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1. REĢIONA, NOVADU UN BIBLIOTĒKU DARBĪBAS VISPĀRĪGS
RAKSTUROJUMS

1.1. Situācijas raksturojums

Pārskats par Smiltenes, Strenču Valkas novadu publisko bibliotēku darbu ir
gadskārtējais ziņojums par Valkas reģiona publisko bibliotēku darbību 2015. gadā.
Pārskata galvenais uzdevums ir apkopot reģiona bibliotēku darbības raksturojošos
rādītājus un sniegt to analīzi gan pa novadiem, gan kopumā. Pārskata tālāka
izmantojamība – bibliotēku speciālistu, studentu pētījumiem par publisko bibliotēku
darbību 2015. gadā, kā arī vienkārši uzziņai. Pārskats drukātā veidā tiks saglabāts Valkas
novada Centrālajā bibliotēkā (turpmāk Valkas NCB), kā arī ievietots bibliotēkas mājas
lapā www.biblioteka.valka.lv.
Pārskatu par Valkas reģiona darbu veido divpadsmit nodaļas. Katras nodaļas
sākumā dots pārskats par Valkas NCB, tālāk seko apkopojums par darbu reģionā
kopumā. Nobeigumā ietverti secinājumi no pārskatā ietvertās informācijas.
Pārskata periodā bibliotēku darbā iezīmējās vairāki galvenie darba virzieni, kas
cieši saistīti ar sabiedriskajām un kultūras aktualitātēm gan novados, gan valstī. Kultūras
dzīvē viens no centrālajiem notikumiem arī bibliotēku dzīvē bija Raiņa un Aspazijas 150.
jubilejas atzīmēšana.
Nodaļā, kas saistīta ar iedzīvotāju aptvērumu, izmantoti Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes dati par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās uz 01.01.2016. Iedzīvotāju skaits
Smiltenes novadā – 13275, Strenču novadā - 3610, Valkas novadā – 9479, kopā 26364,
kas ir par 661 mazāk nekā 2014. gadā.
Kopš 2009. gada 1. jūlija Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas,
kad bijušā Valkas rajona teritorijā izveidojās trīs novadi (Smiltenes, Strenču un Valkas),
sekmīgi turpina darboties 24 publiskās bibliotēkas. Smiltenes novadā, kurā ietilpst
Smiltenes pilsēta un astoņi apkārtējie pagasti (Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes,
Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas), apmeklētājiem atvērtas desmit publiskās,
deviņas vispārizglītojošo skolu bibliotēkas un viena profesionālās izglītības iestādes Smiltenes valsts tehnikuma - profesionālās vidusskolas bibliotēka. Strenču novads aptver
Strenču un Sedas pilsētas, kā arī Jērcēnu un Plāņu pagastus. Strenču novadā
iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus sniedz piecas publiskās bibliotēkas, kā arī
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skolēniem pieejamas skolu bibliotēkas Strenčos un Sedā. Apvienojoties Valkas pilsētai,
Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastiem, izveidojās Valkas novads,
kurā šobrīd darbojas deviņas publiskās un sešas skolu bibliotēkas. Bibliotēku tīkls ir
optimāls. Bibliotekārie pakalpojumi ir pieejami katrā pilsētā un pagastā.
2015. gadā tika izstrādāts “Valkas novada bibliotēku vidējā termiņa attīstības plāns
2015 – 2017”. Tā mērķis – plānot ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu esošos resursu
izmantošanu, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt jaunus pakalpojumus. No jauna
pārstrādāts “Valkas novada Centrālās bibliotēkas krājuma komplektēšanas un
organizācijas politika 2015-2017” dokuments, kā arī uzrakstīta un apstiprināta “Sociālo
tīklu komunikācijas stratēģija 2015-2017”.
Aizvadītais gads Valkas NCB dzīvē bija īpaši nozīmīgs, jo tika piešķirti līdzekļi
Bērnu nodaļas remontam.
Bibliotēku galvenie mērķi un uzdevumi (izvilkumi no bibliotēku 2015. gada
pārskatiem):
1. Turpināt attīstīt bibliotēkas par nozīmīgiem vietējo iedzīvotāju
saskarsmes centriem, organizējot dažādus izglītojoši tematiskus pasākumus un
piedāvājot saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.
2. Pilnveidot lietotāju apkalpošanu, nodrošinot vietējiem iedzīvotājiem
saistošus un ērtus pakalpojumus.
3. Turpināt attīstīt bibliotēkas par kvalitatīvu informācijas ieguves un eprasmju apguves vietu.
4. Nostiprināt bibliotēku vērtības: kvalitāti, kompetenci, atvērtību,
pieejamību.
5.Turpināt vietējā kultūrvēstures mantojuma apzināšanu, uzkrāšanu un
pievērsties tā digitalizācijai.
Bibliotēku misija - mūsdienu multikulturālajā un digitalizētajā sabiedrībā gan
reģionālajā, gan vietējā mērogā būt par mājīgu, modernu, krājumā aktuālu un nozīmīgu
sabiedrības informācijas, izglītības, kultūras un sociālo funkciju realizēšanas vietu.
2015. gadā Valkas reģionā turpināja darboties 24 publiskās bibliotēkas. Bibliotēku
tīkls reģionā ir optimāls. Bibliotēkas darbojas katrā pilsētā (Valkā, Smiltenē, Strenčos,
Sedā) un pagastā (14 pagasti) – vidēji viena bibliotēka uz 3390 iedzīvotājiem pilsētās, bet
pagastos vidēji viena bibliotēka uz 640 iedzīvotājiem. Publiskajās bibliotēkās par
lasītājiem iesaistīti 28% reģiona iedzīvotāju.
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2014. gada decembrī tika noslēgti līgumi ”Par sadarbību reģiona bibliotēku
darbības nodrošināšanā” 2015. gadam starp Valkas novada domi un Smiltenes, Strenču
novadu domēm. Bibliotēku metodiski konsultatīvā un koordinēšanas darba veikšanai,
Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkās līgumos tika paredzēts finansējums EUR 285
par katru bibliotēku. Gada nogalē tika sagatavots un noslēgts sadarbības līgums starp
Valkas novada domi un profesionālās izglītības kompetences centru “Smiltenes
tehnikums” par BIS ALISE ieviešanu tehnikuma bibliotēkā.

Apbalvojumi
Valkas novada domes Atzinības rakstus 2015. gada 18. novembrī saņēma divas
novada bibliotekāres – Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja Daiga Ūdre par
mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas
“Turna” nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī Valkas NCB galvenā
bibliotekāre Jana Čākure – par mērķtiecīgu, radošu veikumu un nozīmīgu ieguldījumu
Valkas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.
Smiltenes novada Goda rakstu par nopelniem un ieguldījumu kultūrā saņēma Variņu
pagasta bibliotēkas vadītāja Mudīte Pavasare.
Kopīgās lielākās aktivitātes
Ar pašvaldības dāsnu atbalstu tapuši un nosvinēti reģiona ikgadējie Grāmatu svētki
Sedas pilsētas kultūras namā, kuru rīkošana 2015. gadā bija uzticēta Strenču novada
bibliotēkām. Sakarā ar Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas atzīmēšanu, lielākajā daļā
bibliotēku apmeklētājiem pozitīvas emocijas sagādāja ikgadējās Dzejas dienas. Novadu
bibliotekāri devušies pieredzes braucienos uz skaistākajām Vidzemes bibliotēkām Cēsīs
un Limbažos. Kā katru gadu, kupli apmeklēta tika LBB Vidzemes nodaļas ikgadējā
vasaras konference, šoreiz gleznainajā Amatas novadā.

Pamatrādītāji
Reģiona bibliotēkās, salīdzinot ar 2014. gadu, nedaudz palielinājies lasītāju skaits
(par 190 jeb 3% vairāk), samazinājies apmeklējums ( par 332 jeb 0.3% mazāk) un
izsniegums (par 12760 jeb 7% mazāk). Galveno rādītāju samazinājumu bibliotekāri
pamato ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši laukos, nepietiekamo finansējumu
krājuma atjaunošanai,

kā arī jauno informācijas tehnoloģiju ienākšanu iedzīvotāju

ikdienā. Cilvēki iegādājas stacionāros datorus un mobilās ierīces (viedtālruņus,
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planšetdatorus u.c. pārnēsājamos datorus), kas nodrošina pieeju

visplašākajai

informācijai. Līdz ar to zūd nepieciešamība apmeklēt bibliotēkas.
Finansiālie rādītāji
Izdevumi bibliotēku darbības nodrošināšanai sastāda EUR 605361. Salīdzinot ar
2014. gadu, izdevumi pieauguši par 25%. Ievērojamu finansējuma

pieaugumu rada

Valkas NCB Bērnu nodaļas remontam piešķirtie līdzekļi ( EUR 84389).

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā

Pārskata periodā izmaiņas Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku
juridiskajā statusā un struktūrā nav notikušas. Gada otrajā pusē tika uzsākta dokumentu
kārtošana, lai Smiltenes novada Bilskas pagasta Lobērģu bibliotēku pārveidotu par
Bilskas bibliotēkas ārējo apkalpošanas punktu. Iemesli – bibliotēkas funkcionēšanai
piemērotu telpu trūkums, iedzīvotāju skaita samazināšanās apdzīvotajā vietā Lobērģi.

1.3.Reģiona bibliotēku akreditācija

2015. gada jūnijā kā vietējās nozīmes bibliotēkas atkārtoti akreditētas

četras

Smiltenes novada bibliotēkas (Smiltenes, Blomes, Bilskas, Variņu), Strenču novada
Jērcēnu bibliotēka un sešas Valkas novada bibliotēkas (Valkas pagasta Sēļu, Ērģemes
pagastā - Ērģemes, Turnas, Omuļu un Kārķu, Vijciema). Pārējo 12 reģiona bibliotēku
atkārtota akreditācija tiek plānota 2016. gada jūnijā. Valkas NCB atkārtota akreditācija
notiks 2016. gada martā.
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2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA

2.1. Krājuma komplektēšanas politikas dokuments

Valkas NCB krājuma komplektēšanu veica saskaņā ar 2015. gadā izstrādāto
krājuma attīstības dokumentu laika posmam no 2015. līdz 2017.gadam. Tajā izvērtēta
krājuma iepriekšējo gadu attīstības situācija un norādīti turpmāko trīs gadu

uzdevumi,

resursu izvēles kritēriji, krājuma glabāšanas principi, raksturota sadarbība krājuma
veidošanā, kā arī nosaukti vēlamie komplektēšanas avoti. Katrai pagasta bibliotēkai
izstrādāts atbilstošs krājuma komplektēšanas politikas dokuments, pēc kuras tās vadās,
organizējot savus krājumus.

2.2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes

Valkas NCB 2015. gada uzdevumi – panākt krājuma kopējo apgrozību līdz 1,6;
panākt būtisku krājuma komplektēšanas līdzekļu palielinājumu; regulāri izvērtēt krājuma
aktualitāti, atlasot saturā novecojušus, liekos dubletus, maz izmantotus, reģiona un
valodas aspektam neatbilstošus resursus; nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem
ikvienu interesentu, attīstot bibliotēkas krājumu kā mūsdienīgu, modernu krājumu
orientētu uz ērtu informācijas pakalpojumu sniegšanu.

2.3.Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas
Valkas NCB un Valkas reģiona bibliotēku krājumu papildināšanai piešķirtais
pašvaldību finansējums un salīdzinājums (+/-) ar iepriekšējo gadu.
Kopā

Gads

2014.
2015.

Grāmatas u.c. izdevumi

Valkas NCB

Reģionā

Valkas NCB

Reģionā

7116
7893
(+777)

33548
36190
(+2642)

4980
5595
(+615)

18602
21590
(+2988)

Preses izdevumi
Valkas
Reģionā
NCB
2136
14946
2298
14600
(+162)
(-346)
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Valkas reģiona pašvaldību finansējums krājuma papildināšanai 2015. gadā sastāda
EUR 36190, t. sk. grāmatu u.c. resursu iegādei EUR 21590 (59,7%), preses izdevumu
abonēšanai EUR 14600 (40,3%). Valkas NCB krājuma papildināšanai piešķirti EUR
7893, t.sk. 5595 (70,9%) grāmatu u.c. resursu iegādei un EUR 2298 (29,1%) preses
izdevumu abonēšanai. Uz vienu Valkas iedzīvotāju krājuma papildināšanai izlietots EUR
1,6. Uz vienu reģistrētu Valkas bibliotēkas lietotāju (2015.gadā – bibliotēkā reģistrēti
1439 lietotāji)

izlietots

EUR 5.67. Uz vienu Valkas reģiona iedzīvotāju krājuma

komplektēšanai izlietots EUR 1,4 ( MK noteikumos Nr. 415. noteiktais normatīvs – ne
mazāk kā

EUR 0,43). Uz vienu reģistrētu bibliotēkas lietotāju izlietots EUR 4.89

(normatīvs ne mazāk kā EUR 7,11), kas ir mazāk par normatīvajos aktos paredzēto. Kaut
Valkas NCB pašvaldības finansējums krājuma iegādei 2015.gadā palielinājies par 9,9%,
iepirktie resursi iegādāti par 7 vienībām mazāk, vai par 0,45%. Kopumā novadu
pašvaldību finansējums bibliotēku krājumu komplektēšanai palielinājies par 7,3%, bet
iepirktie resursi iegādāti par 2012 vienībām mazāk, vai 15%. Izskaidrojums – izdevumu
cenas aug straujāk kā piešķirtais finansējums.
2015.gadā reģiona bibliotēku krājumi, izmantojot dažādus piegādes avotus,
papildināti ar 14035 resursiem par EUR 46931,42, tajā skaitā:
Piegādes avots
Iepirktas par pašvaldības
līdzekļiem
Dāvinātas
Atvietotas
Iepirktas par saziedotiem
līdzekļiem
Rekataloģizētas
Kopā
Seriālizdevumi
Kopā ar seriālizdevumiem
Sadalījums pa valodā
Latviešu val.
Pārējās val.
Bērnu grāmatas

Eksemplāri un procenti

Summa

2695 (19,20%)

21537,65

2430 (17,32%)
6 (0,04%)

10531,15
13,92

3 (0,02%)

24,37

186 (1,33%)
5320 (37,91%)
8715 (62,09%)
14035

224,33
32331,42 (68,89%)
14600 (31,11%)
46931,42

13030

92.84%

1005
1256

7.16 %
8.95%

2015.gadā Valkas NCB krājums, izmantojot dažādus piegādes avotus, papildināts
ar 2090 resursiem par EUR 9965,17.
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Piegādes avots
Eksemplāri
Iepirktas
par
pašvaldības 687 (32,87%)
līdzekļiem
Dāvinātas
532 (25,46%)
Atvietotas
6 (0,29%)
Kopā
1225 (58,62%)
Seriālizdevumi
865 (41,38%)
Kopā ar seriālizdevumiem
2090

Summa
5595,87
2057,38
13,92
7667,17 (76,94%)
2298,00 (23,06%)
9965,17

Grāmatas iepirktas galvenokārt izmantojot vietējās grāmatnīcas. Valkas NCB –
SIA “Jānis Roze” Valkas grāmatveikalā (649 vienības par EUR 5319) un pavisam
nedaudz izmantoti citi iepirkumu veidi. Reģionā kopā visvairāk pirkts SIA “Jānis Roze”
(1081 vienības par EUR 8901) un izbraukuma tirdzniecībā IK “Virja AK” (1052 vienības
par EUR 8973), mazāk apgādā “Zvaigzne ABC” (115 - par EUR 859), SIA “Smiltenes
grāmata” (77 - par EUR 718), SIA Apgāds “Kontinents” (63 - par EUR 321) un Rīgā SIA
“Latvijas Grāmata” bāzē (58 - par EUR 342). Valkas pagasta Sēļu un Strenču novada
Sedas pilsētas bibliotēkas, kurās pārsvarā ir krievu tautības lasītāji, grāmatas pasūta
interneta grāmatu veikalā SIA “Janus” (129 - par EUR 679).
Valkas reģiona bibliotēku krājums ievērojami papildināts, pateicoties privātpersonu
un dažādu institūciju dāvinājumiem.
Paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk LNB) Bērnu literatūras centram
par ieguldīto darbu projektā „ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2015”, nodrošinot
grāmatu kolekciju saņemšanu projektā iesaistītajām bibliotēkām. Projekta ietvaros
reģiona publisko bibliotēku krājumi papildināti ar 174 eks. par EUR 1156. Ņemot vērā to,
ka Valkas NCB grāmatas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijai” iepirktas arī par
pašvaldības līdzekļiem vienā eksemplārā, tad no LNB Valka saņēma 11 eks. par EUR 67.
Visvairāk saņēmusi Variņu bibliotēka – 26 eks. Tāpat pateicamies LNB Bibliotēku
attīstības centram un LBB par izstrādāto projektu “Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra
bibliotēkās”, kura realizācijas rezultātā grāmatas no atbalstītās kolekcijas saņēma
Smiltenes un Strenču novadu

bibliotēkas. Minētā projekta ietvaros Valkas reģiona

publisko bibliotēku krājums papildināts ar 34 eks. par EUR 306.
Paldies Nacionālajam kino centram par īstenoto projektu “Latvijas filmu izlase”,
kura ietvaros Valkas reģiona bibliotēkas saņēma astoņas filmu kolekcijas – katrā 25 DVD
diski un filmu katalogs.
Paldies Latviešu valodas aģentūrai par vērtīgo dāvinājumu - Latviešu-igauņu un
Igauņu-latviešu vārdnīcām, kas krājumu papildināja ar 49 eks. Paldies Lauku bibliotēku
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atbalsta biedrībai par dāvinājumu – Valda Zatlera grāmatu “Kas es esmu”, kas krājumus
papildināja ar 27 eks.
Valkas NCB izstrādātā un Rietumu bankas Labdarības fonda atbalstītā projekta
„Gudra brīvā laika pavadīšana: Prāta spēju un radošumu veicinošas galda spēles Valkas
novada publiskajās bibliotēkās” rezultātā Valkas novada publisko bibliotēku krājumi
papildināti ar 100 galda spēlēm par EUR 1120.
Paldies Liegai Piešiņai, kuras sarūpētais dāvinājums reģiona grāmatu svētku
ietvaros Strenču novada bibliotēku krājumu papildināja ar 27 eks. Paldies tulkotājai
Maimai Grīnbergai, kuras dāvinājums krājumu papildināja ar 28 eks. Paldies Valkas
bibliotēkas apmeklētājiem par dāvinājumiem: Ventam Armandam Krauklim, kurš
grāmatu krājumu papildinājis ar 50 eks., Andrim Metuzālam –

par 30 dāvinātām

grāmatām un Ingai Aleksējevai par 38 dāvinājumiem.

2.3.1. Norakstīto resursu skaits un procenti Valkas NCB un reģionā
2015.gadā no Valkas reģiona bibliotēku krājumiem izslēgti 23719 resursi par
EUR 14383 tajā skaitā no Valkas NCB krājuma - 5850 resursi par EUR 5698.
Norakstīšanas iemesli:
Norakstīšanas iemesls
Nolietotas
Novecojušas pēc satura
Lasītāju nozaudētas
Nav atgūstamas
Lieki eksemplāri
Maz izmantotas
Inventarizācijā iztrūkstošas
Kļūda eksemplāru
reģistrācijā
Seriālizdevumi
Kopā
Latviešu val.
Pārējās val.
Bērnu literatūra

Valkas NCB
2597
44,39%
244
4,17%
9
0,16%
68
1,16%
562
9,61%
1455
24,87%

915
5850
3998
1852
294

15,64%
100%
68,34%
31,66%
5,03%

8778
598
9
68
907
4177
476

Reģionā
37,01%
2,52%
0,04%
0,29%
3,82%
17,61%
2%

26

0,11%

8680
23719
20549
3170
1433

36,6%
100%
86,64%
13,36%
6,04%

Kā redzams tabulā, arvien vairāk no krājuma tiek izslēgti vecie resursi, par kuriem
lasītājiem vairs nav interese, kā arī tie, kas ir fiziski nolietoti un kļuvuši vizuāli
nepievilcīgi.
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2.4. Preses pasūtīšanas iespējas

Rūpīgi izanalizējot apmeklētāju pieprasījumu un pieejamo finansējumu, izvērtēti
pasūtāmie izdevumi. 2015.gadā reģiona bibliotēkās saņemti 8715 eksemplāri dažādu
preses izdevumu par EUR 14600, kas ir par 1881 eks. mazāk kā 2014.gadā (10596 eks.
par EUR 14946). Valkas NCB saņemti 865 eksemplāri par EUR 2298 (2014.g. 915 eks.
par EUR 2134). Kaut finansējums palielinājies, ieguvums samazinājies, jo ievērojami
paaugstinājušās izdevumu cenas.
Ar 2016. gada 1. janvāri Valkas NCB uzsākta seriālizdevumu kataloģizēšana un
eksemplāru reģistrēšana BIS Alise, kas uzlabos un sakārtos eksemplāru un izsniegumu
uzskaiti un bibliotēkas lietotājiem dos iespēju iepazīties elektroniski ar laikrakstiem un
žurnāliem kopkatalogā.
Laikraksti un žurnāli pasūtīti, izmantojot VAS “Latvijas Pasta” un SIA
izdevniecības “Dienas Mediji” elektroniskās abonēšanas sistēmas, bērnu laikraksti “Egmont Latvija” bāzē, izmantojot atlaižu piedāvājumus.

2.5.Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums
Uz 2016.gada 1.janvāri Valkas reģiona bibliotēku krājums - 157740 eksemplāri
dažādu resursu par EUR 451573. Uz vienu pašvaldības teritorijas iedzīvotāju - 5,98
vienības resursu ( kopā Smiltenes, Strenču, Valkas novados 26364 iedzīvotāji), tātad
krājums joprojām ir par smagnēju. Uz vienu bibliotēkas lietotāju – 21 vienība (7510
lietotāji).

Resursu
veids

Ienācis
2013.g

Izslēgts
2013.g.

Krājumā
2014.g.
sākumā

Ienācis
2014.g.

Izslēgts
2014.g.

Krājumā
2015.g.
sākumā

Ienācis
2015.g.

Izslēgts
2015.g.

Krājumā
2015.g.
sākumā

Krājuma attīstības dinamika Valkas reģiona publiskajās bibliotēkās

Kopā:
Grāmatas
Seriālizd.
Audioviz.
Elektron.
Kartogr.

19838
10071
9124
197
8
4

27305
10009
17253
10
28
4

177950
155723
20609
660
482
20

28338
17550
10596
95
8
27

38864
15818
22525
19
64
3

167424
157455
8680
735
426
44

14040
4925
8715
283
5
1

23724
14995
8680
32
14
1

157740
147385
8715
986
417
44

Krājumā
2015.g.
sākumā

1
434

2
13
9
60

Izslēgts
2015.g.

2
3
57

Ienācis
2015.g.

2
11
7
437

Krājumā
2015.g.
sākumā

1
1
1
432

Izslēgts
2014.g.

Ienācis
2014.g.

Attēlizd.
Nepublic.
Nošu izd.
Pārējie

Krājumā
2014.g.
sākumā

Resursu
veids

Izslēgts
2013.g.

Ienācis
2013.g
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1

1
17
9
166

4
107

1

Atskaites gadā krājums samazinājies par 9684 vienībām (5,78%) salīdzinot ar
iepriekšējo

gadu. Tātad izslēgts

vairāk, kā ienācis.

Izskaidrojums

– aktīvs

rekomplektēšanas darbs un ievērojami samazinājies dāvinājumu skaits, līdz ar to kopējais
saņemto resursu skaits. Grāmatu kopskaits samazinājies par 10070 vienībām (6,4%).
Pozitīvi tas, ka palielinājies periodisko izdevumu skaits par 35 vienībām (0,4%), bet tam
ir arī otra puse – piešķirto līdzekļu sadalē netiek ievērota proporcija - 30% atvēlēt presei,
skaitļi rāda, ka tiek tērēts vairāk. Arī audiovizuālo resursu skaits palielinājies par 251
vienībām (25,5%). Vēl ievērojami audzis pārējo resursu skaits par 106 vienībām
(63,86%), pateicoties realizētajam spēļu projektam Valkas novadā. Pārējo resursu
(elektronisko, kartogrāfisko, attēlizdevumu, nepublicēto un nošu izd.) skaits nav būtiski
mainījies.
Uz 2016.gada 1.janvāri Valkas NCB krājums ir 35629 eksemplāri dažādu resursu
par EUR 114213. Uz vienu pašvaldības teritorijas iedzīvotāju ir 6,49 vienības resursu.
Krājuma vispārējie normatīvie akti nosaka, ka jābūt ne mazāk par 3 resursiem uz vienu
iedzīvotāju, tātad krājuma apjoms atbilst normai. Uz vienu bibliotēkas lietotāju – 24,75
vienības (1439 lasītāji).

2374 8648
1434 7013
915 1620
14
4
2
10
5
1

3
1

11
4
1

2
2

Krājumā
2016.g.
sākumā

42974
39153
3458
234
94
19

Izslēgts
2015.g.

Ienācis
2014.g

7106
5261
1823
4
14
2

Ienācis
2015.g.

Krājumā
2014.g
sākumā

2458
1459
896
99

Krājumā
2015.g.
sākumā

Izslēgts
2013.g

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

Izslēgts
2014.g.

Resursu
veids

Ienācis
2013.g

Krājuma attīstības dinamika Valkas NCB

39389
38026
915
255
83
34

2091
1110
865
72
4
1

5851
4931
915
3
2

35629
34205
865
324
85
35

13
7
56

4
35

17
7
91
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Atskaites gadā krājums samazinājies par 3760 resursiem (9,6%) salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, tātad izslēgts ir vairāk kā ienācis. Izskaidrojums – aktīvs
rekomplektēšanas darbs un ievērojami samazinājies dāvinājumu skaits, līdz ar to kopējais
saņemto resursu skaits. Krājuma samazinājumam ir pozitīvā puse – uzlabojas tā kvalitāte,
atbrīvojoties no liekiem dubletiem, neizmantotiem un nolietotiem resursiem. Tā rezultātā
rodas iespēja paaugstināt apgrozījumu. Grāmatu kopskaits samazinājies par 3821
vienībām (10%). Samazinājies periodisko izdevumu skaits par 50 vienībām (5,5%).
Pozitīvi vērtējams tas, ka palielinājies audiovizuālo resursu skaits par 69 vienībām un
pārējie resursi (spēles) par 35 vienībām. Arī pārējie – elektroniskie, kartogrāfiskie,
nepublicētie resursi nedaudz palielinājušies, tātad pa izdevumu veidiem krājums kļuvis
daudzveidīgāks.

2.6. Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība

Apgrozība
Gads
2013.
2014.
2015.

Valkas NCB

Reģionā

1,6
1,44
1,37

1,34
1,5
1,4

+/- ar iepriekšējo gadu
Valkas
Reģionā
NCB
+ 0,1
+0,8
-0,16
+0,16
-0,7
-0,1

Krājuma apgrozība turpina samazināties. Jādomā par krājuma kvalitātes uzlabošanu
– jaunieguvumu skaita palielināšanu, neaktuālu resursu rekomplektēšanu un izsnieguma
palielināšanu.
Krājuma apgrozība seriālizdevumiem un pārējiem resursiem atsevišķi
Gads
2015.

Grām. u.c. resursiem
Valkas NCB Reģionā
0,72
0,62

Seriālizdevumiem
Valkas NCB Reģionā
27,42
14,68

Seriālizdevumiem nesamērīgi liels apgrozījums. Secinājums – nepareiza uzskaite
(par daudz norakstīts, jāatstāj 2-3 pēdējie gadi (šajos rādītājos uzskaitīts tikai 2015. gads)
un un jāpārdomā arī izsniegumu uzskaite.
Jāatzīmē, ka 2015. gada atskaites ir pirmās, kas iegūtas, izmantojot BIS Alise
komplektēšanas moduļa atskaišu komandas iespējas. Tas ne tikai ievērojami atvieglo un
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precizē šo procesu, bet arī atklāj dažāda rakstura kļūdas un neprecizitātes gan
kataloģizēšanā (uzskaites kritēriju norādīšanā), gan eksemplāru reģistrēšanā un uzskaitē,
gan nekorektas darbības ar fondu mainīšanu. Secinājums – jāturpina sevi pilnveidot gan
ikdienas darbā, gan apmeklējot kursus un seminārus, iegūstot jaunas zināšanas, daloties
pieredzē ar citām bibliotēkām. Jādomā par krājuma uzskaites kritēriju precizēšanu, maiņu
un vienotu prasību definēšanu.

2.7. Rekataloģizācija

Atskaites gadā 100% pabeigta rekataloģizācija visās Valkas reģiona publiskajās
bibliotēkās un visa uzskaite un atskaite tiek veiktas BIS Alise moduļos. Sastādot
korekcijas aktus, ir panākta 100% tradicionālo SUG grāmatu atbilstība elektroniskā
kataloga (turpmāk EK) datiem par krājuma stāvokli, saņemtajiem un izslēgtajiem
resursiem un uzskaites kritērijiem. Rekataloģizācijas darbs turpinās skolu bibliotēkās.

2.8.Krājuma attīstības politikas novērtējums, analīze
Pozitivās tendences


Palielinājies pašvaldību finansējums

krājuma komplektēšanai gan Valkas

NCB, gan reģionā kopumā.


Krājumā ievērojami palielinājies netradicionālo resursu skaits ((audiovizuālie,
elektroniskie, nepublicētie, spēles).



Krājuma attīstībai kā prioritāte izvirzīta kvalitāte, nevis kvantitāte. Krājuma
kvalitāte uzlabojusies, pateicoties aktīvai rekomplektēšanai.

Samazinājies krājumā iekļauto dāvinājumu skaits, jo to pieņemšanu rūpīgi izskata
komisija un pieņem tikai pieprasītus un kvalitatīvi saglabātus izdevumus. Vairāk
jāplāno, jāizstrādā un veiksmes gadījumā jārealizē projekti grāmatu u.c. resursu iegādei.
Valkas NCB

nedaudz samazinājies krājuma aprozījums. Tas skaidrojams gan ar

jaunieguvumu, gan izsniegumu un apmeklējumu skaita samazināšanos. Iemesls- bērnu
nodaļas remonta laikā trīs mēnešus bibliotēka strādāja ierobežotā apkalpošanas režīmā.
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3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA

3.1. Pakalpojumu attīstība

Bibliotēku sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Visām bibliotēkām ir
izstrādāti un pašvaldībās apstiprināti maksas pakalpojumi. Maksas pakalpojumu
ieņēmumi tiek izlietoti krājumu papildināšanai. Valkas NCB maksas pakalpojumu naudu
iekasē kases aparātā, pārējās bibliotēkas lieto stingrās uzskaites kvītis. Bibliotēku
lietotājiem ir iespēja izvēlēties un saņemt iespieddarbus brīvpieejas krājumā. Visās
bibliotēkās tiek nodrošināta datoru un interneta bezmaksas pieeja. Visās triju novadu
bibliotēkās notiek automatizēta lietotāju reģistrācija, iespieddarbu u.c. resursu izsniegšana
un saņemšana. Valkas NCB 2015. gadā turpināja strādāt ar autorizētiem bibliotēkas
lietotājiem, kuriem ir iespēja attālināti pasūtīt sev interesējošos izdevumus un pagarināt
paņemto resursu lietošanas termiņus. Izdarot pasūtījumu no mājām vai mācību un darba
vietas, lietotāji ietaupa laiku, jo uz bibliotēku jānāk jau pēc rezervētajiem izdevumiem.
Bibliotekāru darbu atvieglo iespēja informēt lietotājus par grāmatu rezervāciju, nosūtot
ziņu uz norādīto e - pastu caur BIS Alise. EK ir iespējams uzzināt par jaunākajiem
izdevumiem bibliotēkā. Arvien lielāks skaits bibliotēkas lietotāju izvēlas saņemt savu
autorizācijas kodu un izmantot to, attālināti pasūtot un pagarinot izdevumus. Visaktīvāk
tiek izmantota izdevumu pasūtīšana. To izmanto gan lasītāji, īpaši pasūtot jaunās
grāmatas, gan arī pasūtījumu SBA kārtā veic kolēģi no pārējām bibliotēkām. 2015. gadā
autorizēto lietotāju skaits - 259.
Bibliotēkas mājaslapā http://www.biblioteka.valka.lv var iepazīties ar bibliotēka
aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem, izmantot reģiona bibliotēku EK. Ar mēneša
jaunieguvumiem iespējams iepazīties bibliotēkas mājas lapā prezentācijas formā un EK
sadaļā „Jaunākās grāmatas”.
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3.2. Galvenie darba rādītāji

Valkas NCB
Valkas NCB pakalpojumus izmantojuši 1439 Valkas pilsētas un Valkas pagasta
iedzīvotāji, t. i. par 71 mazāk nekā 2014. gadā. 155 Valkas pagasta iedzīvotāji apmeklē
Valkas bibliotēku, jo pagasts piekļaujas pilsētas teritorijai un tā iedzīvotājiem ir izdevīgāk
saņemt bibliotekāros pakalpojumus pilsētā. Iedzīvotāju iesaistījums – 26.%. No
galvenajiem darba rādītājiem, salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājies arī apmeklējums un
izsniegums.
Valkas NCB darba kvantitātes rādītāji
2015.g.

Salīdz. ar 2014.g. +/- jeb
samazinājums/palielinājums
%

1439

-71/samazinājums 5%

476

-19/samazinājums 4%

Klātienes apmeklējumu kopskaits

27136

-3277/samazinājums 11%

t.sk. fiziskais apmeklējums pieaugušie
bērni un jaunieši līdz 18 g.
virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
Izsniegumu kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
SBA izmantošana

18854
8282
9663
773
48887
8760
631

-2380/samazinājums 11 %
-897/samazinājums 10 %
+2734/palielinājums 39 %

Rādītājs
Lietotāju kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

-8003/samazinājums 14 %
-1714/samazinājums 17%
+161/palielinājums 34%

Galvenajiem darba rādītājiem diemžēl jau vairākus gadus ir saglabājusies tendence
samazināties. Iemesli tradicionālie - iedzīvotāju skaita samazināšanās un nepietiekams
jauno grāmatu klāsts. 2015. gadā, sakarā ar bērnu nodaļas remontu, vairāk kā trīs
mēnešus daļa no bibliotēku pakalpojumiem tika ierobežoti (samazināts datoru pieejas
skaits, slēgts brīvpieejas krājums, ierobežota preses izmantošana). Nenoliedzamie arī šie
minētie ierobežojumi atstāja iespaidu uz lietotāju plūsmu.

2015. gadā pieaudzis

bibliotēku virtuālo apmeklētāju skaits. Tas liecina, ka arvien vairāk cilvēku

ar

informāciju par bibliotēku pakalpojumiem un krājumu vēlas saņemt elektroniskā veidā.
Priecē Valkas NCB sociālo tīklu apmeklētāju skaits.
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Valkas NCB darba kvalitātes rādītāji
Rādītāji
Bibliotekārais aptvērums %
Apmeklējums uz 1 lasītāju
Izsniegums uz 1 lasītāju
Dokumentu skaits uz 1 lasītāju
Dokumentu skaits uz 1 iedzīvotāju
Krājuma apgrozība kopā
Grāmatu apgrozība
Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju EUR
Izdevumi uz 1 iedzīvotāju krājuma
komplektēšanai EUR

261
18.8
34

Salīdz. ar
2014.g. +/-0.5
-5.8
-3.7

24.8

-1.2

6.5

-3.1

1.4

nemainīgs

0.7

nemainīgs

85.18

+9.6

1.6

+0.37

2015.g.

2015. gadā reģiona bibliotēkās reģistrēto lietotāju skaits 7510, klātienes
apmeklētāju skaits 127317, tiem izsniegtas 220440 krājuma vienības.

1

Iedz. sk. Valkā uz 01.01.2016. - 5489
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Smiltenes, Strenču, Valkas novadu bibliotēku darba kvantitātes rādītāji

7510

Salīdz. ar 2014.g. +/- jeb
samazinājums/palielinājums %
+190/palielinājums 3%

2158

+90/ palielinājums 4%

Apmeklējumu kopskaits

127317

-17405/samazinājums 12%

fiziskais apmeklējums – pieaugušie

82734

-2849/samazinājums 3%

44583

-4236/ samazinājums 9%

24016

+6943/ palielinājums 40%

Bibliotēku izmantošana
Lietotāju kopskaits

2015.

t.sk.
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

fiziskais apmeklējums – bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem
virtuālie apmeklējumi
Sociālo tīklu apmeklējums

9634

Izsniegumu kopskaits

220440

-12760/samazinājums 5%

t.sk.
grāmatas

90469

-7830/ samazinājums 8%

seriālizdevumi

127962

-6465/ samazinājums 5%

No kopējā izsnieguma skaita:
bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem

37374

+421/palielinājums 1%

Veicot novadu bibliotēku statistikas apkopojumu, salīdzinot ar 2014. gadu –
lietotāju izsnieguma un apmeklējuma skaits lielākajā daļā bibliotēkā samazinājies. Tas
gan nenorāda uz bibliotēku kā institūciju nozīmības mazināšanos vai nelietderīgumu.
Bibliotēkās atspoguļojas pilsētu un pagastu iedzīvotāju migrācijas process, dzimstības
samazināšanās, izglītības politika, slēdzot mazās skolas. Piecu bibliotēku pārskata
perioda rādītājus ietekmējusi veiktā krājuma esamības pārbaude, kad bibliotēkas uz
divām nedēļām bija slēgtas apmeklētājiem. Vēl kā vienu no apmeklētāju skaita
samazinājuma iemesliem bibliotekāri, īpaši pagastos, min nepārtrauktu jauno
informācijas tehnoloģiju ienākšanu cilvēku ikdienas mājas dzīvē, līdz ar to samazinās
nepieciešamība apmeklēt bibliotēku.

20

Smiltenes, Strenču, Valkas novadu bibliotēku darba kvalitātes rādītāji

Rādītāji

2015.g.

Bibliotekārais aptvērums %
Apmeklējums uz 1 lasītāju

28.52

Izsniegums uz 1 lasītāju
Dokumentu skaits uz 1 lasītāju

29.4

17

21

Dokumentu skaits uz 1 iedzīvotāju

6

Krājuma apgrozība kopā

1.4

Grāmatu apgrozība

0.6

Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju EUR

Salīdz. ar
2014.g. +/+1.5%
-3.7
+2.5
-2
nemainīgs
nemainīgs
nemainīgs
+5

68.3

Izdevumi uz 1 iedzīvotāju krājuma
komplektēšanai EUR

1.4

+0.2

Krājuma un izsnieguma attiecība reģiona bibliotēkās
Krājums pa veidiem uz
01.01.2015.
Grāmatas
Seriālizdevumi

Skaits

Izsniegums

147386
8715

90469
127962

Pēc tabulā ievietotajiem skaitļiem redzams, ka, lai arī kopējais grāmatu krājums
reģiona bibliotēkās ir gandrīz 17 reizes lielāks nekā seriālizdevumu skaits, tomēr
periodikas izsniegums tāpat kā 2014. gadā ir 1.4 reizes lielāks nekā grāmatu izsniegums.
Pamatojoties uz to, ka laukos apmeklētāji maz vai praktiski nemaz neabonē preses
izdevumus un

labprāt

lasa tos gan uz vietas bibliotēkā, gan ņem lasīšanai mājās,

atsevišķu bibliotēku vadītāji joprojām vairāk līdzekļu atvēl periodikas abonēšanai.
Nesamērīgā attiecība starp seriālizdevumu skaitu un izsniegumu radusies arī tādēļ, ka
pēdējos gados bibliotēkās aktīvi tika norakstīti seriālizdevumi, bet norakstītie komplekti
tomēr tika izsniegti.

2

Iedzīvotāju skaits Smiltenes, Strenču, Valkas novados kopā uz 01.01.2016. -26364
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Izvilkumi no pagastu bibliotēku pārskatiem, kas kopumā raksturo situāciju
pagasta bibliotēku darbībā.
Jērcēnu bibliotēkā 2015.gadā no 451 pagasta iedzīvotājiem par

bibliotēkas

lasītājiem iesaistīts 141 cilvēks, kas ir 31% no pagasta iedzīvotājiem. Pārskata gadā
vērojama tendence, ka par bibliotēkas lietotājiem kļūst iedzīvotāji gados, konstatējot, ka
ir vērts apmeklēt bibliotēku, jo tā dara viņu draugi vai kaimiņi, ņemot no bibliotēkas
interesantu lasāmvielu vai izmantojot e-pakalpojumus.
Pēc Blomes pagasta pārvaldes datiem, pagastā reģistrēti 973 iedzīvotāji. No tiem
pensionāri -186, bērni līdz 15 gadiem - 132, darbspējīgā vecumā no 16 gadiem - 655.
Bibliotēkas lietotāji lielākoties ir pensionāri, bezdarbnieki, bērni un jaunieši. Pārskata
periodā reģistrēti 217 lietotāji, no kuriem 51% (2014.gadā 53%) bērni un jaunieši līdz 18
gadu vecumam. Salīdzinot ar 2014. Gadu, lietotāju skaits ir pieaudzis par 32, t.sk. bērnu
un jauniešu skaits pieaudzis par 12. Tā kā bibliotēka atrodas vienā ēkā ar skolu, tad
apmeklējuma lielāko daļu veido bērni – 72%. Skolēni labprāt pulcējas bibliotēkā
starpbrīžos un pēc stundām. Bibliotekāre uzsver, ka arvien mazāk tiek izmantoti interneta
pakalpojumi pie bibliotēkas datoriem. Skolēni to dara savos planšetdatoros un
viedtālruņos. Pieaugušie internetu bibliotēka šajā gadā lietojuši ļoti maz. Pārsvarā
izmanto iespēju izdrukāt vai kopēt. Datorlietotāju apmeklējumu skaits samazinājies par
548.
Arī Kārķu pagasta bibliotekāre atzīmē, ka pedējos divos gados vērojama tendence
samazināties interneta lietotāju skaitam. Tas izskaidrojams ar to, ka arvien vairāk
cilvēkiem mājās ir datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkas datorus apmeklē cilvēki,
kam to nav, kā arī nav mobilie tālruņi ar interneta pieslēgumu, gados vecāki cilvēki bez
datoru lietošanas iemaņām, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērni.
Palsmanes bibliotekāre raksta, ka apmeklējumu skaits ir samazinājies tādēļ, ka,
viņasprāt, pagasta iedzīvotāji kļuvuši turīgāki. Nu jau arī 3. klases skolēniem ir savs
viedtālrunis, nereti arī planšetes, kā arī mājās ir savi datori.
Ērģemes bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā ir apmēram 395 iedzīvotāji. No
tiem par bibliotēkas lietotājiem iesaistīti 145 (36%). Bibliotēkai blakus ir atvērta pasta
nodaļa, kas kaut nedaudz, taču pamazām piesaista bibliotēkai jaunus apmeklētājus.
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta, ka Valkas novada
dome, realizējot ERAF projektu “Sabiedrisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas
novadā”, ierīkojusi publisko interneta pieejas punktu daudzdzīvokļu mājā blakus

22

bibliotēkai. Šo punktu sākuši apmeklēt daļa no līdzšinējiem bibliotēkas lietotājiem. Līdz
ar to samazinājies bibliotēkas apmeklējums.

3.3. Uzziņu un informācijas darbs

Valkas NCB atskaites gadā apmeklētāji izmantoja pieejamo uzziņu literatūru
projektu un pētniecisko darbu rakstīšanai. Šo iespēju pārsvarā izmantoja jaunāko klašu
skolēni. Iiespējams, ka tāda ir pedagogu prasība – savos pētījumos izmantot ne tikai
interneta resursus. Tika meklēta literatūra gan par ierastajiem tematiem – suņiem, kaķiem
un citiem mājdzīvniekiem, puķēm un dārzeņiem, gan par neierastām lietām – čūskām,
zirnekļiem, visumu un kosmonautiem. Tika meklēta literatūra arī par tādiem tematiem kā,
piemēram, akmeņiem un cukura diabētu.
Kā katru gadu aktīvākais uzziņu darbs bija ar skolēniem zinātnisko pētījumu darbu
izstrādē un studentiem.

2015.gadā vairāki lasītāji studēja ar pedagoģiju un sportu

saistītās nozares. Attiecīgi arī uzziņu tēmas: pirkstiņspēles bērna attīstībai, runas un spēļu
terapija bērniem saistībā ar pirkstu motoriku, atmiņa, tās klasifikācija, iegaumēšanas
problēmas, iekalšana, aizmiršana, sportistu uzturs treniņu procesā, treniņu izstrāde,
sociālā psiholoģija, saskarsmes psiholoģija, grupu psiholoģija, sporta nodarbības
bērnudārzā, fizisko vingrinājumu tehnika saistībā ar bērna vecumu, Montesori
pedagoģija, tās pamatidejas un metodika mācību un audzināšanas procesā, personība, tās
vajadzības, intereses, griba, mērķi, temperaments.
Vēl viena liela grupa uzziņu saistās ar iedzīvotāju veselību. Tiek meklēta visa
iespējamā informācija par kādu kaiti, tās ārstēšanu. Bibliotekāres sniegušas palīdzību,
elektroniski piesakot rindu uz konsultācijām un medicīniskām manipulācijām, meklēti
kontakti ārstniecības iestādēm un speciālistiem.
Atsevišķas uzziņas sniegtas par tēmām: feminisms, feminisma ideoloģija un
attīstība dažādos laika posmos, verandu un lieveņu izbūve privātmājās.
E-prasmju nedēļas ietvaros organizēta un vadīta bibliotekārā stunda Valkas
pamatskolā. Skolēniem stāstīts par EK un iespēju pielietot mobilās ierīces informācijas
meklēšanai Valkas reģiona EK un skolas bibliotēkas EK. Tika sagatavota pamācība par
informācijas meklēšanu EK ar mobilo ierīču palīdzību. Pamācība tika izplatīta reģiona
publiskajās un skolu bibliotēkās. Skolu bibliotekāriem lūgts iepazīstināt ar šo iespēju
pedagogus un skolēnus. Atsaucīgākie bija Valkas pamatskola un Valkas ģimnāzija.
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Ar Valkas bibliotēkas jaunieguvumiem var iepazīties mājas lapas rubrikā “Jaunākās
grāmatas”: http://biblioteka.valka.lv/lv/jaunakas-gramatas-2, kas satur informāciju ar
grāmatu attēliem, anotācijām un pieejamo eksemplāru ziņām.
Bibliotēkas lietotāji, kuriem ir uzrādīta e-pasta adrese lasītāju reģistrā, regulāri
saņem informāciju elektroniskā veidā par bibliotēkas jaunumiem un pasākumiem.
Bibliotēkas informācijas stendu pirmajā stāvā izmanto arī citas iestādes, informējot
par

saviem pasākumiem Šo iespēju regulāri izmanto Valkas kultūras nams,

novadpētniecības muzejs, Mākslas un mūzikas skolas, Latvijas-Igaunijas institūts, kā arī
kaimiņpilsētas Valgas iestādes un organizācijas.
Blakus Valkas NCB atrodas novada Tūrisma informācijas centrs. Bibliotēkā bieži
iegriežas tūristi, lai izmantotu datorus, internetu un informācijas pakalpojumus.
Neskatoties uz to, ka Smiltenes novada bibliotēkas lietotāji aizvien vairāk paši
meklē un māk atrast informāciju internetā, tomēr jautājumi bieži ir tik sarežģīti, ka viņi
vēršas pēc palīdzības pie bibliotekāra. Uzziņas ir sniegtas pa telefonu un e-pastā. Īpaši par
jautājumiem, kas saistās ar novadpētniecību. Bibliotekāri strādā kā konsultanti dažādās
jomās. Pēc bibliotēkas lietotāju lūguma – pieprasījuma, sastādīti izmantotās literatūras
avotu bibliogrāfiskie saraksti, kurus pārsvarā izmantoja augstskolu un tālmācības studiju
studenti. Uzziņu un īpaši Novadpētniecības krājumu visvairāk izmantojuši skolēni un
studenti (dienas nodaļu un neklātienes), meklējot materiālus referātiem, kursa darbiem un
diplomdarbiem. Palīdzot meklēt informāciju interneta resursos, bibliotēkas darbinieki
paralēli arī apmācīja lietotājus izmantot dažādas datubāzes. Īpaši studentiem un
skolniekiem

demonstrēts Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku EK

http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx,

LNB

katalogi

un

datubāzes:

http://www.lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes,

https://periodika.lndb.lv/,

abonētas

datubāzes: http://www.letonika.lv/, http://news.lv/, lai turpmāk viņi paši mācētu meklēt
sev nepieciešamo informāciju, izmantojot bibliotēkās pieejamos resursus. Arī
bezdarbnieki tiek apmācīti izmantot internetu, meklējot darbu.
Smiltenes bibliotēka regulāri sadarbojas ar Smiltenes Tūrisma un informācijas
centru. Bibliotēkā ir pieejama jaunākā informācija un bukleti par tūrisma maršrutiem
Smiltenē un Latvijā. Minētie resursi piedāvāti tūristiem no Igaunijas, Čehijas, Amerikas
un Anglijas, kuri vasarā apmeklēja bibliotēku un ne tikai izmantoja interneta
pakalpojumus, bet arī interesējās par iespējām pavadīt brīvo laiku Smiltenē un Latvijā.
Plāņu bibliotēkā, sniedzot uzziņas, tiek izmantots internets, tematiskās mapes,
Lauku avīzes tematiskās avīzes, novadpētniecības mapes, bukleti, datubāze
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http://www.letonika.lv, žurnāli un citi materiāli. Lasītāji, paši meklējot informāciju,
visvairāk izmanto meklētāju www.google.lv un sludinājumu portālu www.ss.lv.
Zvārtavas bibliotēkā visbiežāk uzziņas tiek sniegtas, palīdzot atrast materiālus par
konkrētu tēmu. Ir pieprasījumi gan teksta un attēlu meklēšanā, gan par konkrētu nozari.
Dažas no uzziņām: dārza dizaina veidošana, par dažādām slimībām, ļoti daudz par
lauksaimniecību, dabu, ēdienu gatavošanu u.c. Uzziņu un informācijas sagatavošanai tiek
izmantots bibliotēkas krājums, prese, tematiskās mapes, interneta resursi.
Arī pārējās reģiona bibliotēkās ir vairāk vai mazāk strādāts uzziņu un informācijas
jomā. Ir patiess prieks, ka mūsdienīgās IT dod iespēju ātrā un lietotājam pieņemamā
veidā atrast atbildi uz konkrētu pieprasījumu.

3.4.Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana

Pēdējo gadu laikā ļoti nestabila situācija Valkā izvēršas ar sociāli mazaizsargāto
iedzīvotāju iespējām nokārtot sadzīviskus jautājumus - rēķinu nomaksa, dažādu
atvieglojumu iegūšana, iesniegumu iesniegšana u.c. jautājumi. Šobrīd e-pakalpojumi
valstī atvieglo dzīvi tikai cilvēkiem, kas ir spējīgi paši kārtot savas lietas. Taču bibliotēkā
arvien biežāk sastopamies ar cilvēkiem, kuriem ir grūtības izprast pie kā un kādā veidā
viņiem griezties dažādu rēķinu un pabalstu saņemšanas gadījumos.
Atskaites periodā Valkā nebija nevienas banku filiāles, nebija pieejams Latvenergo
konsultants, nebija mobilo telefonu konsultatīvie punkti. Sociālo riska grupu cilvēki bieži
neprot lietot datoru, un viņi arī nevēlas to apgūt, jo viena lieta ir apgūt datorrakstīšanu un
interneta lietošanu informācijas meklēšanai internetā, pavisam cita, kad jākārto rēķini
vai citas ar naudu saistītas lietas tikai vienreiz mēnesī. Tur pielaisto kļūdu dēļ cilvēki
baidās paši interneta vidē kārtot rēķinus. Bibliotekāres regulāri palīdz dažādu iesniegumu
un CV rakstīšanā, nosūtīšanā, bankas kontu izrakstu drukāšanā. Ir izveidots bibliotēkas
e-pasts portālā Inbox, kas tiek izmantots šādiem vienreizējiem gadījumiem, kad cilvēkam
nav sava e-pasta, bet informācijas nosūtīšana ir steidzama. Bieži nākas iedziļināties
ģimeņu problēmās un mēģināt rast atbildi, pie kura speciālista vai kurā iestādē attiecīgais
jautājums būtu risināms. Tad tiek rakstītas vēstules, iesniegumi un izmantots bibliotēkas
internets, kas ir bez maksas, un iespēju robežās noskaidrota cilvēkam vajadzīgā
informācija.
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Arī pārējās reģiona bibliotēkās turpinājies darbs ar mazaizsargāto iedzīvotāju
grupu – invalīdiem, gados veciem pensionāriem, bezdarbniekiem u.c. Grāmatu un
žurnālu piegādi mājās veikušas septiņas bibliotēkas ( Sēļi, Loberģi, Turna, Lugaži,
Omuļi, Zvārtava, Smiltene). Dažos pagastos bibliotekāram šajā darbā palīdz vietējie
pastnieki, sociālie darbinieki un kaimiņi. Bibliotekāru pārziņā ir literatūras atlase šiem
cilvēkiem, ņemot vērā viņu vēlmes.

3.5. Bibliotēku pieejamība personām ar īpašām vajadzībām

Valkas NCB jaunākās periodikas lasītava un internets pirmajā stāvā ir pieejams
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šeit, izmantojot reģiona EK, ir iespēja izvēlēties un
paņemt uz mājām grāmatas, žurnālus un citus resursus. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem
tiek piedāvātas klausāmgrāmatas un audio ieraksti. Tikai Valkas bibliotēkā pieejams
specializēts datortehnikas komplekts un lupa cilvēkiem ar redzes problēmām, ko regulāri
izmanto viens lietotājs.
Valkas reģionā tikai pie septiņām bibliotēku ieejas zonām ir uzbrauktuves
cilvēkiem ratiņkrēslos. Pārējās 17 bibliotēkās cilvēki ar īpašām vajadzībām bez citu
palīdzības nevar iekļūt. Deviņas bibliotēkas izvietotas ēku otrajos stāvos, bet viena trešajā
stāvā. Lifts ierīkots tikai Strenču pilsētas bibliotēkā. Divas bibliotēkas praktizē grāmatu
nonešanu uz pirmo stāvu un tur gados veciem apmeklētājiem apmaina grāmatas (Kārķi,
Sēļi). Smiltenes bibliotēka savā pārskatā raksta, ka,

lai gan bibliotēka atrodas ļoti

izdevīgā vietā - pilsētas centrā, diemžēl telpas nav pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslos.
Cilvēki ar īpašām vajadzībā nevar iekļūt bibliotēkā. Mājas īpašnieks nav ieinteresēts
uzbrauktuves izbūvei.

3.6. SBA pakalpojumu piedāvājums

Starpbibliotēku abonementa ( turpmāk SBA) pakalpojumus izmantojušas visas
reģiona bibliotēkas. Saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits 2616. Lai gan visu trīs
novadu lielākajās bibliotēkās aizvadītajā gadā izsniegto/saņemto resursu skaits audzis,
tomēr reģionā kopumā samazinājies par 118 vienībām. Valkas bibliotēkā saņemto un
izsniegto dokumentu skaits - 631 (pieaugums par 161 vienību), Smiltenē 364 (+101),
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Strenčos 262 (+72). Pagastu bibliotēkās labākie rādītāji Ērģemes pagasta Turnas
bibliotēkai (200), Ērģemes bibliotēkai (126), Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkai (107)
un Blomes bibliotēkai (104). Visvairāk pieprasītas grāmatas no novadu lielāko bibliotēku
krājumiem, samērā daudz arī literatūra krievu valodā no Sedas bibliotēkas. Visaktīvāk
grāmatu apmaiņa notikusi katra novada robežās, īpaši starp tuvākajām bibliotēkām.
Nepieciešamības gadījumā meklētas iespējas nogādāt vajadzīgās grāmatas arī uz
attālākām bibliotēkām. Jāsaka paldies visiem, īpaši Swedbank un Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Valkas nodaļas atsaucīgajiem darbiniekiem, kuri regulāri
pārvadājuši grāmatas starp Strenčiem, Smilteni un Valku!
Valkas bibliotēka izmantojusi pilsētas pamatskolas un ģimnāzijas bibliotēku
krājumus, savukārt Strenču bibliotēka grāmatas saņēmusi pat no Vaidavas un Trikātas
bibliotēkām, kā arī izmantojusi Valmieras integrētās bibliotēkas krājumu. Palsmanes
bibliotēka grāmatas saņēmusi no Amatas novada Nītaures bibliotēkas.
No LNB SBA kārtā saņemti 56 dokumenti, pa vienai grāmatai arī no LU un LLU
bibliotēkām. Kopā tas ir tieši tikpat, cik iepriekšējā gadā – 58 vienības. Grāmatas
pasūtījušas novadu galvenās bibliotēkas: Valkā saņemtas 44, Strenčos 8 grāmatas, mazāk
šoreiz Smiltenē – 1. Grāmatas no LNB saņēmušas arī pagastu bibliotēkas: Kārķos un
Palsmanē – 2, Turnā – 1. Apmēram trešā daļa grāmatu pasūtīta pašizglītošanās nolūkam,
saņemta literatūra mācībām, nedaudz – daiļliteratūra.
Lasītāji par SBA pakalpojumu tiek informēti un novērtē to atzinīgi. Atsevišķos
gadījumos gan vēlamo grāmatu pasūtīt kavē pasta izdevumi. Kā problēmu to savā
pārskatā min Jērcēnu pagasta bibliotēkas vadītāja: „Ja students mācību nolūkos ir gatavs
segt pasta izdevumus, tad lasītājs, kam grāmata vajadzīga vien kā interesanta lasāmviela,
ne vienmēr būs gatavs to darīt”. Veiksmīgs risinājums rasts Valkas bibliotēkā – lasītājiem
apsolīts grāmatas nogādāt atpakaļ, neizmantojot pasta pakalpojumus, līdz ar to
pieprasījumu skaits nemazinās. Paldies vienmēr atsaucīgajām LNB SBA sektora
darbiniecēm, kas nekad neatsaka padomu un, ja nepieciešams, ļauj paturēt grāmatu
mazliet ilgāk!

3.7. Pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošana

Valkas VCB turpina apkalpot lietotājus sešas dienas nedēļā. Darba laiks pēdējos
gados nav mainīts – darba dienās bibliotēkas pakalpojumi pieejami no 10.00 līdz 18.00,
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sestdienās no 10.00 līdz 15.00. Skolēni un studenti atzinīgi novērtē iespēju apmeklēt
bibliotēku sestdienās. Paplašinājies bibliotēkas piedāvājuma saturiskais diapazons un
sarežģītība. Bibliotēkā, izmantojot pieejamos resursus, var mācīties, saņemt nepieciešamo
informāciju un bez maksas piedalīties bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs un pasākumos, par
ko liecina bibliotēkas telpās rīkoto pasākumu apmeklējums. Apmeklētāji labprāt izmanto
bibliotēku, lai veiktu komunālos maksājumus, transporta biļešu rezervāciju, pasūtīšanu un
printēšanu
Pagastu bibliotekāri savos pārskatos uzver, ka lauku iedzīvotāji galvenokārt izvēlas
apmeklēt bibliotēku dienas pirmajā pusē, kad dodas uz pastu, veselības punktu, pagasta
pārvaldi vai veikalu. Bērni savukārt bibliotēkās iegriežas pēc mācībām skolā. Tomēr
katrai bibliotēkai vismaz vienā darba dienā darba laiks ir līdz vēlai pēcpusdienai, lai dotu
iespēju strādājošiem apmeklētājiem saņemt bibliotekāros pakalpojumus pēc darba.
Vairākas bibliotēkas lietotājiem piedāvā iespēju pēc iepriekšējas pieteikšanās telefoniski
vai pa e-pastu, piekļūšanu datoriem un internetam arī brīvdienās. Valkas pagasta Sēļu un
Lugažu bibliotēkās bez parastā darba laika, papildus datoru un interneta pakalpojumi tiek
nodrošināti darba dienu vakaros no 18.00 līdz 21.00. Šai laikā apmeklētāji var ne tikai
izmantot internetu, bet arī lasītavu, spēlēt galda spēles, kā arī nodot izlasīto un paņemt
jaunu lasāmvielu.
Jērcēnu bibliotēkas vadītāja paralēli tiešajam darbam pilda arī pagasta gida
pakalpojumus, vadot ekskursijas Jērcēnu pagastā, stāstot par pagasta vēsturi un kultūras
un dabas objektiem. Minētais pakalpojums piesaista jaunus apmeklētājus bibliotēkai, kā
arī tiek popularizēti bibliotēkā savāktie un apkopotie novadpētniecības materiāli.
Sēļu bibliotēkas pirmajā stāvā joprojām notiek senioru dziesmu kopas “Romaški”
mēģinājumi un citas ar kultūru saistītas aktivitātes. Iedzīvotājiem bibliotēkā katru darba
dienu vienu stundu savus pakalpojumus piedāvā pastniece. Reizi ceturksnī, sadarbībā ar
Sarkanā Krusta Valkas nodaļu, iedzīvotāji bibliotēkā var izmērīt asinsspiedienu, noteikt
asinīs cukura un holesterīna līmeni. Iepriekš piesakoties bibliotēkā, aktīviem nūjotājiem
ir iespēja rezervēt nūjas, kuras iznomā Sarkanā Krusta Valkas nodaļa.
Jaunklidža bibliotēkā izsnieguma un apmeklējuma skaits samazinājies, jo daudzi
cilvēki pēc datorprasmju apgūšanas, iegādājas datorus un vēlamo informāciju meklē paši.
Parādās jauna tendence, kad bibliotekāram jādarbojas kā IT speciālistam, lai novērstu
kļūmes bibliotēku lietotāju personāldatoros. Bibliotēka lietotājiem atvērta 40 stundas
nedēļā, katru darba dienu no plkst. 9.30 – 17.30, sestdienas, svētdienas – brīvdienas.
Bibliotēkas darba laiks atbilst iedzīvotāju interesēm. Bibliotēka visaktīvāk tiek apmeklēta
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dienās, kad iedzīvotājiem pieejami arī citi pakalpojumi – sociālā dienesta darbinieks,
ģimenes ārste, pagasta pārvaldes pārstāvis u.c. atbildīgo dienestu pārstāvji.

4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

4.1. Darba raksturojums, metodiskā un konsultatīvā darba organizācija

Pagastu bibliotekāres darbā ar bērniem pirmo nepieciešamo konsultatīvo palīdzību
saņem no Smiltenes novada bibliotēkas, Strenču pilsētas bibliotēkas un Valkas NCB, kā
arī bibliotēku rīkotajos semināros un kursos.
Valkas NCB Bērnu literatūras vadītāja ir koordinatore Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļas pasākumiem. 9. oktobrī bibliotekāre piedalījās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
informatīvajā seminārā Rīgā. Gūtā informācija un ieteikumi pasākumu organizēšanā tika
apkopota un izsūtīta bibliotēkām reģionā. 26.novembrī Cēsīs notika Vidzemes novadu
bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 14. konference „No klasiskās bibliotēkas uz
interaktīvo”. Seminārā uzzinātais tika apkopots un pārsūtīts bibliotēkām.

4.2. Bērnu un jauniešu literatūras krājuma veidošana un papildināšana
Bibliotēkas saviem lasītājiem komplektē aktuālu, uz lietotāju orientētu krājumu
visiem vecumiem un dažādām gaumēm, veicinot bērnu un jauniešu lasītprieku.
2012. gadā biedrība “Smiltenei un Latvijai” īstenoja projektu ”Ceļojošās grāmatu
kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem”. Smiltenes novadā ir 10 pašvaldību
bibliotēkas. Paiet ilgs laiks, lai bibliotēkas varētu sagaidīt savu kārtu grāmatu
izmantošanai. 2015. gadā to saņēma Palsmanes pagasta bibliotēka (2 grāmatu kopas ar
170 grāmatām), kas ir vērtīgs pienesums grāmatu un CD izvēlē arī mazajiem lasītājiem.
Atskaites gadā šo iespēju izmantoja arī Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka. Smiltenes
domes finansējums šai bibliotēkai nepietiekams (296 EUR). 2015. gadā iepirktas 16
bērnu grāmatas ( 2014.gadā to skaits bija 30). Smiltenes novada Bilskas bibliotēkā bērnu
un jauniešu grāmatu krājums papildināts ar 12 grāmatām par summu 74.59 EUR, kas ir
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25% no visas grāmatu iegādei atvēlētās gada summas. Bibliotekāre uzskata, ka grāmatu
iegādei piešķirtais finansējums ir nepietiekams.
2015. gadā Valkas NCB īstenoja projektu “Gudra brīvā laika pavadīšana: Prāta
spēju un radošumu veicinošas galda spēles Valkas novada publiskajās bibliotēkās”. Tā
ietvaros Valkas novada bibliotēkām tika iegādātas 100 dažāda veida spēles. Valkas Bērnu
literatūras nodaļā pieejamās spēles guva lielu apmeklētāju atsaucību. Tas izskaidrojams ar
plašo spēļu daudzveidība – sarežģītākas un vienkāršākas, zināmas un mazāk pazīstamas,
spēles lielākiem un pavisam maziem bibliotēkas apmeklētājiem. Bērnu literatūras nodaļas
krājums papildināts ar 486 jaunieguvumiem, kas ir 23.2% no kopējā bibliotēkas
jaunieguvumu skaita. Atskaites gadā saņemto jaunieguvumu skaits salīdzinājumā ar
2014. gadu samazinājies 4reizes (2014. gadā 1982 dokumenti).
Smiltenes pilsētas bērnu literatūras nodaļa krājuma papildināšanai iedalīti 25% no
kopējās grāmatu iegādei paredzētās summas.

4.3. Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi
Turpinātas jau iepriekšējos gados uzsāktās aktivitātes - bērni tiek iepazīstināti ar
bibliotēkas EK izmantošanas iespējām. Vidusskolēniem piešķirti autorizācijas kodi, lai
varētu attālināti piekļūt Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogam,
izvēlēties un rezervēt vajadzīgo grāmatu. Jaunāko klašu skolēni informēti par drošu
interneta vidi, virtuāliem uzbrukumiem internetā. Šādi pasākumi notikuši Jērcēnu un
Valkas bibliotēkās. Bērni un jaunieši e-vidē darbojas ļoti pārliecinoši. Viņiem apmācības
galvenokārt vajadzīgas informācijas avotu meklēšanā skolā uzdotajiem projektu darbiem
un prezentāciju veidošanā. Ar katru bērnu notiek individuālas konsultācijas.
Jaunklidža bibliotēkas vadītāja informē jauniešus, kuriem patīk vairāk darboties ar
IT, par interneta vietnēm, kur atsevišķus ieteicamās literatūras darbus ir iespējams izlasīt
datorā, piemēram, www.letonika.lv, www.ailab.lv.
Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācībām, gatavojot
pētnieciskos darbus visdažādākajās nozarēs. IT loma uzziņu un informācijas darbā pieaug
ļoti strauji. Diemžēl nereti grāmatas paliek otrajā vietā.
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4.4. Pasākumi dažādām vecuma grupām

Pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem
Pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem (turpmāk PII) tiek rīkotas ekskursijas uz
bibliotēkām. Tā, piemēram, pārskata gadā Blomes bibliotēkā uz pasākumu „Iepazīsimies!
Vinnijs Pūks un viņa draugi”, ieradušies Blomes PII audzēkņi. Tika meklēts Vinnija
Pūka medus pods. Pūks vakar bijis ciemos pie saviem draugiem un tagad domā, ka
podiņš ir atstāts kāda drauga mājās. Staigājot pa brīnumaino mežu un meklējot medus
podu, bērni iepazinās ar Ķengurēnu Rū, Ēzelīti I-ā, neīstām Bitēm, Pūci, Sivēntiņu un
pašu Vinniju Pūku. Bērni apskatīja telpas, piedalījās dažādās aktivitātēs - lasīja, zīmēja,
spēlēja spēles.
Ekskursijā uz bibliotēku ieradusies Kārķu pirmskolas izglītības grupa. Pasākuma
laikā bērni izstaigāja bibliotēku. Vismīļākā vieta bija stūrītis bērniem, kur viņus gaidīja
rotaļu vilcieniņš, bērnu grāmatas un rotaļlietas.

Rotaļu stūrītis Bilskas bibliotēkā.
Birzuļu bibliotēkai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Bilskas pamatskolas
pirmsskolas izglītības grupas “Bitītes” audzinātāju un bērniem. Jau vairākus gadus
piektdienās bibliotēkā notiek “Priekšā lasīšanas stunda”. 2015. gadā notika 21 šāda
nodarbība. Šajās nodarbībās bērniem priekšā tiek lasītas grāmatiņas, teksts izspēlēts pa
lomām, bērni mācās zīmēt, rakstīt burtus vai vārdus datorā. Ja tiek lasīta grāmata par
dzīvniekiem, tad attiecīgos dzīvniekus aplūko internetā. Pēc nodarbībām bērni skatās
multiplikācijas filmu vai spēlē galda spēles. Vienā
šādā

nodarbībā

piedalījās

laikraksta

“Ziemeļlatvija” žurnāliste Santa Sinka. Pēc viņas
apciemojuma avīzē tapa raksts, kas izlasāms arī
internetā:
Bibliotekāre V. Meistere ar “Bitītēm”
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“Priekšā lasīšanas stundas” nodarbībā. http://ziemellatvija.diena.lv/laikrakstaarhivs/lasisanu-parvers-aizraujosa-nodarbe-107662?from_mobile&
Pārskata gadā Valkas NCB turpināja 2014.gadā aizsākto pasākumu ciklu
pirmsskolas un sākumskolas bērniem- bērnu rītus “Mazos dzijas kamoliņos satītas ir
pasaciņas”.

Pasākumu laikā tika lasītas pasakas, vingrots, zīmēts, krāsots un griezts. Gada laikā
notika četri Bērnu rīti .
Valkas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļai izveidojusies laba sadarbība ar PII
“Pasaciņa” audzinātājām. Atzīmējot rakstnieces Aspazijas 150. dzimšanas dienu,
bibliotēkā notika vairāki pasākumi. Audzinātājas no bibliotēkas krājuma paņēma
Aspazijas dzejoļu grāmatas bērniem, lai lasītu un ilustrētu dzejoļus. Rezultātā tapa
burvīgi zīmējumi, kuri

izlikti izstādē Bērnu literatūras nodaļā. Nedēļas laikā četru

bērnudārza grupiņu audzēkņi apmeklēja bibliotēku. Pasākumu laikā bērni klausījās
dziesmas ar Aspazijas vārdiem portālā https://www.youtube.com un noskatījās multfilmu,
kas veidota pēc Aspazijas dzejoļu motīviem, lasīja dzejoļus no grāmatas “Nebēda”, vēlāk
veidoja instalācijas. Katrai nākošai grupai bija interesanti paskatīties, ko veidojuši
iepriekšējās grupas bērni. Bērni aicināja arī vecākus apmeklēt bibliotēku un paskatīties uz
viņu darbiem.
“Pepijai–70?!” - Smiltenes bērnu literatūras
nodaļas darbinieces un bērnudārza “Pīlādzītis”
audzēkņi

svinēja

Pepijas

dzimšanas

dienu.

Pasākums notika bērnudārzā, kur pie bērniem bija
ieradusies iemīļotā grāmatas varone.
Jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem
Ērģemes pagastā ir trīs bibliotēkas – Ērģemē, Omuļos un Turnā. Bibliotēku nedēļas
ietvaros visas trīs bibliotēkas organizēja pēcpusdienu Ērģemes pamatskolas 1.- 4. klases
skolēniem. Pasākums notika Omuļu bibliotēkā. 1.- 2. klašu skolēniem lasīta A. Sakses

32

pasaka „Kā zaķis brauca uz Rīgu pēc skābu kāpostu sēklām”. Pēc pasakas noklausīšanās
bērnu uzdevums bija pasaku ilustrēt, kā arī atrisināt bibliotekāru sastādīto krustvārdu
mīklu. 3.- 4. klašu skolēni tika sadalīti pa grupām. Katrai komandai bija vairāki
uzdevumi: sameklēt informāciju datubāzē www.letonika.lv, sakārtot grāmatas alfabēta
secībā, iziet labirintu. Noslēgumā visi skolēni piedalījās mīklu minēšanā.
Launkalnes pagastā 20. maijā notika tikšanās ar
Gaujas Nacionālā parka “lāču mammu” Velgu Vītolu.
Šo

pasākumu

apmeklēja

Launkalnes

bērnudārza

audzēkņi, skolas bērni un pieaugušie.
Maijā Valkas pamatskolā viesojās bērnu grāmatu
autore Luīze Pastore. Tikties ar rakstnieci bija
ieradušies 2.a un 4.b klases skolēni. L. Pastore bērniem parādīja burtnīcu, kurā viņa,
būdama skolniece, ierakstījusi savus stāstiņus un tos arī ilustrējusi. Rakstniece mudināja
bērnus negarlaikoties, bet izmantot laiku lietderīgi–zīmējot, rakstot dzejoļus un stāstus.
Aprīlī Strenču bibliotēkā notika muzikāla pēcpusdiena, kurā viesojās grāmatas
“Lielā ķeza” autors Uldis Punkstiņš.
Pie Smiltenes bērniem ciemojās Latvijas bērniem pazīstama un iemīļota dzejniece
Inese Zandere. Tikšanās laikā dzejniece stāstīja par savu dzīvi, diskutēja ar bērniem par
dzejoļu rakstīšanu.
Bibliotēka ir vieta, kur pēc skolas satiekas bērni un
jaunieši, lai atpūstos, pavadītu brīvo laiku. Katrs pēc sava
rakstura un interesēm var atrast sev nodarbošanos-lasīt,
spēlēt galda spēles. Strenču
pilsētas bibliotēkā aktīvākiem
bērniem piedāvā spēli Twister, lielo grīdas Riču-raču un
novusu.
Novembrī notika Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa,
kurā piedalījās sešas reģiona bibliotēkas.

Smiltenes

apmeklēja Bilskas pamatskolas 1.- 4. klašu skolēni.
Kopīgi lasīta grāmata “Leduslācēns Ille”. Tā kā
pasākuma tēma bija “Draudzība Ziemeļos”, tad
bibliotekāre ar bērniem runāja ne tikai par

novada

Bilskas

bibliotēku
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grāmatiņā atspoguļoto draudzību, bet arī par draudzību ikviena cilvēka dzīvē.
Nedēļas laikā vairākas jautras un sirsnīgas kopā sanākšanas notika Plāņu pagasta
bibliotēkā.
Variņu pagasta bibliotēkā pasākumā piedalījās 1.un 2.
klases 11 bērni. Bibliotekāre lasīja fragmentu no R.
Lāgerkrancas grāmatas "Mana sirsniņa lēkā un smejas".
2015. gads pagāja zem Aspazijas un Raiņa zīmes.
Bilskas skolēni piedalījās viktorīnā par Raini un Aspaziju,
kā arī gatavoja grāmatzīmes, kuras pēc tam bija skatāmas
bibliotēkā.
Blomes bibliotēkā notika vairāki abu dzejnieku
jubilejai veltīti pasākumi. Sadarbībā ar pamatskolu notika
izteiksmīgās runas konkurss „Skan Aspazijas dzeja” un
“Plašā apvāršņa konkurss” - valsts mēroga konkursa pirmā
kārta.
Atskaites gadā Bibliotēku nedēļa pagāja zem nosaukuma “Pastāvēs, kas
pārmainīsies”. Bilskas pagasta bibliotekāre kopā ar pamatskolas skolēniem devās
izzinošā pārgājienā pa Bilskas centru. Pārgājiens sākās pie skolas, kurai 2015./2016.
mācību gadā apritēja 30 gadi kopš ēkas uzcelšanas. Tika apskatīti 14 objekti. Skolēni
iepazinās ar objektu vēsturi, apskatījās senās fotogrāfijas, salīdzināja ar vietas izskatu
šodien. Secinājums - svarīgi ir saglabāt šodienu fotogrāfijās un aprakstos, lai nākamajām
paaudzēm par to paliktu vēsturiskas liecības. Bērni atzina, ka šādi dabā apskatot un
izrunājot informāciju, tā prātā paliek labāk, nekā to tikai izlasot.
Bibliotēku nedēļas laikā arī Valkas NCB Bērnu
literatūras nodaļā notika vairākas aktivitātes. Bibliotekāres
izveidoja spēli “Bibliotēkas Alias” – vārdu minēšanas
spēli, kura tika spēlēta ar apmeklētājiem.
Lai bērni labāk iepazītu, izzinātu un iemīlētu savu
pilsētu un slavenus novadniekus, jūnija otrdienās Valkas
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicināja bērnus uz
tikšanos bibliotēkā. Pasākumi tika organizēti kopā ar
galveno bibliotekāri novadpētniecības darbā.

34

Šie pasākumi bija kā turpinājums 2014. gada aktivitātēm
“Pastaigā pa Valku”. Pirmā "randiņa" laikā bērni padziļināti
iepazinās ar mūsu novadnieka Artura Gobas dzejoļiem, pārbaudīja
savas zināšanas un vērīgumu lasot dzejoļus.
Bērniem patika ekspedīcija gar Valkas/Valgas pierobežu; tās
ideja radās pēc G.Sējas grāmatas ”Kā ES ar OPI braucu LATVIJU
lūkoties” izlasīšanas. Bija jautri un interesanti!
Vienā no tikšanās reizēm lasīta un ilustrēta teika par Līgavu akmeni. Izzinošās
ekspedīcijas rezultātā tapa filmiņu. Iedvesmas avots bija Pelču bibliotēkas bērnu veidotās
filmiņas par skaisto Pelču pili Kuldīgas pusē. Paldies viņiem!
Pusaudžiem
Droša interneta dienas ietvaros, 9.
februārī Valkas NCB notika pasākums
“Mans neUZTICAMAIS draugs”. To
apmeklēja

14

jaunieši

no

Valkas

pamatskolas. Jauniešus izglītoja Valkas
Jauniešu biroja brīvā laika organizators
Aleksandrs

Matvejevs.

Nepiespiestā

gaisotnē notika diskusija ar jauniešiem par drošību internetā un par populārākajām
parolēm. A. Matvejevs iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar noderīgām vietnēm
internetā, kurās meklēt informāciju par Valku. Jauniešiem bija iespēja dalīties pieredzē
par savu datu drošību internetā un sniegt ieteikumus vienaudžiem. Pasākuma noslēgumā
apmeklētāji spēlēja jautājumu spēli “Kas? Kur? Ar ko? Kad? Ko dara?”.
Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotekāre, lai ieinteresētu pusaudžus lasīt
grāmatas, katru otro nedēļu apmeklē skolu, kur notiek literāras pēcpusdienas.
Bibliotekāre stāstīja par bibliotēkas jaunieguvumiem, skolēni izvēlējās grāmatas, lasīja un
diskutēja par izlasīto.

4.5. Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā

Kopš 2012. gada lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu/jauniešu žūrija”
pievienojusies “Vecāku žūrija”. Jērcēnu pagasta bibliotekāre raksta - “ģimenēs, kurās lasa
vecāki, lasa

arī viņu bērni, un ir izveidojusies sava lasīšanas gaume un vēlmes”.
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Kolekcijā kā katru gadu iekļautas jaunākās un vērtīgākās grāmatas. Rezultātā gan bērni,
gan vecāki gūst intelektuālu un emocionālu baudu. Bet pats svarīgākais ir bērnu un
vecāku kopā būšana, izlasītā pārrunāšana. Plāņu pagasta bibliotēkā lasīšanas ekspertu
vecums ir no 5 -72 gadiem. Grāmatas ar prieku lasa bērni, mamma, tētis un vecvecāki.
Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkās notiek pasākumi pirmsskolas
vecuma bērniem. Aktivitātēs

iesaistīti bērnu vecāki, bet tie, kuri neiesaistās - lasa

žurnālus vai grāmatas. Rezultātā vecāki iepazīstas ar bibliotēkas piedāvājumu, kas nereti
beidzas ar to, ka tiek paņemtas grāmatas, lai lasītu mājās.
Bibliotēka ir vieta, kur var eksponēt vietējo iedzīvotāju radošos darbus. Lai tos
apskatītos - jānāk uz bibliotēku! Blomes bibliotekāre gada atskaitē apraksta gadījumu,
kad mazdēls atved uz bibliotēku savu vecmāmiņu un vectētiņu, lai kopā apskatītu izstādē
izlikto māmiņas austo lupatu segu. Rezultātā vecmāmiņa un arī vectētiņš uz bibliotēku
sāka nākt regulāri.

4.6. Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. Interešu grupu darbs

Bibliotekās ar katru apmeklētāju tiek strādāts individuāli. Tiek izzinātas bērna
intereses, vēlmes. Tieši pārrunās atklājas lasītāja individualitāte.
2015. gadā pēc iedzīvotāju ierosinājuma, Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā
pieejams netradicionāls pakalpojums – klavieru izmantošana. Bērniem, bibliotēkas
apmeklētājiem, kuri apgūst klavierspēli mūzikas skolā, atļauts izmantot bibliotēkā esošās
klavieres. Tā ir inovācija, kas ļauj piesaistīt jaunus apmeklētājus.

4.7. Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām

Strenču pilsētas bibliotēkā nodrošināta piekļuve ikvienam apmeklētājam, jo ēkas
ārsienā izbūvēts lifts-pacēlājs, kas ļauj bibliotēku apmeklēt invalīdiem un māmiņām ar
bērnu ratiņiem. Ne visas bibliotēkas bērniem ar īpašām vajadzībām ir pieejamas.
Vairākas bibliotēkas atrodas otrajā stāvā, bet bibliotekāres ir pretimnākošas un
nepieciešamības gadījumā rod risinājumu.
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4.8. Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes

Veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte - lasīšanas veicināšanas programma
“Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija”. 2015. gadā tajā dalību pieteica 18 bibliotēkas (no Valkas
novada 6 bibliotēkas, Smiltenes novada - 8, Strenču novada - 4). 2015. gadā žūrijā
piedalījās aptuveni 480 mazie lasītāji.

4.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem

Galvenā problēma - skolu pedagogi nav izveidojuši sistemātisku sadarbību ar
bibliotēkām. Tas skaidrojams ar skolotāju lielo noslogotību.
Bibliotēkas atrodas patālu no skolām (Zvārtavā, Launkalne u.c.). Skolās mācās
bērni, kurus uz skolu un no skolas ved skolēnu autobuss, kas kursē pēc noteikta grafika.
Pozitīvs piemērs ir Smiltenes novada Bilskas pagasta bibliotēka, kurā reģistrēti bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem – 110, kas sastāda 51% no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita un
83% no pagastā deklarēto bērnu skaita. Blomes bibliotēkā pamatskolas skolēni ir galvenā
mērķauditorija, jo bibliotēka atrodas vienā ēkā ar skolu. Bibliotekārei ir lieliska sadarbība
ar skolas pedagogiem.
Kārķu pagasta bibliotekāre atskaitē raksta: “Lielākā problēma – bērnu nevēlēšanās
lasīt. Jau otro gadu tas ir ļoti jūtams. Bērni nelasa, izņemot atsevišķus bērnus, kas to dara
ar prieku un regulāri.”
Vēl no bieži minētiem iemesliem - telpu trūkums. Nav vietas, kura būtu atvēlēta
tieši bērniem – ar piemērotām mēbelēm. Te gan jāatzīmē, ka 2015. gadā vairākās
bibliotēkās ir veikti lielāki un mazāki remonti, ir domāts par rotaļu stūrīti bērniem.
Piemēram, Bilskas, Blomes, Grundzāles, Kārķu bibliotēkās. Ilgi gaidītais remonts notika
Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas telpās. Izremontētās telpas tika atvērtas
apmeklētājiem 18. decembrī. https://www.youtube.com/watch?v=kMmLYgLBAvw.
Pārskata gadā bibliotēkas aizvien vairāk iesaistījušas jauniešus
vietējo projektu realizēšanā un brīvprātīgo darbā. Tas rada jauniešos
lielāku piederības sajūtu savai dzimtai vietai, piem., brīvprātīgo
darbs Bilskas pagasta bibliotēkas ieejas kāpņu noformēšanā (skat.
attēlu).
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Valkas NCB sadarbībā ar Valkas novada domi aicināja jauniešus vecumā no 15
gadiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā – priekšā lasīšanā bērnudārza audzēkņiem un
sociālās aprūpes nama iemītniekiem. Diemžēl atsaucība nebija liela. Pieteicās trīs
meitenes, kuras ciemojās PII un bērniem priekšā lasīja pasakas.
Veiksmes stāsts
Kopš 2012. gada HansaMedia radošā grupa veido apsveikumus Latvijai, kas guvuši
plašu atsaucību. 2015. gadā video apsveikumu radošā grupa veidoja kā veltījumu latviešu
literatūrai, valodai, grāmatniecībai, bibliotēkām un pirmklasniekiem. "Latvijai 97! Vārdi"
video apsveikums veidots, lasot tekstu no 97 grāmatām, kas hronoloģiski izdotas no
1918. - 2015. gadam. Tika apbraukātas 97 bibliotēkas visā Latvijā. Dažādās Latvijas
vietās pirmklasnieki atvēra grāmatas 17. lapaspusē un lasīja. Jaunklidža bibliotēku
pārstāvēja Ints Andrejevs, kuram tika tas gods turēt rokās 1918.gadā izdotu grāmatu
„Latvijas valsts pasludināšana”, Blomes bibliotēku- pirmklasniece Estere Migliniece,
kura lasīja tekstu no grāmatas "Dzelzceļi Latvijā".

5. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU
NODROŠINĀJUMS

5.1. Bibliotēkas informācijas tīmeklī

www.kulturaskarte.lv,www.biblioteka.lv,
http://bis.alise.lv/BIS/FindLibrary/Index?page=70,
http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/lv_publiskas.html,
http://valka.pilseta24.lv/uznemumi?pro=Valkas+bibliot%C4%93ka,
http://www.vietas.lv/objekts/valkas_biblioteka/,
http://www.1189.lv/lv/uznemums/valkas-novada-centrala-biblioteka/,
http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/piesledzies-latvija!-bibliotekas/visasbibliotekas/?district=30&page=3 – tīmekļa vietnes, kurās var atrast informāciju par
Valkas NCB. Atsevišķas publikācijas pieejamas portālā www.ziemellatvija.lv, var
ielūkoties arī sociālo portālu kontos:

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

http://www.draugiem.lv/valkasbiblioteka/, https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/.
Atsevišķu pasākumu video skatāms Youtube vietnē.
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2015. gadā izveidota jauna bibliotēkas mājas lapa http://biblioteka.valka.lv, kur
ievietota informācija par aktualitātēm, bibliotēkas piedāvājumu klāstu, novadpētniecības
informācija, foto galerija. Ir atrodamas īsas ziņas arī par citām Valkas, Strenču, Smiltenes
novadu bibliotēkām un tajās notiekošajiem pasākumiem. Darbs pie mājas lapas
pilnveidošanas turpinās. Mājas lapā ir informācija par EK lietošanu, kā arī saite uz to
valka.biblioteka.lv/alise.
2015. gadā fiksēti 8669 kopkataloga virtuālie apmeklējumi. Veikti 50976 lapu
skatījumi. Sesiju kopskaits 34270, no tiem 1470 autentificētas. Starp apmeklētājiem ir
503 mobilo ierīču lietotāji.

Lielākā daļa no apmeklējumiem ir atkārtotas vizītes.

Katalogu aplūkojuši interesenti no dažādām valstīm, visvairāk no Igaunijas.
Smiltenes

novada

bibliotēkas

emuāru

jeb

blogu

ar

adresi:

http://smiltenesbiblio.blogspot.com/ virtuālie apmeklētāji skatījuši 7353 reizes, kas ir
par 2603 skatījumiem vairāk nekā 2014. gadā. Kopējais skatījumu skaits 37774. Bērnu
apkalpošanas

nodaļas

lapas

“Smiltenes

BĒRNU

bibliotēka”

http://spbbernunodala.blogspot.com/ 1396 skatījumi gada laikā, kopskaits 14676.
Bibliotēkas emuāros

2015. gadā ievietotas 116 ziņas - no tām 35 - bērnu

apkalpošanas nodaļas emuārā. Aprīlī praktikants Arturs Čepanonis palīdzēja izveidot
novadpētniecības emuāru http://novadpetnieciba.blogspot.com/.
Bibliotēkas pasākumi un izstādes popularizētas ar afišu palīdzību, kuras ievietotas
sociālajos tīklos www.draugiem.lv, www.facebook.com, www.twitter.com. Sociālajos
tīklos www.draugiem.lv un www.facebook.com Smiltenes bibliotēkai nav sava konta,
tāpēc bibliotēkas informācijas tehnoloģiju speciāliste

izmantojusi savus personiskos

kontus, kuros galerijās, dienasgrāmatās u.c. tika ievietota informācija par bibliotēkas
pasākumiem vai saite uz blogu.
Informācija par Smiltenes novada Blomes bibliotēku ir pieejama novada domes
mājas lapā http://www.smiltene.lv/bibliotekas/open/58 , reģiona galvenās bibliotēkas
mājas lapā http://biblioteka.valka.lv/lv/bibliotekas-novados/smiltenes-novada-biblioteka ,
Bibliotēku portālā, Kultūras kartē, sociālajos tīklos – Facebook, Twitter, laikrakstā
„Ziemeļlatvija” un „Smiltenes Novada Domes Vēstis”. Blomes bibliotēka portālā
www.biblioteka.lv skatīta 527 reizes.
Informāciju par Smiltenes novada

Palsmanes bibliotēku interesenti var iegūt

pagasta mājas lapā www.palsmane.lv, kā arī novada pašvaldības informatīvajā bezmaksas
izdevumā “Smiltenes novada Domes vēstis” un laikrakstā “Ziemeļlatvija”. Saskarsme ar
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lasītājiem, piemēram, informācija par saņemtu grāmatu, atgādinājums par laikā nenodotu
grāmatu utt. notiek arī sociālajos tīklos - www.draugiem.lv.
Strenču pilsētas bibliotēkā aktīvi strādāts pie bibliotēkas aktuālās informācijas
ievietošanas dažādos elektroniskajos mēdijos: www.draugiem.lv, www.facebook.com,
www.twitter.com . Informācija par bibliotēku un tās aktivitātēm un pakalpojumiem
pieejama bibliotēkas mājas lapa – www.strencubibl.ucoz.lv , Strenču novada mājas lapā
www.strencunovads.lv,

ka arī bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Ar aktīvu

informācijas ievietošanu dažādos elektroniskajos medijos, panākts lielāks sekotāju skaits,
kas palielina arī jauno lietotāju skaita pieaugumu.

Virtuālais
apmeklējums

2014. g.

2015. g

+/-

3391

11806

+ 8415

Turpinot jau iepriekšējos gados iesākto, informācija par Jērcēnu pagasta bibliotēku
- informācijas centru un tās
mājaslapā

notikumiem pieejama “Strenču Novada Vēstīs”

www.strencunovads.lv.

Portālā

www.ziemellatvija.lv

tiek

un

ievietota

informācija par Jērcēnu pagasta bibliotēkas pasākumiem. Informācija atrodama arī
portālā www.pilis.lv, www.draugiem.lv, bibliotēku portālā www.bibliotēka.lv.
Informācija

par

www.strencunovads.lv,
www.biblioteka.lv,

Jaunklidža

bibliotēku

-

saieta

namu

atrodama

www.kulturaskarte.lv,

www.strencubibl.ucoz.lv

www.biblioteka.valka.lv,

www.vidzemesstasti.lv,

www.ziemellatvija.lv.
Skaidrojumi, informācija, palīdzība par e-pakalpojumiem ietilpst bibliotēkas
ikdienas darbos. Lielāka uzmanība veltīta e-prasmju nedēļā Latvijā no 23. līdz
27.martam. 2015.gada moto Jaunklidža bibliotēkā „Par e-pakalpojumiem nesaki
NEZINU. Nāc uz bibliotēku un uzzini!”. E-pakalpojumi tā ir ērtāka ikdiena, ietaupās
laiks un nauda, vienkārši un ērti, no jebkuras vietas pasaulē, nestāvot rindā – argumenti ar
kuriem tiek pārliecināti potenciālie pakalpojumu izmantotāji Jaunklidža bibliotēkā.
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5.2. Darbs ar elektronisko katalogu

Valkas,

Smiltenes,

Strenču

novadu

bibliotēku

kopkatalogs

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

audiovizuālos

dokumentus,

kartogrāfiskos

materiālus,

nošizdevumus,

attēlizdevumus, elektroniskos resursus, pārējos dokumentus latviešu, krievu, angļu un
citās valodās. Šobrīd kopkatalogā ir

58829 ieraksti, atspoguļotas ziņas par 163257

eksemplāriem.
Kopkatalogu 1999.gada 1.aprīlī sāka veidot Valkas pilsētas bibliotēka. 2009. gadā
pie kataloga veidošanas pieslēdzās pārējās bijušā Valkas rajona publiskās bibliotēkas.
2011. gadā darbu katalogā uzsāka Valkas ģimnāzijas un Smiltenes Centra vidusskolas
bibliotēkas. 2012. gadā pievienojās arī Valkas pamatskolas bibliotēka. 2015. gadā
kataloga Mācību versijā sāka apgūt darbības Smiltenes tehnikuma bibliotēkas vadītāja..
Jau labu laiku kopkatalogs ir pieejams arī mobilo ierīču lietotājiem - no
viedtālruņiem un planšetdatoriem. Šī iespēja tika popularizēta un ieteikta gan bibliotēkās,
gan interneta vidē. Arī e-prasmju nedēļa Valkas NCB bija veltīta šai tēmai, kad notika
konkurss „BIS ALISE e-katalogs Tavā kabatā”. Bibliotēkā norisinājās pasākumu cikls ekataloga mobilas versijas apguvei. Katram no pasākumiem bija sava mērķauditorija un
apmācības veids. Piemēram, bērniem tā bija spēle „Meklē un atrodi”, kad bērniem tika
rādīts kā varētu orientēties plašajā grāmatu klāstā, izmatojot viedtālruni kā navigāciju vai
kompasu e-kataloga mobilajā versijā. Profesionāļu līmenī notika praktiskā nodarbība
Valkas novada publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem „Apgūsti pats un apmāci
citus”. Bibliotekāriem tika nodemonstrēta reģiona e-kataloga mobilā versija. Parādīts, kā
to var demonstrēt bibliotēku lietotājiem ar datora palīdzību, ja bibliotekāram nav mobilās
ierīces. Bibliotēkas attālinātie lietotāji, radi, draugi, paziņas tika aicināti pieslēgties ar
savām mobilajām ierīcēm reģiona EK un piedalīties akcijā „Pieslēdzies savai bibliotēkai
ārpus telpas, ārpus robežas”. Tika sagatavota un izsūtīta informācijas meklēšanas
pamācība. Akcijas gaitā un pēc tās saņēmām pozitīvas atsauksmes no dalībniekiem.
Daudzi bija patīkami pārsteigti par šādām informācijas meklēšanas iespējām, kā arī
sajūsmināti par reģiona bibliotēku daudzveidīgo grāmatu krājumu, tā atspoguļošanu ekopkatalogā un informācijas pieejamību. Tika organizēta bibliotekārā stunda 9.kl.
skolēniem “Izmanto iespēju”. Stundas mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar reģiona ekopkataloga un Valkas pamatskolas e-kataloga mobilajām versijām, aicināt skolēnus
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izmantot šo iespēju informācijas meklēšanā un popularizēt to vienaudžu vidū. Jāpiezīmē,
ka pasākumu cikla katrai mērķauditorijai tika sagatavota un izplatīta informācijas
meklēšanas pamācība.
2015. gadā uzlaboti un pilnveidoti BIS ALISE moduļi atbilstoši Valkas reģiona
bibliotekāru ierosinājumiem un lūgumiem.
Atskaites perioda Valkas NCB organizēja un veica krājumu pārbaudes
inventarizācijas modulī sešās bibliotēkās Valkas un Smiltenes novados.
Visas reģiona publiskās bibliotēkas strādā Cirkulācijas modulī, veidojot lasītāju
reģistru, izsniedzot un saņemot eksemplārus. Notiek arī attālināto lietotāju apkalpošana
WebPAC modulī. Notiek lietotāju autorizācija. Tiek veidoti lasītāju konti un nodrošināta
bibliotēku resursu rezervēšana pēc attālo lietotāju pasūtījumiem un izsniegumu lietošanas
termiņu pagarināšana. Daudzas bibliotēkas strādā Komplektēšanas modulī, patstāvīgi
veicot resursu norakstīšanu un sūtījumu veidošanu.
Joprojām nākas saskarties un risināt problēmas, kas saistītas ar kopkataloga un
Smiltenes lokālā kataloga sapludināšanas rezultātiem. Līdz ar to ar to e-kataloga dati tiek
pastāvīgi salīdzināti ar ierakstiem tradicionālajās bibliotēku inventāra grāmatās.
Valkas NCB sistēmas administratore un komplektēšanas nodaļas speciālisti vada
individuālās un grupu praktiskās mācības publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem BIS
ALISE moduļos. Regulāri sniegtas konsultācijas darbam ar sistēmu Valkas, Smiltenes un
Strenču novadu bibliotekāriem. Lasītāji un interneta lietotāji tiek apmācīti EK lietošanā.

5.3. Elektronisko datubāžu (tiešsaistē, CD) piedāvājums
Novadpētniecības datu bāzi http://valka.biblioteka.lv/Alise/ pārsvarā veido Valkas
NCB speciālisti. Šeit ir dažādu avotu analītika par novadniekiem un novadu, tematisko
mapju rekataloģizētie apraksti, Valkas bibliotēkā un novadpētniecības muzejā esošo
materiālu apraksts par Jāni Cimzi un viņa vadīto skolotāju semināru. Veikti apraksti no
laikraksta „Ziemeļlatvija” par Valkas, Smiltenes, Strenču novadiem un regulāri piegādāti
Latvijas Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzei.
Novadpētniecības datubāzē ir 16931 ieraksti. Vairākus gadus bibliotēkas darbinieku
un lietotāju rīcībā ir lokāla elektroniskā Valkas novadnieku kartotēka Excel formātā
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Kopkatalogā atspoguļoti 64 lokālie e-resursi, 61 nemūzikas skaņu ieraksti, 173
mūzikas skaņu ieraksti CD formātā, 273 videomateriālu videokasešu, kompaktdisku un
DVD formātā. Šie dati attiecās uz visu reģiona bibliotēku krājumiem kopumā.
Ikviens bibliotēkas apmeklētājs bez maksas var izmantot www.letonika.lv un
Lursoft Laikrakstu bibliotēka datubāzi www.news.lv, publiski pieejamo likumu datubāzi
www.likumi.lv , skatīties latviešu filmas internetā www.filmas.lv u.c. Šīs iespējas ir
pieejamas arī citās Valkas reģiona publiskajās bibliotēkas. Deviņas reģiona bibliotēkas
2015. gadā abonējušas datubāzi www.nais.lv.
Noderīgu informāciju un jaunumus var atrast LNB mājas lapā http://lnb.lv/, kurā
galvenais akcents ir likts uz mūžizglītību, augstāko izglītību un pētniecību.

Tika

izmantotas Digitālās bibliotēkas http://lnb.lv/lv/digitala-biblioteka piedāvātās iespējas.

5.4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums
2015. gadā Valkas novada dome īstenoja projektu „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Valkas novadā”, kas paredzēja esošo interneta pakalpojumu uzlabošanu
un jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošanu. Projekta rezultātā vairākas
Valkas novada bibliotēkas saņēma jaunus datorus un multifunkcionālās iekārtās. Valkas
bibliotēkā uzstādīti pieci jauni datori un viena krāsu multifunkcionālā iekārta, kā arī
paplašināts Wi-Fi tīkls. Tas deva iespēju atteikties no trīs vecajiem datoriem, kuri bija
nolietojušies.

Par budžeta līdzekļiem iegādāta jauna multifunkcionālā iekārta

novadpetniecības speciālistam. Arī divi darbinieku datori tika nomainīti pret jaunām
mūsdienu prasībām atbilstošām darba stacijām.
Pēc ilgi gaidītās bibliotēkas renovācijas, brīvpieejas interneta punkts ir ieguvis
atsevišķu telpu, kā jau tas gadiem ilgi bija plānots. Datoru lietotāji vairs netraucē
jaunākās periodikas lasītavas apmeklētājiem pirmajā stāvā. Šeit novietotas arī divas
multifunkcionālās iekārtas, kur apmeklētājiem iespējams kopēt, skenēt un izdrukāt
dokumentus.
Samazinājies pastāvīgo interneta punkta apmeklētāju skaits. Tas liecina, ka cilvēki
izmanto izdevīgos interneta pakalpojumu piedāvājumus un ierīko internetu savās mājās.
Skolēni arvien plašāk izmanto bibliotēkas Wi-Fi pakalpojumus savās mobilajās ierīcēs.
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Joprojām pieprasīts bibliotēkas pakalpojums ir dažādu dokumentu kopēšana un
skenēšana, arī izdrukas. Acīmredzot, iedzīvotāji ierīko mājās internetu un iegādājas
datorus, bet ne printerus vai citu biroja tehniku.
2015. gadā Valkas NCB ir sniegusi saviem lietotājiem dažādu veidu konsultācijas
un palīdzību, piemēram:


Teksta dokumentu rakstīšanā, labošanā, noformēšanā, izdrukāšanā,



CV rakstīšanā, izdrukāšanā un/vai nosūtīšanā elektroniskā formātā,



Rezervēt aviobiļetes un reģistrējoties lidojumam on-line režīmā,



Izdrukāt rēķinus no apmeklētāju e-pasta u.c. portāliem,



Dokumentu skenēšanā un tālāk nosūtīšanā, izmantojot elektronisko pastu.

Pārskata periodā deviņi

Valkas NCB lietotāji ir apmācīti darbam ar datoru.

Apmācības notiek individuāli, pielāgojoties klienta vēlmēm. Jāatzīst, ka ir samazinājies
interesentu skaits par šādām apmācībām, jo pilsētā ir pieejamas citas alternatīvas datoru
apguvē, piemēram, mācību centra “Buts” rīkotie kursi bezdarbniekiem un Lattelecom
rīkotās apmācību grupas senioriem.
Smiltenes

novada

bibliotēkā

informācijas

un

komunikācijas

tehnoloģiju

nodrošinājums ir labs, jo pakāpeniski tika atjaunota datortehnika. Jūnijā tika nomainīti 7
darbinieku datori. Otrs būtisks tehnoloģiju uzlabojums - interneta pieslēguma ātruma
palielināšana no 4 Mb/ps uz 10 Mb/ps. Iegādāti 4 jauni audio austiņu komplekti.
Interneta lietotāju rīcībā ir tikai 3TD datori (7 interneta lasītavā, 4 bērnu literatūras
nodaļā), kuri ir jau diezgan ilgi lietoti (vairāk kā 8 gadus). Bibliotēkai ir viens portatīvais
dators, kurš tiek lietots visos pasākumos komplektā ar projektoru, kā arī saziņai skaipā.
Maijā pie Smiltenes bibliotēkas parādes durvīm tika novietots labs, stabils soliņš ar
atzveltni, kuru bibliotekāri ir iesaukuši “WIFI ķeramais soliņš”. Rezultātā

bezvadu

interneta lietotājiem radītas patīkamas ērtības. Paldies Smiltenes novada domei!
Smiltenes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā projekta „Smiltenes novada publisko
interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros uzstādīti 8 jauni datorkomplekti un
multifunkcionālā iekārta.
Strenču pilsētas bibliotēkā veikts mērķtiecīgs darbs datortehnikas atjaunošanā.
2015. gadā projekta “Piekļuves iespēju internetam nodrošināšana un papildināšana
Strenču novadā” ietvaros piešķirti EUR 9687 10 jaunu datoru un multifunkcionālās
iekārtas iegādei. Līdz ar to bibliotēkas lietotājiem nodrošinātas 15 datoru darba vietas.
Atskaites periodā izdevies visas datoru darba vietas aprīkot ar austiņām un jauniem
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datorkrēsliem. 2015.gada nogalē uzsākta iepirkuma procedūra 6 jaunu datoru iegādei
novada bibliotēku darbiniekiem.
Jērcēnu bibliotēkas – informācijas centra

tehnoloģiju nodrošinājums ir

apmierinošs. Projekta ”Piekļuves iespēju internetam nodrošināšana un paplašināšana
Strenču novadā” ietvaros bibliotēkā nomainīti divi datori. Nākamajā gadā paredzēts
nomainīt vēl vienu datoru par bibliotēkas budžeta līdzekļiem un iegādāties jaunu printeri,
jo esošais neatbilst mūsdienu tehnoloģiju jaunajām programmām.
Jērcēnu bibliotēkas apmeklētāji vēlas individuāli konsultēties un mācīties
datorzinības un internetprasmes. Viņi izvēlas sev izdevīgāko mācību laiku un iespēju
robežās apgūst nepieciešamo. Apmeklētāji papildina savas zināšanas dažādos jautājumos
un virzienos: darbs Word programmā, prezentāciju veidošana, e-rēķinu maksāšana,
uzziņu meklēšana u.c. Bibliotēkas vadītāja organizēja un aicināja lietotājus uz plānotām
nodarbībām. Diemžēl tas nav guvis atsauksmi. Apmeklētāji vēlas individuālu pieeju.
Novērots, ka katram arī ir robeža, cik tālu viņš vēlas apgūt noteikto prasmju veidu.
Bibliotēkā datoru izmantošana ir bez maksas un daudziem iedzīvotājiem bibliotēka ir
vienīgā vieta, kur pieejams internets. Ņemot vērā lauku specifiku, bibliotēka ir pieejama
arī brīvdienās, iepriekš piesakoties pa tālruni, lai veiktu darbus pie datora vai iegūtu kādu
grāmatu mācībām.
Jērcēnu pagasta bibliotēkas – informācijas centra apkalpošanas punkts nodrošina
bibliotēkas pakalpojumus četras reizes nedēļā arī Jērcēnu pagasta Ķeižu iedzīvotājiem
Ģimenes atbalsta centrā – “Liepugatves”. Bibliotēkas darbiniece sniedz konsultācijas
divas reizes mēnesī vai arī pēc pieprasījuma. Ikdienā apmeklētājus apkalpo Ģimenes
atbalsta centra vadītāja.
Valkas pagasta Lugažu bibliotēkā interneta piekļuve darba dienās ir nodrošināta
līdz 20.30, jo vakaros strādā interneta dežurants.
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas datortehnika ir nolietojusies. Līdzekļi jauna datora
iegādei 2015.g. tika plānoti, bet netika piešķirti. Domes vadība šo lēmumu izskaidroja ar
to, ka bibliotēka saņems datorus, bet tie būs pagasta pārvaldes un domes grāmatvedības
lietošanā bijušie datori. Diemžēl pārskata periodā nevienu lietotu datoru bibliotēka tā arī
nesaņēma. Plānojot budžetu 2016.gadam, līdzekļi jauno datoru iegādei netika iedalīti.
Atliek gaidīt apsolīto lietoto datortehniku.
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6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
Valkas reģiona bibliotēkās aizvadītajā gadā turpinājies ierastais darbs novada
kultūras un vēstures liecību apzināšanā. Materiāli meklēti, pārskatot vietējos preses
izdevumus un jaunās grāmatas. Jērcēnos visa gada garumā apzinātas publikācijas LNB
digitālajā bibliotēkā periodika.lv. Smiltenes bibliotēka saņēmusi informāciju par
Smiltenei veltītajām publikācijām no aģenta Lursoft laikrakstu bibliotēkā news.lv. Visi
novadpētniecības materiāli šeit apkopoti 79 mapēs un albumos. Lai vieglāk varētu atrast
nepieciešamo, tie sistematizēti atbilstoši novadpētniecības klasifikācijai, kas pielāgota
Smiltenes novada bibliotēkas specifikai.
novadpētniecības

materiāli

izvietoti

Lielākoties visās reģiona bibliotēkās

atsevišķā

plauktā.

Sēļos

novadpētniecības

materiāliem atvēlēti trīs plaukti, tie ir pārskatāmi un lasītājiem pieejami, bibliotēkā
joprojām ir novadpētniecības materiālu kartotēka, bez kuras būtu grūti orientēties lielajā
mapju klāstā. Lugažos novadpētniecības materiāliem iekārtota Vēstures istaba,
aizvadītajā gadā iegādāts plaukts, kurā izvietot mapes un albumus. Šeit uzsākts darbs pie
novadpētniecības materiālu pārkārtošanas pa tēmām un personālijām, jo līdz šim tie
mapēs bija sakārtoti hronoloģiskā secībā.
Novadpētniecības krājums papildināts ar jauniem izdevumiem. Trīs novadu lielākās
bibliotēkas, kā arī Palsmanes pagasta bibliotēka, krājumā ieguvušas Aivara Leiša
grāmatu „Leģendas hipotēze. Jānis Staņislavs Roze (1823-1897)”. Tā iepazīstina ar
mākslinieka biogrāfiju, tai skaitā, ar
Palsmanes skolā pavadīto laiku. Vērtīgs
jaunieguvums, iespējams, bibliogrāfisks
retums, bijis piecām

Valkas novada

bibliotēkām – Ēvalda Kivilanda grāmata
„Omuļi”. Tās tapšanā ar materiāliem no
Omuļu

bibliotēkas

novadpētniecības

krājuma palīdzējusi bibliotēkas vadītāja
Valve

Āboliņa.

Grāmatas

atvēršanas

pasākums pulcējis daudzus bijušos un
pašreizējos omuliešus no tuvienes un
tālienes.
Smiltenes bibliotēka dāvinājumā saņēmusi vairākas A4 formāta senas Smiltenes
fotogrāfijas (kopētas no oriģināliem). Students J.Siliņš bibliotēkai dāvinājis savus
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izstrādātos referātus: „Smiltenes muižas (Kalnamuižas) komplekss un Smiltenes
pilsdrupas” un „Tūrisma maršruts – šaursliežu dzelzceļa līnijas „Ainaži – Smiltene” daļa
Valmieras un Smiltenes apkārtnē”. Palsmanes bibliotēka dāvinājumā saņēmusi
I.Pētersones bakalaura darbu „Palsmanes internātskola no 1956. gada”. Vairākas
bibliotēkas

(Plāņos,

Jaunklidzī,

Palsmanē)

dāvinājumā

saņēmušas

vēsturiskas

fotogrāfijas. Lai nodrošinātu lielāku drošību novadpētniecības foto materiālu saglabāšanā,
Jaunklidža bibliotēka iegādājusies datortehnikas ārējo cieto disku. Arī Jērcēnu bibliotēkas
datorā krājas foto arhīvs, kā arī lejuplādētie raksti no periodika.lv. Šeit nepieciešams
rediģēšanas un sistematizēšanas darbs.
Strenču bibliotēka ieguvusi īpašumā
deviņas vidusskolas skolēnu un skolotāju
veidotās novadpētniecības planšetes ar
fotogrāfijām par padomju laika Strenču
pilsētu. Planšetēs atspoguļota saimnieciskā
darbība,

apbūve,

sabiedriskā

dzīve

tirdzniecības
un

vietas,

mākslinieciskā

pašdarbība. Planšetes izvietotas bibliotēkas
telpās izveidojot „novadpētniecības sienu”, kuru paredzēts papildināt. Tūrisma un
informācijas centrs bibliotēkai nodevis glabāšanā 50 A3 formāta fotogrāfijas, kas sniedz
liecības par latvisko un ģimenisko vērtību saglabāšanu Strenču pilsētā.
Līdz ar Plāņu pamatskolas slēgšanu, visi skolas foto albumi, mapes u.c. nodoti
Plāņu pagasta bibliotēkai. Materiālus par ģenerāli Kārli Gopperu bibliotēkai uzdāvinājuši
viņa radinieki.
Bibliotēkas turpinājušas vākt novadpētniecības materiālus un apkopot tos mapēs un
albumos. „Šis darbs sevi attaisno un ir ļoti interesants, jo apmeklētāji, apskatot mapes,
gūst prieku, kavējoties atmiņās,” savā pārskatā atzīst Turnas bibliotēkas jaunā vadītāja.
Plāņos novadpētniecības materiālu klāsts
papildināts ar iedzīvotāju atmiņām par pagastu, tā
iedzīvotājiem.

Arī

Zvārtavas

bibliotēka

turpinājusi aptaujāt cilvēkus un vākt materiālus
par pagasta vēsturi. Loberģos uzsākts pētījums par
apkārtnē sastopamajiem māju vārdiem, kā arī
uzskaitītas mājas, kuras ir zudušas vai kuras nav
apdzīvotas. Tiek apjautāti gados vecākie bibliotēkas apmeklētāji. Nākotnē plānots
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apkopot savākto informāciju, izveidot karti un visu popularizēt. Arī Variņos apzinātas 14
senās mājvietas, kas lauku pārmaiņu un meliorācijas rezultātā vairs nepastāv. Aptaujāti
vecākie iedzīvotāji, kas varēja pastāstīt par šīm mājām un bijušajiem saimniekiem, kas tur
dzīvojuši.
Katram uzņēmumam, kas darbojas Variņu pagastā, izveidots atsevišķs albums, no
jauna – biedrībai „Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienībai (LISA) „Variņi”. Viens no
albumiem veltīts pagasta vadītājam Uldim Birkenšteinam, kas nostrādājis 25 gadus, tieši
tikpat gadu ir Variņu pagastam. Pagasta svētkos novadpētniecības albumi izlikti izstādē
tautas namā.
Ziņas par Jaunklidža bibliotēkā – saieta namā notikušajiem pasākumiem un
aktuālākajiem notikumiem Jaunklidzī (neliela info un foto) tiek apkopota albumāfaktopēdijā. Albums „Birzuļu bibliotēka fotogrāfijās”
(1998-...) rāda bibliotekāri V. Meisteri darbā, kopā ar
kolēģēm, semināros, kursos, atpūtā. Šeit redzama
bibliotēkas apkārtne, izstādes bibliotēkā, pasākumi
Birzuļu pamatskolā un tautas namā. Mapē „Par Mēriem
un mērēniešiem” atrodama apliecības par pamatskolas
pilna kursa beigšanu kopija ar Valkas apriņķa Mēra
pagasta 6-klasīgās pamatskolas pedagoģiskās padomes apliecinājumu, ka „Emīlija Zālīte
mācījusies šajā skolā 1926./27. mācību gadā un beigusi ar ļoti labām sekmēm”.
Sēļos izveidota jauna mape par zemnieku saimniecību „Vekši”. Vijciemā ir ļoti
aktīva sporta dzīve, tāpēc bibliotēkā apkopoti materiāli par sportiskajām aktivitātēm
pagastā. Valkas bibliotēkā jaunizveidotā mape veltīta leitnantam Ādolfam Maršauam,
kurš Otrā pasaules kara laikā izglāba Valkas kultūras namu no uzspridzināšanas (par
godu viņam tika atklāta piemiņas plāksne).
Kārķu bibliotēkā jau otro gadu prioritāte ir novadpētniecības materiālu
papildināšana no bijušā rajona laikraksta „Darba Karogs”. Gada laikā sakopēti materiāli
no 1965.-1975.g. Tie sakārtoti pa tēmām. Katrai mapei pievienots satura rādītājs. No
publisko bibliotēku akreditācijas komisijas par novadpētniecības materiālu krājumu tika
saņemti atzinīgi vārdi.
Atsaucoties LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra
aicinājumam iesaistīties vietējā kultūras kanona veidošanā, Vijciema bibliotēkā aptaujāti
pagasta iedzīvotāji. Par vērtībām pagastā minēti Čiekuru kalte, Bitarīnkalns un luterāņu
baznīca. Valkas bibliotēkā bija aplūkojama izstāde „Latvijas dārgumi un tas, ar ko lepojas
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valcēnieši”, kas iepazīstināja ar Latvijas kultūras kanonu un vērtībām pilsētā. Izstādes
virtuālā

versija

aplūkojama

mājas

lapā:

http://biblioteka.valka.lv/wp-

content/biblioteka/kanons-izstade.pdf. Valkas iedzīvotāji tika aicināti nosaukt pilsētas
vērtības, Valkas īpašo „rozīnīti”, lai varētu izveidotu mazo Valkas kultūras kanonu.
Diemžēl cerēto atsaucība izpalika, lai gan par to vairākkārt rakstīja arī vietējais laikraksts.
Bibliotēkas mazākie lasītāji tika aicināti ilustrēt nostāstus par Valku vai uzzīmēt savu
mīļāko vietu pilsētā un savu zīmējumu atnest uz bibliotēku! Rezultātā izveidojusies
neliela zīmējumu kolekcija „...kur Valka klusi snauž pie rāmās Pedeles...” (kā rakstījis
Edvarts Virza). Zīmējumi tika izmantoti, sagatavojot mini konkursiņu „Ko tu zini par
Valku?” pilsētas dzimšanas dienā. Tas tika piedāvāts mājas lapā un sociālajos tīklos.
Strenčos bibliotēku nedēļas ietvaros
izstādē „Ikkatrs solis mūža telpā, ir pērle
dzīves vaiņagā” /Aspazijas vārdi/ aktualizēti
krājumā esošie novadpētniecības materiāli.
Palsmanē

jauniegūtie

novadpētniecības

materiāli tiek izlikti nelielā izstādītē. Valkas
novada dzejas dienu pasākumā varēja iepazīties ar novadpētniecības materiāliem par
Velgu Krili un Vitāliju Lozdu, kuram iznāca pirmā dzejoļu grāmata.
Sēļos pārskata periodā bija divu novadnieku – Pētera Radziņa un Velgas Kriles
jubilejām veltītas izstādes. Grundzāles bibliotēkas lietotājiem bija iespēja iepazīties ar
Ērikas Trifanovas apkopoto vietējā amatierteātra vēsturi vairākās mapēs, ko bibliotēkai
uz laiku uzticējusi teātra režisore Dzintra Medne. Launkalnes bibliotēkā bijusi izlikta
izstāde ar sešiem novada tērpiem. Ar tiem iepazinās ne tikai launkalnieši, bet arī ciemiņi
no Kuldīgas. Izstādi apmeklēja vairāk kā 70 interesenti.
Blomes bibliotēkā vairākās izstādēs popularizēti novada cilvēki un viņu
vaļasprieki: I.Ustinovas kermikas trauku kolekcija un Tautas daiļamata meistares
B.Krūzes linu sedziņas; mājturības skolotājas
Ā.Romanovskas un skolas meiteņu adījumi;
Blomes Tautas nama Aušanas un klūdziņu pīšanas
pamatu pulciņa dalībnieku austie lupatu deķi un
spilveni, kā arī klūgu pinumi.
Smiltenes iedzīvotāji un viesi ļoti atzinīgi
novērtējuši foto izstādes, kas jau divas vasaras tiek izliktas bibliotēkas logos, dodot
iespēju izstādi aplūkot visiem interesentiem neierobežotā laikā. Aizvadītajā gadā bija
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apskatāma progresīvā Smiltenes muižas īpašnieka piemiņai veltītā foto izstāde „Firsta
Paula Līvena devums Smiltenes novadam (Paulam Līvenam – 140)”. Interese un
atsaucība par to bija necerēti liela – pat vakaros pie bibliotēkas logiem stāvēja cilvēki, ar
interesi vērojot izstādi. Vairāki bibliotēkas apmeklētāji pēc izstādes apskatīšanas dalījās
ar informāciju. L.Lapiņa uzdāvināja bibliotēkai Līvenu dzimtas ciltskoka kopiju. Interese
bija ne tikai smilteniešu vidū, interesenti ieradās arī no citām Latvijas vietām. Pateicībā
par šo izstādi, tika teikti daudz labi vārdi. Par to liecina ieraksti Atsauksmju grāmatā.
Smiltenes bibliotēkas sagatavotā fotoizstāde „Smiltenes ielas un ceļi” tika izstādīta
Palsmanes pagasta bibliotēkā. Melnbaltās un krāsainās fotogrāfijas dod iespēju ieraudzīt
Smilteni tādu, kāda tā bija agrāk: http://ziemellatvija.diena.lv/laikraksta-arhivs/peta-ielasun-celus-97135
Lai nodrošinātu novadpētniecības materiālu
pieejamību

plašam

bibliotēkas

interesentu

abonementā

lokam,

Valkas

uzstādīti

trīs

novadpētniecības stendi. Tajos katru mēnesi izliktas
novadam
rakstniekam

un

novadniekiem
Augustam

veltītas

Gailitam,

izstādes:

komponistam

Baumaņu Kārlim, ģenerālim Pēterim Radziņam,
Valkas pagastskolu skolotāju semināra direktoram
Ādamam Tēraudam; Valkas novadpētniecības muzejam un laikrakstam „Ziemeļlatvija”.
Izstādē „Tas notika jūlijā” vēstīts par notikumiem Valkā pirms 95 un 50 gadiem. Izstādei
„Ar sauli sirdīs un darbos” (veltīta TLMS “Saulīte” 55. dzimšanas dienai), tika izveidots
QR kods. Ar tā palīdzību varēja aplūkot
izstādes

virtuālo

versiju

bibliotēkas

mājas lapā.
Rudenī Pasaules valcēniešu dienu
ietvaros

Valkas

bibliotēka

veidoja

grāmatu izstādi „Valcēnieši raksta –
kopības
http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/izstades-2.

apzināšanās”
Tajā varēja iepazīties ar 88

valcēniešu darbiem. 28 grāmatas no saviem krājumiem eksponēja LNB.

Izstādi

papildināja informācija par grāmatu autoriem. Atklāšanas pasākumā ar lasījumiem
piedalījās četri izstādē redzamo grāmatu autori. Novembrī šī izstāde bija apskatāma
Valkas ģimnāzijas bibliotēkā, par to tika sagatavoti jautājumi patriotisma dienas erudītu
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konkursam. 10.klasei tika stāstīts par izstādē redzamo grāmatu autoriem un viņu saistību
ar Valku.
2015.g. izdotajā Sanitas Reinsones grāmatā „Meža meitas” stāstīts par Dzidru
Bukāti, pieminēti arī Omuļi – saistībā ar to notikušas pārrunas Omuļu bibliotēkā.
Blomes bibliotēka ņēmusi dalību piemiņas svētbrīdī Brāļu draudzes Riņģu
saiešanas namā Blomē, kas veltīts novadniekam Ķikuļu Jēkabam. Tajā piedalījies arī
LNB direktors A.Vilks, dzejnieks U.Bērziņš u.c. Blomēnieša Ķikuļu Jēkaba sarakstītās
Krievijas ķeizarienei adresētās Dziesmiņas Riņģu kambarī skanēja operdziedātāja Aivara
Krancmaņa izpildījumā un kļuva par svētbrīža emocionālo kulmināciju.
Smiltenes

pilsētas

svētkos

bibliotēkas

darbinieki

piedalījušies ar izzinošu lasāmzārdu, kurš bija novietots pie
bibliotēkas. Tā vienā pusē varēja izlasīt Smiltenē pierakstītus
ticējumus par Jāņu svinēšanu, bet otrā – dažādus nostāstus par
firstu Paulu Līvenu, kas savulaik daudz darījis Smiltenes labā
un tautas atmiņā saglabājies kā labs kungs.
Jaunklidzī aizvadītais gads ievērojams ar diviem
notikumiem: 30.oktobrī pagāja pieci gadi, kopš saieta nama
atklāšanas, bet apdzīvotā vieta Jaunklidzis varēja svinēt 335
gadu jubileju. Līdz ar saieta nama rašanos, Jaunklidzis kļuvis pamanāmāks, tā vārds
izskan ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Šo gadu laikā saieta namu apmeklējuši vairāk
nekā 600 viesi. Jubilejas pasākuma laikā ikvienam apmeklētājam bija iespēja iepazīties ar
materiālu apkopojumu, kas stāsta par tā darbību un Jaunklidža vēsturi. Apskatot šīs
novada pagātnes liecības, starp apmeklētājiem raisījās diskusijas un atmiņu stāsti. Lai
saieta nama teritorija kļūtu vēl saistošāka tūristiem un apmeklētājiem, pēc bibliotēkas
ierosmes Aivars Mateuss sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem pēc senas fotogrāfijas
atjaunojis un uzstādījis Jaunklidža krustojuma vēsturisko ceļa zīmi. No augstākās vietas –
Vīcepu kaltes torņa nofotografēts Jaunklidža centrs. Savā ziņā tie ir unikāli fotokadri, jo
drīz pēc tam uzsākta kaltes nojaukšana. Izmantojot šo fotomateriālu, datorprogrammā
izveidots Jaunklidža panorāmas skats.
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Leģendu nakts Latvijas pilīs un muižās ietvaros Jērcēnmuižā noticis pasākums „Ne
pūku, ne spalvu”. Radošajās darbnīcās
bijusi iespēja zīmēt, līmēt, veidot, locīt
putnus no papīra un dabas materiāliem,
kā arī iepazīt putnus kopā ar ornitologu
Adalbertu fon Krīdeneru un citiem
muižas

ļaudīm.

Leģendu

nakti

apmeklējuši gan tie, kas jau iepriekšējos
gados iecienījuši Jērcēnmuižas pasākumus, gan tie, kuri pirmo reizi iepazinuši muižas
vēstures stāstus. Bibliotēka turpinājusi sniegt gida pakalpojumus. 2015.g. Jērcēnmuižu
apmeklējuši 496 ekskursanti (arī no Vācijas, Grieķijas un Krievijas).
Bibliotēku nedēļas „Pastāvēs, kas pārmainīsies” ietvaros Bilskas bibliotēka kopā ar
pamatskolas skolēniem devusies izzinošā pārgājienā pa Bilskas centru. Kopumā apskatīti
četrpadsmit objekti, iepazīta to vēsture, apskatītas senākas fotogrāfijas, kas salīdzinātas ar
šodien redzamo. Secinājums – svarīgi ir saglabāt šodienu fotogrāfijās un aprakstos, lai
nākamajām paaudzēm par to paliktu skaidras vēsturiskas liecības. Bērni atzina, ka, dabā
apskatot un izrunājot informāciju, tā labāk paliek prātā.
Valkas bibliotēkā pirms diviem gadiem ar galda spēli „Pastaigā pa Valku” sākās
pilsētas iepazīšana. Aizvadītajā vasarā bērni aicināti uz pasākumu ciklu „Randiņš
bibliotēkā. Tikšanās vietu mainīt nedrīkst!”, lai parunātu par to, kas katram Valkā liekas
nozīmīgs. Pirmajā pasākumā (bērnu grāmatu nedēļas laikā) tika runāts par „Sienāža
debesskrāpja” un „Pieneņu piena” autoru valcēnieti Arturu Gobu. Bērni varēja iejusties
dzejnieka lomā un sakārtot sajukušās dzejas rindiņas. Otrajā tikšanās reizē stāstīta un pēc
tam zīmēta teika par Līgavu akmeni Valkā. Bērnu iedvesmas avots bija Pelču bibliotēkas
bērnu veidotās filmiņas par skaisto Pelču pili. Paldies viņiem! Arī mūsu bērnu veidotā
filmiņa tagad apskatāma https://www.youtube.com/watch?v=DCfNYaCUF-s. Trešajā
randiņā mazie lasītāji devās pastaigā pa G.Sējas grāmatā „Kā es
ar opi braucu Latviju lūkoties” minētajām vietām Valkā. Pēdējā
tikšanās reizē ilustrēti pilsētas nostāsti, vēstures fakti, zīmēti
iemīļoti Valkas skati. Noslēgumā visi dalībnieki aicināti uz
pikniku

un

bibliotēkas

jauniegādāto

spēļu

prezentāciju brīvdabas estrādē – vienā no pilsētas skaistākajām
vietām.

52

Smiltenes bibliotēka sadarbībā ar praktikantu Artūru Čepanoni izveidojusi savu
Novadpētniecības blogu http://novadpetnieciba.blogspot.com/. Šeit ievietota aktuālākā
informācija par novadpētniecības krājumu un tā sadalījumu pa tēmām; informācija par
novadniekiem – jubilāriem; Smiltenes vīru kora „Dziedonis” vēsture un fotogalerija;
vairākas virtuālās izstādes; vietējo mākslinieku darbu galerijas; fotogrāfa Arnolda Oskara
Pirro biogrāfija. Šeit ievietota saite uz portālu Zudusī Latvija ar norādi „Smiltene projektā
„Zudusī Latvija”, kā arī saite uz portālā http://www.periodika.lv/ lasāmiem laikrakstiem
„Smiltenietis”, „Smiltenes Ziņas” un „Jaunais Smiltenes Vēstnesis” un Valkas, Smiltenes
un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogu un novadpētniecības datubāzi.
Valkas bibliotēka vienojusies ar
laikrakstu „Ziemeļlatvija” par skenētu
rakstu

pievienošanu

aprakstiem

novadpētniecības datu bāzē. Bibliotēkas
mājas

lapā

Valkas gada
2015

un

varēja

iepazīties

ar

notikumu kalendāru

–

Valkas novadniekiem

–

gada jubilāriem.
virtuālas
studijai

Šeit

izstādes,

aplūkojamas
veltītas TLMS

„Saulīte”,

novadpētniecības

Valkas

muzejam,

Valkas

ģimnāzijai un mākslas skolai, Emīla
Meldera

piemineklim

„Senlatviešu

karavīrs”.
Mājas lapā izveidota jauna sadaļa „Kultūrvēstures objekti”, kurā ievietota
informācija un fotoattēli par Valkas-Lugažu evaņģēliski luterisko baznīcu, Valkas
novadpētniecības muzeju, Valkas ģimnāziju, Ērģemes viduslaiku pili, Valkas bānīti u.c.
Turpinās darbs pie pagasta bibliotēku novadpētniecības materiālu popularizēšanas
interneta vidē: Valkas NCB mājas lapā ievietota informācija par novadpētniecības darbu
Bilskas

bibliotēkā

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/novados/bilskas-

biblioteka.
Novadpētniecības krājuma materiālus izmantojuši skolnieki un studenti. Pārsvarā
meklēti materiāli, kas nepieciešami referātiem, kursa darbiem un zinātniskajiem darbiem.
Smiltenes bibliotēka vairākas reizes sagatavojusi informāciju Tūrisma informācijas
centram: par Smiltenes sporta vēsturi, par sporta pasākumiem Tepera ezera apkārtnē.
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Projektu nedēļas ietvaros Smiltenes centra vidusskolas 4.b klases skolnieki iepazinušies
ar informāciju par Mēru muižu. Atzīmējot viesnīcas „Kalnamuiža” 20 pastāvēšanas
gadus, sagatavoti materiāli izstādei viesnīcā. Vairākiem interesentiem e-pastā nosūtīta ar
novadu saistīta informācija (par Smiltenes ģimnāzijas būvi un riteņbraukšanas treneri Jāni
Akmentiņu). Daudz laika patērēts, meklējot informāciju par Smiltenes luterāņu mācītāju
Vilhelmu Ditrihu Tranzē. Vietnē periodika.lv atrasti unikāli materiāli par Smiltenes
baznīcas vēsturi un mācītājiem, tai skaitā arī neliela informācija par mācītāju Tranzē.
Paralēli materiāliem, kas pieejami Smiltenes bibliotēkas novadpētniecības krājumā,
jaunieši apmācīti meklēt informāciju arī Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku
kopkatalogā,

LNB

mājas

lapā:

http://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes,

http://www.periodika.lv/; http://news.lv/; http://www.letonika.lv u.c.
Kārķos uzziņu izpildē izmantoti novadpētniecības materiāli par Kārķu draudzi,
baznīcu, tās celšanu, Veckārķu pili, Meža dienām Kārķos. Valkas bibliotēka
interesentiem sniegusi informāciju par Ērģemes un Vijciema pagastiem, Valkas veco
staciju, Zvārtavas Brāļu kapu pieminekli, Ērģemes pilsdrupām, Omuļu viesu nama
„Ausmas” apkaimi. Deju izrādes „Pavasara nakts mistērijas” programmiņai sagatavots
materiāls „Deju svētku tradīcijas Valkā”.
Lai aktivizētu Valkas reģiona bibliotēku darbiniekus pievērsties savas bibliotēkas
vēstures izpētei, 2015.g. tika izsludināts novadpētniecības
konkurss „Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas
vēsture”. Vairākas bibliotēkas jau sākušas strādāt pie
materiālu vākšanas (Bilskā, Omuļos). Kārķu bibliotēka
informāciju meklējusi skolas muzejā kā arī portālā
periodika.lv. Birzuļu bibliotēkā savākti materiāli par
tautas namu, kurā atrodas bibliotēka. Atmiņās par savu darbu Birzuļu tautas namā (1973.1975.g.) dalījusies Māra Grīnvalde (toreiz Sīkule). Vijciemā fotografētas ēkas, kurās
agrāk atradusies bibliotēka. Blomē atlasītas un ieskenētas senākas fotogrāfijas. Zvārtavā
aptaujāti cilvēki, kas bijuši saistīti ar ēku, kurā atrodas bibliotēka. Prezentāciju par savas
bibliotēkas ēkas vēsturi jau izveidojusi Sēļu bibliotēka. Par konkursa rezultātiem noteikti
varēsim informēt nākamā gada pārskatā.
„Ir liels gandarījums, ja savā novadpētniecības krājumā var atrast vajadzīgo
informāciju, kas nepieciešama cilvēkiem. Vienmēr ir prieks, ka reizēm pat nejauši tiek
atrasti kādi interesanti un nozīmīgi materiāli vai fotogrāfijas, kas saistās ar Smilteni un
paver kādu jaunu lappusi novada vēsturē. Lai mums visiem veicas šajā nozīmīgajā un
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aizraujošajā pagātnes materiālu izpētē un saglabāšanā,” raksta Smiltenes bibliotēkas
novadpētniece Alda Liuke.
Interesants pasākums aizvadītajā gadā bija Ideju tirgus Latvijas bibliotekāru
17.konferencē. Ļoti ceram, ka arī topošajā Bibliotēku attīstības centra izdevumā par
novadpētniecības aktuālajiem jautājumiem varēsim rast jaunas idejas novadpētniecības
darbam.

7. PROJEKTIZSTRĀDE
Valkas NCB izstrādātie projekti
Projekta nosaukums

1.

Latvijas Literatūras gada balvas 2013.
laureāti un nominanti Ziemeļvidzemē
(Iesniegts VKKF)

Finansējums
EUR

500

Valkas novada Dzejas dienas – 2015.
(Iesniegts VKKF)
2.

3.

4.

5.

480

Gudra brīvā laika pavadīšana:Prāta spēju un
radošuma veicinošas galda spēles Valkas
novada bibliotēkās.
(Iesniegts Rietumu Bankas labdarības
fondam)
Valkas novads: vēsture, daba, kultūras
krustceles (digitālas kolekcijas izveide),
(Iesniegts VKKF Vidzemes kultūras
programmai)
Bibliotekārs – bērnu lasītprasmes un
lasītvēlmes veicinātājs (Iesniegts VKKF
Vidzemes kultūras programmai)

Guvums
Lasītāju tikšanās ar
rakstniekiem J.
Joņevu, L. Pastori,
A. Kuzinu, dzejnieku
M. Pujātu.
Tikšanās ar
dzejniekiem A.
Dzintari, A. Eipuru,
I. Ratinīku, M.
Rutkeviču, J.
Tomašu
78 galda spēļu iegāde
novada bibliotēkām

896

Neatbalstīts

Neatbalstīts

Projekta “Gudra laika pavadīšana: Prāta spēju un radošuma veicinošas galda spēles
Valkas novada bibliotēkās” īstenošana nodrošināja visas Valkas novada bibliotēkas ar
galda attīstošajām spēlēm. Pēc spēļu saņemšanas, Valkas NCB tika veikta jaunieguvumu
kataloģizācija un eksemplāru reģistrācija, izmantojot BIS ALISE, kā rezultātā

55

interesentiem ir iespēja iepazīties ar visām iegādātajām galda spēlēm Valkas, Smiltenes,
Strenču novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā un izmantot šos bibliotēkas
resursus organizējot savu brīvo laiku. Bibliotēkās tiek veikta spēļu izmantošanas uzskaite.
Šis projekts ir veiksmīgs bērnu brīvā laika pavadīšanas risinājums.
No Valkas reģiona lasīšanas veicināšanas aktivitātē Bērnu/jauniešu un vecāku
žūrija 2015. gadā iesaistījušas 11 publiskās bibliotēkas un septiņas skolu bibliotēkas.
Valkas NCB

veiksmīgi startējusi arī LNB Bibliotēku attīstības centra izstrādātajā

projektā „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās” (saņemtas
bibliotēkām sadalītas 34 grāmatas

par summu

un reģiona

EUR 305.55). Rezultātā bibliotēku

krājumi papildināti ar vērtīgu oriģinālliteratūru.
Strenču pilsētas bibliotēka savā pārskatā atzīmē, ka jau vairākus gadus sekmīgi
turpina dalību LNB un VKKF atbalstītajā programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Lasīšanas veicināšanas pasākuma noslēguma tējas pēcpusdienas laikā tika pieņemts
vienprātīgs lēmums šo dalību noteikti turpināt, lai nezaudētu projektā iesaistīto skolēnu
atsaucību un interesi. Kopīgi iedibināta tradīcija novada bibliotēku mazajiem un lielajiem
ekspertiem ar pašvaldības finansiālu atbalstu dāvināt ekskursiju vai kopīgu kultūras
pasākumu apmeklējumu. Piemēram, atskaites perioda marta brīvdienās visi kopā devās
uz Valmieras kinoteātri skatīties 3D animācijas filmu
“ Sūkļa Bobs Kvadrātbiksis”.
Strenču pilsētas bibliotēka, iesaistoties Kultūras informācijas sistēmu (turpmāk
KIS) centra projektā “eBookPublicLibraryCollection”, piedāvāja apmeklētājiem vienu
mēnesi bezmaksas piekļuvi datubāzei un lasīt grāmatas elektroniskā formātā
elektroniskās ierīcēs. Diemžēl datubāzē ietvertā grāmatu kolekcija pieejama tikai angļu
valodā un tādēļ neguva pietiekamu atsaucību.
ERAF projekta “Sabiedrisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros pilnveidoti
esošie interneta pieejas punkti lielākajā daļā novadu bibliotēku. Iegādāta jauna
datortehnika, biroja tehnika un uzlabotas bezvadu interneta zonas. Piemēram, Smiltenes
novada bibliotēkās nonākusi datortehnika par kopējo summu EUR 57122.
Valkas NCB, Smiltenes novada un Strenču pilsētas bibliotēkas piedalījušas LNB
Bibliotēku attīstības centra izstrādātā projekta “ Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās”
realizācijā. Paldies Liegai Piešiņai no LNB Bibliotēku attīstības centra par iespēju
bibliotēku apmeklētājiem tikties ar tulkotāju Daci Meieri un literatūrzinātnieci Ingunu
Dauksti-Silasproģi.
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8. METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS
RAKSTUROJUMS
8.1. Metodiskie pasākumi

Jau sesto gadu tika noslēgti līgumi ”Par sadarbību reģiona bibliotēku darbības
nodrošināšanā”

starp Valkas novada domi un Smiltenes, Strenču novadu domēm.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, Valkas NCB pārrauga ar bibliotēku darbību saistītos
jautājumos visām reģiona bibliotēkām, kas ļauj paaugstināt

bibliotēku sniegto

pakalpojumu kopējo kvalitāti. Pārraugāmie darba jautājumi ir sadalīti starp bibliotēkas
direktori, BIS Alise administratori, galveno bibliotekāri novadpētniecības jautājumos,
kataloģizācijas nodaļas vadītāju un bērnu literatūras nodaļas vadītāju. Savas kompetences
robežās nepieciešamības gadījumā palīdzību reģiona bibliotēkām sniedz ikviens Valkas
NCB darbinieks. Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā – gatavošanās
novadu publisko bibliotēku atkārtotai akreditācijai, bibliotekāru profesionālās pilnveides
pasākumu organizēšana, konsultācijas un praktisks darbs ar bibliotēku krājuma pārbaudi
automatizētā režīmā, konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli „ Alise-i”
publiskajās un skolu bibliotēkās.
Pārskata periodā metodiskajā un konsultatīvajā darbā pielietotās galvenās darba
formas: ceturkšņa semināri, bibliotēku vizitācijas, konsultācijas grupām un individuālās,
pieredzes apmaiņas braucieni, kopprojektu virzīšana, praktikumi, konkursi.
Reģiona bibliotekāriem pārskata periodā noorganizēti četri profesionālās pilnveides
semināri/mācības.
Laiks, vieta
31.marts
Smiltenē

Tēma

Apjoms
(akad.st.)

Informatīvs seminārs.
Darba kārtībā-2014. g. darba rezultāti;
Atkārtota akreditācija (KM Bibliotēku nod.
vec.referente V. Bērziņa).
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21. maijs Valkā

Informatīvs seminārs.
Jauniešu brīvprātīgais darbs bibliotēkās; Lasīšanas
un rakstīšanas veicināšana.

11.jūnijs
Smiltenes
nov.”Lejas

Izbraukuma seminārs
Darba kārtībā: atkārtota akreditācija – secinājumi,
atziņas; jubilāru sveikšana; radošā darbnīca

4

6

Dalībn. sk.

27

24

28
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Tēma

Laiks, vieta
varicēnos”

29.oktobris
Smiltenē

‘Papīra otrā dzīve”; kopīga atpūta.
Semināra darba kārtība - lekcija “Raiņa un
Aspazijas personības un daiļrades klātbūtne
latviešu trimdas ikdienā un kultūrā”
(literatūrzinātn. I. Daukste-Silasproģe); Jaunumi
bibliotēku krājumiem (L. Piešiņa); Ieskats Āfrikas
kontinenta bibliotēku pasaulē (K. Pabērza).

Apjoms
(akad.st.)

Dalībn. sk.

5
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Bez kopējiem reģiona semināriem/kursiem, katra novada galvenā bibliotēka
organizējusi vairākus atsevišķus novadu seminārus. Semināros aicināti piedalīties
grāmatu tirgotāji, galvenokārt I/K „VIRJA”. Bibliotekāru vidū tā ir atzinīgi novērtēta
iespēja lētāk nekā veikalos vai grāmatu tirdzniecības bāzēs iegādāties grāmatas bibliotēku
krājumu papildināšanai.
Valkas novada bibliotekāriem notikuši divi semināri.
Tēma

Laiks, vieta
17. aprīlis
Valkā

3. decembris
Valkā

Tikšanās ar LU LFMI Latviešu folkloras krātuves darbiniekim:
pētnieci, grāmatas “Meža meitas” autori S.Reinsoni, pētniekiem D.
Ūdri un A. Lielbārdi. Sarunas tēma - kā ievietot materiālus digitālajā
arhīvā garamantas.lv.
Bibliotekārie - par kļūdām inventarizācijās.Tālāk kopā ar pārējiem
novada kultūras darbiniekiem uzsākts darbs pie novada kultūras
stratēģijas izstrādes. Semināru vadīja Ilona Asare, aģentūras “Cēsu
kultūras un tūrisma centrs” direkt. vietn. kultūras un attīstības
jautājumos.

Smiltenes novada bibliotekāriem notikušas trīs metodiskā darba dienas un divi
pieredzes apmaiņas braucieni. Metodiskā darba dienās pieaicināti gan Valkas NCB
speciālisti, gan citu iestāžu pārstāvji.
Laiks, vieta

2.marts
Smiltene

11. maijs
Smiltene
14. decembris
Smiltene

Tēma
Tikšanās ar Smiltenes novada domes pārstāvjiem, lai pārrunātu
ERAF projekta “Sabiedrisko interneta pieejas punktu attīstība”
realizēšanu novada bibliotēkās; apspriests 2015. g. bibliotēku
budžets.
Praktiska nodarbība par darbu BIS ALISE komplektēšanas modulī
(sūtījumu veidošana, eks. pievienošana, dokumentu norakstīšana,
sarakstu veidošana). Nodarbības vadīja Valkas NCB speciālistes.
Praktiska nodarbība “Informācijas meklēšana Letonikas, Lursoft
laikrakstu bibliotēkas un NAIS datubāzes”. Nodarbības vadīja
Valkas NCB speciāliste.
Praktiskas nodarbības par darbu BIS Alise (atskaišu sagatavošana,
Alises izvadformas, ieteikumi un vērojumi kļūdu novēršanai, gatavojoties
krājuma pārbaudei). Nodarbības vadīja Valkas NCB speciāliste.
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Bez tam smiltenieši devušies iepazīt sava novada Blomes bibliotēku, lai
novērtētu bibliotēkas vizuālo noformējumu un krājuma telpas izkārtojumu.
Strenču novada bibliotekāriem notikušas četras novada bibliotekāru sanāksmes.
Laiks, vieta
11.februāris
Strenči
12.novembris
Strenči
3.decembris
Strenči
22. decembris
Strenči

Tēmas
Sanāksme, lai izstrādātu reģiona grāmatu svētku programmu, kurus
rīkot 2015.g. uzticēts Strenču novada bibliotekāriem.
Praktiska nodarbība EK komplektēšanas moduļa atskaišu
komandā, vadīja Valkas NCB darbiniece
Sanāksmē tikšanās ar jauno Strenču novada izpilddirektori,
Jaunklidža un Jērcēnu bibliotēku vadītājas dalījās dzirdētajā kursos
“Informācijas mārketings”, Strenču bibliotēkas vadītāja stāstīja par
gūtajām zināšanām lekcijā “ IT droši”.
“Piparkūku pēcpusdienā” - atskats uz aizejošo gadu gan
profesionālā, gan personīgā dzīvē.

Strenču bibliotēkas vadītāja savā pārskatā atzīmē, ka, lai veicinātu novada
bibliotekāru

profesionālo pilnveidošanos, ir ņemta dalība visos Valkas NCB

organizētajos reģiona bibliotekāru semināros, kuri notikuši gan Valkas, gan Smiltenes,
gan Strenču pilsētas bibliotēkās. Pozitīvi vērtējama reģiona bibliotēku sadarbība un
veiksmīgais risinājums, maksas kursus organizēt reģionā uz vietas, tādējādi dodot iespēju
izglītoties lielākam bibliotekāru skaitam, kā arī samaksa par kursiem iznāk zemāka. Tāpat
Strenču bibliotēkas pārskatā izteikta pateicība Valkas NCB par piepildīto dienu,
ciemojoties R.Blaumaņa memoriālā muzejā “ Braki”, kur notika saistoša tikšanās ar
muzeja speciālisti, grāmatas “ Blaumanis tuvplāna” autori Annu Kuzinu.
Valkas NCB

BIS ALISE administratore Irina Grīslīte organizēja un vadīja

individuālās un kolektīvās bibliotekāru apmācības un praktiskās nodarbības e-kataloga
moduļos. Nodarbības notika gan Valkas bibliotēkā, gan izbraucot uz vietām. Piemēram,
piedaloties metodiskajā dienā Smiltenē 2. martā, tika stāstīts un rādīts Smiltenes novada
bibliotēku darbiniekiem par BIS ALISE jauninājumiem un uzlabojumiem. Notika
bibliogrāfes

Aldas

Liukes

individuālā

apmācība

novadpētniecības

resursu

rekataloģizācijā Novadpētniecības datubāzē; moduļa “Z39.50 klients” pielietojumā;
aprakstu importā, rediģēšanā, veidošanā. Tika risināta problēma ar svītrkodu druku
Smiltenes bibliotēkā. Tika instalēts svītrkodu skenēšanas fails Smiltenes bibliotēkas
portatīvajā datorā, gatavojoties inventarizācijai Bilskas bibliotēkā.
14.decembrī metodiskajā dienā Smiltenē tika stāstīts par BIS ALISE jaunām
modifikācijām, cirkulācijas moduļa datiem un statistiku. Tajā pašā dienā bija metodiskā
vizīte Smiltenes tehnikuma bibliotēkā. Tika aplūkots bibliotēkas krājums, telpas,
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tehniskais aprīkojums. Notika praktiskās nodarbības BIS ALISE mācību versijā.
Bibliotēkas darbiniece Ārija Māliņa apguva informācijas meklēšanu un atlasi e-katalogā,
krājuma rekataloģizācijas paņēmienus.
25.martā Valkas NCB notika praktiskās nodarbības Valkas novada publisko un
skolu bibliotēku darbiniekiem par informācijas meklēšanu e-kataloga ar mobilo ierīču
palīdzību “Apgūsti pats un apmāci citus!”
1.-2.jūnijā kopā ar akreditācijas komisiju apmeklētas

Jercēnu, Kārķu, Turnas,

Ērģemes, Omuļu, Vijciema, Sēļu, Bilskas, Blomes, Variņu un Smiltenes novada
bibliotēkas.
11. jūnijā, uzstājoties Valkas reģiona bibliotēku darbinieku seminārā Lejas
Varicēnos Smiltenes novadā,

runāts par atkārtotas akreditācijas rezultātiem un

turpmākiem darba virzieniem
3. decembrī Valkas novada bibliotēku darbinieku seminārā tika stāstīts par krājuma
uzskaites un automatizācijas kļūdām, kuras konstatētas inventarizāciju procesā. Tika
stāstīts un rādīts, kā tās laikus novērst, kā arī runāts par datu kvalitāti e-katalogā un BIS
ALISE jauninājumiem.
Darbam BIS ALISE moduļos tika apmācītas jaunās bibliotēku darbinieces un
aizvietotājas: Līga Mežule (Valkas NCB galvenā bibliotekāre), Anda Āboliņa (Palsmanes
bibliotēkas vadītājas aizvietotāja), Arta Šomase (Sedas bibliotēkas vadītājas aizvietotāja),
Viktorija Skriaba (Turnas pagasta bibliotēkas vadītāja), Ingūna Kudlāne (Smiltenes
Centra vidusskolas bibliotekāre).
Arī citi Valkas reģiona bibliotēku speciālisti tika apmācīti un konsultēti gan
individuāli, gan grupās, gan klātienē, gan neklātienē telefoniski vai e-pastā. Metodiski
konsultatīvajā darbā tika pielietots arī e-kataloga čats un sistēmas administratora
paziņojumu josla.
Tika sniegta metodiski praktiskā palīdzība krājumu inventarizācijā sešām
bibliotēkām Valkas un Smiltenes novados.
10. martā sistēmas administratore mācījās padziļinātājos kursos BIS ALISE
administrēšanā.
Pārrobežu sadarbības ietvaros Irina Grīslīte piedalījās diskusijā Valgas centrālajā
bibliotēkā (Igaunijā), stāstot par Latvijas publiskajām bibliotēkām un atbildot uz
jautājumiem. Pateicoties šim pasākumam, Valkas bibliotēka no Valgas bibliotēkas
izstrādātā projekta ieguva finansējumu 80 EUR jaunu grāmatu iegādei.
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8.1.1. Konsultācijas
2015. gadā galvenās konsultāciju tēmas saistītas ar BIS Alise jaunumu ieviešanu,
gatavošanos atkārtotai akreditācijai, ietverot tādus jautājumus kā ziņojuma par bibliotēku
sagatavošana un bibliotēkas attīstības dokumentu izstrāde. Konkrētas konsultāciju dienas
Valkas NCB nav noteiktas. Daļa bibliotekāru izmanto tās darba dienas, kurās viņu
bibliotēkās notiek grāmatu pienešana mājās. Piemēram, Valkas novada Lugažu, Omuļu
un Sēļu bibliotekāres ierodas šajās dienās arī Valkas NCB, lai parrunātu dažādus darba
jautājumus.
Valkas NCB kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītājas veiktais
konsultatīvais darbs: apmācītas un uzsākušas darbu Birzuļu, Bilskas, Loberģu, Brantu,
Ērģemes, Grundzāles, Aumeisteru, Palsmanes, Variņu, Vijciema un Sedas bibliotēku
vadītājas EK komplektēšanas moduļa sūtījumu komandā; Ērģemes, Turnas, Omuļu,
Vijciema, Sedas un Valkas ģimnāzijas bibliotēku vadītājas apmācītas un uzsākušas darbu
EK komplektēšanas moduļa norakstīšanas komandā. Rezultātā patstāvīgi

EK

komplektēšanas modulī visus darbus veic visas reģiona publiskās bibliotēkas, izņemot
Plāņu bibliotēku, kuru apmācīt paredzēts 2016. gadā. Apmācītas visu reģiona bibliotēku
vadītājas EK komplektēšanas moduļa atskaišu komandā (skata formas, to izmantošana un
izdruka). Apmācīta Strenču pilsētas bibliotēkas bibliotekāre darbam EK kataloģizācijas
modulī veidot jaunieguvumu aprakstus.
Sniegta informējoša palīdzība Smiltenes tehnikuma bibliotēkas vadītājai EK
kataloģizācijas modulī un notikusi apmācība rekataloģizēto eksemplāru reģistrēšanā.
Pārskata gadā krājuma inventarizācijas veiktas Smiltenes novada Bilskas, Birzuļu
bibliotēkās, Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, Valkas novada
Lugažu, Sēļu, Ērģemes bibliotēkās. Apkopotas, analizētas inventarizācijā konstatētās
kļūdas eksemplāru reģistrēšanā, uzskaitē, nekorektas darbības ar eksemplāru ziņām
(uzskaites kritēriju maiņa, eksemplāru migrācija no fonda uz fondu). Veikta kļūdu
labošana un uzskaites dokumentu sakārtošana. Valkas NCB darbinieces inventarizācijās
piedalījušās praktiski, izbraucot uz minētajām bibliotēkām.
Vēl sniegtas konsultācijas par bibliotēku darba plānošanu, pārvaldību, darbu BIS
Alise cirkulācijas modulī par cirkulācijas datu iespējām, kā arī autorizācijas datu
piešķiršanu lasītājiem u.c. Novadpētniecības jomā nesen darbu uzsākušas pagastu
bibliotēku vadītājas konsultētas par materiālu sistematizāciju mapēs, ar informācijas par
pagastiem meklēšanu LNB digitālajās datubāzēs, īpaši periodikas datubāzē. SBA darbā –
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par grāmatu pasūtīšanu no citām bibliotēkām, rezervēšanu, izsniegšanu.

Vairākas

konsultācijas sniegtas sociālo tīklu izmantošanā -par Facebook un Twitter tehniskajām
niansēm un satura veidošanu.
Sakarā ar darbinieka maiņu, atskaites gadā īpaša uzmanība un palīdzība tika sniegta
Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas (darbu uzsāka jūlijā) un

Turnas (darbu uzsāka

novembrī) bibliotēkas vadītājām, ievadot bibliotekārā darba pamatzināšanu izpratnē,
bibliotēkas dokumentācijas sakārtošanā u.c. jautājumos. Abām bibliotekārēm Valkā
organizēti praktikumi par tēmām – bibliotēku sistēma Latvijā, bibliotekārā darba vadošie
dokumenti, bibliotēkas krājums, tā uzskaite, kārtojums, darbs BIS Alise-i, publicitāte,
datubāzes, to izmantošana, SBA darbs, e-pakalpojumi, novadpētniecības darbs utt.
Praktikumi notika Valkas NCB. Noslēgumā jaunās bibliotēku vadītājas saņēma 36 stundu
apliecinājumus par bibliotekārā darba pamatizpratnes un pamatzināšanu ieguvi.
Valkas NCB darbinieki cenšas apmeklēt ikvienu reģiona bibliotēku vismaz vienu
reizi gadā, lai iepazītos ar bibliotēku darbu uz vietas, atzīmētu pozitīvo, kā arī konstatētu
trūkumus.

8.2. Sadarbības raksturojums
Turpinājusies sadarbība ar LR Kultūras ministriju - akreditācijas plānošana un
norise, „Kultūras informācijas sistēmu centru” - profesionālās pilnveides pasākumi,
vebināru piedāvājums, informācijas par pieejamajām maksas un bezmaksas datubāzēm,
LNB Bibliotēku attīstības centru - direktoru, metodiķu, novadpētniecības un krājumu
komplektēšanas darbinieku ikgadējās sanāksmes, konsultācijas Latvijas digitālās kultūras
kartes un pārskatu par bibliotēkas darbību aizpildīšanā, SIA TietoLatvia - BIS Alise
kursi, konsultācijas par sistēmas jauninājumiem un uzlabojumiem.
Vairākums reģiona bibliotēku vadītāji kā lielisku palīgu izstāžu un tematisku
pasākumu organizēšanā vērtē LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā
centra sagatavoto izdevumu “Kalendārs bibliotēkām 2015”. Bibliotekāri sekojuši līdz
jaunākajai informācijai portālā bibliotēka.lv, LNB un citu bibliotēku mājas lapās. Kā ļoti
saistošu un vizuāli pievilcīgu bibliotekāri vērtē jauno

“Bibliotēkas attīstības centra

Vēstnesi”, kurā koncentrētā veidā sniegta svarīgākā informācija un pievērsta uzmanība
2016. gada aktualitātēm.

Pozitīvi vērtējama Kultūras informācijas sistēmu centra

darbība, organizējot vebinārus par aktuāliem informācijas resursiem un e-pakalpojumu
iespējām. Paldies

centram par iespēju bez abonēšanas maksas izmantot datubāzes
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letonika.lv un Lursoft “Laikrakstu bibliotēku”, kā arī daļai bibliotēku par doto iespēju
meklēt informāciju normatīvo aktu informācijas sistēmā NAIS (abonēja 9 bibliotēkas).

9. BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
9.1. Veiktie remontdarbi

Valkas NCB veikts Bērnu literatūras nodaļas remonts (izmaksas EUR 84389).
Rezultātā iegūta bērnu un jauniešu vēlmēm atbilstošas mūsdienīgas, vizuāli pievilcīgas
telpas, kas ilgtermiņā nodrošinās bērniem un jauniešiem pieeju kvalitatīvai brīvā laika
pavadīšanai un zināšanu ieguvei. Ēkai, kurā atrodas Jērcēnu bibliotēka, 2015. gadā
salabots jumts, kas apdraudēja bibliotēkas krājuma saglabāšanu. 2016. gadā

šajā

bibliotēkā aktuāla būs parketa grīdas atjaunošana, jo tā kalpo jau 28 gadus un līdz šim
nav remontēta. Strenču bibliotēkā atskaites periodā turpinājās ēkas renovācijas otrais
posms – pirmā stāva rekonstrukcija, lai sakārtotu bibliotēkas ieeju no ēkas fasādes puses.
Blomes bibliotēkas datortelpā nomainīta grīda, Bilskas bibliotēkā veikts remonts vienā
no telpā, nomainot arī logus un uzlabojot griestu apgaismojumu. Remontam tika iedalīti
5032 EUR. Tā kā remonta gaitā izmaksas izrādījās zemākas, tad par ietaupīto summu
novada dome atļāva apgleznot bērnu stūrīša sienu.
2015. gadā Smiltenes novada dome turpināja līgumsaistības ar pašreizējo telpu
iznomātāju SIA „Madara 89”. Papildus jaunas telpas nav iegūtas un netiek plānotas, kā
arī jaunas bibliotēkas celtniecība netiek plānota. 2015. gada
aprīlī pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv tika publicēts
Smiltenes iedzīvotāju viedoklis par pašvaldības darbu
2014.gadā, kā

arī iedzīvotāji tika lūgti

nosaukt trīs

svarīgākos darbus, kas pašvaldībai ir jāveic 2015.gadā
pilsētā/novadā.

Kā vienu no veicamajām prioritātēm daļa respondentu nosauca

peldbaseina un bibliotēkas celtniecības ieceres realizēšanu.
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9.2. Telpu paplašināšana

Jērcēnu bibliotēkas vadītāja savā pārskatā atzīmē, ka bibliotēkas telpas ir par šauru,
lai izvietotu novadpētniecības materiālus, tādēļ rasta iespēja Jērcēnmuižas ēkā izmantot
papildus telpu, lai glabātu novadpētniecības fonda lietas - priekšmetus, albumus u. c. ar
pagastu saistītas vēstures liecības. Grudzāles pagasta bibliotēka paplašinājusies par vienu
telpu jauniešiem, kur skolēniem pēc mācību stundām lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

9.3. Iekārtas, aprīkojums, apstākļi

Vairākās bibliotēkās iegādāts jauns bibliotēku aprīkojums – plaukti, krēsli,
datortehnika. Blomes bibliotēkā krājuma izvietošanai iegādāti jauni, mūsdienīgi plaukti.
Strenču bibliotēkā, sadarbībā ar novada pašvaldību, veikts mērķtiecīgs darbs
datortehnikas atjaunošanai. Tā, pateicoties iespējai izmantot projekta “Piekļuves iespēju
internetam nodrošināšana un papildināšana Strenču novadā” līdzekļus, veikta desmit
jaunu datoru un multifunkcionālā iekārtas iegāde, līdz ar to, nodrošinot 15 datora darba
vietas. Atskaites periodā izdevies visas datora darba vietas aprīkot ar austiņām un
jauniem datorkrēsliem. Blomes bibliotēkai iegādāts jauns dators darbiniekam, trīs jauni
datori un printeris publiskajam interneta pieejas punktam. Bilskas bibliotēkai iegādāti
jauni plaukti bērnu grāmatām. Rīkojot bibliotēkā plašākus pasākumus, trūka sēdvietu.
Tāpēc vēl tika nopirkti septiņi jauni krēsli. Apmeklējot semināru par bibliotēkas vidi un
vizuālo informāciju, Bilskas bibliotēkas vadītāja ieguvusi dažādas jaunas idejas, kā varētu
padarīt vizuāli interesantāku

bibliotēku. Tā, pieaicinot brīvprātīgos palīgus,

tika

noformētas bibliotēkas ieejas kāpnes. Krāsaini uzraksti uz kāpnēm kalpo vairākiem
mērķiem - tie ir kā norāde uz bibliotēku, tie informē par bibliotēkā sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī novērš uzmanību no nepievilcīgi drūmās kāpņu telpas. Smiltenes
novada bibliotēkā veikti vairāki nelieli telpu uzlabojumi - ierīkots papildus apgaismojums
bibliotēkas informācijas stendam vestibilā, iegādāts mazvērtīgais inventārs un mēbeles –
dokumentu skapji, ūdenssildītājs (boileris), printeris, datorgaldi, griestu, galda lampas,
radiotelefons, USB bezvadu vadības pults, datorkrēsli u.c.
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10. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS

10.1. Personāla mainība

Personāla mainība notikusi divās Valkas novada bibliotēkās – Valkas pagasta
Lugažu bibliotekā un Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkā. Diemžēl darbinieki ar speciālo
izglītību izsludinātajos konkursos nepieteicās. Darbu bibliotēkās uzsāka cilvēki ar vidējo
izglītību, kuru darba līgumos ir ierakstīta prasība 2016. gada rudenī uzsākt mācības LNB
Attīstības departamenta Kompetenču attīstības centra 240 stundu profesionālās pilnveides
programmā.

Valkas NCB darbu uzsāka galvenā bibliotekāre ar augstāko izglītību citā

jomā. Viņas bibliotekāra darba stāžs 10 gadi. Joprojām 0.5 darba slodze ir trīs pagasta
bibliotēku vadītājām Smiltenes novada Bilskas pagastā (Bilskas, Birzuļu, Lobērģu
bibliotēkas).
Valkas reģiona 24 publiskajās bibliotēkās strādā 42 bibliotekāri, visas sievietes.
Vidējais vecums – 53 gadi.
Darbinieku sadalījums pēc izglītības:


maģistra grāds specialitātē – 4 (no tiem 3 pielīdzinātie)



augstākā speciālā izglītība līdz 1993.g. - 2



koledžas izglītība specialitātē – 3



profesionālā vidējā – 13



augstākā cita – 5



profesionālā vidējā cita – 5



vispārējā vidējā izglītība – 10
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10.2. Darbinieku profesionālā pilnveide

Lai iegūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu esošās, reģiona bibliotekārie darbinieki
piedalījušies dažādos profesionālās pilnveides pasākumos.
Notikušas apmācības divos izbraukuma kursos reģionā.
Tēma

Laiks, vieta
16.aprīlis
Strenčos
26.novembris
Strenčos

Apjoms
(akad.st.)

Dalībn.
sk.

5

20

6

22

LNB Mācību centra Profesionālās pilnveides
kursi “Bibliotēkas vide un vizuālā informācija”,
lektors T. Langenfelds.
Izglītības un attīstības centra EGO kursi
“Komunikācijas māksla ar sevi un citiem”,
lektore psiholoģe A. Sloka-Jakovļeva.

Pieredzes apmaiņas braucieni
Laiks
13. aprīlis
8. maijs
5. oktobris
9. jūlijs un 4.
novembris

Vieta
Pieredzes brauciens uz Cēsu Centrālo bibliotēku
Pieredzes brauciens uz Cēsu Centrālo bibliotēku
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Limbažu
Galveno bibliotēku
Pieredzes apmaiņas braucieni uz Cēsu Centrālo
un Limbažu Galveno bibliotēku

Dalībnieki
15 Smiltenes
nov.bibliotekāri
17 Valkas nov.
bibliotekāri
14 Smiltenes
nov.bibliotekāri
6 Strenču
nov.bibliotekāri

Reģiona bibliotekāri piedalījās LBB Vidzemes nodaļas 18. saietā – konferencē
Amatas novadā “Bibliotēkas 21. gadsimtā: nemainīgais – derīgais un nepieciešamais jaunais”, kā arī LBB 17. konferencē “Dinamiskas bibliotēkas: piekļuve, attīstība un
pārmaiņas” Kā ļoti interesants un derīgs vērtējams konferences pirmajā daļā notikušais
“Ideju tirgus”, kurā varēja iepazīties ar kolēģu izdomu un radošu pieeju gan pasākumu
organizēšanā, gan to popularizēšanā. Grundāzes bibliotēkas vadītāja apguvusi jaunas
iemaņas Izglītības un attīstības centra EGO kursos “Ziemassvētku nieciņi un prieciņi”,
kuras palīdzēs darbā ar bērniem. Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja piedalījusies LNB
Mācību centra seminārā profesionālas pilnveides 240 akadēmisko stundu kursu
beidzējiem, kur guvusi ieskatu tālākai iespējai izglītības un profesionālās pilnveides
programmās. Strenču novada Jaunklidža un Jērcēnu bibliotēku vadītājas pilnveidojušas
savas profesionālās kompetences LNB Mācību centra kursos „Informācijas mārketings”.
Strenču novada bibliotēku darbinieki ieguvuši jaunas zināšanas

par bērnu tiesību
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aizsardzību seminārā, kas noticis Strenču novada vidusskolā. Blomes bibliotēkas vadītāja
apguvusi prasmes programmā “Dzīves vides uzlabošana ar LEADER pieejas īstenošanu
Blomes pagastā”.
Lielākā daļa reģiona bibliotekāru noskatījās un apguva sniegto informāciju Kultūras
informācijas sistēmu centra rīkotajos vebināros par datu ievadi Latvijas digitālajā kultūras
kartē, par e-pakalpojumime un datubāzēm. Paldies Kultūras informācijas sistēmu centra
darbiniekiem par šādu apmācību rīkošanu. Jērcēnu pagasta bibliotēkas vadītāja savā
pārskatā atzīmē, ka, kā katru gadu, arī 2015. gadā saistošas un interesantas bijušas
lekcijas un pieredzers apmaiņas stāstījumi

LBB Vidzemes nodaļas 18. saietā –

konferencē Viņai interesanta bijusi pieredze būt par lektori šajā konferenē un runāt par
dalību starptautiskā projektā „VIA Hanseatica”, ar kura starpniecību notikusi bibliotēkas
novadpētniecības resursu popularizēšana
Ikdienās darbā bibliotekāri ieguvuši jaunāko profesionālo informāciju, lasot ziņas
Latvijas

bibliotēku

portāla

www.biblioteka.lv

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/aktualitates , kā arī

un

LNB

mājas

lapā

Kultūras ministrijas, Kultūras

informācijas sistēmu centra, BIS Alise, citu bibliotēku mājas lapās un sociālajos tīklos.
Valkas NCB darbinieku profesionālās pilnveides pasākumi 2015. gadā
Bibliotekāri,
kas piedalījās
un apguva
zināšanas

Darbstundas
vienam
darbiniekam

Nr.

Laiks

Kursi, konferences, semināri, pieredzes
braucieni

1.

janvāris

Praktikums “Pamatlīmeņa profesionālās
zināšanas bibliotēku darba jomā”

L. Mežule

36

2.

16.
febr.

Seminārs EDIC un ESIP ES informācijas
sniedzējiem

G. Gendrjuka

6

3.

9. marts

D. Pasopa

6

I.Grīslīte

6

J. Čākure

6

4.
5.
6.

7.

10.
marts
23.
marts

BIS ALISE padziļinātie kursi
“Komplektēšana”
BIS ALISE padziļinātie kursi
“Administrēšana”
Par jaunajiem MARC21 laukiem
autoratīvajos ierakstos

16. apr.

LNB Mācību centra kursi “Bibliotēkas vide
un vizuālā informācija”

G. Dubrovska,
L. Mežule, L.
Rozīte

4

17.apr.

Pavasara konference bērnu bibliotēku
speciālistiem “Saule pati bērnu vada. Rainis.
Aspazija. Savas debestiņas”

R. Korpa

4

67

Nr.

Laiks

Kursi, konferences, semināri, pieredzes
braucieni

8.

21. apr.

Konference Valmieras bibliotēkā “21.
gadsimta cilvēks un digitālā vide”

9.

8.-9.
jūlijs

LBB Vidzemes nodaļas 18. konference
Amatas novada Drabešu pagastā

10.

28.
augusts

11.

16.
sept.

Profesionālās kompetences pilnveides
programma “Jāņa Cimzes Valkas rudens
lasījumi”
Izglītības un attīstības centra EGO kursi
“Jaunākās tendences organizācijas tēla
veidošanā”

12.

24.
sept.

Seminārs “Bibliotēkas Eiropas nākotnei”
Cēsu bibliotēkā

13.

2.okt.

LNB Mācību centra kursi “Bibliotēkas
mārketings modernā sabiedrībā”

14.

15.
16.
17.
18.

19.

13. okt.

LBB 17. konference “Dinamiskas
bibliotēkas: piekļuve, attīstība, pārmaiņas”

Pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides programma ‘Bērnu tiesību
aizsardzība”
Seminārs krājuma komplektēšanas
4.nov.
speciālistiem
Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko
25. nov.
bibliotēku direktoru rudens sanāksme
23. okt.

Izglītības un attīstības centra kursi
26. nov.
“Komunikācijas māksla ar sevi un citiem”
Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku
darbinieku 14. konference ”No klasiskās
26. nov.
bibliotēkas uz interaktīvo” Cēsu bibliotēkā

Bibliotekāri,
kas piedalījās
un apguva
zināšanas
G. Dubrovska,
L. Mežule,
G. Gendrjuka
G. Dubrovska,
I. Grīslīte,
J. Čākure
G. Dubrovska,
L Mežule,
J. Čākure

1. dec.

6

9

4

L. Mežule

6

G. Dubrovska,
D.Pasopa,
L.Mežule,
L. Rozīte,
R. Korpa

6

L. Mežule

6

G. Dubrovska,
J. Čākure,
R. Korpa,
L. Rozīte

6

A.Rudīte

6

D. Pasopa

4

G. Dubrovska

6

L. Rozīte,
M. Sausā,
A. Rudīte

5

R. Korpa

6

Reģiona galveno bibliotēku metodiķu
G. Dubrovska
seminārs
Valkas NCB bibliotekāru profesionālajai pilnveidei veltīto darbstundu skaits
kopā
20.

Darbstundas
vienam
darbiniekam

6
246
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10.3. Profesionālajai pilnveidei veltīto darbstundu skaits

Kopā reģiona bibliotekāri savu profesionālo zināšanu pilnveidei veltījuši 1105
darbstundas. Vidēji katrs bibliotekārs profesionāli pilnveidojis sevi 26 darbstundas.
Rezultāts iegūts kopējo darbstundu skaitu dalot ar bibliotekāru skaitu.

10.4. Līdzekļi jeb finansējums personāla attīstībai

Valkas NCB personāla attīstībai no 2015. gada budžeta izlietojusi EUR 600, no
tiem mācību apmaksa EUR 290, komandējumi EUR 218, pieredzes brauciens EUR 92.
Smiltenes novada bibliotēkām pārskata periodā personāla profesionālajai pilnveidei
izlietoti EUR 704.
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11. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
2015. gadā reģiona publisko bibliotēku finansējums iezīmējas ar pozitīvu attīstības
dinamiku.
Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēku finansējums 2015. gadā
Finansējums
EUR

Salīdz. ar 2014.g.
%

Atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
t. sk. no pašvaldības budžeta
Citi ieņēmumi
t. sk.
maksas pakalpojumi.
ziedojumi, dāvinājumi

987
605372
596039
9360

+25%
+26%
+8%

1624

+11%

88

+7%

VKKF finansējums
Citu vietējo fondu piešķirumi
pārējie ienākumi
Izdevumi kopā
Kārtējie izdevumi
Atalgojums
Darba devēja oblig. soc. iem.
Krājuma komplektēšana
t. sk. periodika
grāmatas
Preces un pakalpojumi
IT pakalpojumi

980
896
4270
605372
612764
275507
68965
37215
14600
21719
84481

+24%

9467

-2%

Pārējie kārtējie izdevumi
Kapitālie izdevumi
Datortehnika,biroja tehnika
Pārējie kapitālie izdevumi
Atlikums

37129
92597
8208
84389
25

+25%
+399%
+180%
+440%3

-32%
+26%
+32%
+11%
+11%
+11%
-2%
+17%
+5%

Valkas reģiona bibliotēku 2015. gada ieņēmumi to darbības nodrošināšanai sastāda
EUR 605372. Salīdzinot ar 2014. gadu, ieņēmumi pieauguši par 25 %. Pašvaldības
bibliotēku uzturēšanai piešķīrušas

EUR 596039, palielinājums 25 %. Piešķirtais

finansējums bibliotēkām nodrošinājis to pamatfunkciju veikšanu - krājuma papildināšanu,
telpu uzturēšanu, sakaru pakalpojumu nodrošināšanu, biroja preču iegādi u.c. funkcijas.

3

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas remonts
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Bibliotekāriem laikā tika izmaksātas algas, apmaksāti komandējumu izdevumi, kā arī
nodrošinātas sociālās garantijas.
No pašvaldību līdzekļiem reģiona bibliotēku krājuma komplektēšanai tika piešķirti
EUR 37215 , kas ir par 11% vairāk nekā 2014. gadā. No tiem grāmatu iegādei izlietoti
EUR 21719 (+17%), bet periodikas abonēšanai - par EUR 14600 (-4%). 2015. gadā
vērojama pozitīva tendence krājuma līdzekļu plānojumā un izlietojumā – vairāk līdzekļu
atvēlēts grāmatu ne periodikas iegādei. Tomēr kopumā lielākā daļa bibliotēku piešķīrumu
krājuma komplektēšanai vērtē kā nepietiekošu. Ievērojami pieauguši kapitālie izdevumi.
Izremontētas Valkas NCB Bērnu nodaļas telpas. Vairākas bibliotēkas iegādājušās jaunu
datortehniku (Valka, Zvārtava, Vijciems), līdz ar to datortehnikai un biroja tehnikai
izlietoto līdzekļu pieaugums par 14%.
Papildus piesaistītie projektu līdzekļi (EUR 1876), maksas pakalpojumi (EUR
1624), ziedojumi (EUR 88) izlietoti krājuma papildināšanai un autoratlīdzībai
rakstniekiem, dzejniekiem, lektoriem.

12. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM.
PUBLICITĀTE

12.1. Publicitāte

Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publiskās bibliotēkas kā publicitātes vietu
visvairāk izmanto laikrakstu “Ziemeļlatvija” un tā interneta portālu ziemellatvija.lv.
Kopumā 2015. gadā laikrakstā informācija par Valkas reģiona bibliotēkām publicēta 104
reizes, no kurām 27 reizes ir bijuši lielāki raksti, kā ierastie paziņojumi par aktualitātēm.
Katra novada publiskās bibliotēkas izmanto arī iespēju ievietot informāciju novadu mājas
lapās valka.lv, smiltene.lv un strencunovads.lv, kā arī pašvaldību izdevumos – novadu
vēstis. Portāli pilseta24.lv pārpublicē pašvaldību mājas lapās pieejamo informāciju, līdz
ar to nereti šajos portālos atrodama informācija arī par Valkas reģiona bibliotēku
jaunumiem.
Bibliotēkas joprojām turpina izmantot tradicionālos publicitātes veidus kā,
piemēram, plakāti, paziņojumi uz ziņojumu dēļiem (izteikts lauku bibliotēkās) un arī tiešā
komunikācija. Tiešo komunikāciju kā bibliotēkai atbilstošu reklāmas un popularizēšanas
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veidu, izmanto Bilskas, Sēļu, Ērģemes, Turnas un Omuļu bibliotēkas. Nereti bibliotekāres
savus lasītājus par bibliotēkas jaunumiem informē pa telefonu. Arī “Jauno grāmatu
dienas” kalpo kā iespēja bibliotēkas apmeklētājiem pastāstīt par bibliotēkas aktualitātēm
un gaidāmajiem pasākumiem. Jauno grāmatu dienas rīko visas Valkas reģiona
bibliotēkas.
Izvērtējot jaunumu nozīmīgumu, informācija par aktualitātēm bibliotēkās tika sūtīta
arī uz portālu biblioteka.lv. Pagastu bibliotēkas savās atskaitēs min, ka tieši Bibliotēku
portāls kalpo par bibliotēkas pamatinformācijas nodošanas platformu, piemēram, Plāņu
un Kārķu bibliotēkas. Pateicoties dalībai Rietumu bankas labdarības fonda projektu
konkursā “Sprīdis labākai dzīvei”, informācija par Valkas NCB projektu “Gudra brīvā
laika pavadīšana: Prāta spēju un radošumu veicinošas galda spēles Valkas novada
publiskajās bibliotēkās” tika publicēta žurnālā “Mājas Viesis”. Savukārt informācija par
Strenču novada Jaunklidža bibliotēka publicēta laikrakstā “Neatkarīgā Rīta Avīze”. Tēma
-

bibliotēkas un

saieta nama funkciju veiksmīga apvienošana. Informāciju par

Jaunklidža bibliotēku atrodama arī portālos www.skaistieskati.lv un www.gaisma.lv.
Informācija par Jērcēnu pagasta bibliotēkas pasākumiem tiek izvietota arī portālā
www.pilis.lv.
Kā vēl viens no bibliotekāru atzītākajiem informācijas kanāliem atskaitēs tiek
minēts reģiona galvenās bibliotēkas mājas lapa, kā arī novadu lielāko bibliotēku mājas
lapas: vpb.valka.lv, strencubibl.ucoz.lv un

smiltenesbiblio.blogspot.com. 2015. gada

izskaņā Valkas NCB ieguva jaunu mājas lapas dizainu. Pateicoties jaunajam dizainam,
mājas lapa ir kļuvusi pārskatāmāka un modernāka. Līdzīgi kā iepriekšējā lapā, arī jaunajā
ir pieejama informācija par visām reģiona bibliotēkām. Sadaļā “Bibliotēkas novados”
atspoguļota katras bibliotēkas pamatinformācija, ēkas fasādes attēls un pievienota saite uz
Latvijas kultūras karti. 2016. gada pirmajā pusē plānota arī bibliotēkas mājas lapas
adreses nomaiņa no vpb.valka.lv uz biblioteka.valka.lv. Vēl nākamā atskaišu periodā
Valkas NCB mājas lapā plānots atspoguļot informāciju par Valkas novada publisko
bibliotēku aktuālajiem pasākumiem un lielākajām izstādēm. Atsevišķas mājas lapas
joprojām ir tikai novadu galvenajām bibliotēkām.
2015. gadā aktīvi izvērsta Valkas NCB komunikācija sociālajos tīklos. Šobrīd
bibliotēkas konts izveidots četrās sociālo tīklu platformās – Facebook, Draugiem.lv,
Twitter un Youtube. Martā un aprīlī Valkas NCB sociālo tīklu Facebook, Draugiem.lv un
Twitter profilos tika rīkota akcija, kuras mērķis bija palielināt bibliotēkas sekotāju skaitu,
īpaši – par sekotājiem aicināt Valkas novada iedzīvotājus. Mērķis tika sasniegts daļēji, jo
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par daudziem sekotājiem kļuva arī tādi sociālo tīklu lietotāji, kas ir pilnīgi nesaistīti ar
Valku un Valkas novadu. Tomēr pozitīvi, ka pēc akcijas beigām bibliotēkas profiliem
katru nedēļu pievienojas vismaz divi līdz četri jauni kvalitatīvi sekotāji, kuri iesaka un
dalās ar bibliotēkas informāciju. Turklāt jaunie sekotāji ir bibliotēkas esošie un
potenciālie apmeklētāji no Valkas novada. Lai arī turpmāk bibliotēkas darbs sociālajos
tīklos būtu jēgpilns un plānveidīgs, 2015. gada oktobrī uzrakstīta un apstiprināta “Sociālo
tīklu komunikācijas stratēģija 2015-2017”. Valkas NCB sociālo tīklu profilos ikvienam ir
iespēja uzzināt par bibliotēkas aktualitātēm, jaunumiem, pārmaiņām, kā arī par
aktualitātēm Valkas novadā.

Sociālajos tīklos aktīvi darbojas ne tikai Valkas NCB, bet arī

Strenču pilsētas bibliotēka, Smiltenes novada Bilskas un Blomes bibliotēkas. Bilskas bibliotēka
sociālajos tīklos sāka darboties 2015. gadā, bet Blomes bibliotēka Facebook vietnē darbojas jau
no 2014. gada. Valkas NCB profilos tiek pārpublicēta informācija arī no Strenču, Bilskas un
Blomes bibliotēku profiliem. Strenču pilsētas bibliotēka aktīvi darbojas portālā Draugiem.lv.
2016. gadā plānots, ka darbu vietnē Facebook uzsāks apvienotais Ērģemes, Turnas un Omuļu
bibliotēkas konts.

Valkas NCB kā jaunu informācijas kanālu 2015. gada otrajā pusē ieviesa tiešo
pastu – reizi mēnesī tiek sagatavots elektroniskā pasta (turpmāk e-pasts) ziņojums par
bibliotēkas aktualitātēm visiem bibliotēkas lietotājiem, kuri BIS ALISE norādījuši savu epasta adresi. Ikvienam e-pasta saņēmējam ir iespēja atteikties no šāda veida jaunumu
saņemšanas savā e-pastā. Jāatzīst, ka lielākoties tiek saņemta pozitīva atgriezeniskā saite
par šādu jaunumu paziņošanu. Trīs mēnešu laikā no jaunumu saņemšanas e-pastā
atteikušies vien pāris lasītāju.
Bilskas bibliotēkas vadītāja savā atskaitē raksta, ka bibliotēkas apmeklētāji bieži
aizmirst bibliotēkas darba laiku, jo tā ir atvērta tikai trīs reizes nedēļā. Tāpēc bibliotekāre
kā vēl vienu informācijas nodošanas veidu izvēlējusies grāmatzīmes. Atnākot uz
bibliotēku, lasītājam līdz ar grāmatām tiek izsniegta Bilskas bibliotēkas grāmatzīme, uz
kuras izlasāma pamatinformācija par bibliotēku un tās piedāvājumu.

12.2. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām
Visām Valkas reģiona bibliotēkām sadarbības tīkls ir līdzīgs. Ar pašvaldību
bibliotēkas sadarbojas finansiālos, saimnieciskos un organizatoriskos jautājumos.
Bibliotēkas sadarbojas arī savā starpā, izmantojot SBA iespējās, kā arī konsultējas ar
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darbu saistītos jautājumos. Gan Valkas, gan Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkas
sadarbojas ar LNB, koordinējot profesionālās pilnveides darbu, izmantojot ceļojošo
izstāžu piedāvājumus un apmeklējot kursus, seminārus.
Viens no visbiežāk minētajiem sadarbības partneriem bibliotēkām ir pirmsskolas
izglītības iestādes un skolas. Bibliotēkas kopā ar izglītības iestādēm rīko izglītojošus un
lasītprasmi veicinošus pasākumus, aicina bērnus kļūt par bibliotēkas lasītājiem un veicina
viņos radošumu. Aktīvs darbs ar bērniem notiek Blomes bibliotēkā – tur bērni ir galvenā
mērķauditorija, jo bibliotēka un skola atrodas vienā ēkā. Savukārt Valkas pagasta Sēļu
bibliotēkā un Smiltenes novada bibliotēkā reizi ceturksnī tiek izliktas izstādes ar vietējo
mākslas skolu audzēkņu darbiem.
Lauku bibliotēkas ir kļuvušas par iedzīvotāju socializēšanās vietu. Bibliotēkās,
sadarbībā ar vietējiem pašdarbniekiem, tiek rīkoti pasākumi, kā arī bibliotēkas telpas tiek
piedāvātas sanākšanām vai mēģinājumiem. Piemēram, Turnas bibliotēkā mājvietu radis
dāmu klubiņš un rokdarbnieču pulciņš. Aktīva sadarbība izveidojusies ar kultūras namu
vadītājiem. Piemēram, Kārķos, Turnā un Lugažos tautas nama vadītājām tiek palīdzēts ar
materiāliem pasākumu organizēšanā, meklējot lugas pašdarbnieku teātrim, rotaļas un
atrakcijas pasākumiem. Reizi pa reizei tiek rīkotas kopīgas izstādes un pasākumi,
piemēram, Dzejas dienas Lugažu muižā un piemiņas pasākums novadniecei Elgai
Kagainei Turnas Tautas namā. Savukārt Blomes bibliotēkas čaklākie Bērnu žūrijas
lasītāji savam noslēguma pasākumam izmantoja Blomes kultūras nama telpas. Sedas
bibliotēka 2015. gadā rīkoja Valkas, Smiltenes un Strenču novadu “Grāmatu svētkus”.
Pateicoties bibliotekāres veiksmīgajai sadarbībai ar Sedas pilsētas kultūras dzīves
organizatori, “Grāmatu svētki” norisinājās Sedas kultūras namā un pasākuma noslēgumā
viesus priecēja Sedas pašdarbības kolektīvu priekšnesumi.
Strenču novadā pilsētas un pagastu bibliotēkas sadarbojas ar dažādām biedrībām.
Piemēram, Strenču politiski represēto biedrību „Gaujas plostnieki”, biedrību „Lauku
partnerība Ziemeļgauja”, biedrību „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”. Jauns
sadarbības partneris Strenču pilsētas bibliotēkai ir novada veselības speciāliste. Savukārt,
Strenču novada pagastu bibliotēkas savās atskaitēs kā sadarbības partnerus vēl piemin
biedrību “Kāre” un Mednieku klubu. Jaunklidža bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar
Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļu. No partneriem tiek saņemta praktiska palīdzība kā
arī padoms un morāls atbalsts dažādu ikdienas darba jautājumu risināšanā. Vērienīgs
sadarbības tīkls ir Jērcēnu bibliotēkai, kura piedalās objektu iekļaušanā starptautiskā
tūrisma maršruta “Via Hanseatica” piedāvājumā. Tūrisma firma “Impro” organizē
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ekskursijas ārzemju viesiem, iekļaujot Jērcēnmuižu kā vienu no apskates objektiem.
Rezultātā izveidojusies stabila sadarbība jau piecu gadu garumā. Jērcēnu pagasta
bibliotēka, ņemot vērā mazās telpas, jau gadiem veidojusi tradīciju sadarboties ar
pašvaldības iestādēm - ģimenes atbalsta centru „Liepugatves”, ar novada attīstības un
plānošanas departamentu, plānojot tūrisma attīstību pagastā, ar folkloras kopu „Mežābeli”
un Jērcēnmuižas mednieku namu- izstāžu zāli.
Smiltenes novada bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar tādām apvienībām kā
Jaunie literāti, Smiltenes Mākslinieku apvienība un biedrību „Smiltenei un Latvijai”,
biedrībām “Ziemeļgauja” un “Abulas lauku partnerība”. Smiltenes novada bibliotēka,
sadarbībā ar Smiltenes novada domes Kultūras pārvaldi, izveidojusi darba grupu
Smiltenes novada kultūras kanona izveide, bet sadarbojoties ar A/S “Swedbank”,
bibliotēkā notiek iedzīvotāju apmācība interneta bankas izmantošanā. Smiltenes
bibliotēkā bieži pulcējas dzejas mīļotāji – vietējie literāti. Šie cilvēki tiekas bibliotēkā un
dalās domās, lasa dzeju, gatavojas izdot kopīgu dzejoļu grāmatu. Otra interešu grupa zaļi domājošie, kas mēdz pulcēties bibliotēkā, lai pilnveidotu savas ekoloģiskās zināšanas
un dalītos pieredzē. Blomes bibliotēka sadarbībā ar Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centru bibliotēkā izlikusi lielu interesi ieguvušo fotogrāfiju izstādi “Smiltene
viesu un pašu acīm”. Palsmanes pagasta bibliotēkai ir lieliska sadarbība ar sieviešu
klubiņu “Spēkavots”. Bibliotekāre kopā ar klubiņa dalībniecēm dodas pieredzes
braucienos, rīko talkas, izstādes un mācības.
Valkas NCB pārskata periodā jauna sadarbības partnere ir Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste un Valkas novada literārās apvienības vadītāja Zane
Brūvere, kura piedalījās Valkas novada Dzejas dienu organizēšanā un vadīšanā. Vēl
izdevies nodibināt kontaktus ar Valkas novada elektronisko plašsaziņas līdzekļu
speciālisti Airu Vērsi, kura veidoja video sižetu par Valkas NCB Bērnu literatūras
nodaļas atklāšanas pasākumu. Joprojām bibliotēka uztur ciešu kontaktu ar blakus telpās
esošo Valkas novada Tūrisma informācijas biroju. Aizvadītajā gadā uzsākta sadarbība ar
vietējo dizaina aģentūru “Minty”, kuras darbinieces palīdz īstenot idejas par bibliotēkas
vizuālo tēlu un noformējumu. Jau vairākus gadus bibliotēkai ir sadarbība ar Mācību
centra “Buts” Valkas filiāli. 2015. gada pavasarī Valkas NCB sadarbībā ar Valkas novada
domi, Valkas Jauniešu domi un pirmsskolas izglītības iestādēm organizēja brīvprātīgā
darba aktivitātes jauniešiem. Interesentiem bija iespēja doties uz pirmsskolas izglītības
iestādēm un lasīt priekšā pasakas mazajiem audzēkņiem. Pateicoties Valkas novada
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domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas izveidotajam kopīgajam Valkas
novada interaktīvajam pasākuma plānam, arī Valkas bibliotēka šajā plānā var ievietot
savus lielākos pasākumus. Priecājamies par sadarbību ar “Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizāciju” (SIA ZAAO). Aizvadītajā gadā, sadarbībā ar SIA
ZAAO, bibliotēkā saņēmām spēles, kas veidotas no otrreizējām izejvielām. Bērniem bija
iespēja gan labi pavadīt laiku, gan papildināt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu. Arī
2016. gadā turpināsim sadarbību. Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļa gada nogalē
uzsāka veiksmīgu sadarbību ar Piebalgas Porcelāna fabriku, kura izvietoja savu porcelāna
izstādi bibliotēkas telpās un 2016. gada februārī izstādes eksponātus lasītāji varēs
iegādāties. Šī izstāde guva ļoti lielu atsaucību Valkas iedzīvotāju vidū. Pieaugušo lasītāju
nodaļas vadītāja, rīkojot pasākumus, izveidojusi un uzturējusi veiksmīgu sadarbību ar
vietējiem Valkas novada iedzīvotājiem, piemēram, mākslinieci Ilzi Brici, vēsturnieku Juri
Pavloviču, rokdarbnieci Gaidu Cirīti, vietējo literāti, dzejnieci Anitu Anitīnu u.c.
Pateicoties dalībai projektu pieteikumu konkursos, kurus finansē Valsts Kultūrkapitāla
fonds, Valkas NCB izveidojušies kontakti ar vairākiem ievērojamiem Latvijas
dzejniekiem un rakstniekiem, piemēram Jāni Joņevu, Martu Pujātu, Annu Kuzinu, Luīzi
Pastori u.c.
Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar Valsts sociālās
aprūpes centra “Vidzeme” Valkas filiāli. Bibliotēkā tika izvietota aprūpes centra pacientu
rokdarbu izstāde, savukārt bibliotēka centra iemītniekiem nodrošināja filmas no Latviešu
filmu izlases. Lugažu bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība

ar Valkas

Novadpētniecības muzeju, kuras rezultātā bibliotēkā bija apskatāma bērnu zīmējumu
izstāde pēc Raiņa lugas “Zelta zirgs”. Valkas pagasta Sēļu bibliotēka, sadarbojoties ar
pasta darbinieci, nodod grāmatas un bibliotēkas aktuālo informāciju tiem interesentiem,
kuri labprāt bibliotēku apmeklētu, bet kādu iemeslu dēļ to paši nevar izdarīt. Savukārt
Turnas bibliotēka atrodas vienā ēkā ar sociālo aprūpes namu jeb pansionātu. Līdz ar to
bibliotekāre gādā par pansionāta iedzīvotājiem, nodrošinot viņiem lasāmo un palīdzot
veikt nepieciešamos maksājumus internetā.
Valkas NCB un Smiltenes novada bibliotēkas ESIP darbinieki sadarbojas ar
Europe Direct informācijas centru Valmieras bibliotēkā un Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, apmeklējot apmācību seminārus Valmierā un Rīgā, un tālāk
izglītojot iedzīvotājus par Eiropas Savienības aktualitātēm, organizējot savās bibliotēkās
izglītojošus pasākumus.
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Jau 17 gadus bibliotēkām stabils sadarbības partneris ir Ziemeļu Ministru padomes
birojs Latvijā un biedrība „Norden”. Pateicoties viņu iniciatīvai, bibliotēku jaunie
apmeklētāji katru rudeni „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros” iepazīst kādu no
ziemeļvalstu bērnu autoriem. Aktīvi šajā jomā darbojas Valkas un Smiltenes bibliotēkas.
Kā ilggadīgi un veiksmīgi sadarbības partneri jāmin KIS centrs, LBB, īpaši
akcentējot LBB Vidzemes nodaļas lomu Vidzemes bibliotekāru apvienošanā, SIA Tieto
Latvia.
Novadu galvenajās bibliotēkās pieejama novadu domju bezmaksas informācija pārskati, bukleti, anketas, avīzes u. c. pilsētas iedzīvotājiem svarīga informācija. Katru
mēnesi iedzīvotāji bez maksas bibliotēkās var saņemt novadu preses izdevumus. Vasaras
mēnešos līdz Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas remontdarbu uzsākšanai, Valkas
novada domes īstenotā pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādes” ietvaros
arī Valkas NCB tika piesaistīti skolēni. Viņu uzdevums bija veikt dežuranta pienākumus
bibliotēkas pirmajā stāvā. Savukārt, kad bibliotēkā bija pienācis laiks iekārtoties
izremontētajās Bērnu literatūras nodaļas telpās, palīgā nāca jauniešu pašizaugsmes
programmas “AWARD” dalībnieki. Smiltenes novada bibliotēkā, sadarbojoties ar
Smiltenes novada Sociālo dienestu, sabiedrisko darbu gada laikā veica divas strādnieces.
Piesaistītās darbinieces palīdzēja veikt saimnieciskos darbus, kārtot

periodiskos

izdevumus, novietot tos krātuvēs un veica darbus.

12.3. Informācijas resursu popularizējoši pasākumi
Reģiona bibliotēkās pārskata periodā noorganizēti 324 tematiski pasākumi,
apmeklētāju apskatei izliktas 482 dažāda satura un tematikas izstādes. Viens no
nozīmīgākajiem reģiona pasākumiem – ikgadējie Grāmatu svētki, kuri ar nosaukumu
“Kopīgas vērtības etnikās dažādības apstākļos” notika 22. maijā Sedas pilsētas kultūras
namā. Svētkos grāmatu draugiem bija iespēja tikties ar rakstnieku Roaldu Dobrovenski,
vjetnamieti, komiksu mākslinieku Kao Ngujenu un Sedas dzejnieci Antoņinu Kiseļeviču.
Plašu jaunāko grāmatu galdu tirdzniecībai piedāvāja I/K Virja. Svētku noslēgumā plašu
koncertu sniedza Sedas skolas audzēkņi.
Valkas NCB atskaites periodā notikuši 18 tematiski pasākumi un apmeklētāju
apskatei izliktas 49 izstādes. Martā bibliotēkā noorganizēta tikšanās ar novadnieci,
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mākslinieci Ilzi Brici. Martā e-prasmju nedēļas ietvaros aktīvi organizētas nodarbības,
spēles un praktiski vingrinājumi bērniem un jauniešiem, lai popularizētu jauno e-kataloga
mobilo versiju. Aprīlī notika tikšanās ar rakstnieku Jāni Joņevu. Autors viesojās Valkas
ģimnāzijā 11. un 12. klasēs, bet pēcpusdienā Valkas bibliotēkā tikās ar pārējiem
interesentiem. Kā pats autors atzina, grāmata “Jelgava 94” guvusi ievērību ar iznākšanas
brīdī vēl mazatklāto tēmu – 90. gadi, vienkāršo un sadzīvei pietuvināto valodu.
Auditorijās rakstniekam tika uzdoti jautājumi par grāmatas tapšanu, tās galvenajiem
varoņiem toreiz un tagad. Tikšanās notika VKKF fonda finansētā projekta „LaLiGaBa
Ziemeļvidzemē” ietvaros. Bibliotēku nedēļā jau otro gadu tika rīkots pasākums “Maize
dvēselei”. Pasākumā sumināti čaklākie bibliotēkas lasītāji un atbalstītāji. Dzejnieks Harijs
Krūze klātesošos uzrunāja ar saviem dzejoļiem gan par patriotiskām tēmām, gan
iepriecināja klausītājus ar sadzīviskiem un komiskiem sižetiem. Kopīgs cienasts un
kafijas tase, kā arī fotokadri no pagājušo gadu bibliotēkas pasākumiem vienoja visus
pavasarīgās noskaņās. Bibliotēku nedēļā apmeklētājiem piedāvāta izstāde “Ko lasa
bibliotekārs”. Izstādē varēja iepazīties ar grāmatām, kuras iesaka izlasīt Valkas
bibliotēkas darbinieces. Katrai grāmatai klāt pievienota anotācija, kāpēc tieši šo grāmatu
iesaka izlasīt. Pirmoreiz šīs nedēļas ietvaros rīkota akciju „Seko Valkas bibliotēkai
sociālajos tīklos un laimē pārsteiguma balvu”. Pasākumā “Valsts ir internetā” pārstāve
no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras iepazīstināja ar vietnes www.latvija.lv
iespējām sadaļā VSAA.
Jūnijā organizēts brauciens uz Rūdolfa Blaumaņa muzeju „Braki”. Brauciens notika
projekta „LaLiGaBa Ziemeļvidzemē” ietvaros. Valkas novada bibliotekāri kopā ar
aktīvākajiem lasītājiem iepazinās ar Ērgļu novada “Brakiem”, kur tikās ar grāmatas
“Blaumanis tuvplānā” autori un Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja darbinieci Annu
Kuzinu.
2015. gadā izdevušies bija dzejas dienu pasākumi. Valkas skolēni tiktās ar jauno
dzejnieku Martu Pujātu. Gan pamatskolā, gan ģimnāzijā autors prata atrast labu kontaktu
ar jauniešiem, lasot savu dzeju un atbildot uz interesentu jautājumiem. Pieminot Valkas
novadnieku jubilejas - Velgai Krilei -70 un Vitālijam Lozdam -75, Valkas novadā
uzsākta jauna tradīcija – Valkas novada Dzejas dienas. 2015. gadā tās notika Valkas
Mākslas skolā. Valkā viesojās dzejniece, literatūras skolotāja Iveta Ratinīka, dzejniece,
dramaturģe Madara Rutkēviča, dzejnieks Eduards Aivars, dzejnieki Anna Dzintare un
Jānis Tomašs. Savukārt, godinot Vitāliju Lozdu, notika viņa dzejas grāmatas “Satikšanās”
atvēršana. Šī bija vienreizēja iespēja dzirdēt talantīgus un dažādus latviešu dzejdarus.
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Saistošs un vienojošs moments bija tāds, ka katrs viesis bija izvēlējies vienu Velgas
Kriles dzejoli, ko nolasīt. Īpaši sirsnīgs un atmiņām bagāts brīdis bija visiem tiem
apmeklētājiem, kuri pazina Vitāliju Lozdu. Lai gan pagājuši daudzi gadi kopš viņa vairs
nav, tomēr viņa personība un dzeja daudziem palikusi dzīvā atmiņā.
Valkas NCB īpaši tika domāts, lai pēc remonta, atgriežoties ierastajā darba ritmā,
apmeklētājiem varētu piedāvāt ko nebijušu un interesantu. Viena no aktivitātēm - akcija
“2015.gada izaicinājums – grāmata”. No sagatavotas grāmatu kolekcijas lasītājiem tika
piedāvāts izvēlēties savu grāmatu – izaicinājumu, kuras lasīšanas termiņš vesels gads.
Tika piedāvāti tādi rakstnieki kā Tomass Manns, Albērs Kamī, Dzintars Sodums, Fjodors
Dostojevskis, Roberts Mūks u.c. autori , kuru darbus ikdienā, meklējot izklaidi, parasti
neizvēlas. Tas bija nopietns un vērtīgs izaicinājums akcijas dalībniekiem. Par izlasīto
aicinājām izteikt savas domas virtuāli vai klātienē bibliotēkā. Akcijā piedalījās apmēram
30 lasītāju. Daudzi dalībnieki piekrita piedalīties akcijā tieši izdevīgā lasīšanas termiņa
dēļ, citi azartiski novērtēja līdz šim nebijušo izaicinājumu. Vēl viena akcija
“Aizmāršīgais lasītājs” tika rīkota gada nogalē. Akcijas laikā sociālajos tīklos un Valkas
pašvaldības un Valkas bibliotēkas mājas lapās ievietots aicinājums aizmāršīgajiem
lasītājiem nodot bibliotēkas grāmatas, pretī saņemot Ziemassvētku vecīša solījumu, ka
parādnieks tiks svītrots no bibliotēkas “melnā saraksta”. No lielajiem parādniekiem
atsaucību nesagaidījām, bet citi mazāki kavētāji uz aicinājumu atsaucās ar smaidu.
Lielākais ieguvums no šādām aktivitātēm sociālajos tīklos ir bibliotēkas pozitīvā tēla
veidošana – ka esam radoši, atsaucīgi, atvērti un pieejami.
Izstāžu galerijā un vitrīnās, sagaidot gadu miju, bija skatāma izstāde “Tik smalki
dziedoša”. Piebalgas Porcelāna fabrikas meistaru 119 ar mīlestību darināti trauki, figūras,
dekoratīvi priekšmeti un Lilitas Grīnfeldes 11 fotogleznas bibliotēkas apmeklētājus
uzrunāja baltās, ziemīgās noskaņās. Šajā izstādē eksponētos darbus pēc izstādes slēgšanas
2016. gada februārī varēs arī iegādāties. Tā būs vēl viena iespēja valcēniešiem iegādāties
tiešām gaumīgas lietas.
Gads noslēdzās ar pasākumu “Sarunās apstājies laiks”. Tajā aicinājām novadnieci
Anitu Anitīnu uz sarunu par Ziemassvētku laiku un dzeju, kas cilvēkus dara labākus un
atvērtākus. Anitā ieklausījās viņas dzejas mīļotāji un novada literātu apvienības kolēģi,
kuriem šāda kopā sanākšana ir impulss turpmākam radošam darbam. Pasākums notika
izremontētajās Bērnu literatūras nodaļas telpās, kas deva iespēju arī pieaugušo auditorijai
novērtēt vizuāli pievilcīgo vidi.
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2015. gadā Valkas NCB notikušas 10 Jauno grāmatu dienas. Ar jaunajām grāmatām
piedāvāts iepazīties gan uz vietas bibliotēkā, gan virtuālājā Jauno grāmatu izstādē
bibliotēkas mājas lapā. Pēc grāmatu izsniegšanas, ar mēneša jaunumiem ir iespēja
iepazīties slaidrādes prezentācijā, kura redzama uz atsevišķa datora pie reģistrācijas
galda. Šobrīd nedaudz mainās aktīvo Jauno grāmatu dienu apmeklētāju izvēles paradumi.
Iepriekš visi centās pierakstīties maksimāli uz visām viņu interesējošām grāmatām. Tagad
daži sapratuši, ka grāmatas nekur nepazudīs un nav iespējams visu izlasīt, pierakstās
tiešām tikai uz tām, ko vēlas nepalaist garām nelasītas. Daudzi joprojām izvēlas
pierakstīties rindā, jo izbauda ērtību, ka atnākot uz bibliotēku, viņiem tiek piedāvātas jau
iepriekš izvēlētās grāmatas un nav jātērē laiks un enerģija pašam meklējot.
Interesantākie pasākumi Strenču pilsētas bibliotēkā.
Muzikālā tikšanās ar brālēniem Uldi un Aivaru Punkstiņiem, kur dzejas lasījumi
mijās ar pašu sacerētām dziesmām, kā arī klausītājus aizrāva stāstījums par piedzīvoto
tālos jūras braucienos. Septembrī bibliotēkas apmeklētājus priecēja dvēselisks dzejas
pasākums „Es dāvāšu Tev savus sapņus” ar gulbenietes Ivetas Krūmiņas un Hardija
Madzuļa piedalīšanos. Sadarbībā ar novada veselības koordinatori, veidots veselīga
dzīves veida pasākumu cikls. Tā ietvaros notikušas tikšanās ar atraktīvo netradicionālās
ārstēšanas eksperti Inesi Ziņģīti un diētas ārsti, Rīgas Stradiņa universitātes Uztura
akadēmiskās skolas direktori Lolitu Neimani.
Jau vairākus gadus Jērcēnu bibliotēkas vadītāja oktobra nogalē

ir iniciatore

Leģendu nakts pasākumiem Jērcēnmuižā. 2015. gada pasākuma nosaukums - “Ne pūku,
ne spalvu”. Leģendu nakts laikā organizētas radošas darbnīcas, kurās lielie un mazie
apmeklētāji zīmēja, līmēja un locīja gan reālus, gan izsapņotus putnus no papīra un dabas
materiāliem. Putnu sugu daudzveidība tika iepazīta kopā ar ornitologu Adalbertu fon
Krīdeneru un citiem muižas ļaudīm. Emocijām, atziņām un atmiņām apvīta bija
muzikālā tikšanās ar mūziķiem

Valdi Atālu un Arnoldu Kārkli. Leģendu nakts

apmeklētāji bija gan tie, kas jau iepriekšējos gados iecienījuši Jērcēnmuižas pasākumus,
gan ļaudis, kuri viesojās pirmoreizi un iepazina muižas vēstures stāstus.

Sakarā

ar

Raiņa un Aspazijas jubilejas gadu oktobrī Bilskas bibliotēkā notika pasākums Bilskas
pamatskolas skolēniem “Mirklis kopā ar Raini un Aspaziju”. Pasākuma ietvaros tika
lasīta Raiņa un Aspazijas dzeja skolēnu izpildījumā. Dalībnieki piedalījās viktorīnā par
Raiņa un Aspazijas daiļradi. Bija skatāma skolēnu pašdarināto grāmatzīmju izstāde, kuru
tēma saistīta ar kādu no Raiņa darbu varoņiem.
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Smiltenes bibliotēka saviem apmeklētājiem, bez tradicionālajām grāmatu izstādēm,
piedāvājusi virkni ar mākslu saistītas izstādes, piemēram, mākslinieka Leona Stara eļļas
un pasteļu darbus izstādē „Cēsu atspulgi”, mākslinieces Ligitas Grīnbergas krītiņu un
eļļas gleznu izstādi „Mans krāsu prieks”, cēsnieces Māras Armanovičas gleznu izstādi
„Katram ziedam savs stāsts”, Smiltenes Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi uz zīda
„Mirkļi” u.c.
Liela uzdrošināšanās bija Jaunklidža bibliotēkā iekārtot fotoizstādi „Latvijas mazās
gaismas pilis”. Izstāde pirmo reizi eksponēta LNB, bijusi apskatāma

citās Latvijas

lielākās un mazākās bibliotēkās. Izstādes atrašanās Jaunklidzī tika organizēta sadarbībā ar
LNB Atbalsta biedrību. Tas bija vienreizējs akcents saieta nama ēkas

pastāvēšanas

piektajai jubilejai un apdzīvotās vietas Jaunklidzis 335 pastāvēšanas gadiem.

VEIKSMES STĀSTI
Ērģemes pagasta bibliotēkas vadītāja raksta, ka pavisam jauna, taču ļoti jauka
tradīcija iesākās pagājušajā gadā, kad savus aktīvākos lasītājus vedām ekskursijā. Tā bija
jauka iespēja apskatīt Gaismas pili, kā arī paviesojāmies pasaku takā pie rakstnieka
Viktora Kalniņa jeb Vika. Esam nolēmušas turpināt iesākto tradīciju un arī šogad esam
ieplānojušas ekskursiju ar saviem lasītājiem. Priecē tas, ka dome atbalsta šo ieceri.
Ērģemes pagastā Ziemassvētku pasākuma laikā tiek pasniegtas gada balvas aktīvākajiem
pagasta cilvēkiem. Arī Ēģemes pagasta bibliotēkas jau otro gadu nosauc un sumina
cilvēku, kas sniedz bibliotekām praktisku palīdzību, atbalsta tās. 2015. gadā tas bija
Andis Sula, kurš praktiski palīdzējis bibliotēkām, izgatavojot un uzstādot norādes un
veicis citus darbus.
Bilskas pagasta bibliotēkas vadītāja raksta, ka kopumā 2015. gadu var uzskatīt par
veiksmīgu. Izieta bibliotēkas atkārtotā akreditācija. Bibliotēkā noticis remonts. Tā vizuāli
kļuvusi bibliotēkas apmeklētājiem pievilcīgāka. Ir iegādātas jaunas mēbeles. Ir veikta
bibliotēkas krājuma inventarizācija, tādējādi ir sakārtots arī krājums. Bibliotekāre sevi
pilnveidojusi profesionāli, piedaloties kursos, semināros un pieredzes apmaiņas
braucienos.
Kārķu bibliotēkas vadītāja savā veiksmes stāstā runā par Kārķu draudzes mācītāju
Ģirtu Kalniņu. Viņš raksta maģistra darbu par draudzes izveidošanos, baznīcas
celtniecību un draudzes dzīvi. Lai to paveiktu, tika izmantoti bibliotēkā savāktie materiāli
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par šo tēmu. Nākotnes plānos ir grāmatas rakstīšana par Kārķu baznīcas celšanu. Lai
veicas!
Blomes bibliotēkas vadītāja kā veiksmi savai bibliotēkai nosaukusi mazās
pirmklasniece Esteres Miglinieces lasījumu no grāmatas "Dzelzceļi Latvijā". Lasījums
tika iekļauts video apsveikumā mūsu valstij 18. novembra svētkos, ko svētku nedēlas
laikā varēja redzēt Latvijas televīzijas programmā.
Jērcēnu bibliotēkas vadītājas veiksmes stāsts saistās ar bibliotēkā nodibināto
“Ārstnieciskās vingrošanas klubiņu”. Lauku cilvēkiem ir samērā sarežģīti izmantot
veselības uzlabošanas pasākumus, jo tas prasa laiku darba dienā un transportu, lai nokļūtu
pilsētā, kur ir šādi piedāvājumi. Izmantojot jauno vietējo speciālistu, interesentiem tiek
dota iespēja darba dienas beigās fizioterapeita vadībā vingrot. Tā ir iespēja risināt
radušās veselības problēmas. Bibliotēka pamatā rūpējas par cilvēka garīgo izaugmi un
pilnveidošanos, bet šobrīd cilvēki ir noguruši no informācijas gūzmas un tādēļ teiciens veselā miesā vesels gars lieti attaisno bibliotēkas iniciatīvu, jo tik kupls un regulārs
apmeklējums sen nav pieredzēts. Katru nodarbību reizi nedēļā apmeklē 15 dalībnieki.
Jaunklidža bibliotēkas vadītāja savā veiksmes stāstā raksta par savas bibliotēkas
iekļaušanu skaistāko Latvijas bibliotēku izstādē, kuru paredzēts eksponēt ārpus Latvijas
robežām. Jaunklidža bibliotēka, pēc LNB Atbalsta biedrības uzskatiem, ir viena no
interesantākajām Latvijas lauku bibliotēkām, kuru tā vēlas iekļaut izstādē un ar lepnumu
parādīt pasaulei. Nozīmīgi, ka izraudzītajā sarakstā, Jaunklidzis ir skaists izņēmums vienīgā mazā lauku bibliotēka starp deviņām pilsētu bibliotēkām. Strenču novada
pašvaldība ar līdzfinansējumu apstiprinājusi dalību projektā. Jaunā izstāde dos iespēju
Strenču un Jaunklidža vārdam vēl plašāk izskanēt ārpus Latvijas robežām.
Vēl dažas atziņas no bibliotēku pārskatiem:


Veiksme – ka strādāju bibliotēkā, jo ik rītu ar prieku eju uz darbu. Varu
palīdzēt cilvēkiem gan pildot bibliotekāres pienākumus, gan palīdzot
vienkārši ar padomu.



Veiksme – ka bibliotēkā atnāk jauni lasītāji, tad mana darba diena ir
veiksmīga.



“Mums jāizmanto izdevība, kad veiksme ir mūsu pusē, un jadara tās labā
tikpat daudz, cik tā dara mūsu labā”. (Pauls Koelju)

