma Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte
Kosmane par personīgu devumu iestādes attīstībā un iestādes ieguldījumu novada
izaugsmē.
17. novembri Palsmanes pagastā Latvijas simtgades pasākumā “Mana dziesma
Latvijai” pagasta pārvalde paldies teica Palsmanes bibliotēkas vadītājai Vingrai Bērtiņai
par godprātīgu darbu un aktīvu līdzi darbošanos pagasta ikdienas dzīvē.
18. novembrī Latvijas simtgades svinībās “Saules mūžu Latvijai” Smiltenes novada
dome pasniedza Goda rakstu Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas
bibliotekārei Zojai Nikolajevai par nopelniem un ieguldījumu kultūrā. Pateicības rakstu par
godprātīgu darbu un par ieguldījumu kultūrā un izglītībā saņēma arī Smiltenes novada
bibliotēkas vecākā bibliotekāre Sanita Lārmane.
 Gada nogalē Valkas NCB galvenā bibliotekāre Una Grāve saņēma godpilno
Voldemāra Caunes balvu „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”. Balvai tiek
nominēti bibliotekāri, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes
iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk
lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.
Vairākas pateicības saņēmusi Strenču pilsētas bibliotēka:


pateicība no Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” par atbalstu
un sadarbību sakarā ar pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” 65. jubileju.
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pateicība no Nacionālā Kino centra par nozīmīgu ieguldījumu filmu programmas
“Latvijas filmas Latvijas simtgadei’” popularizēšanu un rādīšanu.
 18 reģiona bibliotekāres saņēmušas Valkas NCB pateicību par sekmīgu

piedalīšanos mācību konkursa “Ziņas par krājumu, izmantojot BIS ALISE iespējas” 2.
kārtā. Savukārt Valkas NCB Kalaloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja no
reģiona kolēģēm saņēmusi pateicības vēstules par šāda konkursa organizēšanu:


Plāņu bibliotekāre – Paldies par metodiskajiem materiāliem un ieguldīto darbu!



Smiltenes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa – Paldies! Tāpat kā pagājušajā gadā,
arī šogad uzdevumi bija ļoti vērtīgi! Īpaši noderīgs atskaitēm būs špikerītis no
5.uzdevuma par procentiem. Būs, kur ieskatīties. Man ļoti patika atkal piedalīties
šajās mācībās/konkursā, jo visi uzdevumi tik akurāti sagatavoti, ka prieks darīt,
izmantojot dotos paraugus. Paldies!



Birzuļu bibliotēka – Paldies par iespēju pamācīties, noderēs atskaitēm!
Gada nogalē, lai stimulētu darbiniekus radošumam un jaunām iniciatīvām 2019.

gadā, Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja sagatavojusi katram darbiniekam pateicības
rakstu. Piemēram, Bilskas bibliotēkas vadītājai – par tādu mērķu izvirzīšanu, kas nav viegli
sasniedzami un neatlaidīgu darbu šo mērķu sasniegšanā, Loberģu bibliotekārei – par
darīšanu vairāk nekā prasa pienākums.
Virkne reģiona bibliotekāru saņēmuši pateicības par sadarbību, kvalitatīvu
pasākumu organizēšanu:


pārskata periodā vecākā bibliotekāre Sanita Lārmane iesaistījās Karjeras nedēļā
Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā – PII) “Pīlādzītis” un
saņēma par to pateicības rakstu;



pateicība Smiltenes novada bibliotēkai un arī personīgi Intai Mežulei, Airai Stūrei,
Sanitai Lārmanei un Aldai Liukei par atbalstu Smiltenes vidusskolas organizētās
grāmatu izstādes “Smiltene 100 grāmatās” veidošanā;



pateicība Smiltenes bibliotekārēm Aldai Liukei un Vitai Rutkai no Limbažu
Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra galvenās bibliogrāfes Kristīnes
Kīnas par fotogrāfijām un informāciju par Limbažu ielu Smiltenē;
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no arhitekta Jāņa Krastiņa un izdevniecības Madris pateicībā par palīdzību
grāmatas tapšanā dāvanā grāmata “Jūgendstila arhitektūra Latvijā = Art Nouveau
architecture in Latvia” bibliogrāfei Aldai Liukei (Pielikumā skat. 24.att.);



pateicība Intai Mežulei un Airai Stūrei no rakstnieka Jāņa Ūdra par lieliski
noorganizētu pasākumu;



no Gunas Linkevičas, LNB Krājuma veidošanas nodaļas ISSN ekspertes Smiltenes
bibliotēkas bibliogrāfei Aldai Liukei un Valkas NCB galvenajai bibliotekārei Aijai
Rudītei “Liels paldies par teicamo darbu!” (Par digitalizētiem “Smiltenes Novada
Domes Vēstis” un “ Valkas Novada Vēstis” e-numuriem).
No Kristīnes Iosavas, vecākās referentes Stratēģiskās komunikācijas projektu grupā

LR Ārlietu ministrijā, bibliogrāfei Aldai Liukei: “Sirsnīgi pateicos par sadarbību, jāsaka,
ka Jūs esat pirmā, kas bez atgādinājuma jau atsūtījāt atskaiti, un atskaite ir izcila. Paldies
par ieguldīto darbu un laiku, esat gan foto pievienojusi, gan tik daudz ziņu bijušas presē un
interneta vidē, liels paldies par Jūsu aktīvo darbošanos un cilvēku iesaistīšanu, katru gadu
izdomājot jaunas un aizraujošas aktivitātes. Alda, labprāt ar Jūsu atļauju nosūtītu Jūsu
atskaiti kā labo paraugu ministrijas sadarbībai ar Eiropas Savienības Informācijas Punktu
(turpmāk tekstā – ESIP), jo šobrīd ministrijas augstāko vadību ļoti interesē jautājums, kā
veidot ciešāku sadarbību ar ESIP”.

4.3. Finansējums personāla attīstībai

Pārskata periodā Valkas NCB personāla attīstībai piešķirti un izlietoti 430.00 EUR.
Tas ļāvis finansēt bibliotekāru dalību deviņos maksas kursos, semināros un konferencēs.
Iekšzemes

mācību

un

darba

komandējumiem

izlietoti

190.00

EUR,

ārvalstu

komandējumam, kas saistīts ar pieredzes apmaiņu – 310.00 EUR.
Smiltenes novada bibliotēkas un tās struktūrvienību apmācību pakalpojumiem
piešķirti 500.00 EUR, personāla attīstībai izlietoti 493.00 EUR. Kopā apmeklēti 35 dažāda
veida profesionālās pilnveides pasākumi – semināri, kursi, konferences, tiešraide,
informācijas un attīstības dienas, forums.
Reģiona bibliotēkām finansējums personāla attīstībai ir bijis pietiekošs.
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4.4. Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi

Valkas NCB
Apmeklēti un zināšanas papildinātas 25 maksas un bezmaksas kursos, semināros un
konferencēs. Ņemot vērā to, ka 2017. gadā tika pārskatīti Bērnu literatūras nodaļas
galvenās bibliotekāres A. Rudītes amata pienākumi, un tie tika papildināti ar vairākiem
punktiem, kuri skar metodisko darbu, 2018. gadā pastiprināta uzmanība pievērsta A.
Rudītes profesionālajai pilnveidei. Apmeklēti un zināšanas iegūtas četru dienu kursos
“Efektīvs un moderns reģiona galvenās bibliotēkas metodiskais darbs”, kā arī apmeklēti
pārējie ar metodiķa darbu saistītie informatīvie semināri. Otrs mācību bloks, kurus
apmeklējot, bibliotekāri papildinājuši zināšanas, saistīts ar BIS ALISE: “Dati: vienkārši par
sarežģīto”, “Administrēšana” u.c.
Pārskata periodā pastiprināta uzmanība pievērsta jaunu kompetenču iegūšanai
darbā ar bērniem:


trīs dienu lekciju un nodarbību cikls “No lasītprasmes līdz lasītpriekam bibliotēkā”;



Valmieras bibliotēkas organizētais seminārs “Bērns un jaunietis bibliotēkā”;



Skaļās lasīšanas reģionālo kuratoru seminārs LNB;



Cēsu bibliotēkā konference “Bibliotēkas = ludotēkas”.
Valkas NCB galvenā bibliogrāfe I. Grīslīte un galvenā bibliotekāre M. Sausā

pievienojās Cēsu reģiona kolēģiem pieredzes apmaiņas braucienā uz Austrijas un
Slovākijas bibliotēkām.
Reģions
Reģiona bibliotēku darbinieki visa gada garumā izmantojuši iespēju mācīties un
piedalīties ne tikai Valkas NCB organizētajos semināros, bet arī citu organizāciju
apmācībās. Piemēram, Smiltenes novada Bilskas bibliotēkas vadītāja devusies uz
nodibinājuma “Sokrata tautskola” organizēto lekciju “Sevis iepazīšana” un biedrības
“Vilkumuiža 2011” organizētajām apmācībām “Bērnu emocionālā audzināšana”.

4.5. Problēmas un to risinājumi personāla jomā
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Personāla jomā jau gadiem iezīmējas vairākas tendences, viena no tām personāla
novecošana.
Tabula “Bibliotekārie darbinieki pa vecuma grupām”
Dalījums pa
vecuma
grupām
Skaits

< 20

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

2 jeb
5%

3 jeb
7%

6 jeb
14%

21 jeb
50%

9 jeb
22%

1 jeb 2%

50% no visiem reģiona bibliotekāriem ietilpst vecuma grupā 50 – 60 gadi. Zināmā
mērā tas atspoguļojas uz darba kvalitāti. Pieredze liecina, ka jaunu darbinieku ienākšana
(arī no citām profesijām) ienes darbā jaunas iniciatīvas, radošu pieeju darba uzdevumu
veikšanai, īpaši darbā ar bērniem un jauniešiem.
No Smiltenes bibliotēkas pārskata: “No astoņiem bibliotekārajiem darbiniekiem
tikai divi ir zem 50 gadu vecuma. Darbinieku vidējais vecums ir 53 gadi. Kolēģes ir ar lielu
darba stāžu. Jābūt ļoti atvērtiem, lai apgūtu visus jauninājumus un izmaiņas bibliotēku
darbā. Dažiem tas izdodas labāk, citiem grūtāk.”
Daļa pagastu bibliotekāru, samazinoties iedzīvotāju skaitam un līdz ar to bibliotēku
galvenajiem rādītājiem, necenšas apzināties un nostiprināt savu lomu, nemeklē jaunas
pieejas darbam, bet gan ļaujas zināmam pesimismam (iedzīvotāju skaits samazinās, bērni
kūtri grāmatu lasītāji, lietotāju datori novecojuši, interneta ātrums neapmierinošs, algas
zemas u.tml.).
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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
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
-0.1
-0.9
+0.2
-0.9
-11
+5
- 27
+4
+8
-8
-8
-7
-6.2
-5
-10
-5
-22
-26

2016

2017

2018

1552
479
29873
12243
40121
52761
26176
24230
9065

1551
480
27014
9579
43192
48959
24640
21976
7435

1537
476
28248
9941
39772
45788
23307
20949
5526

29

30

30

+3

nemainīgs

64
5325

63
5181

61
5173

-2
-3

-3.2
-0.2

* Izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās
uz 01.01.2019.
Pēdējos trīs gadus reģistrēto lasītāju skaits ir stabils, ar nelielu tendenci
samazināties. Apmeklējumu skaits palielinājies par 5%. Lielāko šī pieauguma daļu sastāda
anonīmo jeb vienreizējo apmeklētāju rūpīgāka uzskaite, kas veikta Cirkulācijas modulī
(iepriekšējos gados daļēja uzskaite veikta manuāli). Nedaudz audzis pieaugušo abonementa
apmeklējums. Īpaši aktīvi strādāts Bērnu literatūras nodaļā, organizējot dažādus
pasākumus mērķauditorijai ārpus bibliotēkas telpām (par 883 apmeklējumiem vairāk kā
2017. gadā). Taču, neskatoties uz pozitīvo apmeklējuma rādījumu, izsniegums krities par
7%. Diemžēl interese gan par grāmatu, gan arī periodikas lasīšanu turpina kristies. Tomēr
jārēķinās, ka mainās informācijas ieguves avoti un paradumi, un cilvēki izmanto visas
mūsdienu piedāvātās iespējas, mazāk laiku atlicinot grāmatu un laikrakstu lasīšanai. No
aktīvajiem lasītājiem 25% ir krievu valodā lasošie. Šīs kategorijas lasītājiem nedaudz
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pietrūkst interesējošā literatūra oriģinālvalodā (kriminālā, trillera un mīlestības tematikas).
No 2018. gadā iepirktajām grāmatām pieaugušajiem 20% ir krievu valodā. Tas nozīmē, ka
nedaudz jāpalielina iepirkto izdevumu skaits krievu valodā.
Bibliotekārais aptvērums ir 30% no iedzīvotāju skaita Valkas pilsētā.
Lai arī bibliotēkas mājas lapas apmeklējums krities par 8%, to kompensē
bibliotēkas profilu apmeklējums sociālos tīklos. Tas norāda uz

tendenci saņemt

informāciju pēc iespējas vienkāršāku, īsāku, koncentrētāku un ātri.
Lasītavā abonēti 46 nosaukumu laikraksti un žurnāli. Diemžēl jaunie izdotie žurnāli
nav ieguvuši cerēto lasītāju pieprasījumu, piemēram grāmatžurnāls “I'mperfekt”.
Ievērojami ir zudusi lasītāju interese par žurnāliem “Mistērija” un “Taka”. Sekojot
cirkulācijas datiem, no periodikas visvairāk lasīts reģiona laikraksts “Ziemeļlatvija”, tam
seko “Latvijas Avīze”, bet visbiežāk lasītie žurnāli – “Ieva” un “Kas Jauns”. Jūtami
mazinājusies interese par Latvijas Rakstnieku savienības izdoto laikrakstu “konTEKSTS”
un žurnālu “Rīgas Laiks”. Nemainīgi labs izsniegums žurnālam “Praktiskais Latvietis”.
Valkas NCB samazinājies pirmreizēji reģistrēto lasītāju skaits.
Pirmreizēji reģistrēti lasītāji
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Bērnu
abonements
50

Bērnu
lasītava
31

Interneta
punkts
65

18

50

23

50

Gads

Abonements

Lasītava

2017

56

2018

52

Kopā
224
193 (-31
jeb -14%)

Reģions
Pārskata periodā reģiona bibliotēkās galvenie darba rādītāji ir samazinājušies par
2% (lasītāju skaits, izsniegums). Ievērojami krities izsniegums bērniem (par 24%).
Bibliotēku lietotāju skaits samazinājies par 173 jeb 2%. Vērtējot atsevišķas bibliotēkas,
lietotāju skaits nedaudz pieaudzis deviņās bibliotēkās. Savukārt apmeklējums un
izsniegums palielinājies 11 bibliotēkās. No visiem bibliotēku lietotājiem 30.4% ir bērni un
jaunieši līdz 18. gadiem. Bērnu un jauniešu kā lietotāju skaits pieaudzis sešās bibliotēkās.
Kopumā bērnu un jauniešu kā bibliotēku lietotāju un to apmeklējumu skaits turpina
samazināties. Bibliotekāri šo tendenci pamato ar to, ka bērni un jaunieši arvien vairāk laika
atvēl mobilajām ierīcēm – viedtālruņiem, planšetdatoriem. Arī datorlietotāju skaits
bibliotēkās ir samazinājies, jo daudziem interneta pieeja ir mājās. Piemēram, Bilskas
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bibliotēkas pārskatā atzīmēts, ka sarucis to apmeklētāju skaits, kuri bibliotēkas telpās
izmanto internetu, jo tas pārsvarā visiem ir pieejams telefonos. Reizēm jaunieši, ja ir
iztērējuši savus tarifa plānus, vakaros pulcējas pie bibliotēkas durvīm un tur lieto bezvadu
internetu, bet šos apmeklējumus nav iespējams fiksēt.
Tabula “Reģiona bibliotēku pamatrādītāji”

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

2016

2017

2018

7724
2287
129741
47591
62242
214411
93857
115736
31614

7167
2197
109465
38842
76389
184489
88331
92397
27055

6994
2126
111592
37877
78273
180563
86880
90900
20655

-7
-4
-16
-18
+23
-14
-6
-20
-14

-2
-3
+2
-2
+3
-2
-2
-2
-24

30%

28.6%

28.2%

-5

-1.4

52%
25706

51%
25046

49.7
24831

-2
-2.6

-2.6
-0.9

*Izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās
uz 01.01.2019.
Vēl iemesls – skolu reorganizācija. 2018. gadā reorganizētas Valkas novada
Vijciema un Kārķu pamatskolas. Tās kļuvušas par sākumskolām. Daļa minēto skolu
skolēni rudenī mācības uzsākuši citu novadu skolās, līdz ar to vairs neapmeklē savas
pagasta bibliotēkas.
Smiltenes novada bibliotēka pārskata periodā lielu vērību pievērsusi tam, lai pēc
iespējas precīzāk uzskaitītu un reģistrētu apmeklējumu un izsniegumu. Apmeklējuma
skaits aprēķināts, bibliotēkas apmeklējumiem gadā pieskaitot anonīmā lasītāja un
pasākumu apmeklējumus gada ietvaros BIS ALISE. Bibliotēkas lietotāju skaits
samazinājies par 3.9%. Izsniegums kopā pieaudzis par 7,1%, t. sk. grāmatu izsniegums –
par 10%. Pieaudzis to lietotāju skaits, kuri attālināti izmanto bibliotēkas pakalpojumus.
Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkas pārskatā atzīmēts, ka lauku cilvēki
gados veselības un dažkārt kūtruma dēļ neapmeklē sabiedriskas vietas, tai skaitā arī
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bibliotēku. Lai šo problēmu risinātu, bibliotekāre veic grāmatu pienešanu mājās tiem, kas
kādu iemeslu dēļ nevar atnākt. Kopā tādi ir seši cilvēki.
Strenču novada Jaunklidža bibliotēkas pārskatā iezīmējās vispārējā tendence arī
citās lauku bibliotēkās – grāmatu izsniegumu skaits ar katru gadu samazinās, bet
periodikas izdevumu lasītāju loks paplašinās. Cilvēki arvien vairāk izvēlas lasīt īsus
tekstus.
Valkas novada Kārķu bibliotēkas vadītāja uzsver, ka ievērojami samazinājies
izsniegums bērniem un jauniešiem. Tas izskaidrojams ar to, ka pagastā vairs nav
pamatskola, bet tikai sākumskola ar 18 skolēniem. Nākamgad sagaidāms vēl lielāks bērnu
apmeklējumu un izsnieguma kritums.
Valkas novada Omuļu bibliotēkas pārskats atklāj mazo lauku bibliotēku skaudro
ikdienu. Tur deklarēto iedzīvotāju skaits ir mazliet vairāk par 100, bet faktiski iedzīvotāju
skaits ir ap 80. Kopā no 2018. gadā bibliotēkā reģistrētajiem 63 lietotājiem aktīvi
bibliotēkas apmeklētāji ir tikai 30, no tiem 14 cilvēkiem lasāmviela tiek pienesta mājās.
2019. gadā tiks risināts jautājums par šīs bibliotēkas tālāko likteni.
Savukārt Smiltenes novada Palsmanes bibliotēkas vadītāja atzīmē, ka bibliotēkas
lietotāju skaits un apmeklējums ir stabils, ar tendenci palielināties. Bērnu skaits nedaudz
palielinājies, jo Palsmanes pamatskolā mācās arī bērni no kaimiņu pagastiem, kuri pēc
stundām, gaidot autobusu, ir čakli bibliotēkas apmeklētāji.
Reģionā iedzīvotāju iesaistījums – 28.2%, kas ir vidējs rādītājs. Bērnu iesaistījums
– 49.7%. Minētie rādītāji liecina, ka bibliotekāro aptvērumu ar aktīvāku un radošāku darbu
ir iespējams palielināt.

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi

Pārskata periodā Valkas NCB ir bijuši pieejami visi līdzšinējie pakalpojumi. Jauni
pakalpojumi nav ieviesti. Interneta pakalpojumi, maksas pakalpojumi (kopēšana,
skenēšana, printēšana), uzziņas un konsultācijas ir sniegtas pieprasītā apjomā.
Smiltenes novada bibliotēkā trīs lietotāju datoriem pievienoti ID karšu lasītāji,
piedāvājot lietotājiem iespēju dokumentus parakstīt elektroniski.
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5.3. Sabiedrības, lasītāju viedokļu izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti

Lai uzlabotu bibliotēkas pieejamību, vairākās bibliotēkās mainīts darba laiks.
Valkas NCB no 1. oktobra pirmdienās atvērta no pl. 9.00 – 19.00, bet sestdienās no pl.
9.00 – 14.00.
Strenču novada Plāņu pagasta bibliotēka piektdienās atvērta no pl. 11.00 – 18.00, lai
bibliotēku varētu apmeklēt skolēni un tie pagasta bērni, kuri piektdienās atbrauc mājās no
tehnikuma un skolām Valmierā, Smiltenē, Priekuļos, Bilskā. Minētās bibliotēkas apkalpes
teritorijā nav bērnudārza un skolas.
Strenču bibliotēkas pārskatā uzsvērts, ka paaugstinājusies iedzīvotāju uzticība
bibliotēkas darbiniekiem, jo arvien vairāk cilvēki lūdz palīdzību dažādu elektronisko
pakalpojumu izpildē.
Smiltenes bibliotēkā 2018. gada nogalē uzsākts darbs pie bibliotēkas lietotāju
aptaujas anketas izstrādāšanas. Daudzas labas un cildinošas atsauksmes par Smiltenes
bibliotēkā rīkotajiem pasākumiem un bibliotēkas darbiniekiem ir ierakstītas Atsauksmju
grāmatā.

5.4. Ārējie apkalpošanas punkti

Pamatojoties uz nosaukuma “Ārējās apkalpošanas punkts” skaidrojumu (izvietoti
iestādēs, organizācijās, uzņēmumos), Valkas reģionā tādu nav. 2018. gadā darbu turpināja
Smiltenes novada Bilskas bibliotēkas struktūrvienība “Loberģu bibliotēka” – bibliotekārs
uz 0.5 slodzi, krājums – 2858 vienības, divi datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotekāre
strādā ar BIS ALISE Cirkulācijas, SBA, Komplektēšanas moduli. Ir vienots budžets ar
Bilskas bibliotēku. Krājuma papildināšanai gadā atvēlēti 419.00 EUR, t. sk., grāmatas
iegādātas par 123.00 EUR, periodika abonēta par 296.00 EUR. Tā kā bibliotēkas
apmeklētāju bērnu un jauniešu līdz 18 skaits Bilskā un Loberģos ir atšķirīgs, tad arī
izlietotais finansējums bērnu krājuma papildināšanai nav vienāds. Bērnu grāmatu iegādei
2018. gadā izlietoti 27% no kopējā finansējuma krājuma papildināšanai, tajā skaitā Bilskā
25%, bet Loberģos 2%. Bilskā iegādātas 25, bet Loberģos trīs bērnu grāmatas. Loberģos
aktīvāks darbs veltīts vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem ir vairāk brīva laika, lai
apmeklētu bibliotēku. Ikdiena rāda, ka pasākumu apmeklētāju skaits lēnām sarūk. To var
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izskaidrot ar faktu, ka Loberģu iedzīvotāju skaits pakāpeniski samazinās, kā arī cilvēki
kļūst kūtrāki, nevēlas iziet no mājas. Tā laukiem ir raksturīga situācija.
Jērcēnu pagasta bibliotēkas-informācijas centra ārējās apkalpošanas punkts
nodrošina Jērcēnu pagasta Ķeižu iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumus „Atbalsta centrā
Liepugatves” (8 km no Jērcēnu pagasta bibliotēkas): grāmatu, preses izsniegšanu,
kopēšanu, printēšanu, datoru ar interneta pieslēguma pieejamību.
Smiltenes novada Grundzāles pagastā 2017. gadā tika slēgts apkalpošanas punkts
apdzīvotā

vietā

Aumeisteri.

Lai

nodrošinātu

iedzīvotājiem

bibliotekāros

pamatpakalpojumus, Grundzāles bibliotekāre katru otro trešdienu ved grāmatas un
periodiku uz Aumeisteriem, kur zināmāa laikā un vietā notiek lasāmvielas apmaiņa.
Regulāri šo pakalpojumu izmanto 10 iedzīvotāji. Grundzāles bibliotēkai, lai nodrošinātu
Aumeisteru iedzīvotājus ar jaunākajiem žurnāliem un grāmatām, krājuma iegādei
finansējums ir palielināts. Ar transportu nodrošina Grundzāles pagasts pārvalde.

5.5. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām

Līdz ar to, ka reģiona bibliotēkās telpu piekļuves uzlabojumi nav veikti, 2018. gadā
izmaiņas bibliotēku pieejamībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nav notikušas. Valkas
NCB personas ar īpašām vajadzībām var iekļūt bibliotēkas 1. stāvā un iepazīties ar tur
esošo jaunāko periodiku, kā arī izmantot datoru ar interneta pieslēgumu. Cilvēki, kuriem ir
grūtības nokļūt abonementā un lasītavā 2. stāvā, tiek apkalpoti 1. stāvā.
Sociālo riska grupu cilvēkiem (pensijas vecuma, personas ar garīgu invaliditāti, no
psihoaktīvām vielām atkarīgas personas, romi) tiek sniegtas konsultācijas, kā arī praktiska
palīdzība e-pasta izveidē, iesniegumu sagatavošanā un bankas kontu izdrukā iesniegšanai
sociālajā dienestā.
Smiltenes bibliotēkas pārskatā atzīmēts, ka personas ar invalīdu ratiņiem un jaunās
māmiņas ar bērnu ratiņiem var iebraukt bibliotēkā, taču tālāk nokļūšana abonementā un
lasītavā ir neiespējama, jo visās telpās ir sliekšņi un šauras durvis.
Desmit reģiona bibliotēkas turpinājušas grāmatu un periodikas piegāde lasītājiem
uz konkrētu dzīves vietu. Valkas pilsētā četriem lasītājiem uz māju tiek piegādāti žurnāli,
bet vienu iedzīvotāju ar redzes traucējumiem reizi nedēļā bibliotekāre apmeklē mājās un
lasa priekšā.
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5.6. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķauditorijām vai interešu
grupām, tematiskie pasākumi

Valkas NCB
Aktīvākās mērķauditorijas – bērni un jaunieši līdz 18 gadiem un seniori. Pieaugušo
auditorijai notikušas vairākas apmācības darbam ar e-pakalpojumiem valsts pārvaldes
pakalpojumu portālā. Iedzīvotāju atsaucību guvuši bibliotēkas rīkotie pasākumi – tikšanās
ar literātiem, grāmatu atvēršanas svētki, Dzejas dienas, ikgadējie Grāmatu svētki,
Bibliotēku nedēļas pasākumi, Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas un e-prasmju nedēļas
aktivitātes, radošās darbnīcas u.c. Pieaugušo pilsētas iedzīvotāju auditorijai noorganizēti 24
tematiskie pasākumi.
Gada interesantākie un plašāko apmeklētību ieguvušie pasākumi:


tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko (Pielikumā skat. 6.att.);

Uz tikšanos ar Latvijā šobrīd visvairāk lasīto darbu autori bija ieradušies ne vien
bibliotēkas lasītāji, bet arī interesenti, kas veido personīgās bibliotēkas. Saruna risinājās
dialoga formā, kuras laikā varēja iepazīt Karīnas Račko domas par viņas grāmatās
aprakstītiem personāžiem, notikumiem, kā arī sabiedrības reakciju uz šīm atklātajiem
erotisko ainu aprakstiem, un nepieciešamību pēc šāda žanra literatūras.


tikšanās ar dziesminieku Valdi Atālu un grāmatas “Elles debesis” prezentācija;

Pasākumā mākslinieks dalījās ar savām idejām par nākamo grāmatu, stāstīja par savu
pieredzi dzīves jēgas meklēšanā. Salīdzinot šīs abas tikšanās, interesanti, ka lielāku
klausītāju loku izpelnījās Valdis Atāls, kaut Karīnas Račko grāmatas Valkas bibliotēkā
2018. gadā bija vislasītākās, pārspējot pat izdevniecības “Kontinents” bestsellerus, kas
iepriekšējos gadus bija lasītāko grāmatu priekšgalā.


ikgadējās novada Dzejas dienās klausītājus emocionāli uzrunāja dzejnieces Madara
Gruntmane un Marija Luīze Meļķe;



veiksmīgākā izstāde “Cimdi ar īpašo stāstu” (Pielikumā skat. 2.att.).

 Tā bija iecerēta kā Valkas novada iedzīvotāju veltījums Latvijai simtgades svētkos.
Gatavošanās izstādei notika mēneša garumā, kura laikā tika nesti cimdi – dāvināti un
mantojumā saņemti, tālu ceļu mērojuši un pavisam nesen uzadīti. Galvenais šīs izstādes
atslēgas vārds bija “stāsts”, jo katrs cimdu pāris, kas nonāca bibliotēkā, bija īpašs, tas
saistījās ar neaizmirstamām atmiņām par adītāju, dāvinātāju vai notikumu.
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Novembrī Valkā norisinājās Zviedrijas dienas, kas mēneša garumā vērsa uzmanību
uz kaimiņzemes sabiedrības un kultūras aktualitātēm. Valkā notika filmu demonstrēšana
un tikšanās ar Zviedrijas Karalistes vēstnieci Latvijā Anniku Jaganderi. Valkas bibliotēkā
vēstniece viesojās 14. novembrī, kad notika bērnu radošo darbu konkursa noslēgums ar
laureātu apbalvošanu un ceļojošās izstādes “Kur bērnam augt” atklāšana. Pieaugušo nodaļā
vēstniece apskatīja izstādes “Kaimiņzeme pāri jūrai”, “Zviedrija” un Latvijas simtgadei
veltīto cimdu izstādi. Saņemot dāvanā Valkas bibliotekāres Aijas Rudītes adīto cimdu pāri,
Annika Jagandere pateicās un pauda atzinību latviešiem, kas, viņasprāt, visi esot adītāji.
(Pielikumā skat. 4.att.)
Reģions
Pasākumi organizēti gan pieaugušo auditorijai, gan bērniem un jauniešiem.
Pārskatos atzīmēts, ka pagastos visatsaucīgākie pasākumu apmeklētāji ir seniori. Kā katru
gadu, plaši izvērsts izstāžu darbs, bet diemžēl jāatzīmē, ka šim pakalpojumam trūkst
pieprasījuma, izņemot tās izstādes, kurās aplūkojami pagasta cilvēku radošie darbi.
Smiltenes novada Bilskas bibliotēkā Valsts svētku ietvaros veidota izstāde “100
gadu senas pastkartes Latvijas simtgadei. (Pielikumā skat. 32.att.)
Strenču pilsētas bibliotēkā par ikdienu kļuvuši ģimeņu apmeklējumi. Mazie lasītāji
pavisam droši dodas pie plaukta ar bērnu grāmatām vai krāso viņiem sagatavotos
zīmējumus, kamēr vecāki izvēlas sev nepieciešamo literatūru vai strādā pie datora. Plašu
atsaucību raisījusi iespēja bibliotēkā skatīties Latvijas simtgades filmas “Ievainotais
jātnieks”, “Nameja gredzens” , “Paradīze 89”.
Bibliotēku nedēļas ietvaros noorganizēti Valkas, Smiltenes un Strenču novada
Grāmatu svētki, kur pozitīvas emocijas gūtas tiekoties ar rakstnieku Arno Jundzi. Svētku
izskaņā, godinot novadnieka Jāņa Ziemeļnieka piemiņu, klātesošajiem dota iespēja
klausīties muzikālu dzejas uzvedumu “Neīstie akmeņi” ar mūzikas autoru Juri Kulakovu
pie klavierēm. To iestudējis Strenču Jāņa Ziemeļnieka tautas teātris.
Strenčos tiek organizēti pasākumi ar derīgu, praktisku ievirzi. Daudz jaunu atziņu
un pamācību pasākuma apmeklētāji saņēmuši no tomātu audzētājas Natālijas Zeltiņas.
Priecēja tas, ka pasākumā dalību ņēmuši arī vīrieši, kuri ir retums bibliotēkas pasākumu
auditorijā.
Veselības veicinošās nodarbības sniegušas iespēju pilnveidot zināšanas un tās
praktiski izmantot dzīves uzlabošanai. Joprojām Strenčos kupli apmeklētas ir vingrošanas
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nodarbības fizioterapeita vadībā, kur vingrojumu intensitāte ir sadalīta sēdoša darba
veicējiem un mazākas intensitātes vingrojumi senioriem.
Nodarbībās “Ēd taupīgi, bet veselīgi” apgūtas prasmes veselīgu ēdienu gatavošanā
un kā ieklausīties sevī un tikt galā ar ikdienas stresu, nomierināt savus steidzīgos prātus. To
strencēnieši centušie iemācīties radošajās nodarbībās, veidojot un krāsojot mandalas un
mācoties apgleznot porcelānu.
Viens no pamatnosacījumiem, lai izdotos pasākums, ir piemērotas telpas. Ieguvēji
šajā ziņā ir Strenču novada Plāņu pagasta iedzīvotāji, kuriem skatīties filmas, baudīt
koncertus piedāvā Jaunklidža bibliotēka – saieta nams. Maijā, jūnijā eksponēta audējas
Māras Znotiņas (Ogre) un Vijas Dzirkales (Cēsis) darbu izstāde “Savam un citu priekam”,
kurā varēja aplūkot gan tautiskus brunčus, gan segas un villaines. 31. martā sadarbībā ar
Strenču kultūras centru notikusi Lieldienu atzīmēšana “Ripo, saulīt, pār kalna galu”.
Emocionālākais un sirsnīgākais pasākums noticis pavasarī – vokāli instrumentālā ansambļa
“Svīres” koncerts “Saules vārdi”. Koncerta laikā trīs mūziķes, kuras bija izvēlējušās
koncertēt 10 skaistākajās Latvijas bibliotēkās, klausītājus priecēja, spēlējot 16 dažādus
mūzikas intrumentus. Aprīļa nogalē Jaunklidzī viesojās Smiltenes senioru grupa no
Smiltenes, kuru organizētais pasākums notika sadarbībā ar folkloras kopu “Mežābele” un
biedrību “Kāre”.
Grundzāles

bibliotēkā

decembrī

kopā

ar

biedrību

“Lauku

partnerība

ZIEMEĻGAUJA” organizēts seminārs “Padari savu darbu par hobiju, un tev nekad vairs
nebūs jāstrādā”, kuru apmeklēja daudz vietējo iedzīvotāju. (Pielikumā skat. 36.att.)
Neparastākais notikums Jaunklidzī – sadarbībā ar Strenču kultūras centru tika
rīkots konkursa “Dziesma manai paaudzei” laureātu koncerts un Latvijas Simtgades
zaļumballe. Novembrī ar svētku ieskaņas koncertu “Es esmu Latvija” saieta namā uzstājās
Strenču mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji. Netradicionāls pasākums – gada nogalē
bibliotēkas apmeklētāji piedalījās no 1000 gabaliņiem sastāvošas Latvijas simtgades puzles
salikšanā.
Smiltenes bibliotēkā plaši izvērsts tematisko pasākumu organizēšanas darbs.
Plašāku rezonansi pilsētā ieguvušas izstādes, pasākumi:


veikmīga sadarbība izvērsusies ar Smiltenes ģimnāziju, organizētajot izstādi “100
grāmatas Smiltenei”;

 Izstāde “Smiltene 100 grāmatās” ir par grāmatām, kurās minēts Smiltenes vārds. Ir
izveidots grāmatu saraksts ar grāmatu nosaukumiem, to autoriem, izdevējiem, izdošanas
gadiem un lappusēm, kurās ir minēts vārds Smiltene, kā arī cilvēka vai organizācijas vārds,
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pie kā šī grāmata atrodas, kā arī komentāri, kādā saistībā ir pieminēts Smiltenes vārds, lai
arī vēlāk šis saraksts būtu noderīgs ikvienam interesentam, kas veiks kādu pētījumu vai
varbūt, meklēs informāciju par saviem radiniekiem. Kopā ar Smiltenes bibliotēkas
bibliotekārēm tika rasta iespēja noformēt sienu ar grāmatu attēliem un aprakstiem.
(Pielikumā skat. 31.att.)


Luhaera personālizstādes “Noskaņu variācijas Latvijas simtgadei;



igaunietes Eves Austes no Repinas izstāde “Kādā krāsā draudzība” (Pielikumā skat.
38.att.).



Veiksmīgi noritējusi bibliotēkas dalība Smiltenes pilsētas svētkos – fotogrāfēšanās
ar lasītprieka varoni, senvārdu minēšana, mīļākās vietas atzīmēšana Smiltenes kartē
un novēlējumu rakstīšana Latvijas simtgadei. (Pielikumā skat. 37.att.) Kopā ar
Smiltenes kultūras centru noorganizēts Dzejas dienas pasākums ar Guntara Rača
piedalīšanos. Novembrī notikusi tikšanās ar rakstnieku Jāni Ūdri.

5.7. Uzziņu un informācijas darbs

Bibliogrāfiskais uzziņu un informācijas darbs organizēts atbilstoši interesentu
pieprasījumam un vajadzībām, balstoties uz tradicionālo un elektronisko informācijas
avotu izmantošanu. Veicot uzziņu un informācijas darbu, izmantoti visi reģiona bibliotēkās
pieejamie resursi – uzziņu literatūras krājumi, elektroniskie katalogi, datubāzes u.c.
elektroniskie resursi, novadpētniecības materiāli. Valkas NCB apmeklētāji lūguši dažādas
sarežģītības pakāpes uzziņas. Vairāki apmeklētāji 2018. gadā interesējās par personu datu
apstrādi. Diezgan daudziem skolēniem, rakstot zinātniski pētnieciskos darbus (turpmāk
tekstā – ZPD), bija nepieciešamas uzziņas par Valkas novadu.
Kārķu pagasta bibliotēkā ir vairākas iedzīvotāju grupas, kas nāk uz bibliotēku pēc
palīdzības. Vieniem nepieciešama palīdzība internetbankas lietošanā, otriem nepieciešams
izdrukāt/ ieskenēt kādu dokumentu, trešā grupa – lai ieskenētu dokumentu aizsūtītu uz
kādu iestādi, un vēl ir apmeklētāji, kuriem nepieciešams meklēt pirkšanas un pārdošanas
sludinājumus, izveidot e-pastu, izveidot e-pierakstu pie ārsta u.tm.. Šie nav plānoti
pasākumi, bet gan pēc vajadzības. Vecums un nodarbošanās – ļoti dažādi, gan seniori, gan
strādājošie, gan bezdarbnieki, gan skolēni.
Arī Strenču pilsētas bibliotēkas ikdienas darba neatņemama sastāvdaļa ir uzziņu,
informācijas sniegšanas un izglītojošais darbs. Iedzīvotāju kategorija, kuri paši vēl nav
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pietiekami apguvuši informācijas meklēšanas rīkus interneta vidē, izmanto un paļaujas uz
bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Aktuāli ir visdažādākie pakalpojumi un uzziņas evidē – biļešu cenu izpēte un biļešu rezervācija lidojumiem, medicīnisko izmeklējumu
informācijas ieguve no interneta vides, reģistrēšanās rindā uz veselības aprūpes
pakalpojumiem, elektronisko deklarāciju aizpildīšana VID mājas lapā pārmaksāto nodokļu
atguvei, palīdzība internetbanku lietošanā, iesniegumi sociālajam pabalstam slimības lapas
gadījumā, darba sludinājumi, pārdošanas sludinājumu ievietošana, CV izveide un
nosūtīšana, saziņa ar e-pasta palīdzību ar dažādām iestādēm un institūcijām – tas viss
kļuvis par bibliotēkas darbinieku ikdienu.
Jērcēnu pagasta bibliotēkas-informācijas centra apmeklētāji lūdz palīdzību, lai
darbotos internetbankās, portālos e-Latvenergo, LMT, Lattelekom, VID, e-pakalpojumi.lv,
Latvija.lv. Bibliotēka palīdz iedzīvotājiem sazināties ar pašvaldības specialistiem, veicina
iedzīvotāju sadarbību ar vietējām NVO: “Glābiet bērnus”, “Esam Jērcēniem”, “Mednieku
biedrību Jērcēni”.
Eiropas Savienības informācijas punkta darbība
Pārskata periodā aktīvi darbojās Valkas NCB un Smiltenes novada bibliotēkas
ESIP. Abu bibliotēku ESIP atrodama vispusīga un aktuāla informācija par jautājumiem,
kas saistās ar Eiropas Savienību. Galvenie uzdevumi ir nodrošināt sabiedrību ar
informāciju par Eiropas Savienību, tās vēsturi, politiku, dalībvalstīm, kā arī Latvijas dalību
tajā.
Valkas NCB ESIP piedāvāja dažādas izstādes, piemēram, rotējošās prezidentūras
valstu, Bulgārijas un Austrijas, iepazīšana, Igaunijas un Lietuvas valsts simtgades svētki,
kurās varēja iepazīties ar ķaimiņvalstu svarīgiem notikumiem un literāriem darbiem.
Visnozīmīgākā ESIP aktivitāte pagājušajā gadā bija Eiropas dzimšanas dienai veltītais
pasākums un izstāde “Vienotas dažādībā”, kur varēja apskatīt valcēnietes Anitas
Kozlovskas eiro monētu kolekcijas albumu (19 eiro zonas valstu monētas), un Valkas
Mākslas skolas audzēkņu darbus. Interesants bija Latvijas Bankas piedāvātais foto mirklis
– fotostends. (Pielikumā skat. 8.att.) Latvijas Bankas eksponētie materiāli sniedza nelielu
ieskatu Latvijas Jubilejas monētās. Tās lika aizdomāties par Latvijas kultūras mantojumu,
tā daudzveidību un vērtībām, uzsverot, ka 2018. gads bija Eiropas Kultūras mantojuma
gads. Pasākumu apmeklēja 35 bibliotēkas apmeklētāji un 152 Valkas Jāņa Cimzes skolas
audzēkņi.
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Arī Smiltenes novada bibliotēkā sirsnīgā, izzinošā un atraktīvā veidā tika nosvinēta
Eiropas diena. Svinības tika atklātas Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļā, kur uz pasākumu bija ieradušies Smiltenes vidusskolas 4.c klases skolēni.
Pasākuma ietvaros skanēja franču, gruzīnu un latviešu mūzika. Uzstājās programmas
“Erasmus+” brīvprātīgās Mariam Tlashadze no Gruzijas un Lucie Hoarau no Francijas,
kuras uz laiku dzīvo un strādā Smiltenes novadā. Viktorīnas “Atpazīsti Eiropas valstis
karodziņos” rīkotājus patīkami pārsteidza bērnu lieliskās zināšanas, minot Eiropas valstu
karodziņus. Aizrautīgos dejas ritmos visus iesaistīja Mariam no Gruzijas. Par aktīvu
līdzdarbošanos Eiropas dienas pasākumā katrs pasākuma dalībnieks saņēma pateicību un
balviņas un svētku izskaņā cienājās ar saldumiem.
Eiropas dienas svinības turpinājās Smiltenes novada bibliotēkā kopā ar senioriem –
sarunās par ceļošanu kā kultūrvēsturisko vērtību izzināšanas veidu, uzklausot Līvu
Anderšmiti no Smiltenes Tūrisma Informācijas Centra, kura pastāstīja par ceļojumu
iespējām, jaunākajiem maršrutiem, vairāk pakavējoties pie skaistās Horvātijas, iepazīstot
Francijas un Gruzijas kultūrvēsturisko mantojumu Lucie un Mariam sagatavotajās
prezentācijās. Arī seniori dalījās pieredzē ar saviem ceļojumu iespaidiem. Erudīcijas spēlē
“Izzini Eiropas kultūras mantojuma vērtības”, kuru vadīja Smiltenes ESIP koordinatore
Alda Liuke, bija jāatpazīst dažādu valstu simboli, rakstnieki, mūziķi, mākslinieki, dažādas
celtnes. Arī šajā spēlē par pareizajām atbildēm labākie saņēma balvas. Mērķis bija seniorus
iepazīstināt ar Eiropas kultūras mantojumu kā unikālu vērtību, veidojot izpratni par kopīgu
vēsturi un kultūras bagātībām. Parādīt, ka Latvijas attīstība cieši saistīta ar Eiropu, tādējādi
stiprinot ikviena piederības sajūtu Eiropas saimei. Gan interaktīvā erudīcijas spēle,
prezentācijas, gan arī dalīšanās pieredzē kultūrvēsturisko vērtību izzināšanā vairoja izpratni
un mudināja ikvienu aizdomāties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas un saudzēšanas
nepieciešamību, lai nodotu tālāk nākamajām paaudzēm.

5.8. Bibliotēku izglītojošā darbība

Valkas NCB nav mācību klases, tādēļ iedzīvotāju apmācības darbs nav izvērsts, kā
arī nav izglītojošās darbības funkcijas pieprasījuma. Valkā ar iedzīvotāju skaitu 5173 ar
pieaugušo izglītību, piedāvājot kursus un lekcijas, nodarbojas Latvijas – Igaunijas institūts,
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, mācību centrs “BUTS”. Bibliotēkai atrast
jaunas mērķgrupas nav tik vienkārši un konkurēt jau ar esošajām izglītošanas funkciju
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pildošajām institūcijām nav nepieciešams. Bibliotēkā ir notikuši atsevisķi semināri par
VSAA pakalpojumu pieprasīšanu elektroniski, par Smart-ID un kodu kalkulatoru ieviešanu
finanšu darījumu veikšanā, semināri par VID elektroniskās deklarēšanās sistēmu.
Smiltenes bibliotēkā Digitālās nedēļas ietvaros uz datorapmācībām tika aicināti
pieaugušie bez priekšzināšanām. 22. martā Nacionālais veselības dienests organizēja
semināru iedzīvotājiem par e-veselību un ar to saistītajiem jautājumiem. Pagastu
bibliotēkās regulāri notikušas individuālas apmācības iedzīvotājiem, kuri vēlas apgūt
internetbankas un kodu kalkulatoru lietošanu un citus e-pakalpojumus.
Bibliotēku darbinieki ne tikai palīdz un meklē informāciju interneta resursos, bet arī
apmāca lietotājus informācijas meklēšanā, izmantojot dažādas datubāzes. Īpaši noderīgi tas
ir skolēniem un studentiem, kuri tiek iepazīstināti ar Valkas, Smiltenes un Strenču novada
bibliotēku kopkatalogu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogu un datubāzēm:
Periodika.lv, Letonika.lv, News.lv u.c., lai arī ikdienā viņi patstāvīgi mācētu meklēt sev
nepieciešamo informāciju, izmantojot bibliotēkās pieejamos resursus.
Zvārtavas bibliotēkā e-prasmju nedēļā notika apmācības par e-pasta izveidošanu un
maksājumiem internetā. Bibliotēkas vadītāja konsultē iedzīvotājus par dažādiem
lauksaimniecības jautājumiem, deklarācijas aizpildīšanu, sniedz konsultācijas datoru
lietotājiem, kā sameklēt informāciju internetā, kā meklēt materiālus grāmatās,
enciklopēdijās, kā darbojas bibliotēka, ko piedāvā bibliotēka, kādi ir tās pakalpojumi.
Bilskas pagasta bibliotēkā informācijas un izglītojošais darbs notiek ar senioriem,
kuriem ir neskaidrības darbam internetā, piemēram, rēķinu elektroniska apmaksa,
elektrības skaitītāju rādījumu elektroniska iesniegšana u.c.
Brantu pagasta bibliotēkā lietotājiem atskaites periodā sniegtas individuālas
apmācības datoru un interneta izmantošanā, piemēram, kā reģistrēties pakalpojumu
sniedzēju portālos, veikt maksājumus, kā izmantot un kādu informāciju var iegūt portālā
Latvija.lv.
Grundzāles pagasta bibliotēkā iedzīvotājiem

tika piedāvātas individuālās

konsultācijas pie datora “Droša e-pasta izveidošana” un “Digitāla saziņa ar valsti: noderīgi
e-risinājumi”. Diemžēl, atsaucība nebija liela.
Arī citās reģiona bibliotēkās apmeklētāju konsultēšana notiek ikdienas darbā, darba
procesā. Savas zināšanas bibliotēku darbinieki papildināja kursos “Digitālā saziņa ar valsti:
dzīves situācijās noderīgi e-risinājumi”, kas lieti noder gan pašiem, gan apmācot citus.
(Pielikumā skat. 33.att.)
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5.9. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas
pieejamība iedzīvotājiem

Valkas NCB 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. Bibliotēkā tiek izvietotas arī citu pašvaldības iestāžu
un nevalstisko organizāciju afišas un informatīvie materiāli par pasākumiem un citām
aktivitātēm pilsētā un novadā. Bibliotēkai tiek piegādāts tālākizplatīšanai apmeklētāju vidū
laikraksts „Darbs Valgā un Valkā”. Visaktuālākā informācija ir iegūstama internetā Valkas
novada mājaslapā, portālā Latvija.lv, kur ir iespēja arī saziņa ar vairākām valsts iestādēm.
Smiltenes bibliotēkas apmeklētājiem pieejami Smiltenes novada pašvaldības
bezmaksas izdevuma “Smiltenes Novada Domes Vēstis” jaunākie un visi iepriekšējie
numuri no 2011. gada. Līdzīgi informāciju par pašvaldības darbu iegūst arī Strenču novada
bibliotēku apmeklētāji, kuriem bibliotēkās pieejams izdevums “Strenču Novada Vēstis”.
Lai gan Valkā un Smiltenē ir izveidoti Valsts un pašvaldības vienotie klientu
apkalpošanas centri (turpmāk tekstā – PVKAC), kuros var saņemt novadu pašvaldības
pakalpojumus, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kurus nodrošina šo iestāžu darbinieki, kā arī
Uzņēmuma reģistra, Valsts darba inspekcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(turpmāk tekstā – PMLP) un Lauku atbalsta dienesta e-pakalpojumus, tomēr viena daļa
iedzīvotāju joprojām nāk uz bibliotēkām ar lūgumu palīdzēt noskaidrot un nokārtot
dažādus jautājumus saistībā ar minētajiem pakalpojumiem.
Visās Valkas reģiona bibliotēkās pieprasītākais izdevums ir reģionālais laikraksts
“Ziemeļlatvija”.
2018. gadā turpināts darbs pie Valkas novada pašvaldības laikraksta “Valkas
Novada Vēstis” publicēšanas LNB Digitālajā bibliotēkā, pamatojoties uz noslēgto
trīspusējo līgumu starp LNB, Valkas novada domi un Valkas NCB. Līgums paredz, ka
pašvaldības laikraksta “Valkas Novada Vēstis” elektroniskā versija tiek publicēta LNB
elektroniskajā katalogā ar novada domes atļauju. Valkas NCB ir starpnieks, kas veic
publicēšanas darbu. Līdzīgi darbojas līgums starp Smiltenes pašvaldību, LNB un Smiltenes
bibliotēku.
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5.10. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums

Valkas, Smiltenes, Strenču novada bibliotēku kopkatalogs 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 65532 ieraksti, atspoguļotas ziņas par
186638 eksemplāriem, 22106 no tiem ir seriālizdevumu eksemplāri. Salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu ierakstu skaits ir palielinājies par 1740, taču eksemplāru skaits ir
samazinājies par 3177. Tas izskaidrojams ar to, ka norakstīto eksemplāru skaits (8442) ir
uz pusi lielāks nekā saņemto (4400). Jāatzīmē, ka pārskata periodā krājuma komplektēšanā
samazinājās eksemplāru dublēšana. Pārsvarā visi izdevumi publiskajās bibliotēkās tika
iegādāti vienā eksemplārā.
Visas 23 Valkas reģiona publiskās bibliotēkas 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.
Visas publiskās bibliotēkas strādā Komplektēšanas modulī, patstāvīgi veicot
resursu norakstīšanu un sūtījumu veidošanu. Visās bibliotēkās ir svītrkodu izdrukas
iespējas. Vairākas bibliotēkas (Strenči, Sēļi, Kārķi) 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.
Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Lobērģos patstāvīgi veic augstāk
minētās darbības. Šobrīd kopkatalogā atspoguļo savus krājumus trīs izglītības iestāžu
bibliotēkas: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un Smiltenes
tehnikuma bibliotēka. Divas no tām – Smiltenes vidusskolas un Smiltenes tehnikuma
bibliotēka strādā Cirkulācijas modulī.
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Tabula “BIS ALISE izmantošana”
Reģions/
Pilsēta/
Novads

Valkas
reģions

Bibli- Cik
Strādā ar moduļiem
otēku bibliotēskaits kas
strādā ar Cirkulā SBA Komplektē
BIS
cija
šana
ALISE
un
ALISE-i
26

26

25

24

24

Autorizēti
lietotāji
(2018)

Pasūtīts
(Web)
eksemplāru
(2018)

601

826

Valkas NCB informācijas sistēmas administratore un komplektēšanas nodaļas
speciālisti veic individuālās un grupu mācību nodarbības publisko un skolu bibliotēku
darbiniekiem BIS ALISE moduļos. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas darbam ar sistēmu
Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotekāriem.

5.11. Digitalizācija – kopaina

Resursu digitalizācija notiek, skenējot jaunieguvumu vākus, iepakojumus u.tml., kā
arī pievienojot attēlu aprakstus anotācijās kopkatalogā, sniedzot ilustratīvu informāciju par
krājumos esošiem izdevumiem. Izdevumu attēli tiek pārraidīti Valkas NCB mājaslapā
sadaļā “Jaunākās grāmatas”, kā arī virtuālajās jaunieguvumu izstādēs un apskatos Valkas
NCB abonementā.

Digitaliz. teksta
dokumentu skaits
Bibliotēka

Valkas NCB
Smiltenes pilsētas
Strenču pilsētas

līdz
gada
sāk.
2

atsk.
kopā
gadā
1

3
149
56

Digitaliz. teksta
dokumentu lpp.
skaits
līdz
atsk.
gada
kopā
gadā
sāk.
1039 385 1424
149
56

Digitaliz.
attēlizdevumu skaits
līdz
atsk.
gada
gadā
sāk.
155
204

kopā
359
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5.12. Iekšzemes un starptautiskais SBA

Tabula “ SBA rādītāji Valkas NCB”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

% salīdzinot
ar iepr. gadu

2016

2017

2018

219

221

228

+1

+3

328

376

475

+15

+26

No LNB 2018. gadā saņemtas 90 vērtīgas grāmatas, piemēram, J. K. Broces
“Zīmējumi un apraksti”, “Korāns”, vairākas grāmatas par latviešu un igauņu tautas dejām,
Ziemeļvidzemes rakstainiem cimdiem, radio izgatavošana pašu rokām u.c. Studentiem
pārsvarā pieprasīta juridiskā literatūra un mācību grāmatas psiholoģijā. Audzis
pieprasījums pēc grāmatām svešvalodās, kā angļu, vācu un franču valodā.
Reģiona ietvaros vislabākā sadarbība SBA jomā izveidojusies ar Smiltenes
bibliotēku, kur kā brīvprātīgo kurjera darbu uzņēmušās darbinieces no PMLP Valkas
nodaļas. No Smiltenes gada laikā saņemtas 48 grāmatas. Pieprasīto grāmatu tēmas
visdažādākās – ezotērika, veselība, psiholoģija, dekupāža, kā mācīties gleznot u.tml. No
Sēļu bibliotēkas ņemtas daiļliteratūras grāmatas krievu valodā.
Tabula “SBA rādītāji reģionā”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits

% salīdzinot
ar iepr. gadu

2016

2017

2018

1406

1277

1376

-9

+8

1153

1171

1390

+2

+19

Reģionā ievērojami palielinājies no citām bibliotēkām saņemto (+8%) un uz citām
bibliotēkām nosūtīto (+19%) dokumentu skaits. Tas liecina, ka lasītāji, aktīvāk izmantojot
elektronisko kopkatalogu, atrod sev nepieciešamo izdevumu gan mācībām, gan brīvā laika
pavadīšanai citu bibliotēku krājumos un pasūta tos. Smiltenes novada bibliotēkā SBA kārtā
saņemto un izniegto vienību skaits palielinājies par 50. Izmantoti gan LNB, gan Valmieras
un Cēsu bibliotēku krājumi. Visaktīvākā sadarbība bijusi ar Valkas NCB un Vijciema
bibliotēku. Grāmatu nosūtīšanai un saņemšanai izmantots Smiltenes novada domes
transports, kas regulāri reizi nedēļā brauc uz Valku.
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Strenču bibliotēkas pārskatā atzīmēts, ka aktuāla problēma ir pēc iespējas
savlaicīgāk nosūtīt un saņemt grāmatas, līdz ar ko kavējas iespēja nodrošināt lasītājus ar
nepieciešamo literatūru. Līdzīgu problēmu uzsver Smiltenes novada Variņu bibliotēkas
vadītāja, uzskatot, ka SBA pieprasījums būtu daudz lielāks, ja nebūtu sarežģījumi
pieprasītās grāmatas ātri saņemt. Ir divi veidi kā bibliotekāre cenšas to risināt – brauc pēc
grāmatām uz Smilteni,vai paņem tās tikai semināru norises dienā, līdz ar to lasītājiem
nākas gaidīt.
Kārķu bibliotēkas pārskatā atzīmēts, ka 2018. gadā SBA izmantošana
samazinājusies. Iemesls – krievu valodā lasoša lasītāja pati brauc uz Valku izvēlēties
grāmatas, jo katalogā ne vienmēr ir grāmatu anotācijas. Kārķi SBA jomā sadarbojas ar
Rūjienas novada bibliotēku.

5.13. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā

Valkas NCB ir neapmierinoša infrastruktūra. Pirmajā stāvā izvietotā jaunākās
periodikas lasītava nav piemērota savu funkciju veikšanai, jo nav dienas apgaismojuma.
Paplašināt pirmā stāva telpas un iegūt lasītavu ar logiem nav iespējams. Ir jāturpina iespēju
robežās uzlabot bibliotēkas vizuālo izskatu (grīdas seguma labošana abonementā, darba
telpu kosmētskai remonts). Trešā stāva agrākā semināru telpa vairs netiek izmantota, jo tur
nepieciešams kapitāls remonts, kā arī jauns aprīkojums. Diemžēl šo un citu trešā stāva
telpu remonts netiek iekļauts domes perpektīvajā plānā.
Semināri, pasākumi tiek organizēti lasītavā vai Bērnu literatūras nodaļā, kā arī tiek
izmantotas citu iestāžu telpas. Valkas novada Dzejas dienas notiek Valkas mākslas skolā,
grāmatu atveršanas svētki kultūras nama mazajā zālē, mācības, kur nepieciešami datori –
domes sēžu zālē. Arī citās reģiona bibliotēkās liela problēma ir nepietiekamais finansējums
mūsdienīga interjera veidošanai un aprīkojuma atjaunošanai.
Domājot par jauniem pakalpojumiem, iespējams, ka bibliotēkas krājumu varētu
papildināt ar līdz šim neiekļautiem resursiem, piemēram, bērnu karnevāla maskas. Ap
Ziemassvētku laiku ir jūtama pastiprināta interese par tām, un Valkā ir stipri ierobežotas
iespējas to iegādei. Tādēļ bibliotēkas piedāvājumā rūķīšu bārdas, peļu ausis u.c. masku
atribūtika varētu ieinteresēt iedzīvotājus izmantot bibliotēku.
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6. KRĀJUMS

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija

Valkas NCB
Pārskata periodā Valkas NCB krājuma komplektēšanu veica saskaņā ar 2018. gadā
izstrādāto jauno dokumentu “Valkas NCB krājuma organizācijas un attīstības politika
2018.-2020. gadam”, kas apstiprināts 2018. gada 23. martā. Tajā izvērtēts bibliotēkas
krājums, tā attīstības dinamika, kvalitāte, glabāšanas principi, norādīti mērķi, uzdevumi,
jaunieguvumu izvēles kritēriji, komplektēšanas avoti, resursu izslēgšanas noteikumi.
Iepriekšējā dokumentā “Valkas NCB krājuma komplektēšanas un organizācijas
politika 2015.-2017. gadam” izvirzītie mērķi realizēti daļēji. Gan krājuma fiziskā un
saturiskā, gan uzskaites kvalitāte ir būtiski uzlabota. Krājuma komplektēšanai piešķirtais
pašvaldības finansējums palielinājies par 26%. Īpašs prieks par 50% pieaugumu pārskata
periodā bērnu grāmatām. Krājuma apgrozība samazinājusies, jo samazinājies iedzīvotāju
skaits, līdz ar to arī izsniegumu skaits.
Pārskata gada prioritātes:


krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma palielināšana;



izstrādāts jauns krājuma organizācijas un attīstības politikas dokuments 2018.2020. gadam;



maksimāla bērnu, oriģinālliteratūras un novadpētniecības jaunieguvumu skaita
palielināšana;



krājuma saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana, apgrozījuma u.c. krājuma
kvalitātes rādītāju pieaugumu sasniegšana.

Reģions
Katrai pagasta bibliotēkai izstrādāta atsevišķa, vietējai situācijai atbilstoša krājuma
komplektēšanas politika, pēc kuras tās vadās, organizējot krājumu. Tiek ņemti vērā arī
akreditācijas komisijas ieteikumi bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai.
Pārskates gada prioritātes:


krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma palielināšana;



maksimāla bērnu un oriģinālliteratūras jaunieguvumu skaita palielināšana;
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krājuma saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana, apgrozījuma u.c. krājuma
kvalitātes rādītāju pieaugumu sasniegšana;



procentuāli palielināt finansējumu grāmatām attiecībā pret periodiskajiem
izdevumiem.

6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

Valkas NCB
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

Pašvaldības
finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t.
sk.
periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums krājumam uz
1 iedz. skaitu pagastā,
pilsētā, reģionā
Finansējums
krājuma
komplektēšanai kopā

2016

2017

2018

% salīdzinot
ar iepr. gadu

10182

10082

10747

-1%; +6,6%

7504
1613

7579
1801

8165
1898

+1%; +7,7%
+12%; +5,4%

2510

2166

2247

-16%; +3,7%

1,91

1,95

2.08

+2,1%;
+6.7%

10263

10097

10791

-2%; +6,9%

Pārskata gadā visi finansiālā nodrošinājuma rādītāji ir pozitīvi. Krājuma
komplektēšanas

organizācijas

prioritāte

–

krājuma

komplektēšanas

finansiālā

nodrošinājuma palielināšana izpildīta. Vēlētos sasniegt lielāku palielinājumu bērnu
grāmatām – vismaz par 10%, jo no kopējā grāmatu finansējuma bērnu grāmatu iegādei
iztērēti tikai 23%, tikpat arī 2017. gadā. Krājuma attīstības politika paredz 25%. Tas
jārealizē 2019. un 2020. gadā.
Finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai apmierinošs, ir iespējas
iegādāties jaunāko izdoto literatūru, abonēt presi. Tas nodrošina arvien lielāku izvēles
brīvību un elastību krājuma pārvaldības procesos, gan iegādājoties jaunus izdevumus, gan
piekomplektējot trūkstošos vai nolietotos eksemplārus, kā arī nodrošinot lasītājus ar
pieprasītāko izdevumu dubletiem.
Finansējuma sadalījums 79% grāmatu u.c. izdevumu un 21% periodikas iegādei
norāda, ka grāmatu iegāde izvirzīta kā prioritāte.
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76% grāmatu iepirktas SIA “Jānis Roze”, 24% IK “Virja AK” izbraukumu
tirdzniecībā, šeit arī grāmatas krievu valodā. Periodiskie izdevumi abonēti, izmantojot
VAS “Latvijas Pasts” un SIA “Izdevniecība Dienas Mediji” elektroniskās abonēšanas
sistēmas, bērnu žurnāli arī izdevniecības SIA “Egmont Latvija” bāzē, sazinoties e-pastā.
Reģions
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai
t. sk. grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
t. sk. periodiskajiem
izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. skaita pagastā, pilsētā,
reģionā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

2016

2017

2018

% salīdzinot ar
iepr. gadu

40479

42730

42522

+5,6%; -0,49%

25265

27160

27363

4103

4195

4128

+7,5%;
+0,75%
+2,2%; -1,62%

14945

15248

14901

+2%; -2,33%

1,57

1,7

1.71

+8,3%; +0.6%

40585

42745

42599

+5,3%; -0,34%

Valkas reģiona bibliotēkās finansiālais nodrošinājums krājumu komplektēšanai
atskaites periodā nedaudz samazinājies. Līdzekļu piešķīrums starp pagastiem un novadiem
ir atšķirīgs. Smiltenes novada bibliotēkām finansiālais nodrošinājums grāmatām tiek
piešķirts, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu: 0,70 eiro uz 1 iedzīvotāju. Samazinoties
iedzīvotāju skaitam pagastā, samazinās finansējums grāmatām, un tas ir nepietiekams.
Tāpat samazinās bērnu skaits laukos, līdz ar to pieprasījums pēc bērnu grāmatām
atsevišķos pagastos (Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkā), ar ko izskaidrojams finansējuma
samazinājums bērnu grāmatām. Bērnu grāmatu iegādei atvēlēti 14,9% no kopējā grāmatu
finansējuma.
Pozitīvi ir tas, ka kaut nedaudz pieaudzis finansējums grāmatām, tātad bibliotekāri
tomēr uzsākuši procentuāli palielināt finansējumu grāmatām attiecībā pret periodiskajiem
izdevumiem. Pārskata gadā grāmatām u.c. resursiem atvēlēts 65%, periodikas iegādei –
35%. Šī tendence jāsaglabā un vēl jāuzlabo.
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Bibliotekāri vērtē, ka krājumu komplektēšanai piešķirtie līdzekļi nodrošina
pamatvajadzības. Tādēļ ļoti pārdomāti jāizvērtē vajadzības un iespējas finanšu resursu
izmantošanā. Vēlams būtu savlaicīgs, mērķtiecīgs valsts atbalsts krājuma komplektēšanai.

6.3. Rekataloģizācija

Valkas NCB grāmatu u.c. resursu retrospektīvā rekataloģizācija pabeigta 2014.
gadā. Pārskata gadā rekataloģizēti 1239 eksemplāri, tai skaitā 1049 periodiskie izdevumi
un 190 tematiskās mapes, kas ir 52% no kopējā jaunieguvumu skaita.
Pārskata gadā publiskajās bibliotēkās rekataloģizēti 9956 periodisko izdevumu
eksemplāri, kas ir 68% no kopējā jaunieguvumu skaita. Grāmatu rekataloģizācijas darbs
turpinās trīs skolu bibliotēkās. Uz 01.01.2019. rekataloģizēti:


Smiltenes tehnikuma bibliotēkā: 7573 eks. no 13135 (57,7%);



Smiltenes vidusskolas bibliotēkā 28789 eks. no 37776 (76,2%);



Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotēkā: 14413 eks. no 33982 (42,4%).
Kopā rekataloģizēti 50775 eks. no 84893 (59,8%). Pārskata gadā rekataloģizēto

eksemplāru skaits pieaudzis par 19%. Smiltenes vidusskolas bibliotēkai ir cerības 2019.
gadā rekataloģizāciju pabeigt.

6.4. Krājuma pārbaude (inventarizācija)

Valkas NCB pārskata periodā krājuma pārbaude nav veikta.
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude veikta Smiltenes novada Variņu un
Blomes bibliotēkās. Krājuma pārbaude veikta, izmantojot BIS ALISE Inventarizācijas
moduli. Ziņas par krājuma stāvokli uz konkrēto datumu iegūtas, izmantojot BIS ALISE
piedāvātās iespējas – inventāra grāmata, SUG. Pagastu bibliotēku krājumu inventarizācijās
piedalās Valkas NCB darbinieki: sistēmas administrators un citi darbinieki pēc vajadzības,
lai nodrošinātu darba grupas pie vismaz trīs datoriem. Darbs nesagādāja grūtības, jo
palīdzēja iepriekšējās 13 inventarizācijās gūtā pieredze, savlaicīga darbu plānošana un
bibliotekāru centība krājuma sagatavošanā inventarizācijai un veiksmīgai inventarizācijas
procesa nodrošināšanai. Konstatēti nelieli iztrūkumi pieļaujamo normu robežās. Atklātās
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kļūdas – neuzskaitīti, norakstīti, nolietoti eksemplāri krājumā – novērstas. Ieguvums –
darbā pieļauto kļūdu apzināšana, analizēšana, precizēta uzskaite, uzlabota darba kvalitāte.

6.5. Krājuma rādītāji

Valkas NCB
Tabula “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

2016

2017

2018

2529
1341
277
319
2279
35879
0,79

2356
1185
204
279
2563
35672
0,75

2208
1093
196
277
2540
35530
0,72

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-7%; -6,7%
-13%; -8,4%
-36%; -4,1%
-14%; -0,7%
+12%; -0,9%
-0,6%; -0,4%
-5,3%; -4,2%

12,39

9,95

9,49

-24,5%; -4,8%

1,47

1,37

1,29

-7,29%; -6,2%

Tabulā redzama negatīva tendence. Kaut pašvaldības finansējums krājuma
papildināšanai palielinājies, jaunieguvumu, t.s., grāmatu, oriģinālliteratūras un bērnu
grāmatu skaits samazinājies, jo grāmatu cenu pieaugums pārspēj finansējuma pieaugumu.
Jaunieguvumu skaita samazinājumu rada vērtīgu resursu iegāde par augstām cenām,
piemēram, “Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei” – 92.40 EUR, “Latvijai 100” – 84.00
EUR, līdz ar to samazinās iegādāto vienību skaits.
Domāts arī par iepirkuma kvalitāti – gan saturisko, gan fizisko. Izvēloties iesietās
grāmatas, jārēķinās ar lielākām summām un mazāk eksemplāriem.
17% no jaunieguvumiem ir oriģinālliteratūra, neiekļaujot periodiskos izdevumus.
Bērnu jaunieguvumu skaits samazinājies, jo iegādāti 28 resursi (spēles), no kuriem
daļai ir ļoti augstas cenas – no 17.00-46.00 EUR. Tas ietekmē (samazina) iegādāto vienību
skaitu.
Krājuma komplektēšanas avoti 2018. gadā: pirkumi, t. sk. par saziedotiem
līdzekļiem, abonēšana, dāvinājumi, nozaudēto izdevumu aizvietošana, projektos iegūtās
grāmatas (“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” – 8 grāmatas par 64.87 EUR).
Galvenais finansējuma avots – pašvaldības budžets.
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Jaunieguvumi sastāda 6,2% no kopējā krājuma. Iepirkti 1934 resursi (88%),
dāvinājumos saņemti 274 resursi (12%). Pārskata gadā dāvinājumi samazinājušies par 118
(43%) vienībām, salīdzinot ar 2017. gadu, jo pastiprināti tiek izvērtēta to kvalitāte.
Daiļliteratūra sastāda 65,7% un nozaru literatūra 34,3% no jaunieguvumiem,
neiekļaujot periodiskos izdevumus. Nozaru literatūra komplektēta vadoties no apmeklētāju
pieprasījuma un bibliotēkas profila, izvērtējot izdevumu saturu.
2018. gadā abonēti un dāvinājumos saņemti 82 nosaukumu žurnāli un 15
nosaukumu laikraksti.
Izslēgto resursu skaits tiek pielīdzināts jaunieguvumu skaitam un pat palielināts ar
mērķi samazināt krājuma kopskaitu, kas arī ir sasniegts. Šādu samazinājumu paredzēts arī
turpināt ar noteikumu, ka samazina pieaugušo literatūras krājumu par 2%, kas minēts
attīstības dokumentā, bērnu krājumu saglabājot un papildinot. Izslēgti (nolietoti,
novecojuši pēc satura, lasītāju nozaudēti, lieki eksemplāri, maz izmantoti, īslaicīga
glabāšanas termiņa) resursi – 7,2%.
Krājuma kopskaits samazināts, lai uzlabotos krājuma kvalitātes rādītāji. Krājuma
apgrozība samazinājusies, jo samazinājies izsniegums. Ziņas par krājuma apjomu un
skaitliskais un procentuālais sadalījums pa izdevumu veidiem, nozarēm un valodām
atrādīts Valkas NCB mājaslapā.
Reģions
Tabula “Krājuma rādītāji”
2016

2017

2018

Jaunieguvumi kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra

14127
4855

15502
4802

14546
4278

1385

1120

1025

t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu
apgrozība
Kopējā krājuma apgrozība

791
8802
163065
0,65

830
21224
157332
0,65

842
16037
155841
0,65

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+9,7%; -6,6%
-1,1%; -12,1%
-23,6%; 9,26%
+4,9%; +1,4%
+141%; -32%
-3,6%; -1%
0%; 0%

6,48

4,8

4,4

-35%; -9.1%

1,31

1,2

1,16

-9,2%; -3,4%

Jaunieguvumu un izslēgto resursu skaitu 2017. gadā nepareizi palielināja
Aumeisteru ārējā apkalpošanas punkta likvidācija un krājuma pārvietošana uz citu
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bibliotēku, kas fiksējās BIS ALISE, no kurienes arī ņemti atskaites skaitļi. Tā bija kļūda,
kas netika pamanīta, veidojot atskaiti par 2017. gadu, jo nebija pieredzes. Līdz ar to 2018.
gada skaitļi neizbēgami ir ar mīnus zīmi un neatspoguļo patieso samazinājumu.
Pozitīvi tas, ka izdevies iegādāties vairāk bērnu grāmatu, kas bija viena no
prioritātēm atskaites periodā, kaut finansējums samazinājies. Šāda situācija, iespējams,
radusies, izvēloties grāmatas par zemākām cenām (atlaides).
2018. gadā jaunieguvumi sastāda 9,3% no kopējā krājuma. Iepirkti 12906 resursi
(90%), dāvinājumos saņemti 1450 resursi (10%). Jaunieguvumu skaits samazinājies, jo
finansējuma pieaugums nenosedz grāmatu cenu celšanos un samazinājušies dāvinājumi.
Pagastu bibliotekāri atzīst, ka jūtams jauno grāmatu trūkums. Jācenšas vairāk izmantot
izdevniecību piedāvātās atlaides.
Izslēgto resursu skaits pārsniedz jaunieguvumu skaitu par 1491 (10%). Tas ir
pozitīvi, jo samazina krājuma kopskaitu, rezultātā paaugstina tā kvalitāti. Izslēgti (nolietoti,
novecojuši pēc satura, lasītāju nozaudēti, lieki eksemplāri, maz izmantoti, inventarizācijā
iztrūkstoši) resursi – 10% no krājuma.
Bibliotekāres atzīst, ka ir patīkami, ka lasītāju dāvinājumi kļūst ar vien kvalitatīvāki
un dāsnāki. Lasītāju dāvinātās grāmatas ļāvušas gan papildināt krājumu, gan vairākus
nolietotus eksemplārus apmainīt pret izdevumiem labākā stāvoklī.
Grāmatu krājuma apgrozību jau trešo gadu izdevies noturēt nemainīgu, kaut
izsniegums samazinājies par 1,78%, jo krājumā veikts aktīvs izslēgšanas darbs.
Neraugoties uz to, grāmatu apgrozība ir zema.
Pieprasījums pēc dažāda satura žurnāliem joprojām ir augsts visās bibliotēkās. Tie
ir aktīvā apritē un veido nozīmīgu izsnieguma daļu.

6.6. Datubāzes

Valkas NCB
Valkas NCB apmeklētājiem pieejamas abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika.lv
un Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv. Ar datubāzēm un tajās atrodamo informāciju
apmeklētāji var iepazīties bibliotēkas mājaslapā, kā arī apmeklētāji tiek individuāli aicināti
pēc nepieciešamības meklēt informāciju šajos resursos.
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Tabula “Valkas NCB pieejamo datubāzu izmantojums”

Datubāze

Letonika
skatījumi
News

2016

2017

2018

2017.g.
%
attālināto
sal.
ar
lietotāju
iepriekšē
skatījumi un
jo gadu
sesijas

380

498

349

-30

1002

834

620

-26

205/ 99

2018.g.
attālināto
lietotāju
skatījumi
sesijas

un

1203/ 675

2018. gadā par 30% samazinājies Letonika.lv lietotāju skatījumu skaits pie
bibliotēkas datoriem, jo lasītājiem radusies iespēja saņemt attālinātās pieejas paroles un
izmantot šo resursu ārpus bibliotēkas. Pārskata gadā šādas paroles izsniegtas 54
lietotājiem. Par attālinātās pieejas iespējas aktīvu izmantošanu liecina statistikas dati: 99
sesijas 2017. gadā, un 675 sesijas 2018. gadā. Attālināto lietotāju skatījumu skaits
pieaudzis gandrīz sešas reizes. Datubāzes News.lv izmantojums samazinājies par 26%, jo
samazinājies pieprasījums pēc dažāda veida izziņām pētniecisko darbu rakstīšanai.
Pārskata periodā Valkas NCB izmantoja iespēju lietotājiem bez maksas divus
mēnešus pizmantot EBSCO datubāzes sadaļas “Hobbies & Crafts Reference Center” un
“Science Reference Center”. Reģistrētie lasītāji varēja saņemt piekļuves datus/paroli un šīs
datubāzes izmantot ne tikai bibliotēkā, bet arī mājās. Interese par šīm datubāzēm bija ļoti
maza, tādēļ bibliotēkā tās abonētas netiks.
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Reģions
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.

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 Letonika
2016
2017
2018
skatījumi/ skatījumi skatījumi
sesijas
/sesijas
/sesijas
380/ 236
703/416 1552/869
450/339
103/100 717/393
26/ 21
16/18
107/52
73/54
37/33
77/36
50/ 59
9/43
1/19
183/134
181/108 555/103
4/15
4/6
21/13
154/ 13
108/10
85/20
19/ 26
5/8
2/2
133/ 64
156/68
54/38
8/ 13
46/44
96/29
43/ 26
11/20
133/72
172/ 90
29/54
22/24
25/ 26
7/12
34/19
43/ 47
48/39
5/15
129/ 37
61/28
68/21

datubāze News.lv
2016

2017

2018

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

834
261
22
78
77
1363
84
26
21
138
16
14
72
1
37
1

620
743
58
0
1737
94

0
17
90
250
0
1

72/ 50

51/32

48/26

18

47

35

150/ 39
9/ 2
12/ 13
409/ 114
0/ 3
95/ 125

20/16
17/7
51/32
680/179
10/7
152/175

172/56
1/6
17/18
520/260
1/8
82/125

70
5
12
26

88
4
17
77
1
302

57
15
6
151

274

201

Astoņas reģiona bibliotēkas diemžēl nav izmantojušas datubāzi news.lv. Iespējamie
iemesli – nepietiekama minētās datubāzes popularizēšana lietotāju vidu, kā arī sarežģīta
informācijas atlase.

6.7. Krājuma un datubāzu popularizēšana

Valkas NCB
Bibliotēkas tradicionālā krājuma popularizēšanas forma ir izstādes. Atskaites
periodā Valkas NCB izliktas 60 izstādes (50 no tām Lasītāju apkalpošanas nodaļā, t.sk. 11
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tematiskās izstādes, 10 novadpētniecības. 13 literatūras, 5 ceļojošās izstādes un 11 jauno
grāmatu izstādes).
Kā katru gadu lasītāju iecienītas jauno grāmatu dienas, kas notiek reizi mēnesī
pēdējā pilnajā nedēļā. Uz vietas bibliotēkā un Valkas NCB mājaslapā sadaļā “Jaunākās
grāmatas”, regulāri var iepazīties ar mēnesī iepirktajām grāmatām. Gadu no gada palielinās
rindas tieši uz jaunākajām grāmatām. Ja iepriekšējos gados tie bija vidēji 20 līdz 30 lasītāji
uz vienu nosaukumu, kas pierakstījās tieši jauno grāmatu nedēļā, tad 2018. gadā uz
atsevišķiem izdevumiem pat sasniedza 40 un vairāk. Šādu pieprasījumu apmierināšanai
tiek pirkti papildus eksemplāri, kā arī izmantotas SBA iespējas.
Veidojot krājumu popularizējošas literatūras izstādes, akcents likts uz lasītāju
interesējošām tēmām, izvēloties interesantus nosaukumus un izliekot grāmatas no mazāk
aktīviem, piemēram, apakšējiem plauktiem. Izstādes, tika ātri vien patukšotas, izstāžu
plauktā: “Spriedze: trillera žanra literatūra”, “Grāmatas pirms kino adaptācijas”, “Papardes
ziedu meklējot: erotiskā literatūra” u.c.
Turpinātas arī iepriekšējā gadā iesāktās akcijas, kuras popularizētas ar sociālos
tīklos. 14. februārī akcijā “Es mīlu grāmatas” tika piedāvāti visjaunākie mīlestības romāni
romantiskā iesaiņojumā. Septiņi bibliotēkas lasītāji bija patiesi iepriecināti par šādu
iespēju. Akcijā “Izaicinājums 2018/2019 Valkas bibliotēkā “Cits – hobijs” ” piedalījās
pieci lasītāji. No sagatavotās kolekcijas lasītāji varēja izvēlēties praktiskas grāmatas jauna
hobija apgūšanai. Pērļošana, peldēšana, biboloģiskā saimniekošana, vēderdejas, klasiskā
mašāža, astroloģija u.c. tēmas bija izaicinājuma stendā. Tā pat kā iepriekšējos gados –
izaicinājuma grāmatām lasīšanas termiņš viens gads. (Pielikumā skat. 5.att.)
 Bibliotēku nedēļas ietvaros lasītājiem tika piedāvāts kļūt par virtuālās
fotoizstādes “Lasi mani” centrāliem tēliem. Bibliotēka aicināja visus, kuru personvārds ir
atrodams uz grāmatas vāka, uz bildēšanos ar savu vārdamāsu/ vārdabrāli – Grāmatu.
Līdzīgi kā cilvēka vārds, tā arī grāmatas nosaukums var būt impulss vēlmei iepazīties
tuvāk. Akcijā iesaistījās 38 lasītāji, gan pieaugušie, gan bērni. Populārākais bija sieviešu
vārds Ruta.
Decembrī izstādē “Homo Novus – Anšlavs Eglītis – Rīgas mākslinieku grupa”,
varēja iepazīties ar Anšlava Eglīša daiļradi, uzzināt par filmas “Homo Novus” tapšanu un
lasīt recenzijas par to. Liels pārsteigums bija valcēnieša Andra Stolbova atnestais
papildinājums bibliotēkas izstādei. Andra tēvs, Pauls Stolbovs, bija rakstnieka Anšlava
Eglīša brālēns. No ciešajām radniecības saitēm Stolbovu ģimenei palikušas grāmatas ar
rakstnieka veltījuma ierakstiem un citas interesantas liecības.
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Abonētās datu bāzes News.lv un Letonika.lv ir bijis labs palīgs uzziņu sniegšanā.
Apmeklētājiem tika palīdzēts rast atslēgvārdus, lai atrastu precīzāko, nepieciešamo
informāciju. Nozīmīgs bija arī sabiedrības “Tilde” interneta resurss Letonika.lv. Tā sniedza
sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot
esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju
latviešu valodā.
Reģions
Smiltenes novada bibliotēkā apmeklētāju iecienītas ir Jauno grāmatu dienas. Tās
tiek rīkotas reizi mēnesī. Regulāri jauno grāmatu saraksti tiek publicēti laikrakstā
“Ziemeļlatvija”. Pirmajā pusgadā informācija par jaunajām grāmatām tika parādīta
Smiltenes

TV

filmētajos

video,

kurā

bibliotēkas

darbinieces

iepazīstināja

ar

interesantākajām jaunajām grāmatām. Lai panāktu plašāku iedzīvotāju informētību par
ikmēneša iegādātajām jaunajām grāmatām, tika veidoti grāmatu jaunumu informatīvie
plakāti, kuri tika izvietoti uz Smiltenes pilsētas tirdzniecības centra afišu dēļa, kā arī
Smiltenes PII “Pīlādzītis” ēkās.
Arī Strenču pilsētas bibliotēkā plašāk pielietotais krājumu popularizēšanas veids ir
jauno grāmatu izstādes. Informācija nonāk pie lasītājiem gan tradicionālā formā apskatu
veidā, gan publicējot sarakstus elektroniskajā vidē Strenču novada mājaslapā sadaļā
“Bibliotēka”, sociālajos tīklos Draugiem.lv un Facebook.com.
Viens no veidiem kā popularizēt krājumu – sasaistīt to kopā ar tematiskiem
pasākumiem. Piemēram, februārī tomātu audzēšanas entuziaste Natālija Zeltiņa Strenču
bibliotēkā sniedza padomus tomātu audzētājiem. Vienlaicīgi tika popularizētas krājumā
esošās grāmatas par tomātu audzēšanu. Krājuma popularizēšana tiek veikta arī, piedāvājot
bibliotēkas materiālus dažādos pagastu un tautas namu organizētajos pasākumos.
Bibliotekāres atzinušas, ka visefektīvāk popularizēt krājumu izdodas individuālā sarunā ar
bibliotēkas apmeklētāju, kad viņš iegriezies ar jautājumu par konkrētu tēmu.

6.8. Darbs ar parādniekiem
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Tiek pielietotas tradicionālās darba formas – telefona zvani, sms un atgādinājumu
sūtīšana uz e-pastiem. Tiek izmantotas arī sociālo tīklu iespējas, sameklējot parādniekus un
ziņojumu veidā atgādinot par saistību nepildīšanu.

6.9. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības

Visaktīvāk tiek izmantotas tekošajā gadā iznākušās grāmatas. Izmantojot BIS
ALISE iespējas, tika aprēķināts, ka 2018. gadā iznākušo grāmatu apgrozījums ir 6,3. Ar
katru nākamo gadu iepriekšējo gadu izdoto grāmatu apgrozījums strauji samazinās – 2017.
gada grāmatām tas ir 4,0; 2016. gadā 2,1. 2000. gadā izdotajām grāmatām apgrozījums ir
tikai 0,2. Bet 1990. gada vien 0,04. Tādēļ būtu vēl rūpīgāk jāizvērtē nepieciešamība
saglabāt krājumā grāmatas, kas izdotas pēc 2000.gada. Diemžēl, nozaru literatūrā nereti
gadās, ka vecākie izdevumi ir vienīgie un nekas jaunāks nav izdots vai arī iegādāts. Īpaši
tas attiecas uz nozaru literatūru – būvniecība un apdares darbi, elektrotehnika, transports,
ceļi, ceļu būve, materiālu apstrāde u.c. nodaļas.
Samērā problemātisks kļuvis audiovizuālo resursu iegādes jautājums. Pārskata
perioda beigās šo resursu skaits krājumā bija 407 vienības. To apgrozījums vien tikai 0,8.
Visaktīvāk tiek izmantoti mākslas filmu diski. Filmu krājuma papildināšana pamatā balstās
uz dāvinājumiem, jo lasītājus interesējošo piedāvājumu grāmatnīcās nav. Audiovizuālos
resursus 2018. gadā izmantojuši vien 13 lasītāji.
Iegādātā literatūra ātri noveco un rodas nepieciešamība pēc jaunākiem izdevumiem,
tātad jānotiek straujākai jauno resursu ieplūšanai un novecojušo izslēgšanai.
Daiļliteratūras lasītājiem ir tendence izvēlēties tikai pašus jaunākos izdevumus. Šī
iemesla dēļ pagastu bibliotēkas neizmanto apmaiņas krājumu piedāvātās iespējas – Rīgas
Centrālās bibliotēkas repozitārija apmaiņas fondu un Valkas NCB piedāvājumu, kas
vienmēr apmeklējams gan klātienē, gan informācija par piedāvātajām grāmatām iegūstama
mājas lapas sadaļā “Valkas NCB apmaiņas krājums”.
Problēma ir krājuma nolietošanās, ko veicina neapzinīgi lasītāji, kas nesaudzē
grāmatas.
 Krājuma organizācijā ir arī pozitīvi sasniegumi. 2018. gada beigās visas Valkas
reģiona pagastu bibliotēkas pielika punktu periodisko izdevumu uzskaitei papīra aktos.
Sākot ar 2019. gada 1. janvāri visas krājuma vienības 100% reģistrētas EK. Līdz ar to
krājuma stāvokli, tā izmaiņas fiksē BIS ALISE un parāda precīzus skaitļus, kurus var
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izmantot ne tikai atskaišu laikā, bet arī ikdienā. Tas prasa apgūt jaunas darbības BIS
ALISE, tātad notiek nepārtraukta jaunu prasmju apgūšana un pielietošana ikdienas darbā.
Valkas NCB 100% vienību uzskaiti sasniedza jau 2018. gada 1. janvārī. Pārskata gadā
pirmo reizi tika veikta periodikas norakstīšana no EK. Vēl pārskata gadā Valkas NCB
Valkas, Smiltenes, Strenču novada bibliotēku kopkatalogā pievienoja jaunu resursa veidu –
tematiskās mapes. Tika izveidoti bibliogrāfiskie apraksti 190 novadpētniecības mapēm,
kurām reģistrēti eksemplāri ar svītrkodiem. Tas dod iespēju visiem EK virtuālajiem
apmeklētājiem uzzināt par bibliotēkā pieejamām novadpētniecības mapēm, savukārt
statistikas datu uzskaitē eksemplāri un izsniegumi uzskaitīti elektroniski.
Smiltenes novada bibliotēka atzīmē, ka ir grāmatas, kurām nesakrīt plaukta indeksi
ar BIS ALISE. Jāturpina darbs pie plauktu indeksu salīdzināšanas ar BIS ALISE. Vēl
Smiltenē pēc jauna plaukta iegādes Uzziņu lasītavas krājums tika izvietots brīvāk un
uzlabojās tā pieejamība.
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji

Valkas reģionā bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu veic 23 publiskās
bibliotēkas – deviņas Valkas novadā, deviņas Smiltenes novadā un piecas Strenču novadā.
2018.gadā Valkas reģionā, tāpat kā daudzviet Latvijā, notikušas skolu reorganizācijas.
Valkas novadā tādas notikušas Vijciemā un Kārķos, kur pamatskolas ir reorganizētas par
sākumskolām. Strenču vidusskolā no 2018./2019.m.g. nav vidusskolas klases, bet
neskatoties uz to Strenču pilsētas bibliotēkā lietotāju skaits palielinājies par 8%, un katru
gadu palielinās grāmatu izsniegums. Pārskata periodā tas audzis par 4%. Gada pārskatā
bibliotēkas vadītāja uzsver, ka pozitīvs rezultāts sasniegts, pateicoties plānveidīgam
darbam grāmatu popularizēšanas jomā, kā arī vasarā ieteicamo grāmatu sarakstu
veidošanai visām vecuma grupai. Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies, apmeklējums par 6.4%, bet samazinājies
lietotāju skaits (-3%) un izsniegums (-23%).
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

% salīdzinot ar iepr.
gadu

2016

2017

2018

2287

2197

2126

-3.9

-3

47591

38842

37877

-18.4

-2

31614

27055

20678

-14.4

-24

Kopumā reģionā bērnu un jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā pamatrādītāji ir
samazinājušies, samazinājies arī objektīvais rādītājs – skolēnu skaits reģiona skolās.
Arvien lielāks kļūst braucošo skolēnu skaits, līdz ar to bērni atkarīgi no autobusu
kursēšanas grafika. Rezultātā samazinās iespējas apmeklēt vietējo bibliotēku. Kā pozitīvs
piemērs jāmin Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka, kura atvērta sestdienas
un, salīdzinot ar 2017. gadu, tur audzis apmeklējumu skaits.
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Valkas NCB gada notikums – lepojamies ar galveno bibliotekāri Unu Grāvi –
2018.gada Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”
ieguvēju.

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija

Valkas NCB informē un konsultē reģiona bibliotekārus par Ziemeļvalstu literatūras
nedēļas projektu, Bērnu/jauniešu un vecāku žūriju u.c. valsts līmeņa aktivitātēm, kā arī
koordinē šo darbu. Atsaucoties uz LNB Bērnu literatūras centra iniciēto jauno projektu
“Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība” Valkas NCB uzņēmās koordinatora funkcijas un
veiksmīgi šo projektu realizēja Valkā un Smiltenē.
2018.gadā Valkas novada bibliotēkās tika realizēts projekts “Grāmatu starts”, kurā
lielu palīdzību un atbalstu pagastu bibliotekārēm sniedza Valkas NCB Bērnu literatūras
nodaļas galvenā bibliotekāre Una Grāve. Šajā programmā darbu uzsāka septiņas Valkas
novada bibliotēkas, savstarpēji sadarbojās un piedalījās programmā ar kopīgi veidotām
nodarbībām.
Profesionālās pilnveides pasākumi:


VKKF atbalstīts projektus “ No lasītprasmes līdz lasītpriekam” (12 stundas)
reģiona bibliotekāriem. Trīs nodarbībās klausītāji uzzināja, kā labāk strādāt ar bilžu
grāmatām, kā izmantot dažādus spēļu elementus darbā ar 3-6 gadus veciem
bērniem;



vērtīgas idejas iegūtas inovāciju seminārā par lasīšanas veicināšanas programmām
2018.gadā;



vairākas bibliotekāres apmeklēja ikgadējo Vidzemes bibliotekāru konferenci par
darbu ar bērniem Cēsīs un ieguva zināšanas un prasmes, kā izmantot spēles
bibliotēkās.

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte

Viena no pārskata gada prioritātēm bija maksimāla bērnu literatūras jaunieguvumu
skaita palielināšana. Bērnu un jauniešu krājums ar jauniem resursiem galvenokārt tiek
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papildināts no pašvaldības piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Kaut finansējums bērnu
grāmatu iegādei palielinājies par 5,4%, jaunieguvumu skaits samazinājies par 0,7%, jo
iegādāti 28 resursi (spēles), no kuriem daļai ir ļoti augstas cenas no 17.00 līdz 46.00 EUR.
Tas ietekmē (samazina) iegādāto vienību skaitu.
Bērnu un jauniešu auditorijai adresētie jaunieguvumi sastāda 17,4% no kopējā
jaunieguvumu skaita. Bez grāmatām, pārskata gadā krājums papildināts ar 28 spēlēm,
piecām multiplikācijas filmām, vienu nošizdevumu, vienu atēlizdevumu un 55 bērnu
žurnāliem.
Komplektējot resursus bērnu un jauniešu krājumam, priekšroka tika dota latviešu
oriģinālliteratūrai, izzinošiem izdevumiem, skolu programmā ietvertajiem darbiem un
lasītāju pieprasītajiem tulkotajiem daiļdarbiem. Latvijas simtgades gadā pastiprināti
iegādāti izdevumi par Latvijas dabu, ģeogrāfiju un vēsturi. Pieaug alternatīvo lietu
komplektēšana – grāmatas kā attīstošas rotaļlietas ar skaņu, gaismu; spēles; puzles; DVD
u.c. izdevumi.
Mazajiem bibliotēku apmeklētājiem svarīgas ir bilžu un spēļu grāmatas. Piemēram,
pārskata gadā Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka ir iegādājusies
plastmasas magnētu burtus un dažādas figūriņas (dzīvniekus, cilvēkus, kokus, traktorus
u.c.). Rezultātā gan pašiem mazākajiem, gan sākumskolas vecuma bērniem ir iespēja uz
grāmatu plauktu galiem izlikt savu vārdu, izveidot savu stāstu. Šī darbošanās ar burtiem un
figūrām veicina lasītprieku un lasītprasmi. Rotaļgrāmata “Mazais policists” devusi iespēju
apgūt ceļu satiksmes noteikumus ne tikai mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem, bet arī
pusaudži ar lielu interesi eksaminējuši viens otru. Smiltenes Bērnu apkalpošanas nodaļā
popularitāti ieguvusi izdevniecībā Zvaigzne ABC izdotā grāmata „Skanīgā ābece. 33 skaņu
podziņas”. Šī runājošā grāmata palīdz mazulim iepazīt brīnumaino burtu, skaņu un vārdu
pasauli. Krāsainie attēli rosina nosaukt vārdus, izdomāt teikumus.
Bibliotēkas nav iedomājamas bez galda spēlēm. Populārākās un vairāk spēlētās –
Halli Cups (spēlēta 94 x), Monopoly (41x), UNO (67x) u.c. Paldies Baltijā vadošā galda
spēļu uzņēmuma “Brain Games” pārstāvjiem par dāvinājumu, ko saņēmām Vidzemes
novadu Bērnu un skolu bibliotēku 17. konferences laikā.
Diemžēl reģionā ir bibliotēkas, kuras, pamatojoties uz bērnu skaita samazināšanos
pagastos, iegādājas maz bērnu grāmatas.
Izvērtējot bērnu krājuma kvalitāti, secināts, ka kopumā tas ir labs un atbilstošs
pieprasījumiem. Skolēnu pieprasītākās bijušas fantastikas un piedzīvojumu grāmatas,
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detektīvi un komiksi, bet pirmskolas vecuma bērnu interesi raisījušas vizuāli spilgtas,
atraktīvas grāmatas ar pārsteigumiem, noslēpumiem, skaņām.

7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām
vecuma grupām

Pārskata gadā Valkā bērnudārzu un sākumskolas audzēkņiem tika rīkotas piecas
ekskursijas uz bibliotēkām. To laikā bērni iepazinās ar bibliotēkas telpām, bibliotēkas
piedāvājumu, izmantošanas iespējām, piedalījās izzinošās nodarbībās.
Iecienīts un apmeklēts pasākums Valkas NCB ir “Bērnu rīts” – pasākumu cikls
katra mēneša trešajā sestdienā pirmsskolas un sākumskolas bērniem kopā ar ģimeni. Katrs
pasākums ir īpaši sagatavota nodarbība stundas garumā, kurā mazie apmeklētāji ieskatās,
ieklausās un iejūtas literārajā un ikdienas pasaulē par visdažādākajām tēmām: joki,
gadskārtu ieražas, katram savs podiņš, ziemas prieki. Ciemos pie bērnudārzu bērniem
vairākas reizes devies Bērnu literatūras nodaļas čemodāns “Čemiņš” – izrādot grāmatas,
rosinot interesi par lasīšanu.
Aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros visas trīs Valkas novada Ērģemes pagasta
bibliotēkas organizēja spēļu pēcpusdienu Ērģemes pamatskolas 1.-5.klases skolēniem. Tā
notika Omuļu bibliotēkā. Bērni tika iepazīstināti ar bibliotēku vēsturi, tika parādītas
vecākās bērnu grāmatas. Tālāk nodarbības notika pa grupām: 1.-2. klašu skolēniem pēc
dzirdētās pasakas jāuzzīmē zīmējums, 3.-5. klašu skolēniem jāveic uzdevumi komandās –
informācijas meklēšana internetā, datu bāzes Letonika.lv izmantošana. Noslēgumā – mīklu
minēšana, atjautības uzdevumus risināšana. (Pielikumā skat. 11.att.)
Veiksmīga sadarbība Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļai ar Valkas ESIP.
Notikuši vairāki interaktīvi pasākumi ar mērķi uzzināt un nostiprināt zināšanas par Eiropas
savienību. Maijā tika izspēlēta spēle “Eiropas ģimene” - tās dibināšana, paplašināšanās un
šodiena”. (Pielikumā skat. 7., 10.att.)
 Viena no veiksmīgākām lasīšanas aktivitātēm ir lasīšanas veicināšanas
programma “Bērnu/jauniešu un vecāku žūrija”. No Valkas NCB lasīšanas veicināšanas
programmā iesaistījās 25 lasītāji. Augustā notika noslēguma pasākums – dalībnieku
ekspedīcija Valkā “Kāpsim augstu!”. Ekspedīcijas mērķis – labāk izzināt savu pilsētu,
nepaiet garām ierastām lietām un vietām, piemēram, vecajā ugunsdzēsēju sargtornī,
kultūras nama balkonā, baznīcas tornī un Putraskalnā.
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Septembrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā un Bērnu literatūras nodaļā Eiropas
valodu dienai veltīts pasākums – viktorīna “Dažādās mēlēs”.
Lai skolēni kvalitatīvāk varētu veikt zinātniski pētnieciskos darbus, ar nodarbību
“Bibliotēka – mediators ceļā uz informāciju”, skolā viesojās bibliotekāre, lai pastāstītu par
bibliotēkas atbalstu un pieejamo datubāzu izmantošanu pētnieciskā darba izstrādē.
Drošāka interneta vēstnese Una Grāve apmeklēja Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju,
lai aktualizētu tēmas par drošību internetā un medijpratību. Novembrī kopā ar 6. un 7.
klases skolēniem tika spēlēta galda spēle “Vaifija spēle” un pārrunāti dažādie jautājumi par
un ap internetu. Decembrī spēle tika izspēlēta ar 4.klases skolēniem.
Valkas pagasta Sēļu bibliotēka plauktos izliek norādes – “Jauna grāmata”, “Vērts
izlasīt”, “Iesaka lasītāji”, tā pievēršot uzmanību krājumam.
Strenču pilsētas bibliotēka Digitālās nedēļas ietvaros aicināja bērnudārza vecākās
grupas audzēkņus kļūt par Digitālās nedēļas dalībniekiem, iepazīt portālu Lasamkoks.lv, tā
rosinot arī audzinātājas izmantot to kā interaktīvu komunikācijas rīku bērnu lasītprasmes
attīstībai. Vēl Digitālās nedēļas ietvaros skolēni tika iepazīstināti ar datu bāzi Letonika.lv,
par iespējām to izmantot mācību procesā. (Pielikumā skat. 12.att.)
Smiltenes novada Launkalnes pagasta bibliotēka februārī noorganizēja pasākumu –
radošās darbnīcas „Sveiciens mūsu olimpiešiem”, kurās bērni veidoja savam olimpietim
kolāžu. Pēc tam šos darbus varēja apskatīt bibliotēkas lietotāji. (Pielikumā skat. 13.att.)
Smiltenes novada Bilskas pagasta bibliotēkā 7. klases skolēniem notika pasākums
“Izzini savu bibliotēku”. Skolēni iepazinās ar Bilskas bibliotēkas vēsturi no dibināšanas
līdz mūsdienām. Noslēgumā tika izspēlēta bibliotēkas novadpētniecības spēle, kā arī
skolēni rakstīja esejas par bibliotēku.
Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas vadītāja Vija Meistere brīvajā laikā zīmē un
glezno. Pārskata gadā biedrība “Abulas lauku partnerība”, kura īsteno sabiedrības virzītu
vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020. gadam Smiltenes novadā, iesaistījās starptautiskā
projektā. Pateicoties tam bibliotekārei bija iespēja piedalīties mācībās, padziļinot savas
zināšanas, lai vēlāk tās izmantotu bibliotēkā darbā ar bērniem, jo “bērniem ieskats mākslas
pasaulē rosina uz apkārtējo pasauli paskatīties ar pavisam citām acīm”.
Smiltenes novada Grundzāles pagasta bibliotēka piedalījās skolas Karjeras dienā,
kur bibliotekāre iepazīstināja 3. klases skolēnus ar bibliotekāra ikdienas darbiem un
pienākumiem, bērnudārza audzēkņi – devās ekskursijā uz bibliotēku.
31. oktobrī Smiltenes, Strenču un Valkas NCB viesojās Bibliokuģis ar devīzi
“Meklējiet jūras ābeci bibliotēkās!”. Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” ir Salacgrīvas
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bibliotēkas ideja. Mērķis – apmeklēt 28 Vidzemes bibliotēkas, uzrunāt un ieinteresēt
jauniešus lasīt grāmatas, apmeklēt bibliotēku un kļūt par jūrniekiem. Uz pasākumu tika
aicināti pusaudži un jaunieši. (Pielikumā skat. 14.att.)

7.5. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes

Pārskata gadā Valkas novada septiņās bibliotēkās – Valkā, Lugažos, Ērģemē,
Kārķos, Sēļos, Vijciemā un Zvārtavā – tika īstenota Vislatvijas lasīšanas veicināšanas
programma “Grāmatu starts”, visām bibliotēkām sadarbojoties un veidojot vienotu
nodarbību saturu. Programma paredzēta bērniem un viņu vecākiem, lai radītu interesi par
aizraujošo grāmatu pasauli un bibliotēku kā interesantu vietu, kur izzināt pasauli, rosinātu
bērnos lasītprieku un stiprinātu lasīšanas tradīciju ģimenēs. 2018.gadā Mazā Pūčulēna
skolu apmeklēja 14 bērni kopā ar ģimeni. No Valkas pilsētas projektā piedalījās trīs
ģimenes, Valkas novadā kopā 13 ģimenes. Dalību “Grāmatu startā” atbalstīja LNB
Atbalsta biedrība un Valkas novada dome.
2017.gadā LNB Bērnu uzsāka jaunu lasīšanas veicināšanas programmu 5. un
6.klašu skolēniem “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”. Valkas reģionā piedalījās
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa, Smiltenes vidusskolas bibliotēka
un Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa. Reģionālais fināls notika Valkā. Tajā uzvarēja
smilteniete Jasmīna Pakalne, kura guva labus panākumus arī noslēguma sacensībā Rīgā.
(Pielikumā skat. 15.att.)
2018. gadā Valkas NCB uzsāka dalību izdevniecības “Liels un mazs” lasīšanas
veicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka” 4-8 gadīgiem bērniem. Projekta mērķis veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām
radošām nodarbēm. Pirmās nodarbības “Es, tu ,viņš un viņa. Re, kur jauka grāmatiņa!”
Bērnu literatūras nodaļā notika jau vasarā – 4., 11., 18. un 25. jūlijā, kad uz bibliotēku tika
aicināti bērni (vecumā no 5 gadiem) radoši darboties, iepazīt un lasīt projekta “Mūsu mazā
bibliotēka” grāmatas. (Pielikumā skat. 16.att.)
2018. gadā no Valkas reģiona „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2018” piedalījās 12
bibliotēkas – desmit publiskās un divas skolu. Ziemeļvalstu literatūras nedēļā no Valkas
reģiona piedalījās septiņas bibliotēkas – Valkas NCB un sešas no Smiltenes novada.
2018.gadā pirmo reizi Valkā notika Zviedrijas dienas. Bērnu literatūras nodaļā bija
skatāma ceļojošā izstāde “Kur bērnam augt” bērnu literatūra Zviedrijā. Valkas novada
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4.klašu skolēni tika aicināti piedalīties zīmējumu konkursā “Mans varonis zviedru bērnu
literatūrā”. Lai skolēnus uzrunātu, ieinteresētu piedalīties šajā konkursā, bibliotekāre ar
interaktīvu grāmatu apskatu “Zviedru bērnu literatūra” ciemojās pie 4.klašu skolēniem.
Bērnu literatūras nodaļā bija izlikta zviedru rakstnieku darbu izstāde. No bibliotēkas
krājuma bērniem un pedagogam tika izsniegtas 42 grāmatas.
Atskaites periodā Smiltenes Bērnu apkalpošanas nodaļā īstenoti 33 pasākumi, 16
literatūras izstādes un 5 citas izstādes. No oktobra bibliotēkā notikusi akcija “100 labi vārdi
Latvijai”. Tās noslēguma pasākumā 15.novembrī tika izspēlēta erudīcijas spēle “Mana
Latvija – cik labi to pazīstu”. Bērni uzzināja jaunus faktus par savu valsti. Akcijā piedalījās
29 bērni. (Pielikumā skat. 17.att.)
Birzuļu bibliotēkā sestdienās notiek Bērnu rīti – radošās darbnīcas, kurās piedalās
bērni vecumā no 6-14 gadiem. Nodarbības ir radošas ar praktisku darbošanos, piemēram,
no pašcietējošā māla izveidota spēle “Tic-tac-toe” (pazīstama kā spēle “Desas”) un
izgatavota Mēru dižozola zīle u.c. interesantas lietas. (Pielikumā skat. 20.att.) Lai veicinātu
lasīšanu, čaklākie Birzuļu bibliotēkas pirmsskolas vecuma bērni un jaunāko klašu skolēni
no bibliotēkas saņēma par domes līdzekļiem iegādātās balvas – uzlīmītes, atslēgu
piekariņus, cirkuļus, šķēres, krāsu zīmuļus u.c. ikdienā vajadzīgas lietas. (Pielikumā skat.
18.att.)
Rudenī Smiltenes novada Variņu pagasta bibliotēkā tika rīkots pasākums brīvā
dabā “Pielasīsim rudeni”, kurā piedalījās astoņi bērni un viens pieaugušais. Katrs
dalībnieks no bibliotēkas krājuma izvēlējās savu mīļāko grāmatu un pēc tam visi devās pie
Palsas upes, lai skaļi nolasītu grāmatas fragmentu. Pasākuma mērķis bija parādīt sev un
citiem, ka grāmatas nav jālasa tikai telpās. (Pielikumā skat. 19.att.)
Bērniem un jauniešiem patīk dažādība bibliotēkā, lai piedāvātā informācija ir īsa un
saprotama. Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkas jaunākā vecuma bērnu
grāmatu plauktā izlikts teikums – aicinājums “No burtiņa, no vārdiņa līdz pasakām”. Tas
salikts no krāsainiem magnētu burtiņiem. Tie piesaista mazos apmeklētājus un viņi labprāt
ar tiem arī spēlējas, veidojot citus vārdus. Vidējā un vecākā vecuma bērnu krājuma
plauktos vietu atradušas atjautīgās emociju sejiņas ar lasīšanai atbilstošām uzrunām:
“Lasīšana prātam – tas pats, kas fiziski vingrinājumi ķermenim”; “Lasīt grāmatu ir kā
aizbraukt pie draugiem – no sākuma nesaproti, kas notiek, vēlāk nevari atvadīties” u.c.
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7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie
partneri

Kā katru gadu visatsaucīgāko sadarbības partneru vidū tiek minēti bērnudārzi un
skolas. Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotekāre atzīmē, ka nozīmīgākie
partneri ir bērnu vecāki. Arī Birzuļu bibliotekāre uzsver, ka patīkami ir vērot mirkļus, kad
ģimene kopā izvēlas grāmatu lasīšanai. Uz radošām darbnīcām jaunākā vecuma bērni
ierodas kopā ar vecākiem. Nodarbību laikā vecāki iedrošina mazos darboties radoši. Viņi
seko līdzi grāmatu apmaiņai, interesējas par prasmēm un veiksmēm radošajās darbnīcās.
Nozīmīgi sadarbības partneri ir arī citas bibliotēkas. Smiltenes novada Launkalnes
pagasta bibliotekāre ar saviem lasītājiem – bērniem ciemojās Smiltenes Bērnu
apkalpošanas nodaļā, kur notikusi tikšanās ar masku meistari Baibu Jāņkalni. Pasākuma
laikā katrs mazais apmeklētājs varēja pagatavot savu Mārtiņdienas masku. Strenču novada
Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka sadarbojas ar Strenču pilsētas bibliotēku galda spēļu
apmaiņā.
Lai Valkā jaunatnes darbā plānotu kopīgu aktivitāšu saturu un veicinātu sadarbību
starp iestādēm, 2018.gadā Valkā izveidots “Kultūras tilts” – tikšanās/ sanāksme vairākām
iestādēm, tostarp, Valkas NCB. Citas institūcijas: Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļa, Valkas pilsētas kultūras nams, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija,
J.Cimzes Mūzikas skola, Valkas mākslas skola, BJIC “MICE”, Multifunkcionālais
jaunatnes iniciatīvu centrs, Valkas novadpētniecības muzejs, Valkas bērnu un jaunatnes
sporta skola, Tūrisma un informācijas birojs, Valkas novada PVKAC. Šo tikšanos mērķis –
koordinēt pilsētas iestāžu darbu pasākumu organizēšanā, lai nenotiktu dublēšanās. Tā
kopīgi tika organizēta Karjeras diena, Zinību dienas svētki u. c. aktivitātes.

7.7. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas
ceļi

Darbā ar bērniem katra diena bibliotēkā ir pārsteigumiem un notikumiem bagāta.
Ne vienmēr tās ir tikai pozitīvas. Bērnus vairs nevar pārsteigt un ieinteresēt ar vienkāršām
lietām, līdz ar to bibliotekārēm ir liels izaicinājums noorganizēt bibliotēkas pasākumus tā,
lai piesaistītu bērnu interesi un viņi tos apmeklētu, tajos labprāt piedalītos.
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Katram bērnam un pusaudzim nepieciešama īpaša uzmanība un individuāla pieeja.
Palielinājies bērnu skaits, kurus vienkārši vajag uzklausīt un uzmundrināt.
Smiltenes Bērnu apkalpošanas nodaļai vēl aizvien aktuāla ir telpu nepiemērotība
bibliotēkas vajadzībām. No tā cieš apmeklētāji.
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8. NOVADPĒTNIECĪBA

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes

Galvenais virziens novadpētniecības darbā – ar novadu saistītu materiālu
apzināšana un popularizēšana dažādos veidos. “Novadpētniecības darbs ir virzīts ne tikai
uz vēstures izzināšanu un saglabāšanu, bet arī šodienas liecību piefiksēšanu, jo rīt arī tā būs
vēsture,” kā norādīts Sēļu bibliotēkas pārskatā. Jaunklidža bibliotēka par novadpētniecības
darba virzieniem min jebkura veida sadarbību, kas vērsta uz novadpētniecības darba
pilnveidošanu, vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu. Valkas bibliotēkā
nozīmīgu vietu ieņem arī informācijas ievietošana mājaslapā un novadpētniecības
datubāzē, kur tā attālināti pieejama ikvienam interesentam.
 Darba prioritāte aizvadītajā gadā – Latvijas simtgade. Reģiona bibliotēkas
Valkas NCB sadarbībā ar Smiltenes novada bibliotēku un Strenču pilsētas bibliotēku
organizētā konkursa “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei” ietvaros veidojušas vēstījumus par
cilvēkiem, viņu dzimtām, tradīcijām u.c. Konkursam iesniegti 18 darbi: dažādi gan pēc
satura, gan pēc formas.
Variņu un Blomes bibliotēkās veidotas spēles. Grundzāles un Vijciema bibliotēkās
apkopoti materiāli par Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem. Strenču bibliotēka cikla “Pilsētas
ievērojamās personības” ietvaros izveidojusi stāstu par Dāvi Spundi, kura “vēsturiskās
fotogrāfijas sniedz priekšstatu par Strenču pilsētas sadzīvi agrākos laikos, rosina pārdomas
par izmaiņām cilvēku dzīves veidā un pasaules uztverē ilgākā laika posmā”. Plāņu
bibliotēkas stāsts veltīts savdabīgai, maz zināmai personībai – folkloristam Kārlim
Jansonam. Par to joprojām nezūd bibliotēkas apmeklētāju interese.
Divas bibliotēkas godinājušas vietējās tradīcijas: Lugažos – Velgas dienas
“Strautiņos”; Ērģemē – Baltā galdauta svētkus pagastā. Sēļu bibliotēkas vadītāja Dzidra
Jevsejeva sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem radījusi “Zīles stāstu”, kurā apkopoti
visdažādākie materiāli: atmiņas, fotogrāfijas, laikrakstu ziņas, dažādas citas laikmeta
liecības. Zvārtavā un Loberģos apzinātas un aprakstītas zudušās un vēl esošās mājas.
Dažādi fakti atrodami Kārķu bibliotēkas sagatavotajā materiālā, ko varētu nodēvēt par
Kārķu hroniku, lasītāju vidū tā kļuvusi ļoti populāra. (Pielikumā skat. 30.att.)
Visnetradicionālākais no stāstiem – Jaunklidža bibliotēkas videofilmiņa “Skaistākie
dižkoki Plāņu pagastā”, ko papildina novadpētniecības albums. Vislielāko atzinību no
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vērtētāju puses izpelnījies Bilskas pagasta bibliotēkas vadītājas Maldas Pabērzas
sagatavotais stāsts “Bilskas skolai – 90”, kurā atrodami absolventu vārdi, fotogrāfijas,
skolas liecības u.c. materiāli, kas savākti no bijušajiem skolēniem, viņu bērniem un
mazbērniem. Arī vietējie iedzīvotāji to ļoti novērtē. Alda Liuke apzinājusi visus agrāko
gadu Smiltenes bibliotekārus un apkopojusi viņu atmiņas.
Brantu bibliotēkā pierakstīts Aijas Gaismiņas stāsts par viņas dzimtu un darba
gados piedzīvoto. Bibliotēkas vadītāja Līga Skujiņa to atzinusi par interesantu pieredzi. Par
šo stāstu patiešām liels prieks, jo tā ir īstena laikmeta liecība, un, pats galvenais, tas
iedvesmojis pašu Līgu uz novadpētniecības darba aktivizēšanu.
Palsmanes bibliotēkā tapis stāsts par Ernesta Ezīša dzimtu. Bibliotēkas vadītāja
Vingra Bērtiņa par paveikto raksta: “Stāstā par “Bišuleju” mājām varam iepazīt arī Latvijas
vēsturi. Tajā redzama gan darba, gan ģimenes un māju, gan neizmērojama Dzimtenes
mīlestība. Veicot šo darbu, arī man veidojās ļoti emocionālas un patriotiskas jūtas. Liels
paldies jāsaka Pērļu ģimenei, kas ļāva ielūkoties dzimtas notikumos. Prieks, ka saņēmu
sirsnīgu paldies par padarīto.”
Ar visiem konkursa “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei” darbiem var iepazīties Valkas
bibliotēkas mājaslapā. Šķiet, galvenā, iedvesmojošā doma, kas radusies pēc šī konkursa –
mēs katrs varam uzrakstīt savu stāstu.

8.2. Novadpētniecības krājums

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi
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
izdevumiem. Valkas bibliotēkas krājuma papildinājuma vienu trešdaļu veido pēdējā gada
laikā iznākuši dokumenti, divas trešdaļas – agrākajos gados izdoti darbi: pamatā grāmatas,
bet ir arī mūzikas ieraksti un videofilma.
Strenču bibliotēkai Baiba Leite uzdāvinājusi savu pētniecisko darbu “Ieskats
Strenču vēsturē”, bibliotēkā organizēta arī tā prezentācija. Smiltenes novada bibliotēkai
arhitekti Zenta un Jānis Krastiņi pateicībā par palīdzību uzdāvinājuši savu jauno grāmatu
“Jūgendstila arhitektūra Latvijā”. Grāmatā izmantoti materiāli no Smiltenes novada
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bibliotēkas novadpētniecības krājuma par jūgendstila ēkām pilsētā. (Pielikumā skat.
24.att.) Palsmanes bibliotēka no pamatskolas saņēmusi dāvinājumu “Teikas par Palsmani”,
kas ir skolēnu un skolotāju dāvana Latvijas 100. dzimšanas dienā. Tajā iekļautas 10
ilustrētas teikas par vietām, kas dabā atrodamas vēl šodien.
Kārķos iegūtas fotogrāfijas no Ampermaņu dzimtas arhīva, kā arī materiāli no
nesen izdotās grāmatas “Latvijas valsts dibinātāji” par Jāni Ampermani, 1918. gada 18.
novembra vēsturiskā akta dalībnieku.
Sēļu bibliotēkas novadpētniecības krājumā iegūts bijušā mežsarga Ivara Bērziņa
uzrakstītais atmiņu stāsts, kas lasāms arī

interneta vidē Valkas NCB sadaļā

“Novadpētniecība”. Jauniegūtās bijušo pagasta darbinieku fotogrāfijas papildina mapi par
Valkas pagastu. Mape “Pagasta skolas” papildināta ar materiāliem par Burgas pagasta
skolu (1876-1886).
Plāņos tapusi jauna mape, kurā apkopoti materiāli par Mežuļu un Knapes saiešanas
namiem. Bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkai dāvinājuši fotogrāfijas, savus atmiņu stāstus.
Jaunklidža bibliotēkā apkopoti materiāli par novadnieku kinomehāniķi Jāni Dzeduškēviču
(gan no viņa personīgajiem arhīviem, gan no laikrakstu publikācijām).
Strenčos pilsētas jubilejai par godu papildināti materiāli par tās vēsturi un
novadniekiem. Īpaši pētīts fotogrāfa Dāvja Spundes dzīves gājums. Atklājies interesants
fakts, ka vietā, kur pašreiz atrodas bibliotēkas ēka, savulaik atradusies Spundes pirmā
fotodarbnīca.
Brantu bibliotēkā iekārtots foto albums, kurā aplūkojamas fotogrāfijas par pagasta
aktivitātēm: sporta spēlēm un konkursu “Sakoptākā sēta” laika posmā no 2000.-2009.
gadam. Arī Variņos izveidots jauns novadpētniecības albums “2018. gada jūnijs līdz…”,
kurā apkopoti visi pasākumi, izstādes un pārējās pagasta aktivitātes fotogrāfijās.
Krājuma organizācija un glabāšana
Bibliotēku novadpētniecības krājumu izvietojumā aizvadītajā gadā nekas būtiski
nav mainījies. Lielākoties visur novadpētniecības materiāli izvietoti atsevišķos plauktos, ir
brīvi pieejami lasītājiem. Dažās bibliotēkās krājums izvietots atsevišķās telpās.
Valkas bibliotēkā pabeigts darbs pie mapju aprakstiem elektroniskajā katalogā, to
elektroniskās versijas atrodamas arī elektroniskā formā datorā, informācija par tām
pieejama bibliotēkas mājaslapā.
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Valkas NCB mājaslapā sniegta informācija par īpašo, kas atrodams vairāku
bibliotēku novadpētniecības krājumos. Diemžēl pagaidām nav īstenojies mērķis sniegt
ziņas par visām reģiona bibliotēkām.
Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana
Pēc iepriekšējā gadā organizētajām mācībām par anotāciju pievienošanu aprakstiem
novadpētniecības datubāzē vairākas bibliotēkas (Smiltenes, Strenču, Kārķu, Jaunklidža)
sekmīgi to arī veikušas. Ieskenētās laikraksta “Ziemeļlatvija” publikācijas tiek pievienotas
aprakstu anotācijās. Valkas bibliotēkā digitalizēts viens teksta dokuments – “Valkas rajona
kultūras nama Tautas lietišķās mākslas studija “Saulīte” ”.
Smiltenes bibliotēkā digitalizācijai iegādāts rokas skeneris un multifunkcionālais
centrs Konica Minolta.

Izmantojums
Novadpētniecības materiāli izmantoti vēstures datu pētīšanā, skolēnu ZPD izstrādē,
skolu projektu nedēļās, studentu bakalauru darbu izstrādē. Variņu bibliotēkas
novadpētniecības albumus aktīvi izmantojuši kultūras nama direktore un pagasta pārvaldes
vadītājs. Jaunklidža novadpētniecības krājums izmantots tematisku pasākumu rīkošanā,
sniedzot informāciju tūristiem. Valkā uzziņām vai pētniecībai izmantoti materiāli par
Labdarības robežtirgu, Zīles mežniecību, Valgas Jāņa baznīcu, Cimzes semināru, novada
tērpiem, Sarkano Krustu. Vijciema bibliotēka interesentiem sniegusi uzziņas par
pamatskolas vēsturi un Medību pili.

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana

Novadpētniecības materiāli popularizēti novadniekiem vai novada ievērojamiem
notikumiem veltītajās izstādēs. Tāpat tie papildinājuši izstādes par svarīgiem,
atzīmējamiem notikumiem Latvijā. Dzejniecei Marikai Svīķei 50. jubilejā veltīta plaša
izstāde Palsmanes bibliotēkā. Plāņu bibliotēkā izstāde Pēterim Ērmanim 125. dzimšanas
dienā. Šeit bijusi arī fotogrāfiju izstāde no sovhoza laikiem. (Pielikumā skat. 28., 29.att.)
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Blomes bibliotēkā atsaucību guvusi fotogrāfiju izstāde “Blome no putna lidojuma”, kuras
autors ir blomēnietis Reinholds Nulle. (Pielikumā skat. 26.att.)
Launkalnē novadpētniecības materiāli popularizēti izstādē “Iepazīsti savu pagastu”.
Vijciemā tie izmantoti divās izstādēs: bibliotēku nedēļā un Latvijas dzimšanas dienas
mēnesī. Brantu bibliotēkas apmeklētāji ar jaunizveidotajiem novadpētniecības darbiem
iepazīstināti izstādē “Tev mūžam dzīvot Latvija”.
Birzuļu bibliotēkā izstāde veltīta amatierteātra “Mēris” 20 gadu jubilejai, notikusi
arī aktieru un citu ar teātri saistītu personu tikšanās bibliotēkā – “atmiņu kamola
šķetināšana”.
Valkas bibliotēka savu novadpētniecības krājumu popularizējusi ikmēneša izstādēs
novadpētniecības stendā. Tajā tiek godināti novadnieki jubilāri (aizvadītajā gadā literāti
Ēvalds Vilks, Ella Andersone, Marika Svīķe, Elīna Zālīte). Sagaidot 1.septembri,
bibliotēka piedāvājusi izstādi “Tikai ar pamatīgu izglītību mēs varam tikt pie godīgas
turības”, kas veltīta novadniekam, pirmās Latviešu konversācijas vārdnīcas izdevējam
Jēkabam Dravniekam. Izstādē viņa sarakstītās un izdotās grāmatas no Valkas un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas krājumiem, kā arī J. Dravnieka radinieka Valda Antona grāmatas
no personiskās kolekcijas.
Smiltenes bibliotēkas logos Bibliotēku nedēļas laikā bijusi skatāma izstāde
“Ceļojums laikā: Manas bibliotēkas ēkas vēsture”, savukārt novadpētniecības blogā
ievietota virtuāla izstāde “Tautas lietišķās mākslas studija “Smiltene”. Šīs izstādes vienmēr
iepriecina smilteniešus.
Novadnieka gleznotāja R. Knostenberga 110. dzimšanas dienai veltītās izstādes
“Simtgades laikmeta liecības gleznotāja Roberta Knostenberga zīmējumos un gleznās”
atklāšanā piedalījusies mākslinieka meita Dace Āboliņa un folkloras kopa “Rudzupuķes”.
Izstādes mērķis popularizēt novada kultūrvēsturisko mantojumu, tajā bijuši skatāmi eļļas
gleznojumi, zīmējumi, kokgriezumi, kā arī interesanti materiāli par pašu mākslinieku un
viņa ģimeni.
Novadniekam Jēkabam Drandam veltīta izstāde “Mūsu pēdas Eiropas kultūras
mantojumā. Smiltenes podniekmeistars ar pasaules slavu”. Izstādi vizuāli papildinājuši
Smiltenes Mākslas skolas audzēkņu veidotie šķīvji. Svinot Eiropas dienu, par godu Eiropas
Kultūras mantojuma gadam apmeklētāji iepazīstināti ar interesantiem faktiem par J.
Drandu. (Pielikumā skat. 25.att.)
Lugažu bibliotēkā sadarbībā ar saieta namu “Lugažu muiža” jau otro gadu
sagatavots nolikums un organizēts Velgas Kriles vārdam veltītais jauno dzejnieku-iesācēju
66

konkurss “Tu arī mani spēsi izpildīt”. Tradicionāli bibliotēka piedalījusies dzejniecei
veltītās Velgas dienas organizēšanā. Par tradīciju kļuvušas arī sadarbībā ar Valkas novada
literātu apvienību organizētās Valkas novada Dzejas dienas. (Pielikumā skat. 3.att.)
Strenčos sadarbībā ar skolas vēstures skolotāju organizēts atmiņu vakars, veltīts
fotogrāfa Dāvja Spundes 140. dzimšanas dienai. Izstāžu zālē, kura nosacīti pārvērsta tā
laika fotodarbnīcā, bijusi aplūkojama D. Spundes fotogrāfiju izstāde.
Valkas bibliotēkā piemiņas pasākums veltīts kādreizējam, ilggadējam sporta dzīves
organizatoram Jānim Eglītim. Izveidots materiāls par viņa dzīvi un darbiem caur
fotogrāfijām un sporta gaitu piemiņas lietām, caur laikrakstu publikācijām, dzīvesbiedres
un kolēģu atmiņām, tas publicēts bibliotēkas mājas lapā.
Pasākumā “Vai var izstāstīt svētkus?” Valkā tikušies koristi, dažādu gadu
Dziesmusvētku dalībnieki. (Pielikumā skat. 23.att.) Izstādē “Dziesmu svētku gara gaita”
bijusi skatāma agrākā Valkas kora “Tālava” vecākās Anitas Zvirgzdiņas bibliotēkai
dāvinātā kolekcija: svētku programmiņas, nozīmītes un citas piemiņas lietas sākot jau ar
1960. gadu. Izmantotas arī fotogrāfijas un citas piemiņas lietas, ko savulaik bibliotēkai
dāvinājuši citi kora dziedātāji. Valkas bibliotēkas mājas lapā joprojām apskatāma un tiek
papildināta digitālā izstāde “Ceļā uz Dziesmu svētkiem”. Novadpētniecības datu bāzē
aizvadītajā gadā izveidoti 153 apraksti (fotogrāfijām, atmiņām).
Jērcēnu pagasta bibliotēka-informācijas centrs kā aizvien izmantojusi savu unikālo
iespēju, atrodoties muižas kompleksa ēkā, popularizēt novadpētniecības krājumu, vadot
ekskursijas tūristiem. Aizvadītajā gadā Jērcēnmuižu apmeklējuši 625 cilvēki. 2017. gada
akcijas “Apceļosim Latvijas pilis un muižas” rezultātus apkopojot, Jērcēnmuižai piešķirts
Atzinības raksts “2017.gada viesmīlīgākajai muižai”. Septīto reizi šeit notikusi Leģendu
nakts, ko apmeklējuši 60 viesi. Mednieku biedrības “Jērcēni” rīkotajā pasākumā “Ne pūku,
ne spalvu!” risinājusies kulinārā meistarklase “Krīdenera ķēķis”. Bibliotēka sagatavojusi
konkursu “Senvārdi virtuvē un ēdienos”.
Arī Lugažu bibliotēkā muižas viesi un ekskursanti iepazīstināti ar muižas un
apkārtnes vēsturi. Savukārt visas trīs Ērģemes pagasta bibliotēkas oktobrī sadarbībā ar
Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas
aģentūru rīkoja Vietvārdu dienu Ērģemes pagastā ar mērķi vākt vietvārdu stāstus un
saglabāt tos. Pasākums guvis lielu atsaucību un pagastā par to runāts vēl ilgi pēc tam.
Birzuļos novadpētniecības materiāli apspriesti sarunās ar apmeklētājiem, ar bērniem runāts
sestdienu radošajās darbnīcās.
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Arī Jaunklidža bibliotēkā novadpētniecības materiālu popularizēšana notiek sarunās
ar interesentiem, strādājot ar ekskursantu grupām, rīkojot novadpētniecības materiālu
ekspozīcijas. Labs novadpētniecības popularizēšanas un sadarbības piemērs bijusi senu
fotogrāfiju izstāde “Ai darbiņi, ai darbiņi, kā es tevi padarīju”, kuru papildinājuši
priekšmeti no kādas privātkolekcijas-senlietu glabātavas. Fotogrāfijas no Jaunklidža
iedzīvotāju personīgajiem arhīviem atgādinājušas laiku, kad mūsu vecāki un vecvecāki
ikdienas darbus veica ar darba rīkiem, kurus mūsdienu cilvēks vairs pat neatpazīst.
(Pielikumā skat. 27.att.)
Aktuālā informācija par novadpētniecības pasākumiem un izstādēm Smiltenes
bibliotēkā atrodama laikrakstos “Ziemeļlatvija” un “Smiltenes Novada Domes Vēstis”, kā
arī internetvietnēs: Smiltenes novada bibliotēkas blogā, Smiltenes novada bibliotēkas
Facebook profilā, Smiltenes novada mājaslapā. Informācija par Strenču novada bibliotēku
novadpētniecības materiāliem atrodama Strenču novada mājaslapā sadaļā “Bibliotēka” –
“Novadpētniecība”.
Valkas bibliotēka novadpētniecības materiālus publicējusi savā mājaslapā.
Sagatavoti virtuāli sveicieni novadnieku jubilejās: Valkas Goda pilsonei Mārītei Magonei
un fiziķim Valdim Gaumigam. Par sveicienu īpaši priecīga un pārsteigta bija Mārītes
kundze. Baltā galdauta svētki Valkas novadā tika veltīti farmaceitam un mecenātam
Bernhardam Zutim, bibliotēkas mājas lapā ievietots materiāls par šo novadnieku. Festivāla
“Baltika” laikā sniegts neliels virtuāls ieskats 1988. gada ieskaņu koncertā Valkā caur
laikrakstu un žurnālu publikācijām un Alda Dubļāna fotogrāfijām.
Bibliotēkas mājas lapas Novadpētniecības sadaļā “Valkā kādreiz...” publicēti
materiāli par 20. gs. 70. gados Valkas 1. vidusskolā pastāvējušo specializēto vēstures klasi.
Te ievietoti arī cikla “Izzudis, bet ne pazudis” ietvaros pierakstītie Valkas pienotavas
kādreizējo darbinieku atmiņu stāsti un iegūtās fotogrāfijas.

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā

Novada pētniecībā bibliotēku sadarbības partneri ir muzeji, tūrisma informācijas
centri, skolas, kultūras iestādes, pagastu un pilsētu pārvaldes.
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai laba sadarbība izveidojusies ar vietējo sabiedrību,
īpaši Zīles iedzīvotāji kļuvuši par sava ciema patriotiem vēstures izzināšanā. Arī Plāņos
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notiek sadarbība ar pagasta ļaudīm, tās ir garas sarunas par pagasta vēsturi, cilvēkiem,
notikumiem, dabu.
Jērcēnu bibliotēka sadarbojusies ar fotogrāfu un kultūras pieminekļu pētnieku
Vitoldu Mašnovski, notikusi informācijas apmaiņa enciklopēdijas “Muižas Latvijā”
sagatavošanai. Plāņu bibliotēka saka paldies Misiņa bibliotēkas galvenajai bibliotekārei
Velgai Kincei par palīdzību novadpētniecības materiālu vākšanā saistībā ar pagasta
folkloristu Kārli Jansonu.
Strenčos turpinājusies veiksmīgi uzsāktā sadarbība ar novada domes Plānošanas un
attīstības nodaļu, kur top vēstures objektu izpētes projekti, kuru realizēšanā iesaistās arī
bibliotēka. Liels palīgs un padomdevējs bibliotēkas pasākumu organizēšanā ir skolas
vēstures skolotāja S. Krūze. Jaunklidža bibliotēkas sadarbības partneri – Strenču novada
TIC, Dabas aizsardzības pārvalde, vietējie iedzīvotāji. Smiltenes bibliotēka sadarbojas
kolekcionāriem, apmainoties ar jaunāko informāciju, materiāliem.

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā

Valkas NCB pabeigusi novadpētniecības mapju aprakstīšanu elektroniskajā
katalogā,

apraksti

papildināti

ar

atslēgas

vārdiem

un

saitēm

uz

aprakstiem

novadpētniecības datubāzē. Informācija pieejama jebkuram interesentam, mapju
izsniegumu var uzskaitīt elektroniski.
Jērcēnos iesākts darbs pie muižas lielās ēkas maketa izveides, pašas ēkas dabā vairs
nav, bet saglabājušās fotogrāfijas. Šobrīd pēc tām izveidots muižas 3D attēls, pēc kura,
noprecizējot vēl dažas detaļas, tiks veidots makets.
Jaunklidža bibliotēkā var iegādāties suvenīrus – krūzīti, magnētiņus ar saieta nama
attēlu. Alda Liuke no Smiltenes bibliotēkas piedalījusies Gētes institūta rīkotajās radošajās
darbnīcās “Kāds labums bibliotēkām no Vikipēdijas?”, izveidots raksts par Jēkabu Drandu.
Reizēm grūti noteikt, ko uzskatīt par jauninājumu. Ikdienā daudzi darbi liekas
pašsaprotami, ka tos pat bibliotēkas savos pārskatos nepiemin, bet “acīmredzot, kas vienam
ir ikdiena, citam izaicinājums un inovācija”, kā norāda Jērcēnu bibliotēkas vadītāja Ilvija
Ķimse.
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8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi

Strenču bibliotēkas vadītāja atzīst, ka novadpētniecības krājums veidojas lēnos
tempos, jo bibliotekārie darbinieki ir noslogoti un novadpētniecības darbam var pievērsties
vien brīvākos brīžos no citiem darbiem, kā arī savā personīgajā brīvajā laikā. Alda Liuke
no Smiltenes bibliotēkas norāda, ka darbs novadpētniecībā ir darbietilpīgs, prasa
koncentrēšanos, tāpēc būtu nepieciešama atsevišķa telpa, kur varētu nopietni strādāt.
Jānis Cimze savā “Dziesmu rotā” rakstījis: “Lai Dievs Jums piešķir tikpat prieka
pie dziedāšanas, kā man bija pie dziesmu salikšanas.” Šīs rindas nāk prātā, aizraujoties ar
kādas izstādes veidošanu, un tad rodas pārdomas, kā to prieku un aizrautību par šo cilvēku
vai notikumu aizvadīt līdz citiem…

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības

Aizvadītajā gadā paveiktais novadpētniecībā ir apstiprinājums tam, cik daudz vēl
nezināma un interesanta var uzzināt, sākot pētīt kādu tēmu. Vienmēr interesanti apmeklēt
ikgadējās novadpētniecības konferences. Aizvadītajā gadā trīs reģiona bibliotēku
darbinieces konferencē Kuldīgā guva jaunas zināšanas un idejas turpmākajam darbam.
Ļoti noderīga novadpētniecības darbam, īpaši mazāk pieredzējušiem bibliotēku
darbiniekiem, būtu solītā Novadpētniecības rokasgrāmata. Tā tiek gaidīta ar nepacietību.
Jaunklidža bibliotēkas pārskatā Līga Rābante rakstījusi: “Bieži vien cilvēki
ieslīguši savās ikdienas gaitās un problēmās, nemaz nepamana vai pieņem kā pašsaprotamu
to, kas notiek apkārt. Skatoties Plāņu pagasta dižkoku fotogrāfijas, vairākkārt tika jautāts:
vai tad mums tādi ir? Un tad ir gandarījums par to, ka bibliotekārs ar savu darbu pierastas,
necilas lietas var parādīt no cita skatupunkta.”
Ikviens bibliotekārs, kas novadpētniecībā darbojas no sirds, guvis gandarījumu un
prieku par paveikto darbu, interesantiem atradumiem un krājuma papildinājumu.
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9. PROJEKTI
Tabula “Valkas NCB projektu apkopojums”

Projekta nosaukums

Finansētājs

Finansēj
uma
apjoms
EUR

“No lasītprasmes līdz
lasītpriekam bibliotēkā”
Valkas NCB

VKKF

450

“Vienotas dažādībā”
Valkas NCB

EDIC
Valmierā

50

“Eiropas ģimene – tās
dibināšana,
paplašināšana un
šodiena” Valkas NCB

LR Ārlietu
ministrija

150

“Eiropas diena Smiltenes
LR Ārlietu
novada bibliotēkā”
ministrija
Smiltenes bibl.

180

“26. septembris –
Eiropas valodu diena”
Smiltenes bibl.

Suvenīri

EDIC
Valmierā

Projekta apraksts
(īss kopsavilkums)
Trīs semināros
bibliotekāri guva ieskatu
par Montesori
pedagoģijas virziena
metodiku lasītprasmes
attīstīšanā; lasītprasmes
attīstības posmiem un
vecāku lomu
lasītprasmes attīstībā,
apguva vairākus rotaļu
elementus bērnu
iepazīstināšanai ar
grāmatu.
Skolēniem izglītojošas,
ar ES dibināšanu saistītas
aktivitātes.
Izstrādāta atraktīva,
izglītojoša spēle, veltīta
ES. Spēles
mērķauditorija 4. – 5.
klašu skolēni. Spēles
mērķis – saistoši
izklāstīt ES mērķus,
uzdevumus.
Atraktīvā, izzinošā un
interesantā veidā tika
svinēta Eiropas diena 9.
maijā Smiltenes novada
bibliotēkā ar bērniem,
senioriem un Erasmus+
programmas
brīvprātīgajām.
Par Eiropas valodu
dienu, valodu zināšanu
nozīmi ikviena cilvēka
dzīvē. ESIP
koordinatores Aldas
Liukes prezentācija
“Valoda - tilts starp Tevi
un mani” tika papildināta
ar reāliem stāstiem un

Atbalstīts/
neatbalstīts

Atbalstīts

Atbalstīts

Atbalstīts

Atbalstīts

Atbalstīts
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“Grāmatu starts” –
lasīšanas veicināšanas
programma pirmskolas
vecuma bērniem
Valkas NCB

LNB
Atbalsta
biedrība

Līdzdalība
“Meklējiet jūras ābeci
Salacgrīvas
bibliotēkās” Valkas NCB
bibliotēkas
un Smiltenes bibl.
projektā
Valkas novada Dzejas
diena

175

Dāvināju
mā
grāmatas

piemēriem.
Projektā, mērķis veicināt
pirmskolas vecuma bērnu
lasītprieku, lasītprasmi,
Atbalstīts
izglītību un personības
attīstību. Piedalījās 13
novada ģimenes.
Projekta mērķis –
ieinteresēt bērnus lasīt
grāmatas un mudināt
Līdzdalība
izvēlēties ar jūrniecību
saistītus arodus.

VKKF

Neatbalstīts

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.
Bilskas bibliotēkā sadarbībā ar biedrību “Vilkmuiža 2011” Bilskas īstenots projekts
“Bērnu emocionālā audzināšana”. Projekta ietvaros bibliotēkā noticis 10 nodarbību cikls
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem, vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildņiem un citiem
interesentiem. Grupā zināšanas ieguva 17 dalībnieki. Nodarbības vadīja psiholoģe Agita
Dreiblate.
Strenču bibliotēka iesaistījusies Strenču novada domes izstrādātā Eiropas Sociālā
fonda projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakses pasākumi Strenču novadā”
pasākumu realizēšanā. Projekta aktivitāšu lielākā daļa notikusi bibliotēkā – vingrošana
sēdoša darba veicējiem, psihologa lekcijas, mediķa lekcijas par veselības veicināšanu.
Reģiona bibliotēkās jau no 2001. gada rezultatīvs ir LNB organizētais un
koordinētais lasītveicināšanas projekts ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2018. gadā tajā
iesaistījušās 12 reģionu bibliotēkas, piesaistot 329 (plānotais skaits) ekspertus.
Atšķirīga ir bibliotēku darbinieku vēlme un iespējas izstrādāt projektus, jo viena
darbinieka bibliotēkā to sagatavošana un realizēšana prasa papildus laiku un enerģiju.
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10.PUBLICITĀTE

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

Valkas reģiona bibliotēkas 2018.gadā informāciju par pakalpojumiem, grāmatu
jaunumiem, aktualitātēm un pasākumiem sniegušas, izmantojot:


drukātos medijus (laikrakstā “Ziemeļlatvija” un pašvaldību informatīvajos
izdevumos “Valkas Novada Vēstis”, “Smiltenes Novada Domes Vēstis”, Strenčos
“Mūsu Novada Vēstis”);



televīziju (Smiltenes novada bibliotēkas veidotie sižeti Smiltenes televīzijā);



afišas/plakātus, kas izvietoti info stendos bibliotēkā, pilsētā, iestādēs par
pasākumiem bibliotēkā;



interneta vietnes (novadu mājaslapās: valka.lv, strencunovads.lv, Valkas NCB
mājaslapa, kulturasdati.lv), http://smiltenesbiblio.blogspot.com/);



sociālos tīklus (tā ir iestādes atpazīstamība, priekšstats par darbību un esību).
Bibliotēkas, lai uzrunātu un ieinteresētu vairāk apmeklētāju, pasākumu rīkošanā un

savu pakalpojumu popularizēšanā sadarbojas ar citām iestādēm/grupām:


tautas namiem;



tūrisma centriem Valkā, Smiltenē, Strenčos;



bērnudārzu (-iem);



skolām (vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes);



biedrībām;



pašdarbības kolektīviem;



uzņēmējiem;



citām bibliotēkām;



pašvaldības amatpersonām, struktūrvienībām;



radošiem novada iedzīvotājiem.
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Tabula “Laikrakstā “Ziemeļlatvija” publikācijas par Valkas reģiona bibliotēkām”
2017
KOPĀ 57
(no tiem 25 izvērstāki)
18 raksti par Valkas NCB
(no tiem 9 izvērstāki)
21 raksti par Smiltenes novada bibliotēku
(no tiem 9 izvērstāki)
18 raksti par citām reģiona bibliotēkām

2018
KOPĀ 47
(no tiem 21 izvērstāki)
15 raksti par Valkas NCB
(no tiem 5 izvērstāki)
22 raksti par Smiltenes novada bibliotēku
(no tiem 12 izvērstāki)
10 raksti par citām reģiona bibliotēkām

Valkas NCB izvietojusi 11 publikācijas Valkas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā “Valkas Novada Vēstīs” (2017. gadā 6 publikācijas).
Valkas NCB Facebook profilā turpina rubriku #bibliotēkasatmiņas, kurā reizi
mēnesī Spodrības dienā publicē ierakstu, kas tekstuāli un vizuāli atspoguļo bibliotēkas
vēsturi.
Lai kuplinātu pasākumu dalībnieku skaitu, pirms pasākumiem tiek izsūtīti ielūgumi
vai cilvēki uzrunāti un ielūgti mutiski. Pagastā, kur iedzīvotāji labi viens otru pazīst, laba
publicitāte ir vietējo atsauksmes par bibliotēku un pārrunas savstarpēji. Savukārt bibliotēka
nodrošina publicitāti vietējiem kultūras notikumiem, kurus organizē tautas nami, muzeji,
izvietojot afišas savā info stendā.
Notiek skolēnu izglītošana, piedāvājot tematiskas nodarbības, kā izmantot
bibliotēkas krājumu, popularizējot bibliotēkas pakalpojumus, kā izmantot datubāzes.
Pie publicitātes pieder arī bibliotēkas prezentācijas materiālu izveide – nelieli
suvenīri, kas reklamē un prezentē bibliotēku, bibliotēkas vārda atpazīstamību. (Pielikumā
skat. 9., 22.att.)

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī

Publikācijas tīmeklī un sociālajos tīklos ļauj Valkas reģiona bibliotēkām savstarpēji
dalīties ar informāciju, tā palielinot pasākuma publicitāti un par pasākumu ieinteresēto
cilvēku loku. Internets sniedz iespēju arī ārpus reģiona robežām popularizēt bibliotēku
jaunumus, kas ir ne vien reklāma, bet arī lielisks ideju un pieredzes apmaiņas veids.
Vispopulārākais jaunumu izplatīšanas veids Valkas reģiona bibliotēkām ir
publikācijas sociālā tīkla Facebook.com bibliotēku profilos. Tiek izmantoti profili, kuros
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apvienojušās vairākas bibliotēkas vai profils piesaistīts sadarbības iestādei (piem., kultūras
centram).
Tabula “Valkas reģiona bibliotēku informācija 2018.gadā tīmeklī: tīmekļa vietne, profils
sociālos tīklos”
VALKAS NOVADA PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka
Ērģemes pagasta bibliotēka
Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka
Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka
Kārķu pagasta bibliotēka
Vijciema pagasta bibliotēka
Zvārtavas pagasta bibliotēka
SMILTENES NOVADA PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS
Smiltenes novada bibliotēka
Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļa
Bilskas bibliotēka
Birzuļu bibliotēka
Blomes bibliotēka
Palsmanes bibliotēka
STRENČU NOVADA PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS
Strenču pilsētas bibliotēka
Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka
Plāņu pagasta bibliotēka
Sedas pilsētas bibliotēka
Jērcēnmuiža:
Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs
Valkas NCB, Strenču pilsētas bibliotēkas un Smiltenes novada bibliotēkas
mājaslapā iekļautā informācija ir aprakstoša, kā arī bieži papildināta ar vizuālu materiālu.
Rakstu izlasīšanai veltāms ilgāks laiks un iedziļināšanās, tādēļ 2018. gadā manāms, ka
vienas sesijas/ mājaslapas apmeklējuma laiks, salīdzinot ar 2017. gadu, saīsinājies, tāpat arī
samazinās majaslapas/ tās sadaļu apmeklējumu skaits. Tas skaidrojams ar to, ka
informācijas pieejamība bibliotēku profilos FB/ Draugiem.lv/ Instagram kļūst populārāka
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un ērtāka, jo tur sekotāju uzrunāšana notiek ar vizuālu efektu – plakātu, īsu info. Plaši
apraksti bibliotēku mājaslapā/ blogā tiek iepazīti, ja redzamā informācija ir saistījusi vai
bijusi patiesi nepieciešama, lai tajā iedziļinātos.

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi

Valkas NCB dalība Latvijas Bibliotēku festivāla ideju tirgū 18. aprīlī, popularizējot
dažādās bibliotēkas akcijas sociālos tīklos. (Pielikumā skat. 1.att.)
Tikšanās ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem/grāmatu autoriem (Smiltenes novada
bibliotēkas un Smiltenes kultūras centru organizētais Dzejas dienas pasākums ar Guntaru
Raču).
Dalība Pilsētas svētkos (dažādas nodarbes visu vecumu apmeklētājiem Smiltenes
novada bibliotēkas teltī).
Valkas reģiona bibliotēku (Smiltenes, Strenču un Valkas novads) Grāmatu svētki
(organizēja Strenču pilsētas bibliotēka, svētku viesi – kultūras žurnālists Arno Jundze,
Strenču Tautas teātra uzvedums, tā muzikālais autors Juris Kulakovs).
Karjeras diena Valkas novada 9. klašu skolēniem (pārgājiens ar mērķi iepazīt un
viesoties Valkas novada pašvaldības iestādēs, tostarp, bibliotēkā).
#LibdayLV_2018 – Valkas NCB dalība akcijā “Viena diena bibliotēkas dzīvē”
2018. gada decembrī.
Ceļojošā grāmatu izstāde, izceļot savas vietas vārdu – Smiltenes ģimnāzijas
organizētajā akcijā “ 100 grāmatas Smiltenei” (Pielikumā skat. 31.att.).
Kolēģu no citām bibliotēkām viesošanās un pieredzas apmaiņa.
Strenču novada Jaunklidža bibliotēkas fotogrāfija atrodama jaunās Nacionālās
enciklopēdijas elektroniskajā versijā (www.enciklopedija.lv/skirklis/21167).

10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi

Joprojām publicitātes darbs ir apjomīgs un laikietilpīgs. Ikdienu nepieciešams sekot
līdzi jaunumiem dažādās nozarēs, medijos.
Mākslinieka talants – publicitātes materiāli un informācija jāsniedz saprotami un
pamanāmi: piesaistošs attēls/ zīmējums/ grafika, kam pievienots nedaudz teksta.
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11.SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām

Nelielās pašvaldībās sadarbība kultūras pasākumu organizēšanā ir īpaši svarīga, jo
mērķauditorija bieži vien ir viena un tā pati, un tādēļ nav vēlama pasākumu dublēšanās.
Valkas novadā pozitīva ir līdzšinējā prakse, ka visas struktūrvienības, organizējot savus
pasākumus, var redzēt kopīgo pasākumu kalendāru “Visi notikumi” novada mājaslapā un
neizvēlēties jau aizņemtus datumus.
Lai Valkā jaunatnes darbā plānotu kopīgu aktivitāšu saturu un veicinātu sadarbību
starp iestādēm, 2018.gadā Valkā izveidots “Kultūras tilts” – tikšanās/ sanāksme reizi
ceturksnī vairākām iestādēm, tostarp, Valkas NCB; kopā 11 iestādēm. Šo tikšanos mērķis –
koordinēt pilsētas iestāžu darbu pasākumu organizēšanā, lai nenotiktu dublēšanās.
Piemēram, Valkas novada 9.klašu skolēnu Karjeras diena un Zinību dienas svētki.
Īpaši veiksmīga sadarbība pārskata periodā Valkas NCB bijusi ar izglītības
iestādēm – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, visām trim pirmskolas izglītības iestādēm,
organizējot dažādas aktivitātes lasīšanas veicināšanā, drošāka interneta izmantošanā,
datubāzu popularizēšana u.tml. gan bibliotēkā, gan šajās iestādēs. Ļoti atsaucīgs sadarbības
partneris, kā katru gadu bijusi ir Valkas Mākslas skola, kura jau vairākus gadus laipni
piedāvā savas telpas Valkas novada Dzejas dienas norisei, kā arī skolas pedagogi sniedz
praktisku palīdzību lielāku izstāžu noformēšanā bibliotēkas telpās. Jauns sadarbības
partneris – Valkas uzņēmums SIA “PEPI RER”, kurš Skaļās lasīšanas sacensību
uzvarētājam reģionā dāvināja IGLU sēžampalikni – emociju spilvenu. 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, tā atslogojot bibliotekāru darbu vasaras mēnešos.
Strenču pilsētas bibliotēka nosauc šos veiksmīgas sadarbības partnerus:


Strenču novada Tūrisma informācijas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde –
sadarbība konkursā par skaistāko dižkoku Strenču novadā;
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Strenču novada kultūras centrs – atbalsts Lieldienu pasākuma un Grāmatu svētku
organizēšanā;



Strenču mūzikas skola – koncerts bibliotēkā, veltīts 8. martam;



biedrība “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” – Invalīdu biedrību Vidzemes
nodaļu saiets bibliotēkā.
Smiltenes novada bibliotēkas sadarbības partneri:



Smiltenes Tūrisma informācijas centrs – kopīgi veidotas izstādes “Kāda krāsā ir
draudzība” – igaunietes Eves Austes no Repinas darbu izstāde Smiltenes novada
bibliotēkā (Pielikumā skat. 38.att.), Aleksandra Luhaera gleznu izstāde Repinā;



Smiltenes Mākslas skola – organizētas vairākas audzēkņu izstādes (Medaļu izstāde,
pēc Jēkaba Drandas tehnikas veidoto šķīvju izstāde, absolventu tekstildarbu izstāde,
pieaugušo studijas darbu izstāde); (Pielikumā skat. 35.att.)



Smiltenes vidusskola – aktīvi sadarbība ar skolas bibliotekārēm izstādes “100
grāmatas Smiltenei” veidošanā un popularizēšanā (Pielikumā skat. 31.att.);



EDIC Valmierā – (kopā ar Smiltenes vidusskolu) sadarbībā realizēts projekts
“Valoda - tilts starp Tevi un mani: 26.septembris – Eiropas valodu diena”. Malvas
Šķēles uzstāšanās ar prezentāciju Smiltenes novada bibliotēku darbinieku seminārā;



LR Ārlietu ministrija – konsultācijas ESIP koordinatorei darbā par Eiropas
Savienības jautājumiem un sniegts finansiālus atbalsts projektu realizācijā. 9. maijā
realizēts LR ĀM atbalstīts projekts “Eiropas diena Smiltenes novada bibliotēkā”;



Bērnu brīvā laika centrs “Ligzdiņa” – kopīgi organizēti pasākumi Bērnu
apkalpošanas nodaļā;



Pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” – ilggadēja sadarbība pasākumu
organizēšanā ar Bērnu apkalpošanas nodaļu;



laikraksts “Ziemeļlatvija” – korespondenšu Sandras Pētersones un Santas Sinkas
publikācijas par aktualitātēm bibliotēkā;



Smiltenes televīzija – video rullīši par jaunieguvumiem bibliotēkā, publicēti pēc
jauno grāmatu dienām Smiltenes TV, Re:TV, bibliotēkas Facebook lapā;



Smiltenes novada radošo iedzīvotāju atbalssts izstāšu veidošanā un tematisku
pasākumu organizēšanā - Aleksandrs Luhaers, Āboliņa Dace Artūrs Lielais, Elīna
Kubuliņa-Vilne, Rita Varaksa, Baiba Loce, Smaida Maskina;
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Helga Freidenfelde – Smiltenes bibliotēkas bijusī vadītāja, kura sniedza lielu
palīdzību un vērtīgu informāciju, apkopojot atmiņu stāstus par Smiltenes
bibliotekāriem;



Smiltenes kultūras centrs – kopīgi noorganizētas Dzejas dienas Smiltenē ar Guntara
Rača piedalīšanos;



Programmas “Erasmus+” brīvprātīgās Mariam Tlashadze no Gruzijas un Lucie
Hoarau no Francijas organizējot kopīgus pasākumus;



Valkas NCB kopīgi noorganizēti profesionālās pilnveides kursi, metodiskā
palīdzība.

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā

Valkas NCB
Aktīva sadarbība Valkas NCB notikusi ceļojošo izstāžu eksponēšanā. 2018. gadā
izstādītas:


Latviešu valodas aģentūras izstāde “Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu”;



Pētera Radziņa biedrības izstāde “Ģenerālis Pēteris Voldemārs Radziņš”;



Rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde “Zeme un mīlestība”;



Latvijas Neredzīgo bibliotēkas sagatavotā izstāde “Senās grāmatas ir vēstures
zelts”;



Ogres bibliotēkas saņemta izstāde “Grāmatu otrā dzīve”.

Lienes Kābeles veidotā grāmatu māksla orimoto tehnikā izpelnījās īpašu mūsu lasītāju
ievērību. Šīs izstādes reklamēšanu paveica paši apmeklētāji, nākot atkārtoti, atvedot līdzi
draugus un iesakot to apskatīt saviem paziņām. Daudzi, kas ikdienā nelieto internetu, neko
tamlīdzīgu līdz šim nebija redzējuši, un tādēļ sajūsmas vārdi izstādes autorei Lienei
Kābelei bija neviltoti.
Veicot SBA pieprasījumu izpildi starp Smiltenes un Valkas bibliotēkām, vairākus
gadus neatsveramu palīdzību ir sniegušas PMLP. Viņas, izbraucot apkalpot savus klientus
Smiltenē, regulāri izpalīdz abām bibliotēkām, nogādājot SBA pieprasījuma grāmatas.
Vairākas Valkas ESIP punkta aktivitātes notikušas, pateicoties sadarbībai ar
Valmieras EDIC un LR Ārlietu ministriju (Eiropas Savienības dzimšanas dienas aktivitātes
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“Vienotas dažādībā” un izglītojoša spēle “Eiropas ģimene – tās dibināšana, paplašināšanās
un šodiena”). (Pielikumā skat. 7.,10.att.)
Citi sadarbības partneri ārpus novada:


LBB Vidzemes nodaļa – kopējie ikgadējie saieti, LBB konference u. c. aktivitātes;



LR Ārlietu ministrija un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā – projekta, kas
saistīts ar Eiropas Savienības aktualitāšu popularizēšanu, finansiāls atbalsts;



Ziemeļu Ministru Padomes birojs Latvijā – ierosmes un atbalsts Ziemeļvalstu
Bibliotēku nedēļas organizēšanā;



IU Virja – grāmatu piegāde uz vietas bibliotēkā;



“Jāņa Rozes” grāmatnīca Valkā – regulāti tiek saņemta informācija par jaunajām
veikalā ienākušajām grāmatām, tiek izpildīti visi veikalam e-pastā nosūtītie
pieprasījumi, grāmatas tiek atvestas uz Valku; kā arī piešķirtas cenu atlaides.
Strenču novada Jērcēnu bibliotēka kā svarīgus sadarbības partnerus min:



pasākumu organizēšanā – Saulgriežu svinības, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības
sadarbība ar Jērcēnu tautas namu;



finansējuma piesaistīšanai vingrošanas aprīkojuma iegādei un nodarbību vadītāja
finansēšanā, tūrisma attīstības un plānošanas jautājumi sadarbībā ar novada
attīstības un plānošanas departamentu;



sadarbība ar folkloras kopu „Mežābele”- gadskārtu ieražu popularizēšanā.pavasara, vasaras un ziemas saulgriežu svinēšana tautas tradīciju garā,



mednieku biedrību “Jērcēni”, kas apsaimnieko Jērcēnmuižas mednieku namuizstāžu zāli, sadarbība pasākumu organizēšanā;



veiksmīga sadarbība ar pašvaldības kultūras darbiniekiem, sociālo darbinieku,
Jērcēnu pagasta pārvaldnieku, ārējās apkalpošanas punktā sadarbība ar atbalsta
centra “Liepugatves” dežurantu;



NVO Strenču novada nodaļu „Glābiet bērnus” bērnu pasākumu organizēšanā;



cieša sadarbība ar “Piļu un muižu asociāciju” Leģendu nakts pasākumu
organizēšanā;



sadarbība ar tūrisma firmām “Impro”, “Skaistie skati”, “Jaunie rakursi”, kuras
nodrošina ekskursantu grupas un koordinē to apmeklējumu Jērcēnmuižā;



sadarbība ar uzņēmēju Ņinu Laurenoviču, kura gatavo “Dižozola zīļu dzērienu” un
piegādā Jērcēnmuižas viesiem degustācijai (Pielikumā skat. 39.att.);
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Jērcēnu jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā, sniedot bibliotekārei tulkošanas
atbalstu;



vietējā iedzīvotāja Annija Ence nodrošina kvalitātivu foto un filmu uzņemšanu,
ļaujot tos publiskot vietējās kultūrvides popularizēšanā;



Sanda Ķimse, sertificēta fizioterapeite, vada vingrošanas nodarbības.

11.3. Pārrobežu sadarbība

Valkas atrašanas vieta Latvijas un Igaunijas pierobežā un sadarbība ar dvīņpilsētu
Valgu ietekmē arī Valkas NCB darbu. Informācijas stendā var atrast ziņas par tuvāko
bibliotēku apkārtnē. Tā ir Valgas Centrālā bibliotēka. Izmantojot Valgas aprinķa bibliotēku
kopkatalogu interesentiem tiek sniegta informācija par Valgas bibliotēkas krājuma klāstu.
Viena no Valkas ESIP izstādēm bija veltīta Igaunijas simtgadei, kur varēja iepazīties ar
ķaimiņvalsts svarīgiem notikumiem un literāriem darbiem. Valkas NCB ir pieejams
laikraksts „Darbs Valgā un Valkā” latviešu un krievu valodā. Apmeklētāju vidū ir Valgas
iedzīvotāji. Pie nepieciešamības tie tiek apkalpoti igauņu valodā. Valkas NCB ir
draudzīgas attiecības ar Valgas grāmatmīļu klubu, apmeklējot viņu rīkotos pasākumus
(dzejas vakarus, ekskursijas).

11.4. Bibliotēkas interešu aizstāvības darbs

Valkas NCB direktore pēc nepieciešamības piedalās Valkas 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.
Strenču novada bibliotēka kā novada galvenā bibliotēka pārstāv visa novada
bibliotēku intereses. Vadītāja regulāri tiekas ar novada pašvaldības vadītāju, izpilddirektori
un administrāciju, speciālistiem. Sarunu galvenās tēmas – darba vides uzlabošana,
finansējuma palielināšana, bibliotēku speciālistu tālākizglītība, IT atjaunināšana,
darbinieku atalgojums u.c.
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12.METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS

12.1. Situācijas apraksts

2018. gadā Valkas NCB turpināja veikt metodisko un konsultatīvo darbu reģiona
novadu – Smiltenes, Strenču un Valkas 23 publiskajās bibliotēkās, uzturēja kontaktus ar
skolu bibliotēkām un sniedza praktisku palīdzību Smiltenes tehnikuma bibliotēkai. Tika
nodrošināta bibliotēku darba koordinācija, aktivizēts novadpētniecības darbs, izsludinot
konkursu “Mūsu stāsti Latvijas simtgades”, regulāri veikta pārraudzība par darbu ar BIS
ALISE moduļiem un organizēti profesionālās pilnveides pasākumi. Vietējos un
izbraukuma semināros un kursos pilnveidotas profesionālās zināšanas, pārrunātas
bibliotēku darba aktualitātes Latvijā un attīstības tendences pasaulē.
Bibliotēku apmeklējumos vispirms tika pārrunāti bibliotēku pieejamības jautājumi
(telpu iekārtojums, infrastruktūra, darba laiks), kā arī kopā ar vietējo pašvaldību risinātas
atsevišķas saimnieciska rakstura problēmas.
Atzinīgi jāvērtē LNB Bibliotēku attīstības centra konsultatīvais atbalsts un
organizētās sanāksmes, semināri par aktuālām tēmām direktoriem, metodiķiem, krājuma
komplektēšanas un bērnu darba speciālistiem, kā arī novadpētniekiem. Profesionālajā
pilnveidē atzinīgi jāvērtē Kompetenču attīstības centra piedāvājums Latvijas bibliotekāru
dažāda līmeņa profesionālajai pilnveidei. Diemžēl jātzīmē, ka centra piedāvātos kursus
2018. gadā izmantojuši.vien pieci reģiona bibliotekāri. Visa Valkas NCB e-pastā saņemtā
profesionālā informācija operatīvi tiek pārsūtīta reģiona bibliotekāriem. Arī aktuāla
informācija, raksti un publikācijas Latvijas Bibliotekāru Biedrības mājaslapā un Latvijas
Bibliotēku portālā tiek izskatīti un par tiem informēti bibliotekāri.
Lai arī no 2018. gada janvāra tika pārskatīti Bērnu literatūras nodaļas galvenās
bibliotekāres A. Rudītes amata pienākumi un papildināti ar jauniem pienākumiem,
vērstiem uz pagasta bibliotēku metodisko un konsultatīvo darbu, tomēr jāatzīmē, ka
pārskata gads vairāk ir bijis mācīšanās un aptveramo jautājumu loku apzināšanas gads.
Metodiķe A. Rudīte papildinājusi zināšanas kursos “Efektīvs un moderns reģiona galvenās
bibliotēkas metodiskais darbs” un reģiona galveno metodiķu rudens seminārā.
Valkas NCB metodiski konsultatīvais darbs ir sadalīts vairākiem speciālistiem (BIS
ALISE administratorei, kataloģizācijas nodaļas vadītājai, galvenajai bibliotekārei
novadpētniecības jautājumos un bērnu nodaļas vadītājai).
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Pārskata perioda darba prioritātes – darbs ar bērniem. Valkas novadā uzsākti
lasītveicināšanas projekti “Grāmatu starts” un “Mūsu mazā bibliotēka”. Reģiona
bibliotekāriem noorganizēti profesionālās pilnveides trīs nodarbību kursi “No lasītprasmes
līdz lasītpriekam bibliotēkā”. Smiltenes un Valkas novada skolēni aktīvi piedalījušies
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībā.

12.2. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts

Pārskata periodā reģiona bibliotekāriem noorganizēti 16 profesionālās pilnveides
pasākumi – 7 semināri, 3 kursi, 6 sanāksmes (trīs no tām 2017. gada pārskatu nodošanas
sanāksmes).
Tabula “Profesionālās pilnveides pasākumi”
Norises
vieta

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas

Stundu
Dalībn sk.(astrom
. sk.
omiskās
st.)

Nr.p.
k.

Norises
laiks

1.

Valkas
30.janv.
NCB

15

4

2.

1. febr.

16

3

3.

2. febr.

9

3

4.

19.
marts

7

4

5.

4.apr.

24

4

6.

23.apr.

36

4

7.

7.maijs

14

2

Valkas novada bibliotēku 2017.g.
pārskatu pieņemšana (8
prezentācijas).
Smiltenes novada bibliotēku 2017.g.
Valkas
pārskatu pieņemšana (9
NCB
prezentācijas).
Strenču novada bibliotēku 2017.g.
Valkas
pārskatu pieņemšana (5
NCB
prezentācijas).
Seminārs Smiltenes nov.
Smiltenes
bibliotekāriem “Radoša lasīšana –
bibl.
atbalsts personības izaugsmei”.
Prof. pilnveides kursa “No
Smiltenes lasītprasmes līdz lasītpriekam” pirmā
bibl.
nodarbība “No skaņām līdz
enciklopēdijām”.
Reģiona bibliotekāru seminārs.
Tēmas – 2017.g. darba
Valkas
rezultāti;darbs ar personas datiem
NCB
bibliotēkā; bezmaksas tiešsaistes
rīku izmantošana; novadpētniecības
vadlīnijas.
Seminārs Valkas novada
Valkas
bibliotekāriem par portāla
NCB
garamantas.lv piedāvājumu un
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8.

10.
maijs

9.

17.
maijs

10.

28.maij
s

11.

14. jūn.

12.

12.13.sept.
18. okt.

13.

27.sept.

14.

22. okt.

15.

nov

16.

iespējām novada kultūrvēstures
izpētē.
Seminārs Valkas novada
Valkas
bibliotekāriem “VSAA pakalpojumu
NCB
pieprasīšana elektroniski”.
Prof. pilnveides kursa ‘No
lasītprasmes līdz lasītpriekam” otrā
Valkas
nodarb. “Lasītprieks, bilžu
NCB
grāmatas,mediju un
informācijpratība: ieteikumi darbam
ar 3-6 gadus vecien bērniem”.
Prof. pilnveides kursa “No
Strenču
lasītprasmes līdz lasītpriekam” trešā
bibl.
nodarb. “Daru, saprotu un radu”.
Sezonas noslēguma seminārs reģiona
Smiltenes bibliotekāriem “Veram dabas
nov.Bran grāmatu” Brantu pagastā (jubilāru
tu bibl.
godināšana, Brantu kultūrvēsturisko
vietu iepazīšana).
Valkas
Visiem reģiona bibliotekāriem
NCB
VARAM mācību kurss”Epakalpojumi un e-rīki dzīves
Smiltenes
situāciju risināšanā”.
bibl.
Seminārs Smiltenes nov.
bibliotekāriem. Tēmas – profsionālās
Smiltenes pilnveides piedāvājumi, BIS ALISE
bibl.
Cirkulācijas moduļa jaunās
iespējas,sociālo tīklu lietošanas
pieredze.
Visiem reģiona bibliotekāriem
Valkas
“Inovāciju seminārs lasīšanas
NCB
veicināšanas programmām
2018.gadā”.
Visiem reģiona bibliotekāriem
seminārs – BIS ALISE un
Smiltenes
novadpētniecības konkursa
bibl.
noslēgums, jubilāru godināšana,
tikšanās ar rakstnieku J. Ūdri.
Smiltenes novada bibliotekāriem
Smiltenes
gada noslēguma seminārs svētku
bibl.
gaisotnē, pateicības par darbu.
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Visi bibliotēku darbinieki, kuri piedalījās profesionālās pilnveides pasākumos,
saņēmuši Valkas NCB apliecinājumus ar apgūto tēmu uzskaitījumu un stundu skaitu.
Pēc profesionālās pilnveides kursa “No lasītprasmes līdz lasītpriekam bibliotēkā”
nodarbībām bibliotekāriem tika dots uzdevums četru mēnešu laikā, izmantojot iegūtās
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zināšanas, organizēt dažādas ar grāmatu un lasītprasmes veicināšanu aktivitātes pirmskolas
un jaunākā skolas vecuma bērniem. Jērcēnu bibliotēkas atziņa par kursiem: “Ļoti
interesantas un vērtīgas nodarbības, kuras veicināja sapratni par bērnu attīstības niansēm,
deva zināšanas kā organizēt bērnu un vecāku pirmo saskarsmi ar grāmatu, kā organizēt
intelektuālās spēles”. Savukārt Blomes bibliotekāre raksta, ka projekta “No lasītprasmes
līdz lasītpriekam” nodarbībās ir ieguvusi daudz labas idejas, kas noder gan viņai pašai kā
māmiņai, gan bibliotēkas darbā, ir apgūti jauni lasītprasmi veicinoši uzdevumu, spēles.
Smiltenes novada bibliotēkām ieviesta attīstības diena, kuras ietvaros bibliotekāri
devušies iepazīt novada kultūras un izglītības iestādes. 2018. gada februāri apmeklēts un
iepazīts Smiltenes tehnikums, tā mācību klases, auditorijas, Kalmamuižas vēsturiskās ēkas
un tehnikuma bibliotēka. Novembrī apmeklēts Smiltenes novada muzejs Mēros.
Smiltenes novada bibliotekāres devušās divos pieredezes apmaiņas braucienos uz
Mazsalacas bibliotēku un Limbažu novada Salas bibliotēku. Divas Valkas NCB
darbinieces, iekļaujoties Cēsu bibliotēkas organizētajā braucienā, apmeklējušas Austrijas
un Slovākijas bibliotēkas. Pieredzes apmaiņas braucieni vērtīgi ar jaunas pieredzes
apgūšanu, kā arī tie saliedē kolektīvu.
Bez reģiona profesionālās pilnveides aktivitātēm organizēta bibliotekāru dalība ar
bibliotēku darbu saistītos nozīmīgos valsts mēroga un Vidzemes reģiona semināros un
konferencēs. Kā katru gadu, veikta pārraudzība par datu ievadīšanu Latvijas digitālajā
kultūras kartē.
Veikts konsultatīvais, informējošais un izglītojošais darbs 23 publiskajās un 3 skolu
bibliotēkās krājuma organizācijā. Nodrošināta pārraudzība pār darbībām BIS ALISE
Komplektēšanas modulī un komandā “Eksemplāru atlase”. Konsultācijas visvairāk tiek
sniegtas telefoniski, e-pastā, mazāk klātienē un semināros, jo prasmes darbā katram
darbiniekam ir atšķirīgas, un daudzi jautājumi nevar gaidīt semināru, tiem nepieciešams
tūlītējs risinājums. Ikdienas darbs ir jaunieguvumu kataloģizēšana un rediģēšana pēc
individuāla pieprasījuma, EK kvalitātes uzlabošana, piemēram, autoritatīvo ierakstu
pārklāšana ar papildinātiem ierakstiem no ārējās autoritatīvās datubāzes.
Veikta bibliogrāfisko aprakstu veidošana EK grāmatām angļu valodā Smiltenes
vidusskolas bibliotēkā.
23. aprīļa reģiona bibliotekāru semināram sagatavots ziņojums “2017. gada
atskaites par krājumu”, kurā veikta analīze un secinātas, kas un kā rakstāms bibliotēkas
gada pārskatos.
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Sniegtas konsultācijas Valkas novada Ērģemes un Turnas pagastu bibliotekārēm
aktu sastādīšanā, gatavojoties mācību eksāmenam.
Praktiska palīdzība sniegta Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotekārei, atlasot
saturā novecojušas, neizmantotas grāmatas krievu valodā, izslēgšanai no krājuma.
Pārskata gadā darbu uzsākušas divas jaunas bibliotekāres Smiltenes novada Blomes
un Variņu bibliotēkās. Bibliotekāres darbā stājās bez pieredzes un zināšanām, tādēļ,
pirmkārt, tika sniegta palīdzība BIS ALISE Cirkulācijas moduļa, SBA un Komplektēšanas
moduļa apguvē, krājuma organizēšanā u.c. jautājumos. Tika organizēta krājuma pārbaude
šajās bibliotēkās. Jaunās bibliotekāres nepieciešamās pamatzināšanas apguva Smiltenes
bibliotēkā, kas attāluma ziņā ir tuvāk kā Valka.
 Jau otro gadu tika organizēts mācību konkurss “Ziņas par krājumu, izmantojot
BIS ALISE iespējas”. Šajā gadā 2. kārtā iekļautas trīs tēmas, kuras nepieciešams zināt,
sniedzot statistikas ziņas gada pārskatos:


pašvaldības finansējums bērnu grāmatām;



latviešu daiļliteratūras jaunieguvumi;



procentu aprēķināšana.
Divas tēmas – periodiskie izdevumi un mērķauditorijas – iekļautas, lai paplašinātu

prasmes darbā ar eksemplāru atlasi BIS ALISE. Darba vieta – e-vide. Tika sagatavoti
mācību palīgmateriāli un formulēts uzdevums. Piedalījās 18 publiskās bibliotēkas, jeb 75%
no reģiona bibliotēkām. Salīdzinot ar iepriekšējo konkursu, par trīs bibliotēkām vairāk.
Atsauksmes bija labas, piemēram, Smiltenes novada Bilskas bibliotekāre Malda Pabērza
raksta: “Priecājos par uzdevumiem, bija ļoti interesanti. Un, galvenais, pildot uzdevumus,
atklājās manas kļūdas. Ceru ar tavu palīdzību tās kaut kad izlabot. Man “Alise” iepatīkas
arvien vairāk. Paldies tev!”
Atskaites periodā BIS ALISE administratore veikusi individuālās un grupu mācību
nodarbības sistēmas moduļos publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem. Semināros un
novadu bibliotēku darbinieku metodiskajās dienās tika stāstīts un rādīts par sistēmas
modifikācijām. Visi bibliotēku darbinieki regulāri tika informēti par BIS ALISE jaunām
versijām un uzlabojumiem, saņemot vēstuli un pielikumu ar paskaidrojumiem e-pastā.
Sakarā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas stājās spēkā Latvijā 2018. gada
25. maijā, Valkas NCB sadarbībā ar Valmieras integrētās bibliotēkas kataloģizācijas un
automatizācijas nodaļas vadītāju Ilonu Buduli tika pārstrādāti “Valkas reģiona publisko un
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skolu bibliotēku elektroniskā kopkataloga dalībnieku iekšējie aizsardzības noteikumi”.
Noteikumi tika izsniegti katram reģiona bibliotēku darbiniekam, kurš strādā kopkatalogā ar
piekļuves tiesībām Lasītāju reģistram.

12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām

Reģionā darbojas 15 vispārizglītojošas skolas, no tām 4 sākumskolas, 6
pamatskolas, 1 ģimnāzija, 2 vidusskolas un 1 vidusskolas filiāle. 2018./19. m.g. divas no
Valkas novada pamatskolām tika reorganizētas par sākumskolām, kas nozīmē skolēnu
skaita samazināšanos. Daudzās skolās bibliotekāro darbinieku vispār nav, notiek tikai
grāmatu izsniegšana un saņemšana, ko veic kāds no skolotājiem. Ir problēmas ar skolu
bibliotēku datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras kartē, jo nav darbinieku, kas uzņemtos šī
pienākuma veikšanu.
Valkas NCB aktīvi turpinājusi sadarbību ar trīs reģiona izglītības iestāžu
bibliotēkām (Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā, Smiltenes vidusskolā un Smiltenes
tehnikumā). Minēto bibliotēku bibliotekārēm sniegta konsultatīva un praktiska palīdzība
komplektēšanas jautājumos, pēc pieprasījuma veikta bibliogrāfisko ierakstu izveide BIS
ALISE. Darbi uz priekšu virzās lēni, jo skolu bibliotekāru slodzes ir nepietiekamas. Nav
jūtama darbinieku ieinteresētība šajā darbā, jo laiks un enerģija tiek veltīta pedagoģiskajam
darbam. 2018. gadā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotēkā darbu uzsāka divas jaunas
darbinieces bez priekšzināšanām un pieredzes bibliotekārajā darbā. Katras darbs ir 0.5
slodze, jo ģimnāzijas bibliotēka izvietota divās ēkās. Lai sekmīgi abas bibliotekāres
ievadītu darbā, Valkas NCB Kataloģizācijas nodaļas vadītāja, apmeklējot kursus “Skolas
bibliotēkas krājums un tā uzskaite”, apguva izglītības iestāžu krājuma komplektēšanas
procesu specifiku, guva priekšstatu par krājuma uzskaiti, pārbaudi, izslēgšanu. 19.
septembrī skolu bibliotekārēm tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz
Gulbenes sākumskolas bibliotēku, kur praktiski tika iepazīta krājuma uzskaite u.c. darba
jautājumi.
Sniegta konsultatīvā un praktiskā palīdzība lasītāju reģistra grupu maiņā Smiltenes
vidusskolas bibliotēkai. Regulāri sniegtas konsultācijas Smiltenes tehnikuma bibliotēkai,
rediģēti un papildināti kopkatalogā ievadītie dati.
Problēmas – skolu bibliotēkās, īpaši pamatskolās, zems materiāli tehniskais
līmenis, nepieteikams finansējums krājuma attīstībai, minimālas darba slodzes vai vispār to
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nav, skolu direktoru nepietiekamā izpratne par iespējām, ko var sniegt attīstīta un
mūsdienīga skolas bibliotēka. Arī notikusī skolu optimizācija neveicina skolu bibliotēku
attīstību.

12.4. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas

Valkas NCB darbinieces vienmēr ir atvērtas konsultāciju un palīdzības sniegšanā,
sadarbībai. Diemžēl trūkst iniciatīvas, ierosinājumu un intereses no pašu pagastu
bibliotekāru puses par atsevišķu darba procesu uzlabošanu, īpaši jauninājumiem,
piemēram, atteikšanās no inventāra grāmatām. Nav jūtama atgriezeniskā saite ieguldītajam
darbam. Uz atsevišķām bibliotēkām būtu nepieciešamas biežākas vizītes, taču problēma ir
transporta jautājums. Vērtīgas būtu sarunas, diskusijas par problemātiskiem darba
procesiem un jautājumiem, kur savu domu, pieredzi, vēlmi paustu katrs dalībnieks, bet,
diemžēl, daļa ir kūtri sava viedokļa paušanā.
Joprojām

jāmin

bibliotekāru

vājā

sapratne

jautājumā

par

digitalizāciju.

Bibliotekāriem vienkāršāk ir papildināt novadpētniecības mapes ar kopētiem materiāliem.
Bibliotēkās, kur apkārtnē mazs iedzīvotāju skaits un zema to aktivitāte, bibliotekāriem
jācenšas rast jaunas idejas ikdienas darba dažādošanai, tā piesaistot bibliotēkai uzmanību.
Jāvērš pastiprināta uzmanība uz datubāzu, e-grāmatu popularizēšanu, pakalpojumu un
aktivitāšu publicitātes palielināšanu.
Pārskata noslēgumā Ērģemes pagasta bibliotekāres rakstītais, ka “katra diena, katrs
cilvēks, notikums mūsu ikdienas darbā ienes jaunas lietas, sajūtas un pieredzi. Gribētos
teikt PALDIES ikvienam apmeklētājam, jo tieši viņi ir tie, kas padara mūsu ikdienas darbu
interesantu, liek justies vajadzīgiem savā pagastā un dienu no dienas gūt jaunu pieredzi”.
Savukārt Plāņu pagasta bibliotekāre uzver, ka viņas veiksme slēpjas atsaucīgajos
pagasta iedzīvotājos, kuri atnes savus darinājumus izstādēm, pastāsta par pagasta pagātni –
vēsturi un ļaudīm, atnes fotogrāfijas un uzdāvina bibliotēkai. Bibliotēkā tad ir skaistas
izstādes, kuras pašiem lasītājiem sagādā prieku.
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PIELIKUMI

1. Smiltenes novada bibliotēkas veiksmes stāsts

Domājot par novadpētniecības konkursa “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei” tēmu,
nešauboties nolēmu, ka savu darbu veltīšu bibliotēkas vēstures izpētei. Šoreiz – mazliet
neparastāk – no bijušo un esošo darbinieku atmiņām, ar viņu personīgajiem
pārdzīvojumiem un savu skatījumu uz tā laika notikumiem. Biju priecīga par pavisam
nelieliem atmiņu stāstiņiem. Kā mazi puzles gabaliņi, tie veidoja laikmeta ainu un
papildināja jau zināmo ar daudziem jauniem un svarīgiem faktiem. Darbinieku apzināšana,
tikšanās klātienē, sarunas pa telefonu un sarakstes – milzīgs darba apjoms, bet tik
emocionāli piepildīts bija šis laiks. Vislielākā pateicība man jāsaka Smiltenes bijušajai
bibliotēkas vadītājai Helgai Freidenfeldei. No viņas atmiņām, esam uzzinājuši daudz jaunu
par pirmo bibliotēkas vadītāju A. Vildiņu un vairākiem bijušajiem kolēģiem. Apbrīnoju
viņas talantu tik interesanti, saistoši un reizēm smieklīgi aprakstīt savus kolēģus un
dažādus atgadījumus no bibliotēku dzīves.... šķiet, no viņas būtu iznākusi laba rakstniece.
Vislielākais gandarījums ir par to, ka esmu paspējusi saglābt nenovērtējamas
atmiņas par bijušajiem bibliotēkas darbiniekiem.
“Smiltenes bibliotekāru stāstiem” būs turpinājums. Esam iecerējuši 2019. gda
aprīlī saaicināt kopā visus Smiltenes bibliotēkas darbiniekus.
Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke.
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2. Fotogrāfijas

Valkas NCB Lasītāju apkalpošanas nodaļa

1.attēls.
Valkas bibliotēkas stends Ideju tirgū
LNB

2.attēls.
Izstāde “Cimdi ar īpašo stāstu”
Valkas bibliotēkā

3.attēls.
Dzejas dienu pasākums Valkā. No
kreisās Marija Luīze Meļķe, Indra
Brūvere-Daruliene, Madara
Gruntmane, Zane Brūvere-Kvēpa

4.attēls.
Zviedrijas dienas Valkā.
Bibliotēkā viesojās Zviedrijas
vēstniece Latvijā Annika Jāgandere
(Annika Jagander)
(attēlā no kreisās)

5.attēls.
Akcijas
“Izaicinājums 2018/2019 – Cits
hobijs” stends
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6.attēls.
Tikšanās ar autori Karīnu Račko
(attēlā priekšplānā)

7.attēls.
Izglītojoša spēle
“Eiropas ģimene – tās dibināšana,
paplašināšana un šodiena”
Valkas J.Cimzes ģimnāzijā

8.attēls.
Foto mirklis Latvijas Bankas foto stendā

9.attēls.
Valkas novada Centrālās
bibliotēkas suvenīri –
uzlīmes un magnētiskās
grāmatzīmes
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Aktivitātes bērniem un jauniešiem

10.attēls.
Izglītojoša spēle
“Eiropas ģimene – tās dibināšana,
paplašināšana un šodiena”
Valkas J.Cimzes ģimnāzijā

11.attēls.
Valkas novada Ērģemes pagasta bērni
Bibliotēku nedēļas pasākuma laikā
pie Ērģemes pilsdrupām

12.attēls.
Strenču pilsētas bibliotēka Digitālās
nedēļas ietvaros aicināja PII
audzēkņus kļūt par nedēļas
dalībniekiem un iepazīstināja ar
mājas lapu www.lasamkoks.lv

13.attēls.
Radošā darbnīca „Sveiciens mūsu
olimpiešiem!” Smiltenes novada
Launkalnes pagasta bibliotēkā
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14.attēls.
Nodarbība 8. un 9. klašu skolēniem
projekta “Meklē jūras ābeci
bibliotēkās” ietvaros Strenču pilsētas
bibliotēkā

15.attēls.
Jasmīna Pakalne, Nacionālā Skaļās
lasīšanas sacensības uzvarētāja
Valkas reģionā, pārstāvēja Smiltenes
Bērnu bibliotēku

16.attēls.
Pirmās nodarbības “Es, tu, viņš un
viņa. Re, kur jauka grāmatiņa!”
jūlijā projekta „Mūsu mazās
bibliotēkas” ietvaros Valkas NCB
Bērnu literatūras nodaļā

17.attēls.
Akcija “100 labi vārdi Latvijai”
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā
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18.attēls.
Čaklākie Smiltenes novada Birzuļu
bibliotēkas pirmsskolas vecuma bērni
un jaunāko klašu skolēni saņem
lasīšanas veicināšanas balviņas
(uzlīmītes, piekariņus u.c.)

19.attēls.
Smiltenes novada Variņu pagasta
bibliotēkas rīkotais pasākums
“Pielasīsim rudeni”. Pasākuma
mērķis – pierādīt, ka grāmatu var lasīt
arī ārpus telpām

20.attēls.
Bērnu nodarbību laikā veidotie
sīkplastikas darbiņi Birzuļu bibliotēkā

21.attēls.
Smiltenes bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļas bibliotekāres
un aktīvākie lasītāji piedalījās
Smiltenes novada domes organizētajā
zibakcijā “Sniegavīru salidojums
Smiltenes novadā” 1.februārī

22.attēls.
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu
bibliotēkā rīkotās akcijas “100 labi
vārdi Latvijai” suvenīri – konfektes
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Novadpētniecība

23.attēls.
Dziesmu svētku dalībnieku tikšanās
Valkas bibliotēkā

24.attēls.
Arhitekti Jānis un Zenta Krastiņi un
bibliogrāfe Alda Liuke ar dāvanā saņemto
grāmatu “Jūgendstila arhitektūra Latvijā”
Smiltenes bibliotēkā

25.attēls.
Novadniekam Jēkabam Drandam veltītās
izstādes atklāšana Smiltenes bibliotēkā

26.attēls.
Reinholda Nulles fotogrāfiju izstāde
“Blome no putna lidojuma” Blomes
bibliotēkā
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27.attēls.
Kolāža izstādei “Ai darbiņi, ai darbiņi, kā
es tevi padarīju” Jaunklidža bibliotēkā

28.attēls.
Apmeklētājs iepazīstas ar Pēterim
Ērmanim veltītu izstādi Plāņu bibliotēkā

29.attēls.
Sovhoza laiku fotogrāfiju izstāde Plāņu
bibliotēkā

30.attēls.
Interese atrast sevi novadpētniecības
materiālos Kārķu bibliotēkā
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Reģiona bibliotēkās

31.attēls.
Ceļojošā grāmatu izstāde, izceļot
savas vietas vārdu – Smiltenes
ģimnāzijas organizētajā akcijā “
100 grāmatas Smiltenei”

32.attēls.
Izstāde “100 gadu senas
pastkartes Latvijas simtgadei
Smiltenes novada bibliotēkas
Bilskas bibliotēkā

33.attēls.
Seminārs “Digitālā saziņa ar
valsti: dzīves situācijās noderīgi erisinājumi” Smiltenes novada
domē; mācībās piedalās Smiltenes
novada bibliotekāres

34.attēls.
Ērģemes pagasta bibliotēku
kopīgi svinētie Baltā galdauta
svētki 4. maijā, ozola stādīšana
pie Omuļu bibliotēkas

35.attēls.
“Sapņi un īstenība” Smiltenes
Mākslas skolas 2017. gada
absolventu tekstildarbu izstāde
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36.attēls.
Grundzāles bibliotēkas
organizētais seminārs “Padari
savu darbu par hobiju, un tev
nekad vairs nebūs jāstrādā”

37.attēls.
Smiltenes bibliotēkas stends
Pilsētas svētkos: fotografēšanās ar
lasītprieka varoni, senvārdu
minēšana, mīļākās vietas
atzīmēšana uz Smiltenes kartes un
novēlējumu rakstīšana Latvijai
simtgadē

38.attēls.
Igaunietes Eves Austes no
Repinas izstāde “Kādā krāsā
draudzība” Smiltenes bibliotēkā

39.attēls.
Tikšanās ar mājražotāju un kafijas
meistari Ņinu Laurenoviču no
Jērcēniem Launkalnes bibliotēkā;
čaklākās Launkalnes saimnieces
dalījās arī ar savām īpašajām
receptēm
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3. Izstādes “Cimdi ar īpašo stāstu” cimdu stāsti

Cimdus adījusi Marta Ozols no Ērģemes pagasta.
“Cimdi adīti 1948. gadā. 1949. gadā ģimene tika izsūtīta. Apcietināšanas brīdī mājās bija
tikai 70 gadīgais tēvs. Uzzinot par notikušo, Marta pati ieradās stacijā un pievienojās
tēvam, turot rokā koferīti ar līdzpaņemtiem rokdarbiem. Otra māsa bija precējusies ar
ciema milici, un tādēļ viņai izsūtījuma pavēle gāja secen. Dodoties ceļā, Marta bija
stāvoklī, tomēr precējusies nebija. Bērniņš piedzima Sibīrijā un nodzīvoja vien nepilnus 4
mēnešus. Arī tēvam nebija lemts pieredzēt atgriešanos Latvijā. Marta ar to pašu koferīti
1957. gadā atgriezās no Tomskas, pēc tam strādāja Puņģos fermā, savu ģimeni tomēr
nebija lemts nodibināt. Rokdarbi izceļojuši garo Sibīrijas ceļu, tika saglabāti, un tagad ir
piemiņa par mīļiem cilvēkiem un traģisko ģimenes likteni.”

Meita Aina
“Novēlu visu labu mūsu mīļai Latvijai. Mana mamma ar mani un brāli Aivaru tikām
izvesti 1949. gadā uz Sibīriju, Tomskas apgabalu, Zinjanskas rajonu. Mamma dzimusi
1898. gada 12.maijā. Viņa bija liela rokdarbniece. Šie ir viņas adītie cimdi no krievu
laikiem. Vēl man ir viņas izšūtais galdauts ar ūdensrozēm, ko viņa izšuva Sibīrijā, ganot
kolhoza aitas. Tur viņa brauca ar buļļiem. Paldies viņai, ka viņa atveda mūs mājās uz mūsu
mīļo Latviju.”
Kristīne ir 1. grupas invalīde.
“Viņai šie ir pirmie adītie cimdi, kas tapuši tieši šai izstādei. Līdz šim Kristīne adījusi
zeķes un daudz ko tamborējusi. Cimdiņus uz bibliotēku atnesa pati Kristīne kopā ar
mammu.
Brīnišķīga dāvana Latvijai dzimšanas dienā, kā arī visiem mums – izstādes
apmeklētājiem.”
Cimdi saņemti dāvanā no kaimiņienes.
“Stāsts sākas par trīs brāļiem pirmās brīvvalsts laikā, kuri uzceļ katrs pa mājai, tā lai viens
no otra dzirdētu pagalmā gaili dziedam un suni rejam. Ceļš iet cauri visām mājām, tieši pa
vidu starp māju un saimniecības ēkām. Droši vien tais laikos dzīvošana un darbs visām
trim saimniecībām gāja ļoti ciešā savienībā. Vēlākos laikos, kad saimniekoja nākamā
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paaudze, arī šo cimdu adītāja, kaimiņattiecības arī bija ļoti draudzīgas. Anitas vīrs,
Ērmanis, nekad neizbrauca cauri ar riteni mūsmājai, neiegriezies parunāt kādu vārdu un
izstāstīt jaunākos ciema notikumus. Citu reizi, kad bija gadījies, no bodes nākot, baudīt
kādu stiprāku malku, rāva vaļā lustīgu ziņģi un metās bučot mājas meitiešus. Šodien, divas
no trim mājām, sagaida savu saimnieku tik pa vasaru. Trešajā, dāvāto cimdu saņēmēja ar
runci Pēcīti vada dienas mierā un klusumā, atminoties dzīvi “raibu kā dzeņa vēders”.”
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