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VALKAS REĢIONA BIBLIOTĒKU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Īss situācijas raksturojums
Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkas atskaites periodā pilnībā ir iekļāvušās
informācijas vidē un spējušas pildīt savu galveno misiju – veicināt uz zināšanām balstītas
sabiedrības attīstību, piedāvājot nepieciešamo informāciju un darot to cilvēkiem visērtākajā
veidā. Bibliotēkas sekmīgi ir turpinājušas pildīt savus uzdevumus- informēt un izglītot savus
apmeklētājus, kā arī nodrošināt viņiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
2012. gadā Valkas reģionā turpināja darbojas 24 publiskās bibliotēkas, 18
vispārizglītojošo skolu bibliotēkas un 1profesionālās izglītības iestādes - Smiltenes valsts
tehnikuma -profesionālās vidusskolas bibliotēka. Kopumā bibliotēku tīkls ir optimāls, jo
bibliotēkas darbojas katrā pilsētā un pagastā – vidēji viena bibliotēka uz 3591 iedzīvotāju
pilsētās, bet pagastos 1 bibliotēka uz 693 iedzīvotājiem.
Valkas NCB pārskata gada prioritārie uzdevumi:


nodrošināt bibliotēkas krājumos esošo iespieddarbu, elektronisko resursu u.c.
dokumentu pieejamību ikvienam lietotājam;



veidot un uzturēt Valkas reģiona bibliotēku krājumu elektronisko kopkatalogu un
nodrošināt tā pieejamību;



veidot un uzturēt novadpētniecības datubāzi;



veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;



sniegt konsultācijas apmeklētājiem un organizēt praktiskas apmācības informācijas
tehnoloģiju izmantošanā;



pildīt reģiona depozītbibliotēkas funkcijas un koordinēt reģiona SBA darbu;



veikt VKKF mērķprogrammu pārraudzību;



veikt reģiona bibliotēku metodisko un konsultatīvo pārraudzību;



veicināt iedzīvotāju mūžizglītību;



piedalīties pašvaldības kultūras dzīves norisēs.

2010.gada decembrī Valkas NCB akreditācijas procesa rezultātā atkārtoti ieguva reģiona
galvenās bibliotēkas statusu līdz 22.12.2015. Reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas tiek
veiktas pamatojoties uz Bibliotēku likumu, MK noteikumiem Nr. 355 „Vietējās nozīmes
bibliotēku tīkla darbības noteikumi” un bibliotēkas Nolikumu, kas apstiprināts 2009. gada 26.
novembrī. 2011. gada decembrī tika noslēgti līgumi ”Par sadarbību reģiona bibliotēku darbības
nodrošināšanā” 2012. gadam starp Valkas novada domi un Smiltenes, Strenču novada domēm.

3

Bibliotēku metodiski konsultatīvā darba veikšanai Smiltenes un Strenču novada
bibliotēkās līgumos tika paredzēts finansējums 200.00 LVL par katru bibliotēku.
Pamatojoties uz piešķirto statusu un minētajiem dokumentiem, Valkas NCB ir sekmīgi
pildījusi RGB funkcijas:


uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par bibliotēku
darbu reģionā, analizēt bibliotēku pārskatus, izstrādāt priekšlikumus bibliotēku
darba


uzlabošanai un iesniegt tos pašvaldībām

veikt reģiona publisko bibliotēku darba tehnoloģijas pamatprasību (standarti,

noteikumi, nolikumi, mērķprogrammas u.tml.) pārraudzību un sniegt tām
nepieciešamo konsultatīvo palīdzību;


veidot un uzturēt reģiona elektronisko kopkatalogu;



veicināt bibliotēku profesionālos sakarus, organizēt pieredzes apmaiņu starp

bibliotēku darbiniekiem, piedalīties profesionālo organizāciju darbībā;


organizēt un veicināt bibliotēku darbinieku profesionālo apmācību.

Pārskata periodā izmaiņas bibliotēku juridiskajā statusā un struktūrā nav notikušas.
Valkas novadā publiskās bibliotēkas ir Valkas novada domes struktūrvienības, kuras
vada bibliotēkas vadītāji. Katrai bibliotēkai tiek apstiprināts savs budžets, par kura izpildi atbild
bibliotēkas vadītājs. Rīkojumus par bibliotēkas darbību izdod domes izpilddirektors,
saimnieciskas darbības jautājumi tiek saskaņoti ar pagasta pārvaldniekiem. Kopēju kultūras
iestāžu (arī bibliotēku) darbības koordināciju Valkas novadā veic domes Kultūras darba
organizators.
Smiltenes novada bibliotēkas jau vairāk kā gadu ir darbojušās jaunajos centralizācijas
apstākļos.Bibliotēkām tiek izstrādāts un apstiprināts viens kopējs budžets, kurā tiek apkopotas
bibliotēku vajadzības. Smiltenes bibliotēkas vadītāja atzīmē, ka 2012. gadā ir bijusi izteikti
pozitīva attīstības dinamika, saglabājies atbalsts sabiedrībā un pašvaldībā. Bibliotēkas
organizatoriskā darbība noritējusi atbilstoši bibliotēkas 2012. gada plānam. Smiltenes pilsētas
pašvaldības piešķirtie un izmantotie budžeta līdzekļi 2012.gadā nodrošināja bibliotēku darbību
atbilstoši pašvaldības ekonomiskajai situācijai. Liels darbs ieguldīts 2012. gada budžeta
sastādīšanā, darbinieku individuālo pieprasījumu apkopošanā krājuma komplektēšanai,
kancelejas, saimniecisko izdevumu un inventāra iegādei. Diemžēl budžeta centralizācija mazina
bibliotēku vadītāju atbildību par savu iestādi.
Arī Strenču novada bibliotēkas jau gadu ir darbojušās jaunajos domes noteiktajos
centralizācijas apstākļos. Pēc reorganizācijas Strenču pilsētas bibliotēka sekmīgi pilda piecu
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novada bibliotēku koordinējošu funkciju: kārto lietvedību, pārstāv novada bibliotēku intereses
Strenču novada domē. Strenču bibliotēkas un tās struktūrvienību ēku un telpu uzturēšanu un
remontu nodrošina Strenču novada Saimnieciskās darbības nodrošināšanas departaments.
Informācijas

tehnoloģiju

pārraudzību

nodrošina

Strenču

novada

domes

datortīkla

administrators. Bibliotēkām ir savi nodalītie finanšu līdzekļi. Diemžēl gada vidū no darba
aizgāja bibliotēkas vadītāja. Viņas pienākumi kā papildus pienākums tika uzticēts Jērcēnu
bibliotēkas vadītājai. Jācer, ka 2013. gada sākumu jautājums par vadītājas amatu tiks atrisināts
un, izsludinot konkursu, darbā tiks pieņemts šim amatam piemērots cilvēks.
Kopējo nelielo pagastu bibliotēku situāciju šobrīd raksturo Loberģu bibliotēkas vadītāja:
Loberģi iedzīvotāju skaita ziņā ir neliela teritorija (150 iedzīvotāji), kura pēdējo gadu laikā ir
zaudējusi gan veikalu, gan savu pasta nodaļu. Šobrīd bibliotēkas galvenais uzdevums ir saglabāt
esošās funkcijas bibliotekārajā jomā, kā arī paralēli pildīt Loberģu kultūras un sociālā centra
funkcijas.
Kopīgās lielākās aktivitātes
Oktobrī notikuši vērienīgi 11. Grāmatu svētki Smiltenē. Bibliotēku darbinieki
piedalījušies LBB Vidzemes nodaļas 15. saietā-konferencē „Sadarbība, zināšanas, radošums –
mūsdienu bibliotekāra izaicinājums” Ikšķiles novada Tīnūžos. Visi reģiona bibliotekāri savas
profesionālās kompetences paaugstinājuši v/a KIS organizētajos apmācībās „Bibliotēku interešu
pārstāvniecība”. Vairāki bibliotekāri savas zināšanas papildinājuši LNB Mācību centrā. Reģiona
galvenā bibliotēka noorganizējusi 3 dienu ar novadpētniecības darba jautājumiem saistītas
apmācības.
Valkas bibliotēkas darbinieces ieguldījušas lielu darbu, piedaloties UNESCO Pasaules
mantojuma izzināšanās akcijā „Pasaule t@vā bibliotēkā, neklātienē iepazīstot Kanaimas
nacionālo parku Venecuēlā un salīdzinot to ar mūsu pašu Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu.
Pārskata gadā bibliotēkas, salīdzinot ar 2011. gadu, aktīvāk strādājušas līdzekļu
piesaistē, rakstot projektus un saņemot finansējumu ( 11686 LVL) galvenokārt pasākumu
organizēšanai, krājuma papildināšanai un mācībām. Jau 11gadus bibliotēkas aktīvi piedalās
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”. Bibliotēku vadītāji saka lielu paldies LNB
Atbalsta biedrībai, kuras realizētais projekts „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa” ļāva papildināt
bērnu literatūras krājumu ar kvalitatīvām bērnu un jauniešu auditorijai adresētām grāmatām.
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Skaitliskie rādītāji
Kopumā bibliotēkās samazinājies lietotāju skaits, apmeklējums un izsniegums,
palielinājies virtuālo apmeklētāju skaits. Galveno rādītāju samazinājumu bibliotekāri pamato ar
iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši laukos.
Novadu publiskajās bibliotēkās lasa 27.3% reģiona iedzīvotāju. Salīdzinājumā ar 2011.
gadu iesaistījums pieaudzis par 0.9%. Šajos rādītājos neietilpst skolu bibliotēku dati.
Ir turpinājusies bibliotēku infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana. Vairākām
bibliotēkām ir iegādātas jaunas mēbeles un veikti nelieli kosmētiskie remonti.
Situācija kadru jautājumā diemžēl nav uzlabojusies. Joprojām 0.5 darba slodze ir 3
pagasta bibliotēku vadītājām Smiltenes novada Bilskas pagastā. Valkas bibliotēkā nepilna darba
slodze (0.75) saglabājusies divām, bet 0.5 slodze vienai darbiniecei.
Finansiālie rādītāji
Kopā 2012. gada izdevumi bibliotēku darbības nodrošināšanai sastāda 307577 LVL.
Salīdzinot ar 2011. gadu, izdevumi pieauguši par 20254 LVL jeb 7.1%, t.sk. pašvaldības
finansējums pieaudzis par 16181 LVL jeb 5.9%.
Reģiona bibliotēku akreditācija
Visas reģiona pilsētu un pagastu publiskās bibliotēkas ir akreditētas kā vietējās nozīmes
bibliotēkas. 2013. gada nogalē paredzēta 11 bibliotēku otrreizējā akreditācija.
Kopējo pagastu bibliotekāru misiju savā pārskatā izsaka Jaunklidža bibliotēkas vadītāja:
pensionāriem – radīt vienlīdzības sajūtu, ka arī viņi spēj pilnvērtīgi iekļauties mainīgajā
mūsdienu pasaulē, strādājošiem – sagādāt atslodzes mirkļus un informēt, bezdarbniekiem un
dzīves pabērniem – sniegt palīdzību informācijas meklēšanā, bērnos attīstīt lasītprasmi un līdz
ar to mīlestību pret grāmatu.
1. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA
Krājuma komplektēšanas politikas dokuments
Kārtējais dokuments izstrādāts laika posmam no 2010.-2014.gadam, un tajā izvērtēta
krājuma iepriekšējās attīstības situācija, saturs (mērķi, kritēriji, krājuma glabāšanas principi,
sadarbība krājuma veidošanā, komplektēšanas avoti), izvērtēta krājuma attīstības dinamika
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes
Par galvenajām prioritātēm budžeta konsolidācijas apstākļos tika izvirzītas:
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krājuma papildināšanas iespējas ārpus pašvaldību budžeta (VKKF mērķprogrammas,
Lauku bibliotēku atbalsta biedrības akcija „Atbalsts lauku bibliotēkām”, dāvinājumi,
ziedojumi);



krājuma rekataloģizācijas pabeigšana visās reģiona bibliotēkās.

Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas
2012.gadā reģiona bibliotēku krājumos iekļauti 14169 jauniegūti resursi par 17127 LVL, tajā
skaitā:


pašvaldību budžets grāmatu iegādei – 10728 LVL;



Valkas novada pašvaldības gadskārtējā robežtirgū saziedoto naudas līdzekļu
novirzīšana Valkas novada bibliotēku krājumu papildināšanai – 40 LVL;



dāvinājumos saņemti resursi par 6285 LVL, t. sk.:
-

akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” ietvaros –1472 LVL

-

VKKF mērķprogramma „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām
bibliotēkām” – 64 LVL

-

VKKF mērķprogramma Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu un jauniešu
žūrija” – 374 LVL



atvietoti resursi par 44 LVL;



no citām bibliotēkām saņemti resursi par 31LVL;



saņemti seriālizdevumi par 12481 LVL.

Preses pasūtīšanas iespējas
Tā kā brīvo līdzekļu trūkuma dēļ presi nevar abonēt no kalendārā gada sākuma līdz
kalendārā gada beigām, tad nav iespējams pilnvērtīgi izmantot abonēšanas katalogā dotās
iespējas, kā arī izmantot akcijas periodikas pasūtīšanai.
Rūpīgi izanalizējot apmeklētāju pieprasījumu, pieejamo finansējumu, kā arī no
iepriekšējiem gadiem pieejamos uzkrājumus, tika izvērtēti pasūtāmie izdevumi, atsakoties no
populāriem, bet līdzīga satura izdevumiem. Kopā reģiona bibliotēku krājums papildinājies par
9144 (+123 salīdzinot ar 2011.g.) seriālizdevumu eksemplāriem par kopējo summu 12481 LVL
(+756 salīdzinot ar 2011.g.).
Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums
Pateicoties intensīvam krājuma rekataloģizēšanas darbam, līdztekus izvērtējot katra
resursa aktualitāti un fizisko stāvokli, reģionāla bibliotēkas krājumi atbrīvojušies no
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nevajadzīgiem izdevumiem, atvieglinot krājumu. Tas ļauj lietotājiem vieglāk orientēties
piedāvājumā, lasītājs netiek maldināts resursu morālās novecošanās dēļ, krājums tiek intensīvāk
izmantots.
Pavisam krājums reģionā pārskata periodā beigās ir 185407 resursi, kas ir par 10689
resursiem mazāk kā gadu iepriekš.
1.tabula.Reģiona bibliotēku krājumi
Krājums
Krājums
Jaunieguvumi Izslēgtie
pārskata perioda
dokumenti pārskata
sākumā
perioda beigās

Gads

2011.

208699

14129

26732

196096

2012.

196096

14169

24858

185407

-6%

+0.3%

-7%

-5.5%

Salīdz. ar
2011.gadu

Diagrammā redzams, ka krājumam ar katru gadu ir tendence samazināties.Tas nozīmē,
ka arvien vairāk tiek domāts par krājuma atbilstību iedzīvotāju pieprasījumam. Tas tiek
atslogots no nepieprasītiem dokumentiem.
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2.tabula. Finansējums krājuma komplektēšanai
Gads

Krājuma
komplektēšanai

Grāmatām

Periodiskajiem
izdevumiem

2012.

26040

15940

9879

2011.

22922

11197

11725

2010.

18908

7801

11107

3.tabula. Krājums pa dokumentu veidiem
Krājums Grām.
185407

Seriāl. Audio

155661 28728
84%

473

Elektr.

Attēl.

Kart.

Nošu

Nepub. Pār.

502

2

20

6

10

5

15.5%

Pamazām novadu bibliotēkās krājumi tiek dažādoti pa izdevumu veidiem. To
procentuālais sadalījums: grāmatas 84%; seriālizdevumi – 15.5%; pārējie dokumenti – 0.5%.
Atskaites gadā pavisam no krājumiem izslēgti 24858 resursi (2011.g. 26732 resursi),
tātad saglabājusies tendence uz krājumu samazināšanos – izslēgti par 43% vairāk kā uzņemti
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krājumā. Izskaidrojums ir intensīvajā rekataloģizācijas darbā, kas gan atskaites gadā praktiski ir
pabeigts, vienlaikus attīrot krājumus no nevajadzīga balasta.
Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība
Kopējā krājuma apgrozība 2012.gadā 1,3. Palielinājums varētu būt vēl lielāks, bet
atskaites gadā vēl turpinājās krājuma attīrīšana, kura tiek veikta paralēli rekataloģizācijas
procesam. Grāmatu krājuma apgrozība 0.7, bet seriālizdevumu 4.4. Tas nozīmē, ka žurnāli
bibliotēkās tiek daudz aktīvāk lasīti nekā grāmatas.
Rekataloģizācija
Viena no 2012.gada prioritātēm bija pabeigt rekataloģizāciju reģionā un šis darbs ir gandrīz
izdarīts, jo elektroniskajā katalogā ievadīti 97% no reģiona bibliotēku kopējā krājuma.
Atlikušie 3% ir norakstīšanai atliktie resursi, kā arī tie, kas atrodas pie lasītājiem. Darbam
noslēdzoties, varēs precizēt krājumu summārajā uzskaitē pieļautās nepilnības, kā arī pāriet uz
resursu automatizēto izsniegšanu.
Krājuma attīstības politikas novērtējums, analīze
Kopumā krājuma attīstības politikas dokumentā noteiktie kritēriji tika ievēroti, arī izstrādātie
plāni izpildīti, bet ir lietas, kas nav nodaļas spēkos, un vispirms – finansējums. Protams, tas ir
nepietiekams, bet priecē fakts, ka bibliotekāri ir domājuši par iepirkumu kvalitāti. Ja 2011.gadā
par pašvaldības līdzekļiem iegādātajiem resursiem 70% bija daiļliteratūra, tad 2012.gadā
daiļliteratūras īpatsvars samazinājies par 7%.
Nepatīkamu pārsteigumu (un ne jau pirmo gadu) sagādāja grāmatu dāvinājumi akcijā
„Atbalsts lauku bibliotēkām” - daļai no dāvinātajām grāmatām jau sākotnēji bija redzams vājais
pielietojums, jo dažas izdevniecības Grāmatu svētkus izmantoja, lai „dāvinātu” lauku
bibliotēkām vairākus gadus vecus, izdevniecībās noputējušus izdevumus. Ja mēs regulāri
atbrīvojam krājumus no saturā novecojušas un nepieprasītas literatūras, tad dažus šādus
dāvinājumus pieņemam ar atlasi.4.tabula.Smiltenes novada pašvaldības piešķirtie līdzekļi
krājuma komplektēšanai
Rādītājs

2012.

Salīdz. ar 2011.

kopā

7845

+9%

Grāmatām

3670

+14.7%

Periodikai

4014

+0.48%

Pārējie dok.

161

Krājuma
papildināšanai uz 1
iedz.

0.56

+0.05
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5.tabula.Smiltenes bibliotēkas projekti krājuma papildināšanai
Kam iesniegts

Saņemtā summa

Iepirktais/Saņem
tais grāmatu
u.c.dok. sk.

Nr

Projekta nosaukums

1.

Ceļojošās grāmatu kopas ELFLA
„Abulas 4492
Smiltenes novada lauku lauku partnerība”
iedzīvotājiem
Smiltenes
novada
dome
500(līdzfinans.)

960

2.

Draudzīgais aicinājums- Smiltenes sabiedrība
2012
LNB Atbalsta biedrība
Sirsniņa prasa, lai
bērniņš lasa
Grāmatu svētki Smiltenē 226
LBAB

313
37
49

Vairākas pagastu bibliotekāres savos pārskatos atzīmē LNB Atbalsta biedrības aktivitāti
„Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. Biedrības sarūpētās grāmatas bija liels atspaids lasīšanas
veicināšanas programmai bērniem un jauniešiem. Bilskas bibliotēkas vadītāja ar prieku atzīmē,
ka bibliotēka pēc trīs gadu pārtraukuma atsāka piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā „
Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2012”, kuras ietvaros bibliotēkai tika uzdāvinātas 35 jaunas
grāmatas par 149.32 LVL.
Smiltenes bibliotēkai nopietns atbalsts krājuma papildināšanai kā katru gadu ir bijuši
bibliotēkas lasītāju dāvinājumi - kopā 61 privātie dāvinātāji, 28 iestādes un sabiedriskās
organizācijas.
Smiltenes bibliotēkas lasītavā 2012.gadā bija pieejami 9 laikraksti un 46 žurnāli. Pasūtot
periodikas izdevumus, saraksts tiek saskaņots ar Smiltenes valsts tehnikuma un Smiltenes
Centra vidusskolas bibliotekārēm, lai nedublētu šaurāka profila izdevumus par pedagoģiju,
lauksaimniecību, uzņēmējdarbību u.c.
Pārskatu par krājuma komplektēšanu sagatavoja Valkas NCB Kataloģizācijas un apstrādes
nodaļas vadītāja Inta Eglīte.

11

2. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Pakalpojumu attīstība
2012. gadā katrs ceturtais Valkas reģiona iedzīvotājs ir izmantojis publisko bibliotēku
pakalpojumus. Katru darba dienu 42 bibliotekāri katrā Valkas reģiona pilsētā un pagastā ir
piedāvājuši iespiestos dokumentus, informējuši par elektroniskās vides iespējām, aicinājuši
apmeklēt dažādas bibliotēku rīkotās brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, snieguši simtiem
uzziņas par visdažādākajiem jautājumiem, kā arī pildījuši sociālās funkcijas.
Reālajā fiziskajā vidē reģiona bibliotēkās ir saglabājušas tradicionālās apkalpošanas
zonas: abonementi, interneta un periodikas lasītavas, bērnu literatūras nodaļas un rotaļu stūrīši.
Galveno rādītāju analīze, lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums
Valkas NCB pakalpojumus izmantojuši 1586 Valkas pilsētas iedzīvotāju, t. i. par 20 mazāk
nekā 2011. gadā. Vidējais apmeklējums dienā - 169 cilvēki. Dienā vidēji bibliotēka izsniegusi
285 dokumentus. Vidējie darba rādītāji ir palielinājušies, jo palielinājies apmeklējums un
izsniegums.
6. tabula. Valkas NCB darba kvantitāte
Rādītājs

2012.

Salīdz.ar 2011.

1586

-1.2%

535

+3.7%

42641

+17%

t.sk. virtuālie apmeklētāji

5640

+4.7%

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

12548

+1.6%

71745

+4.3%

10550

-14%

847

+5.7%

Lasītāju kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Apmeklējumu kopskaits

Izsniegumu kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
SBA izmantošana

Bērnu un jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā galvenie rādītāji - lasītāju skaits un
apmeklējums ir nedaudz palielinājušies. Samazinājies izsniegums. Bērnu literatūras nodaļas
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darbinieces uzsver, ka krājumā ir ienākusi pietiekami daudz jaunākā literatūra. Tātad
aizbildināties ar lasāmvielas trūkumu nevar.
7. tabula. Valkas NCB darba kvalitāte

Bibliotekārais aptvērums %

27.1

Salīdz. ar
2011.
+0.5

Apmeklējums uz 1 lasītāju

27

+1

Izsniegums uz 1 lasītāju

45

+2

Vidējais apmeklējums dienā

169

+48

Vidējais izsniegums dienā

285

+56

Dokumentu skaits uz 1 lasītāju

30

-1

Dokumentu skaits uz 1 iedzīvotāju

8

-0.3

Rādītāji

2012.

Jaunieguvumu skaits uz katriem 1000
iedzīvotājiem
Krājuma apgrozība
Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju
Izdevumi uz 1 iedzīvotāju krājuma
komplektēšanai

328

+36

1.5

+0.1

45

+2

0.77

+0.22

8. tabula. Valkas NCB lasītājus sastāvs
Kalpotāji
Pensionāri
Strādnieki
Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Bezdarbnieki
Augstskolu un koledžu studenti
Vid. speciālo māc. iest. audzēkņi
Pārējie
Kopā

2012.
232
227
139
535
144
56
22
231
1586

9. tabula. Valkas novada bibliotēku lasītāju sastāvs pēc dzīvesvietas
Valkā

1586

59.2%

Pagastos

1094

40.8%

Kopā

2680

13

%
14.6
14.3
8.8
34
9
3.5
1.4
14.4
100%

Tabulā nr. 9 redzams, ka 59 % lasītāju ir Valkas pilsētā teritorijā, bet laukos- 41 %.
Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu Valkā ( 58% no visiem novada iedzīvotājiem) un pagastos
(42%), lasītāju skaita sadalījums Valkas novadā ir vienmērīgs.
10. tabula. Valkas reģiona publisko bibliotēku darba kvantitāte
2012.

Salīdz.ar
2011.

7712

+0.6%

2198

+0.6%

180377

+5.8%

56251

-8.9%

234194

-0.82%

42442

-3.1%

3500

+47%

Rādītājs
Lasītāju kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18
gadiem
Apmeklējumu kopskaits
t. sk. bērni un jaunieši līdz 18
gadiem
Izsniegumu kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18
gadiem
SBA izmantošana

Lasītāju skaits bibliotēkās, salīdzinot ar 2011. gadu, ir nedaudz palielinājies – par 48
lasītājiem. Arī 2012. gadā reģiona bibliotēkās turpinās tendence – apmeklējums pārsniedz
izsniegumu. No kopējo bibliotēku skaita septiņās parādās, ka apmeklējums lielāks nekā
izsniegums.
Secinājums - šajās bibliotēkās apmeklētāji savu interešu apmierināšanai un brīvā laika
pavadīšanai vairāk izmanto informācijas tehnoloģijas nekā grāmatas un periodiku lasīšanai
mājās. Diemžēl samazinājušies bērnu un jauniešu bibliotekārās apkalpošanas rādītāji.
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11. tabula. Valkas reģiona publisko bibliotēku darba kvalitāte

Bibliotekārais aptvērums %

27.3

Salīdz. ar
2011.
+0.9

Apmeklējums uz 1 lasītāju

23.4

+1.2

Izsniegums uz 1 lasītāju

30.4

-0.4

30

+2

Vidējais izsniegums dienā

38.7

-0.1

Dokumentu skaits uz 1 lasītāju

27.3

+0.9

Dokumentu skaits uz 1 iedzīvotāju

6.6

-0.3

Jaunieguvumu skaits uz katriem 1000
iedzīvotājiem
t.sk.
grāmatas
seriālizdevumi

502
172
330

+8
-2
+10

Krājuma apgrozība

1.3

+0.2

Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju

39.8

+2.5

0.87

+0.46

3.2

+1.67

Rādītājs

Vidējais apmeklējums dienā

Izdevumi uz 1 iedzīvotāju krājuma
komplektēšanai
Izdevumi uz 1 lasītāju krājuma
komplektēšanai

2012.

Dažas tendences pagastu bibliotēku darba rādītājos
Valkas reģionā 14 pagastu iedzīvotājus apkalpo 20 publiskās bibliotēkas.
12. tabula. Valkas reģiona pagasta bibliotēku darba kvantitāte
2012.

Salīdz.ar
2011.

2990

-3%

915

+2.5%

61140

-6.5%

28464

-11%

101281

-4704

16311

+4%

Rādītājs
Lasītāju kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Apmeklējumu kopskaits
t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem
Izsniegumu kopskaits
t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem

13. tabula. Valkas reģiona pagasta bibliotēku darba kvalitāte
Rādītājs

2012.

15

Salīdz. ar

Apmeklējumus uz 1 lasītāju

20.4

2011.
-0.8

Izsniegumus uz 1 lasītāju

33.9

-0.5

Iedzīvotāju skaits uz 1 bibliotēku

604

-14

Izsniegumu skaits uz 1 bibliotekāru

4823

-224

Pagastu bibliotekāri savos pārskatos, analizējot 2012. gada darba rādītājus, norāda uz
dažādiem rādītāju palielināšanās vai samazināšanās iemesliem. Piemēram, Birzuļu bibliotēkas
vadītāja raksta, ka pēdējā gada laikā ir samazinājis interneta lietotāju skaits. Tas izskaidrojams
ar to, ka daļai lietotāju tagad internets ir pieejams mājās. Toties priecē grāmatu izsniegums
bērniem, jo tiek praktizēta grāmatu priekšā lasīšana pirmskolas vecuma bērniem. Vēl
bibliotekāre novērojusi, ka pieaug nozaru literatūras izsniegums.
Ērģemes bibliotēkas vadītāja atzīmē, ka 2012 gadā lasītāju ir kļuvis par 15 mazāk. Tas
izskaidrojams ar to, ka diemžēl aktīvākie un ilggadējākie lasītāji veselības dēļ to vairs nespēj
darīt. Jaunieši un strādājošie cilvēki dodas uz pilsētu. Samazinājies apmeklējums, kas saistīts ar
datoru izmantošanu, jo arvien vairāk šis pakalpojums iedzīvotājiem ir pieejams mājās.
Kārķos 2012.gadā bibliotēku apmeklēja 29% no pagasta iedzīvotājiem (+7%, salīdzinot
ar 2011.gadu), arī apmeklējumu skaits mazliet palielinājies (+5%), taču izsniegumus
samazinājies par 1/3 daļu. 34% no lasītājiem – 1.-9.klašu skolnieki, vidusskolnieki, tehnikumu
audzēkņi (līdz 18 gadu vecumam). Otra lielākā lasītāju daļa ir strādājošie – 29% , pensionāri –
18%, bezdarbnieki – 16%, studenti - 3%. 67% no lasītājiem sievietes. Lielākais apmeklējums
reģistrēts 27.augustā - 38, lielākais izsniegums 2.janvārī - 109 vienības. 2% lasītāju grāmatas
bibliotekāre pienesa mājās. Bibliotēka atrodas pašvaldības ēkas otrajā stāvā - veciem cilvēkiem
un invalīdiem ar kustību traucējumiem tā nav pieejama.
Plāņu bibliotekāre raksta, ka 2012.gadā pakalpojums tika sniegts vājredzīgai meitenītei,
kurai grāmatas tika pasūtītas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiāles.
Jaunklidža bibliotēkas vadītāja raksta, ka nedaudz (par 4% ) samazinājies interneta
lietotāju skaits, jo iedzīvotāji paši sev iegādājas portatīvos datorus. Līdz ar to palielinājies
bezvadu interneta lietotāju skaits, kuri šo pakalpojumu izmanto ārpus bibliotēkas darba laika.
Visās reģiona bibliotēkās galvenie bibliotēkas pakalpojumi ir bez maksas – grāmatu,
preses u.c. dokumentu izsniegšana, uzziņas, interneta pakalpojumi, datubāzu izmantošana,
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datorlietošanas apmācības u.c. Maksas pakalpojumi ir kopēšana, izdrukas, materiālu skanēšana.
Valkas bibliotēkai apstiprināta telpu īre.
Uzziņu un informācijas darbs
Neskatoties uz IT iespējām, lasītāji aktīvi izmanto pieejamo uzziņu literatūras klāstu
mācību vajadzībām, rakstot projektu darbus un pētījumus. Pēdējo divu gadu laikā ir pieaudzis
uzziņu literatūras pieprasījums, īpaši skolēnu vidū. Acīmredzot, rakstot pētnieciskos darbus,
skolotāji iesaka izmantot drukātos izziņas avotus, ne tikai interneta resursus.
Katru gadu uzziņu literatūras krājums tiek papildināts ar jaunām grāmatām dažādās
zinātņu nozarēs. 2012. gadā liels pieprasījums bija pēc literatūras psiholoģijā, pedagoģijā,
ekonomikā, menedžmentā, lauksaimniecībā, vēsturē un ģeogrāfijā.
Īpaši aktīvs periods uzziņu sniegšanā bija projektu nedēļas, kurās skolēni izstrādāja
pētnieciskus darbus par dažādām tēmām, kā arī mācību gada sākumā un eksāmenu laikā. Arī
studenti izmanto bibliotēkas uzziņu un mācību literatūras krājumu. Aizvien vairāk tiek
pieprasītas uzziņas, kas ir saistītas ar novada vēsturi. Arvien biežāk uzziņas sniedzam
elektroniski.
Lielākoties bibliotēkas darbinieki konsultē savus lasītājus par elektronisko katalogu
izmantošanu un to iespējām. Valkas NCB tas notiek gan individuāli, gan kolektīvā veidā. Tiek
popularizēts Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
http://valka.biblioteka.lv/Alise/
Tiek izmantots tuvāko kaimiņu - Valmieras integrētās bibliotēkas kopkatalogs
http://valmiera.biblioteka.lv/Alise , Latvijas - Igaunijas robežpilsētas Valgas Centrālās
bibliotēkas katalogs http://riksweb.valgark.ee/index.asp?action=100 , kā arī valsts nozīmes
bibliotēku kopkatalogi , LNB datubāzes u.c. elektroniskie avoti.
Pozitīvi ietekmē uzziņu informatīvo darbu Valkas tūrisma informācijas centra un
termināla atrašanas vieta bibliotēkas tuvumā. Īpaši vasaras laikā, kad pēc informācijas griežas
ārzemju tūristi.
Smiltenes novada bibliotēkas uzziņu un novadpētniecības krājumu visvairāk izmantoja
skolēni un studenti (dienas nodaļu un neklātienes), meklējot materiālus referātiem, kursa
darbiem un diplomdarbiem.
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Liels atbalsts uzziņu meklēšanā bija LNB katalogiem un datubāzēm, LETONIKAI,
Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogam. Jau astoto gadu bibliotēkā
varēja izmantot LURSOFT laikrakstu bibliotēku datubāzi, kā arī bibliotēka piedāvāja iespēju
iegūt informāciju no LURSOFT uzņēmumu datu bāzes, uzņēmumu reģistra. Visplašāk
izmantotie interneta informācijas meklētāji joprojām ir: www.google.lv, http://www.latne.lv ērts

instruments

meklēšanai

lielos

informācijas

masīvos,

www.zl.lv,

www.1188.lv,

http://www.csdd.lv/. Tika izmantots arī kalendārs bibliotēkām.
Lielai daļai apmeklētāju patīk, ka atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem noliek
priekšā jau gatavas. Skolēniem, studentiem jau no pirmās bibliotēkas apmeklējuma dienas tiek
rādīts, kā orientēties plašajā bibliotēkas krājumā. Bieži tiek sniegtas individuālas konsultācijas
studentiem un skolnēniem, kā informācijas meklēšanā izmantot LNB datubāzes, Valkas,
Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku kopkatalogu. Bezdarbniekiem tika rādīts izmantot
interneta resursus darba meklēšanā.
Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkā bieži vien lasītāji paši, it īpaši
vidusskolēni un studenti, iesaistās informācijas meklēšanas procesā. Sarežģītākās uzziņas tiek
atzīmētas uzziņu uzskaites burtnīcā, uzrādot arī informācijas avotus. Pateicoties tam, ka
Smiltenes novada dome radusi iespēju dāvināt bibliotēkām o-kartes, vairāk nekā citus gadus
informācija tika sniegta telefoniski (bibliotēkā nav stacionārā telefona kopš 1994.gada).
Arī Smiltenes novada Grundzāles pagasta bibliotēkā uzziņu meklēšanā tiek izmantota
gan uzziņu literatūra, gan internets un elektroniskie katalogi. Lietotāji, sevišķi skolēni, tiek
apmācīti elektronisko resursu izmantošanā. Interese par bibliotēkas informācijas iespējām
pēdējos gados pieaug, jo daudzi pakalpojumi tiek elektronizēti: e-iepirkšanās, e-maksājumi u.c.
Iespējams plašāk iepazīt visdažādākās tēmas internetā. Ir iespēja lasīt presi internētā, bet tas nav
īpaši populāri lasītāju vidū.
Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēkā salīdzinājumā ar citiem gadiem,
pieprasījumi kļūst arvien sarežģītāki. Ir pieprasījumi gan teksta, gan attēlu meklēšanā, gan par
konkrētu nozari. Dažas no uzziņām: krāsu psiholoģiskā ietekme uz cilvēku, dārza dizaina
veidošana, par dažādām slimībām, ļoti daudz par lauksaimniecību, dabu, ēdienu gatavošanu u.c.
Arī citās Valkas reģiona bibliotēkās uzziņu informācijas darbs tiek veikts izmantojot
visus iespējamus informācijas resursus. Kā raksta atskaitē Valkas novada Valkas pagasta Sēļu
bibliotēkas vadītāja Dzidra Jevsejeva: Iedzīvotājiem ir radies priekšstats, ka bibliotēka var visu,
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un tur var uzzināt visu, kā arī vienmēr tiks sniegta jebkura palīdzība pat sociālo jautājumu
risināšanā!
Pārskatu par uzziņu darbu sagatavoja sistēmadministratore Irina Grīslīte.
Bibliotēku pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām
Novadu bibliotēkas ir sociālas institūcijas, kuras apmeklē dažādu sociālo un ekonomisko
grupu pārstāvji, tai skaitā sociāli neizsargātās grupas – bērni, pensionāri, cilvēki ar īpašām
vajadzībām, bezdarbnieki. Visizplatītākie šķēršļi bibliotēku apmeklējumam personām ar īpašām
vajadzībām ir to izvietojums ēkās, pie kurām nav uzbrauktuvju, kā arī to atrašanās ēku augšējos
stāvos. Valkas reģionā tikai pie 6 bibliotēkām ieejas zonā ir uzbrauktuves. Pārējās 18 cilvēki ar
īpašām vajadzībām bez citu palīdzības nevar iekļūt. 8 bibliotēkas izvietotas ēku otrajos stāvos,
bet 1 trešajā stāvā. Tomēr tas nenozīmē, ka šie cilvēki netiek apkalpoti. Pagastu bibliotekāri labi
pārzina situāciju savās teritorijās un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek praktizēta grāmatu
pienešana mājās. To dara gan pats bibliotekārs, gan radi un kaimiņi, kā arī vietējie pastnieki. Te
sekmīgi darbojas bibliotekāra prasme apzināt vietējos iedzīvotājus, kam nepieciešama palīdzība.
Pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām grāmatas mājas atskaites gadā piegādājušas
10 bibliotēkas
Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai
Bibliotēku darba laiki ir saskaņoti ar apmeklētāju vēlmēm. 2012. gadā izmaiņas darba
laikos nav veiktas.
Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums
Lai ātrāk un kvalitatīvāk varētu apmierināt lasītāju pieprasījumus pēc speciālās
literatūras vai retākiem izdevumiem, aktīvi tiek izmantoti arī citu bibliotēku krājumi. „Liela
interese ir par ceļojumiem, ezotēriku, astroloģiju, slavenu cilvēku
dzīvesstāsti un, protams, latviešu daiļliteratūra,” atzīst Ērģemes
bibliotēkas vadītāja. Valkas reģionā SBA kārtā saņemto un
izsniegto dokumentu kopskaits aizvadītajā gadā ir 3500 (+829). No
tiem saņemti 1767, izsniegti 1733.
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SBA pakalpojumi izmantoti visās reģiona bibliotēkās. Visvairāk saņemtie un izsniegtie
dokumenti: Valkas bibliotēkā 847 (+46), Sedas bibliotēkā 387 (+230), Plāņu pagasta Jaunklidža
bibliotēka 355 (+213), Strenču pilsētas bibliotēkā 319 (+40), Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkā
264 (+96), Smiltenes pilsētas bibliotēkā 261 (+14). Visaktīvākā grāmatu apmaiņa notiek novadu
robežās, bet tiek meklētas dažādas iespējas, lai nogādātu vajadzīgo grāmatu arī kaimiņu novada
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bibliotēkas lasītājam. Paldies par to visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, īpaši Swedbank
darbiniekiem, kuri regulāri nogādā grāmatas starp Strenčiem un Valku!
No Rīgas SBA kārtā saņemti 55 dokumenti. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, šis skaitlis ir nedaudz palielinājies (+14), bet pakalpojumu
izmantojušas tikai novadu galvenās bibliotēkas: Valkā saņemtas 34
grāmatas, Strenčos un Smiltenē – katrā 9. Grāmatas pārsvarā pasūtītas no
LNB, arī no RSU un LU bibliotēkām. DEP ceļā Valkas bibliotēka saņēmusi
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3 dokumentus. Vienā gadījumā gan pasūtītais dokuments netika atrasts (iztrūka eksemplārs), bet
vajadzīgo atradām Liepājas ZB. Paldies kolēģiem par atsaucību! Visus pasūtījumus varētu
sadalīt trīs līdzīgās daļās: 1) literatūra mācībām, 2) darbam nepieciešamie materiāli, 3) grāmatas
brīvajam laikam, pašizglītībai.
Plāņu bibliotēka joprojām savai mazajai lasītājai pasūta grāmatas no Latvijas Neredzīgo
bibliotēkas Cēsu filiāles. Strenču bibliotēkai izveidojusies sadarbība ar Valmieras integrēto
bibliotēku, kur arī var atrast nepieciešamo grāmatu. Smiltenes bibliotēkas lasītājiem ir iespēja
saņemt grāmatas no citu resoru bibliotēkām: Smiltenes Centra vidusskolas, BSA
Smiltenes filiāles un Smiltenes tehnikuma bibliotēkām.
Ir prieks, ka mazā Kārķu bibliotēka var izpalīdzēt gan Valkas, gan Smiltenes bibliotēkām,
raksta bibliotēkas vadītāja. Kopumā sadarbību SBA jomā var atzīt par ļoti veiksmīgu.
Pārskatu par SBA darbu sagatavoja Valkas NCB galvenā bibliotekāre Jana Čākure.
Pakalpojuma pieejamība Valkas NCB lasītāju apkalpošanas nodaļā
Automatizētu grāmatu izsniegšanu palīdz ne tikai ērti pārskatīt atsevišķu eksemplāru
atrašanās vietu (kurā Valkas reģiona bibliotēkā ir meklētais izdevums, vai ir plauktā, pie kura
lasītāja un uz kādu termiņu izsniegts), bet arī kontrolēt izdevuma atdošanas termiņus. Arvien
vairāk lietotāju sāk izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu un iespēju patstāvīgi
pārliecināties, vai bibliotēkas krājumā ir vajadzīgais nosaukums.
Tā kā Valkas NCB jau sesto gadu tiek veikta automatizētā vienotā lasītāju reģistrāciju, ir
iespējams viegli noteikt visas bibliotēkas lasītāju skaitu. Uz 2012.gada

decembra beigām

bibliotēkas lasītāju datubāzē reģistrēti 1586 lasītāji. Virtuālo apmeklētāju skaits - 5640. Tas ir
ievērojami vairāk nekā 2011. gadā (+253).
Lasītavas piedāvātos pakalpojumus izmanto gan uz vietas, gan iespēju žurnālus vakaros
ņemt arī uz mājām. Iepriekšējo gadu žurnāli tiek izsniegti uz mājām uz 5 dienām. Šo iespēju
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labprāt izmanto vairāk kā 47 Valkas iedzīvotāji Uzziņu lasītavu apmeklē skolēni, dažādu
mācību iestāžu audzēkņi, studenti, pensionāri, mājsaimnieces, bezdarbnieki.Lietotājiem lasītavā
pieejami 2 datori. Tiek izmantoti arī divi datori abonementā. Lietderīgākai laika ietaupīšanai
tiek praktizēts iepriekšējais pieraksts. Uzziņu lasītavas datori nav pieejami skolēniem spēļu
spēlēšanai.Apmeklējuma mērķi-informācijas iegūšana, kursa darbu, projektu rakstīšana un
dažādu e-pakalpojumu veikšana.
4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Valkas reģionā bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu veic 24 publiskās bibliotēkas
un 18 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas. Atsevišķas bērnu literatūras nodaļas ir Valkas un
Smiltenes bibliotēkām. Valkas bibliotēkā bērnu nodaļa atrodas vienā ēkā ar pieaugušo lasītāju
nodaļu, Smiltenē bērnu nodaļa izvietota kultūras centra ēkā. Pagastu bibliotēkās iespēju
robežās ir izveidotas bērnu apkalpošanas zonas - mazākajiem lasītājiem rotaļu stūrīši. Bērnu
un jauniešu krājums ir nodalīts no pieaugušo krājuma.
14. tabula. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem bibliotekārās apkalpošanas kvantitātes rādītāji
Novads

Smiltenes
10 bibl.
Strenču
5 bibl.
Valkas
9 bibl.
Kopā

Lasītāju skaits
2011.
2012.

+
-

Apmeklējumu kopskaits
2011. 2012.
+
31318 26694 -15%

Izsnieguma kopskaits
2011. 2012. +
22607 23704 +5%

1164

1164

243

229

-5.7%

9450

8590

-9%

3491

3052

756

805

+6.5%

21006

20970

-0.2%

17704

15686 -11%

2163

2198

+1.6%

61774

56254

-9%

43802

42442 -3%

21

-13%

15. tabula. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem bibliotekārās apkalpošanas kvalitāte

Apmeklējums uz 1 lasītāju

25.6

Salīdz. ar
2011.
-2.9

Izsniegums uz 1 lasītāju

19.3

-0.95

Vidējais apmeklējums dienā

9.3

-0.87

Vidējais izsniegums dienā

6.9

-0.3

Bērnu grāmatu skaits uz 1 lasītāju

12.2

-0.48

Bērnu grāmatu apgrozība

1.6

+0.01

Rādītājs

2012.

Veiktais aprēķins krājuma apgrozībā tomēr neatspoguļo reālo situāciju bērnu
bibliotekārajā apkalpošanā, jo bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem tiek izsniegtas ne tikai
grāmatas, kas kataloģizētas kā bērnu grāmatas, bet arī nozaru literatūra, dažādi uzziņu krājumi,
mācību grāmatas un citi dokumenti.
Lasītāju skaits bērnu apkalpošanā ir nedaudz palielinājies, bet pārējie rādītāji diemžēl
samazinājušies. Jau vairākus gadus vērojama tendence, ka bibliotēkās apmeklējumu kopskaits
bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem lielāks nekā izsniegums. Atskaites gadā 19 bibliotēkās
apmeklējums bērnu apkalpošanā pārsniedz izsniegumu. Bibliotekāri to pamato: līdz ar jauno
tehnoloģiju ienākšanu bibliotēkās bērni un jaunieši savu interešu apmierināšanai un brīvā laika
pavadīšanai

vairāk

izmanto

elektronisko

informāciju,

piemirstot

par

drukātajiem

iespieddarbiem, kā arī apmeklē bibliotēkas lai izklaidētos, spēlējot datorspēles. Kā pozitīvu
tendenci, kāpēc apmeklējums dominē pār izsniegumu, jāmin dažādie tematiskie pasākumi,
kurus daļa bērnu labprāt apmeklē.
Plāņu bibliotekāre raksta, ka bibliotēku apmeklē 39 bērni. Beidzoties nodarbībām
bērnudārzā un skolā bibliotēku piepilda bērnu balsis. Bibliotēkā uzturēties bērniem ir
interesanti, jo viņus gaida spēles, iespēja zīmēt, noskatīties filmas, satikties ar draugiem.
Spēlēties kopā ar bērniem nāk jaunās māmiņas. Mazajiem bibliotēkā tāfele un leļļu rati sagādā
patiešām prieku. Skolēni ne tikai izmanto datoru un internetu, bet ļoti labprāt spēlē galda spēlesRiču –raču, dambreti, cirku, domino.
Bilskas bibliotēkas vadītāja par savu darbu raksta :Domāju, ka rādītāju palielinājums bērniem ir
saistīts ar to, ka pēc trīs gadu pārtraukuma atsākām piedalīties lasīšanas veicināšanas
programmā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Šis projekts patiešām ir ļoti vērtīgs lasīšanas
veicināšanai. Projektā iesaistījās 32 bērni, kas ir 44% no visiem Bilskas skolas skolēniem.
Domāju, šis rādītājs nav slikts, ņemot vērā, ka skolā mācās daudz bērnu no citiem pagastiem,
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kuri mūsu bibliotēku neapmeklē. Īpaši aktīvi bija bērni 1.-2. un 3.-4. klašu grupās. Lielu
atbalstu šeit sniedza šo klašu audzinātājas, kontrolējot lasīšanas gaitu, lai grāmatiņa uz ilgāku
laiku nepazustu pie viena lasītāja. Decembra beigās notika projekta noslēguma pēcpusdiena,
kurā lasīšanas eksperti dalījās iespaidos par izlasītajām grāmatām, pildīja atjautības uzdevumus
par Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu tematiku pa klašu grupām, mielojās pie bibliotēkas
sagādātā cienastu galda un katrs saņēma nelielas dāvaniņas no bibliotēkas. Visus priecēja
pagasta pirmsskolas vecuma bērnu ansamblītis „Šurumburums”.
Birzuļu bibliotēka saglabājusi labu sadarbību ar Bilskas pamatskolas bērnudārza
grupiņu ‘Bitītes”. Lai rosinātu bērnus lasīt, tāpat kā iepriekšējos gadus, vecākā grupiņa (4-6 g.v.
bērni) ieradās bibliotēkā uz lasīšanas stundu. Šajās nodarbībās bibliotekāre lasīja bērniem
atbilstošu grāmatu, kopīgi ar bērniem to pārrunāja. Bieži izspēlēja saturu pa lomām. Ja bērnu
skaits nepārsniedza 4 (tik cik ir lietotāju datori), tad katrs bērns tika aicināts izlasīto uzzīmēt
programmā molberts.
Strenču novada Jaunklidža bibliotēkā lielākā bērnu apmeklētība ir vasaras un ziemas
brīvlaikā. Lasītāju skaits starp bērniem diemžēl samazinājies, jo bērni aiziet mācīties uz citām
skolām.
Lai piesaistītu bērnu uzmanību grāmatām, regulāri bērnu stūrītī tika iekārtotas
tematiskas materiālu izstādes. Piemēram: „Lāču, Lācēnu, Lāčuku dienas”, „Pavasara
pieskārieni”, „Veltījums Mātes dienai”, „Mārtiņdienā” u. c. Starptautiskajai Bērnu aizsardzības
dienai tika veltīta zibakcija „Pasakas lieliem un maziem”. Akcijas laikā pasaku grāmatas bija „it
kā izkāpušas no plauktiem” un atradās citās vietās: uz grīdas, uz kāpnēm, ārā pie durvīm, blakus
datoriem, garderobē un citur. Tā kā bērnu literatūra atrodas vienā telpā ar pieaugušo literatūru,
tad arī bērniem nav liegta iespēja iepazīties ar pieaugušajiem domātām izstādēm. Visvairāk
bērni izrādīja interesi par senlietām. Bibliotekāre atzīmē, ka pusaudži labprāt iesaistās
pasākumu organizēšanā, kas notiek bibliotēkā – saieta namā. Viņi novērtē to, ka viņiem uzticas
un ļauj darboties. Bibliotēkas – saieta nama teritorijā 2012. gadā tika uzstādītas šūpoles
mazajiem bērniem. Arī tā var piesaistīt apmeklētājus!
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Krājuma veidošana
16. tabula. Bērnu krājuma veidošana Smiltenes, Strenču un Valkas novados
Krājums gada t.sk.
Ienācis
Krājums
sākumā
bērnu
kopā
t.sk. grāmatas t.sk.bērnu gada
grāmatas grāmatas pieaugušajiem grāmatas beigās
196096
27430
4858
4012
849
185407
14%
83%
17%
Lasītāju sk.
kopā 7712

t.sk. pieaugušie
5514

t.sk.bērnu
grāmatas
26805
14.5%

t.sk. bērni/jaunieši
2198

Tabulā redzams, ka no kopējā jauniegādāto grāmatu skaita 17 % sastāda bērnu grāmatas.
Uz 01.01. 2013. reģiona bibliotēku krājumos ir 26805 bērnu grāmatas jeb 14,5 % no kopējā
krājuma. Attiecībā pret lasītāju skaitu redzams, ka pieaugušajiem 5514 lasītājiem iegādātas
4012 grāmatas, bet 2198 lasītājiem - 849 grāmatas. Vidēji uz vienu pieaugušo lasītāju iegādātas
0.7 jaunas grāmatas, bet vidēji uz vienu bērnu lasītāju – 0.4. Salīdzinot ar 2011. gadu, atskaites
periodā par 68 vienībām krājumā mazāk ir ienākušas bērnu grāmatas.
Strenču novada Jaunklidža bibliotēkā krājums tiek komplektēts ar domu, lai radītu
bērnos interesi par grāmatām – sākot ar atraktīvām rotaļgrāmatām, enciklopēdijām un beidzot ar
sēriju “Skolas romāns”. 2012.gadā iegādātas 11 jaunas grāmatas (12% no kopējā jaunieguvumu
skaita) dažādām bērnu un jauniešu vecuma grupām. Tas ir par 10% mazāk nekā 2011.gadā, jo ir
samazinājies arī jaunieguvumu kopējais skaits un finansējums
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta, ka 2012. gadā īpaša vērība
tika veltīta bērnu grāmatu komplektēšanai latviešu valodā. Lai arī šīs bibliotēkas mikrorajonā
pārsvarā dzīvo krievu tautības cilvēki, krievu valodā bērnu literatūru vairs netiek iepirkta, jo
bērniem vairs problēmas nesagādā lasīšana latviešu valodā, un esošais latviešu literatūras
piedāvājums neapmierina jaunos lasītājus. Bērnu un jauniešu literatūras krājums tiek veidots ar
domu radīt interesi par grāmatām, sākot ar izdevniecības Zvaigzne ABC izdevumiem pašiem
mazākajiem spēļu un skaņu grāmatu veidā, beidzot ar uzziņu izdevumiem un enciklopēdijām
bērniem. Jauniešiem iegādātas grāmatas sērijā „Skolas romāns”. Bibliotekāre atzīmē, ka
jauniešu vidū populārākās ir Kristīnes Ulbergas – Rubīnes grāmatas „Es grāmatas nelasu” un
„Es grāmatas nelasu 2”.
Lielu paldies bibliotekāri saka labdarības projektam „ Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”,
kura ietvaros jaunas grāmatas saņēma Grundzāles, Jērcēnu, Kārķu, Palsmanes, Plāņu,
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Smiltenes, Variņu, Valkas publiskās bibliotēkas un Valkas ģimnāzijas bibliotēka. Novembrī
no LNB Bērnu literatūras centra tika saņemti papildus 9 grāmatu nosaukumu 149 eksemplāri
par summu 613.55 LVL. Grāmatas tika sadalītas bibliotēkām, kuras aktīvi darbojas
programmā „ Bērnu žūrija 2012.” un darbosies arī 2013. Gadā. Kopumā lasīšanas veicināšanas
programmai „ Bērnu un jauniešu žūrija” Valkas reģiona bibliotēkas saņēma grāmatas par 777
LVL, kas ļāva lasīšanas programmā iesaistīties apmēram 400 jaunajiem lasītājiem no 17
bibliotēkām.
Valkas NCB bērnu krājuma papildināšanai bez grāmatām vēl iegādājusies 23
audiovizuālos resursus par 53 LVL, t.sk. 16 filmas un 7 eks.CD.
Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana
Kopējo tendenci uzziņu darbā savā pārskatā izsaka Strenču bibliotēkas darbinieces: Liela
daļa bērnu un jauniešu mācās viens no otra un vajadzības gadījumā jautājuma atrisinājumu gūst
no saviem vienaudžiem, tā kā reti ir tie gadījumi, kad nepieciešamos jautājumus uzdod
bibliotekāram. Pārsvarā tie ir lūgumi pēc palīdzības, lai izveidotu e-pastu. Taču mēs sekojam
līdz, lai bērni internetā justos droši un pasargāti. Nepieļaujam bērniem un jauniešiem skatīties
un spēlēt vardarbīga rakstura spēles un sižetus. Par šiem mūsdienās aktuālajiem jautājumiem
informējam bērnus un jauniešus uz vietas bibliotēkā.
Valkas bibliotēkā uzziņu un informācijas darbā ar bērniem tiek izmantotas darba formas:


pirmā tikšanās ar bibliotēku (pasākumi bibliotēkas iepazīšanai);



lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana( tematiskas pēcpusdienas,
lasījumi, krustvārdu mīklu risināšana u.c.).

Uzziņas galvenokārt sniegtas mutiski, izmantojot bibliotēkā pieejamos uzziņu avotus:
enciklopēdijas (universālas un tematiskas), rokasgrāmatas (tematiskas - nozarēm, atsevišķām
profesijām), ceļvežus (ziņas par ģeogrāfiskām vietām, kultūras pieminekļiem u.tml.),
novadpētniecības materiālus.
Brantu bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta, ka var priecāties par bērnu un jauniešu
prasmēm orientēties sociālajos tīklos, par labajām zināšanām informācijas meklēšanā.
Interešu grupu darbs
Atskaites gadā Valkas Bērnu literatūras nodaļā par lasītājiem reģistrēti 48 pirmsskolas
vecuma bērni. Ar vecākiem notikušas individuālas pārrunas. Tās notikušas tad, kad vecāki kopā
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ar bērniem apmeklējuši bibliotēku. Vecākiem tiek ieteiktas jaunākās un interesantākās
grāmatas. Visaktīvāk sadarbība ar vecākiem notiek vasarā, kad Bērnu literatūras nodaļā sākas
darbs pie lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu un jauniešu žūrija” .Vecāki bērniem
labprāt izvēlējās Indras Sproģes grāmatu un videoierakstu „Joka pēc alfabēts” un grāmatu
„Miljons”, kā arī citas mazajiem lasītājiem domātās grāmatas. Bērnu literatūras nodaļā
visplašākais grāmatu klāsts ir jaunākā skolas vecuma bērniem. Zēni ar interesi lasa grāmatas no
sērijas „Vāģi”- 63 izsniegumi, kā arī skatās „Vāģi” DVD – 11 izsniegumi.
Sadarbības tīkls
Bērnu bibliotekārajā apkalpošanā sadarbības tīkls saglabājies tradicionālais - tās ir
skolas, bērnudārzi un jauniešu interešu centri. Valkas bibliotēkai kā sadarbības partneris klāt
nācis pensionāru klubs „ Zelta rudens”, kura dalībnieces labprāt vairākas reizes gadā iegriežas
bibliotēkā, lai palasītu bērniem priekšā pasakas.
Palsmanes bibliotēkas vadītāja par savu sadarbību ar skolu raksta: Kopā ar pamatskolas
skolotājām sastādām katrai klasei ieteicamās literatūras sarakstu. Bērni lasa, tālāk kopā
pārrunājam izlasīto. Atrodam tādas grāmatas, kas interesē arī zēniem. Iepazīties ar bibliotēku
nāk bērnudārza vecākā grupiņa. Atlasu grāmatas, ko audzinātājām lasīt mazajiem priekšā.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Veiksmīgākais lasīšanas veicināšanas pasākums viennozīmīgi ir lasīšanas veicināšanas
programma „Bērnu žūrija un jauniešu”. Tam ir vairāki iemesli:
 aizrauj lasīšanas process un interesantas grāmatas;
 par padarīto darbu – neliels atalgojums ( košļājamā gumija, aprocīte
u.t.t.);
 bērna iespēja izcelties uz citu skolēnu fona, pašapziņas celšana.
Valkas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā atskaites gadā izliktas 26 izstādes un notikuši
38 tematiski pasākumi. Viena no veiksmīgākām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm bibliotēkā „Bērnu un jauniešu žūrija”. 2012. gada 28. februārī 28 lasīšanas eksperti brauca uz teātra izrādi
„Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta" Strenču kultūras namā. Bērniem bija jāņem līdz
dāvana Karlsonam- zīmējums. Zīmējumi tika izstādīti kultūras nama foajē. Skaistāko un
interesantāko zīmējumu autori saņēma balvas no Karlsona.
14. februārī, atzīmējot Valentīndienu, notika tematiska pēcpusdiena, kurā piedalījās 8 bērni.
Bibliotekāre stāstīja, kā svētki radušies, lasīja grāmatu „Alberta meklē mīlestību”, spēlēja spēli
„Atrod pāri”. Noslēgumā - zīmējumu konkursa dalībnieku apbalvošana.
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2012. gadā aizsākās sadarbība ar pensionāru kluba „Zelta rudens” dalībniecēm. 16. martā
bērnu literatūras nodaļā notika pasākums “Pasaku pēcpusdiena”. Kluba aktīvistes stāstīja, lasīja
un teatralizēti izspēlēja latviešu tautas pasakas. Pasākumā piedalījās 21 mazais bibliotēkas
apmeklētājs.
8. maijā notika literatūras pēcpusdiena „Mana mīļākā grāmata. Iesaku izlasīt!”. Pasākumā
piedalījās pensionāru kluba dalībniece S. Šavalgina, kura bērniem pastāstīja par savu mīļāko
bērnudienu grāmatu K. Skalbes „Kaķīša dzirnavas”. Bērni noklausījās fragmentus no grāmatas.
Pasākuma dalībnieki stāstīja par savām mīļākajām grāmatām.
2012. gadā Latvijā notika akcija „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO Pasaules
mantojuma izzināšana”. Akcijas mērķis - veicināt bibliotēku apmeklētājus apzināt pasaules
kultūras un dabas mantojumu, tajā pašā laikā neaizmirst par Latvijas unikālajām vērtībām un
lepoties ar tām. Valkas bibliotekāres izvēlējās Kanaimas nacionālo parku Venecuēlā un
salīdzināja to ar Latvijas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. No marta līdz maijam Bērnu
literatūras nodaļā bija skatāma izstāde. Tajā bija izliktas 40 grāmatas un 10 periodiskie
izdevumi. Katru aprīļa mēneša ceturtdienu notika interaktīvās pēcpusdienas - bērni ar interesi
skatījās slaidrādi par kopīgo un atšķirīgo Kanaimas nacionālajā parkā un Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervātā. Kopā tika lasīta grāmata „Augšup”. Skolēni risināja krustvārdu mīklu un
zīmējumos attēloja skaistākās vietas Venecuēlā un Latvijā.
10. maijā tematiskajā pēcpusdienā „Paskatīties, kas pasaulei otrā pusē” bērni bibliotēkā
tikās ar ceļotāju un fotogrāfu, dabas draugu un putnu pazinēju valcēnieti Daini Jansonu.
VKKF "Vidzemes kultūras programmas – 2012." projektu konkursa ietvaros tika saņemts
finansējums pasākumu ciklam „Satiec, uzklausi, izlasi”. Cikla ietvaros notika 3 pasākumi.
1. 27. aprīlī Valkas pamatskolā viesojās rakstniece un dzejniece Māra Cielēna. Uz tikšanos
bija atnākuši 180 2.- 4. klašu skolēni un viņu skolotājas. Sveicot viešņu, bērni bija sagatavojuši
nelielu priekšnesumu ar dziesmām un dzejoļiem. Tikšanās laikā autore pastāstīja par savu darbu
tapšanas vēsturi, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem.
2. 9. maijā Valkas pamatskolā viesojās rakstnieks Arvīds Deģis – grāmatas ” Mellsila pirāti”
autors. Rakstnieks pats iejutās savas grāmatas varoņu tēlos un pirātu dzīves ainās iesaistīja arī
jauniešus .
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3. 15. maijā pirmsskolas izglītības iestādē ” Pasaciņa” vecākajai bērnu grupai notika tikšanās
ar mākslinieci, grāmatas ” Esi mans draugs” autori Laimu Bikši. Mākslinieces vadībā bērni
zīmēja vāveri un ezi – grāmatas galvenos varoņus, uzdeva interesantus jautājumus un aicināja
zīmēt un rakstīt jaunas grāmatas.
12. septembrī notika Dzejas dienu pasākumi “Gadalaiks vārdkritis”. Valkas novada Kārķu,
Ērģemes, Vijciema, Ozolu un Valkas pamatskolās viesojās dzejnieks Viks, mūziķis Uldis
Punkstiņš ar meitu Annu un tulkotājas Zane Brūvere - Kvēpa un Indra Brūvere – Daruliene.
Katru gadu tiek rīkoti pasākumi Bibliotēku nedēļas laikā. Atskaites gadā pasākumi
notika no 23.-29. aprīlim. 2012. gads – Olimpiskais gads. Abonementā bija izlikta izstāde par
Olimpisko spēļu vēsturi, Latvijas olimpiešu sasniegumiem.
„Olimpiāde Bērnu literatūras nodaļā”.
23. aprīlī - Sprints – ātrlasīšana. Izvēlējāmies Ilzes Indrānes grāmatu „Tipsis , Topsis un Tedis”.
Konkrēto tekstu lasījām uz laiku. Bērni, kuri piedalījās sacensībās, saņēma balviņas.
24. aprīlī- Maratons- priekšā lasīšana. Turpinājām lasīt I. Indrānes grāmatu par jautro trijotniTipsi, Topsi un Tedi.
25. aprīlī- Stafete- ilustrējam mūsu pilsētas dzejnieces A. Anitīnas pasaku „Pelēns”. Sākumā
bērni noklausījās pasaku un tad zīmēja ilustrācijas.
26. aprīlī- Orientēšanās – informācijas meklēšana internetā, e-katalogā. Brīvprātīgā darba
veicēja Signe pastāstīja un parādīja interesantākos un kvalitatīvākos informācijas meklēšanas
portālus. Savukārt bibliotekāre Jana Čākure pastāstīja par Smiltenes, Strenču un Valkas novadu
bibliotēku kopkataloga. http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx jauno versiju. Noslēgumā,
kā balva par aktivitātēm nedēļas garumā - medaļas un cienasts.
Ikgadējie Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas pasākumi notika no 12.- 17. novembrim. 2012.
gada tēma – Daudzveidība (dažādība) Ziemeļvalstīs. Abonementā bija izlikta plaša ziemeļvalstu
autoru darbu izstāde.
Tā kā atskaites gadā atzīmējām populārās un iemīļotās zviedru bērnu rakstnieces Astrīdas
Lindgrēnes 105. dzimšanas dienu, tad lasījumam izvēlējāmies fragmentu no grāmatas „Brāļi
Lauvassirdis”. Pēc lasījuma ar bērniem notika diskusija par tēmu dzīve, mīlestība, nāve.
Pasākumā piedalījās 7 skolēni.
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Bērnu literatūras nodaļā par tradīciju ir kļuvusi atzīmēt Visu Svēto dienas priekšvakaru Helovīnu. 31. oktobra vakarā. Pēc bibliotēkas slēgšanas visi interesenti tika aicināti uz
pasākumu. Bērni bija sagatavojušies- izlasīti šausmu stāsti, sagatavotas maskas. Pasākuma
apmeklētājiem bija jāatrod bibliotēkā paslēpies Spoks. Šoreiz tas bija no A. Lidgrēnes grāmatas
„Brālītis un Karlsons kas dzīvo uz jumta”. Norādes uz Spoka atrašanās vietu – mīklu
atminējumi. Kad meklētais tika atrasts, bibliotekāre lasīja fragmentu no grāmatas, kuru ar
interesi klausījās gan pasākuma apmeklētāji, gan Spoks.
Decembra piektdienās Bērnu literatūras nodaļā notika nodarbības - radošā darbnīca „Pošam
bibliotēku Ziemassvētkiem”. Radošās darbnīcas ir veids un iespēja, kā pilnveidot savas prasmes
un apgūt kādu jaunu iemaņu, bibliotekāres vadībā izgatavojot rotājumus vai dāvanas sev un
draugiem.
27. decembrī notika tematiska pēcpusdiena „Svētku egle Ļipainim”. Zaķis Ļipainis
bibliotēkā ciemojās jau otro reizi. Svētku egle tiek rīkota čaklākajiem lasītājiem un bibliotēkas
aktīvistiem. Pasākumā piedalījās 30 bērni.
Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā
2012. gadā Valkas Bērnu literatūras nodaļas darbinieces piedalījās mācībās par
bibliotēkas interešu pārstāvniecību, ko Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku
programmas ietvaros rīkoja valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, attīstot Bibliotēku
interešu pārstāvniecības iniciatīvu „ Bibliotēka man, es bibliotēkai”. Uzzinājām vērtīgas lietaskā pareizi sadarboties ar medijiem, attiecību veidošana un uzturēšana ar partneriem, kā pareizi
veidot stāstu par bibliotēku.
14. novembrī nodaļas bibliotekāres piedalījās Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku
darbinieku 12. konferencē Cēsīs „Bērnu un skolu bibliotēku veiksmes stāsti”. Novadu kolēģes
dalījās pieredzē tehnoloģiju izmantošanā, par sadarbības stiprināšanu, par lasītprieka
veicināšanu. Konferencē piedalījās lektores no Rīgas - LNB Sabiedrisko attiecību speciāliste
Signe Valtiņa un LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre Iveta Krūmiņa.
Ruta Korpa piedalījās bērnu literatūras un bibliotekārā darba zinātniski praktiskā konferencē
“Literatūra, teātris un mūzika bērniem”, kas notika 11. maijā Eiropas Savienības mājā.
Konferences pirmā diena bija veltīta novitātēm un aktualitātēm bērnu literatūrā, mūzikā, teātrī
un bibliotēku darbā ar bērnu un jauniešu auditorijām. Konferencē piedalījās "Brīnumskapis"
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radošās komandas pārstāvji Andris Sējāns un Ingus Ulmanis, kuri dalījās pieredzē par bērnu
dzejas transformēšanu dziesmās.
Turpmāk ir vēlēšanās uzzināt vairāk par darbu ar pusaudžiem un jauniešiem, citu
bibliotēku pieredzi un veiksmes stāstus darbā ar šo auditoriju. Būtu vēlama apmācību
programma darbam ar jauniešu auditoriju ( no psiholoģiskā aspekta), kā arī metodisko materiālu
apkopojums ( var būt arī interneta vidē), kuros ir interesantu, netradicionālu ideju piedāvājums
bibliotēku darbā ar dažādu vecuma grupu bērniem.
Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
Vairākas no problēmām atkārtojas gadu no gada:





bērni un jaunieši mazāk lasa;
lasīšana un lasītprasme daudziem bērniem sagādā grūtības;
bērni neseko līdz grāmatu lietošanas laikam;
bērnu literatūras nodaļa Valkā nav saistoša bērniem un pusaudžiem – novecojis,
nepievilcīgs vizuālais noformējums, maz jauno tehnoloģiju.
Risināšanas ceļi:





sadarbība ar skolu ( skolu bibliotekārēm, atsevišķu priekšmetu
pasniedzējiem);
piedāvāt skolotājiem ieteicamo literatūras sarakstu, kas veidots, ņemot vērā
gan skolas mācību programmu, gan skolēnu intereses;
regulārs darbs ar kavētājiem;
iespēju robežās veidot bērniem pievilcīgu, saistošu vidi bibliotēkā.

5. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODROŠINĀJUMS
Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, blogi, sociālie tīkli un citas tīmekļa
vietnes
www.kulturaskarte.lv , www.biblioteka.lv , http://valka.lv
http://bis.alise.lv/FindLibrary/Index?page=70 ,www.viss.lv/?p=106648,
http://www.valka24.lv/katalogs/info/valkas-biblioteka, http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/piesledzieslatvija!-bibliotekas/visas-bibliotekas/?district=30&page=3 – tīmekļa vietnes, kurās var atrast

informāciju par Valkas NCB. Atsevišķas publikācijas pieejamas portālā www.ziemellatvija.lv .
Bibliotēkai ir sava mājas lapa internetā www.vpb.valka.lv , kur tiek ievietotas aktualitātes,
bibliotēkas piedāvājumu klāsts, ES ziņas, novadpētniecības informācija, foto galerija.
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Atrodamas īsas ziņas arī par citām Valkas reģiona bibliotēkām un tajās notiekošajiem
pasākumiem. Atskaites periodā mājas lapu ir aplūkojuši 5640 apmeklētāji. Skat. attēlu.

Mājas lapā ir informācija par elektronisko kopkatalogu un novadpētniecības datubāzi, kā
arī saite uz to www.valka.biblioteka.lv/alise .
Ar 2012. gada 24. aprīli ir uzsākta arī WebPAC lietotāju uzskaite – WebPAC
apmeklējumu statistika. Uz 2013. gada 1. janvāri ir piefiksēti 7473 kopkataloga apmeklējumi no
dažādām valstīm. Skat. attēlu.
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Smiltenes novada bibliotēkas emuāra jeb bloga ar adresi
http://smiltenesbiblio.blogspot.com/
Virtuālais apmeklējums 2012. gadā ir 13373. Smiltenes bērnu apkalpošanas nodaļas
blogam http://spbbernunodala.blogspot.com/ - 9805 apmeklējumi. Statistikas dati parāda, no
kādiem interneta pārlūkiem un kādām valstīm blogi ir skatīti. Protams, visvairāk no Latvijas,
bet arī ASV, Lielbritānijas, Krievijas, Vācijas, Francijas, Čehijas, Nīderlandes.
Turpinājās darbs pie jaunas tīmekļa vietnes izveides www.smiltene mājas lapā.
Informācija

par

bibliotēkas

pasākumiem

regulāri

tiek

publicēta

laikrakstā

„Ziemeļlatvija” un portālā http://ziemellatvija.lv, kā arī „Smiltenes novada vēstis” un Smiltenes
novada interneta tīmekļa vietnē http://smiltene.lv.
Par Smiltenes novada bibliotēkas aktualitātēm var uzzināt arī Smiltenes televīzijas
pārraidē „Smiltenes ziņās”, kuras skatāmas arī internetā http://www.stvstudija.lv/.
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Bibliotēkas popularizēšanai tiek izmantoti arī sociālie tīkli „Draugiem”, „Facebook” un
„Twitter”.
Bibliotēkas emuāros ievietota saite uz Valkas, Smiltenes un Strenču bibliotēku
kopkatalogu.
Strenču pilsētas bibliotēkas mājas lapas adrese: www.strencubibl.uciz.lv , vēl par
bibliotēku ir informācija šādās mājas lapās: www.strencunovads.lv, www.ziemellatvija.lv ,
bibliotēkas popularizēšanai tiek izmantots arī www.twitter.com
Informāciju par Strenču novada Jaunklidža pagasta bibliotēku - saieta namu un tajā
notiekošajiem pasākumiem var atrast interneta vietnēs : www.strencunovads.lv
www.kulturaskarte.lv www.strencubibl.ucoz.lv www.biblioteka.lv www.vpb.valka.lv
Informāciju par bibliotēku portālam www.ziemellatvija.lv sniedz Strenču novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste.
Dokumentālo filmu „Dzīves centrs” un interneta tiešraides videoierakstus par Jaunklidža
bibliotēku var noskatīties mājaslapā www.youtube.com/user/Tresaistevadels.
Informāciju par pārējām bibliotēkām var meklēt Valkas, Smiltenes un Strenču novadu
un pagastu mājas lapās, kā arī portālos: www.kulturaskarte.lv , www.biblioteka.lv.
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.
Kopkatalogu 1999.gada 1.aprīlī sāka veidot Valkas bibliotēka. 2009. gadā pie kataloga
veidošanas pieslēdzās pārējās bijušā Valkas rajona publiskās bibliotēkas. 2011. gadā darbu katalogā
uzsāka Valkas ģimnāzijas un Smiltenes Centra vidusskolas bibliotēkas, 2012. gadā pievienojās arī
Valkas pamatskolas bibliotēka.
Skolas bibliotēkas pagaidām strādā rekataloģizācijas režīmā. Rekataloģizācijas process
turpinās arī Smiltenes novada bibliotēkās.
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Komplektēšanas modulī darbojas Smiltenes pilsētas, Blomes, Zvārtavas, Kārķu un Sēļu
pagasta bibliotēkas. Pārējo bibliotēku jaunieguvumu elektronisko kataloģizāciju un komplektēšanu
veic galvenās bibliotēkas speciālisti pēc iesniegtām bibliotēku krājuma kustības informācijām.
Automatizētā grāmatu izsniegšana un saņemšana tiek veikta Valkas NCB, Valkas novada Kārķu
pagasta un

Valkas pagasta Sēļu bibliotēkās, Strenču pilsētas bibliotēkā, Smiltenes novada

Palsmanes un Variņu pagasta bibliotēkās.
Pārējās bibliotēkas strādā pie lasītāju reģistra, notiek gatavošanas process automatizētai
grāmatu izsniegšanai - saņemšanai.
Joprojām nākas saskarties ar reģiona kopkataloga un Smiltenes bibliotēkas lokālā
kataloga sapludināšanas problēmām. Kopkatalogā ienākuši nekorekti apraksti, dublējas dažu
resursu eksemplāru ziņas, ir virkne eksemplāru ziņu, kuri pievienojas pie neatbilstošiem aprakstiem
u.c. Daļēji tā ir BIS ALISE izstrādātāju nepilnība, daļēji – Smiltenes bibliotēkas nekvalitatīvie dati.
Rezultātā tiek kavēts grāmatu izsniegšanas – saņemšanas process Smiltenes novada bibliotēkā.
Par iespējamām bibliotēku datu sapludināšanas problēmām nākotnē tika informēta arī
projekta VVBIS 2 darba grupa. Par šo jautājumu tika runāts arī VVBIS 2 koncepcijās apspriedē
Valmierā Vidzemes reģionālo bibliotēku darbinieku seminārā.
Strādājot ar katalogu, ir izveidojusies laba sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Valmieras,
Gulbenes, Cēsu bibliotēku speciālistiem.
Marta mēnesī BIS administratore vadīja bibliotekārās stundas Valkas ģimnāzijā. Apmācīja
skolēnus izmantot elektroniskos katalogus un datubāzes informācijas meklēšanā. Pēc stundām
notika praktiskās nodarbības informācijas un literatūras meklēšanā Valkas RGB. Šajā darbā
izveidojās laba sadarbība ar ģimnāzijas pedagogiem Unu Grāvi un Daci Langenfeldi.
Arī citu bibliotēku lietotāji ir apmācīti izmantot Valkas, Smiltenes un Strenču novada
bibliotēku elektronisko kopkatalogu, lai atrastu sev nepieciešamo literatūru.
Kataloga lietotājus priecē aprakstiem pievienotie attēli un anotācijas.
WebPacā ērtākai un ātrākai informācijas meklēšanai ir izveidotas saites uz citu
bibliotēku katalogiem un datubāzēm.

34

Elektronisko datubāžu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās datubāzes
Novadpētniecības datubāzi http://valka.biblioteka.lv/Alise/ pagaidām veido tikai Valkas
NCB speciālisti. Šeit ir dažādu avotu analītika par novadniekiem un novadu, tematisko mapju
rekataloģizētie apraksti, Valkas bibliotēkā un novadpētniecības muzejā esošo materiālu apraksts par
Jāni Cimzi un viņa vadīto skolotāju semināru. Tiek veikti apraksti no laikraksta „Ziemeļlatvija” par
Valkas, Smiltenes, Strenču novadiem un regulāri piegādāti Latvijas Nacionālās bibliogrāfijas
Analītikas datubāzei.
Ir izveidota un regulāri tiek papildināta Valkas novadnieku enciklopēdija. Tā ir pieejama
tiešsaistē bibliotēkas mājaslapas sadaļā Novadpētniecība http://vpb.valka.lv/?cat=30 .
Vairākus gadus bibliotēkas darbinieku un lietotāju rīcībā ir lokāla elektroniskā Valkas
novadnieku kartotēka Excel formātā.
Ikviens bibliotēkas apmeklētājs bez maksas var izmantot www.letonika.lv un
LURSOFT datu bāzi ”Laikrakstu bibliotēka” 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.
Atskaites gadā Valkas NCB Letonika tika apmeklētā 1201 reizes, 370 reizes Smiltenes
novada bibliotēkā, 215 reizes Strenču pilsētas bibliotēkās.
Valkas bibliotēkas krājumā ir 42 lokālie e-resursi, 48 skaņu ieraksti
CD formātā, 47 mūzikas skaņu ieraksti, 56 videomateriālu videokasešu, kompaktdisku un
DVD formātā.
Smiltenes novada bibliotēkā ir pieejamas datubāzes dažādos formātos: 39 lokālie e-resursi,
31 skaņu ieraksti CD formātā, 106 mūzikas skaņu ieraksti, 79 Video/DVD formāta resursi.
Visās Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkās ir liels pieprasījums pēc brīvpieejas
elektroniskajām datubāzēm. Uz tām interneta lietotājus visbiežāk aizved Google meklētājs.
Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums
Viens no sabiedrības atzītākajiem bibliotēku pakalpojumiem ir bezmaksas piekļuve internetam.
Internets bibliotēkās ir par brīvu katram, kam tas vajadzīgs. Tāpēc to apmeklē daudzi nereģistrēti
lietotāji tūristi, tālbraucēji, garāmgājēji u.c.). Bibliotēku pastāvīgie apmeklētāji nereti ierodas vairākas
reizes dienā. Lielā pieprasījuma dēļ tiek ievērots laika ierobežojumus. Valkas bibliotēkā vienas darba
sesijas ilgums - 1 stunda. Smiltenes bibliotēkā - 30 minūtes saziņai, 1-2 stundas mācību vajadzībām.
Pārējās bibliotēkās interneta lietošanas laiks tiek reglamentēts pēc apstākļiem.Internets bibliotēkās
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vairumā tika izmantots mācībām, izklaidei, e-pastam, Skype saziņai, informācijas meklēšanai
portālos, elektroniskajos katalogos un datubāzēs.
Par cik bibliotēkās ir pieejams bezvadu internets, daži apmeklētāji strādā ar saviem
portatīvajiem datoriem. Arī ārpusē bibliotēku tuvumā brīvdienās un vēlu vakaros ir sastopami
interneta lietotāji ar portatīvajiem datoriem.
Valkas bibliotēkas lietotāju rīcībā ir 5 datori interneta punktā, uzziņu lasītavā - 2,
jaunās periodikas lasītavā -1, mākslas lasītavā – 2, abonementā -2. Viens dators tiek izmantots
slaidrādei pie tematiskajām izstādēm. Ir speciālā telpa lietotāju datorapmācībai ar divām darba
stacijām. Atsevišķā telpā ir novietota datoriekārta vājredzīgajiem.
Brīvpieejas interneta punkts ir populārs bibliotēkas apmeklētāju vidū. Vidēji dienā internetu
izmanto 30 -35 cilvēku.
Apmeklētāju kategorijas:


skolēni – pārsvarā spēlē datorspēles, apmeklē sociālos portālus, meklē materiālus skolas
darbiem internetā, raksta un izdrukā tos, izdrukā darbus no USB iekārtām;



pieaugušie – veic darbības ar interneta banku – rēķinu apmaksa un izdrukas, aplūko
sludinājumus, spēlē datorspēles, apmeklē sociālos portālus. Studenti veic savu studiju

darbu
izdrukas no e-pasta vai USB iekārtām.
Sniegtā palīdzība:


informācijas meklēšana internetā;



teksta dokumentu rakstīšana, labošana, noformēšana, izdruka (skolēnu darbi);



CV rakstīšana, izdrukāšana un/vai nosūtīšana elektroniskā formātā;



aviobiļešu rezervēšana un reģistrēšanās lidojumam on-line režīmā;



klientu reģistrācija portālā www.manslattelecom.lv , rēķinu izdruka;



dokumentu skenēšana un tālāk nosūtīšana, izmantojot elektronisko pastu.

Pagājušajā gadā bibliotēkas telpās darbam ar datoru apmācīti vairāki cilvēki, no tiem trīs
pensionāri. Apmācības notiek individuāli, pielāgojoties klienta vēlmēm (piem., kādam interesē tikai
informācijas meklēšana internetā vai programmas Skype lietošana, lai sazinātos ar radiem ārzemēs).
Sniegto interneta pakalpojumu kvalitāti ietekmē datortehnikas nolietošanās: vecākajos datoros (no
projekta „Gaismas tīkls”) pieejamais datoru darbības ātrums neapmierina klientu prasības, nav
pieejamas austiņas, jūtama datoru programmatūras neatbilstība. 2012. gadā projekta „Trešais tēva
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dēls” datoriem tika veikta attālināta programmatūras atjaunošana. Daļa apmeklētāju nav apmierināta
ar šajos datoros pieejamo programmu nodrošinājumu (piem., pieejams tikai Internet Explorer
interneta pārlūks), bet tāda ir projekta vadītāju nostāja, jo tas tiek darīts interneta drošības
uzlabošanai.
Neapmierinošs ir datoru izvietojums: datoru lietotāji traucē jaunākās periodikas lasītavas
apmeklētājus. 2012. gada tika uzstādītas jaunas lampas darba zonā pie datoriem, tas ievērojami
uzlaboja apgaismojuma kvalitāti.
2012. gadā tika uzstādīts kvalitatīvs printeris pie interneta punkta darbinieka datora, tas
ievērojami atvieglo darbu – tagad nepieciešamos dokumentus ( rēķinus klientiem vai uzrakstītos CV
ir iespējams izdrukāt uzreiz; agrāk bija nepieciešams pārsūtīt uz e-pastu un izdrukāt no klientiem
domātajiem datoriem.
Lattelecom dāvātie portatīvie datori Valkā un Smiltenē no projekta „Dators dodas pie
lietotāja” joprojām ir labā tehniskā stāvoklī un tiek aktīvi izmantoti klientu apmācībai, Skype
pakalpojumiem, pasākumos vajadzīgajām prezentācijām u.c. Smiltenes novada bibliotēkā tas tika
izmantots arī, lai pievienotos virtuālām diskusijām bibliotēku nedēļā u.c. tiešraidēs.
Smiltenes novada bibliotēkas Interneta lasītavā lietotājiem pieejamas 8 darba vietas,
lasītāju apkalpošanas nodaļā -1 , bērnu literatūras nodaļā - 4 darba vietas. Direktores kabinetā – 1
(Skype).
2012. gada laikā bibliotēku atbalsta dienests saņēma rekordlielu sūdzību skaitu par
interneta piegādes traucējumiem Smiltenes bibliotēkā. Diemžēl, arī bibliotēkas informāciju un
komunikāciju tehnoloģijas novecojušas. Visvairāk tehnisku kļūmju bijis multifunkcionālajai iekārtai
Samsung (krāsu printeris/ kopētājs/ skeneris). Printēto krāsaino attēlu kvalitāte strauji mazinājusies.
Lietotāju datori darbojas samērā labi. 2012. gada vasarā tie tika attālināti pārinstalēti, kas visumā
noritēja sekmīgi. Taču pārinstalācijas laikā interneta lietotāji nevarēja pilnībā saņemt ierastos
pakalpojumus. Bibliotekāri centās apmierināt svarīgākās lietotāju vajadzības, izmantojot darbinieku
datorus. Darbinieku datori 2012. gada laikā tehniski atjaunināti.
Arī Plāņu pagasta Jaunklidzā pagasta bibliotēkā
– saieta namā (Strenču novads) aizvadītajā gadā ir
pasliktinājusies

interneta

piekļuves

kvalitāte.

Pēc

konsultācijām ar SIA „Telia Latvija” speciālistiem
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noskaidrots, ka tuvākajā laikā tiks mainīta uztveres antenas jauda. Savukārt, bibliotēkas darbinieces
aktīvi popularizē bibliotēkas tehniskās iespējas. E-prasmju nedēļas laikā īpaši tika uzrunāti tie
bibliotēkas lietotāji, kuri nemaz nelieto internetu. Viņu iedrošināšanai un pārliecināšanai izmantot epakalpojumus, uzskatāmi tika demonstrēts portālu www.e-latvenergo.lv
www.lattelecom.lv www.strencunovads.lv www.ss.lv www.latvija.lv u.c. pielietojums.
Valkas pagasta Sēļu bibliotēkās (Valkas novads) lietotāju rīcībā ir 6 datori, multifunkcionālā
iekārta un printeris.

Nepieciešams nomainīt printeri, nomaiņai līdzekļi ieplānoti un piešķirti.

Nolietojušās arī austiņas, kuru nomaiņai arī līdzekļi ir iedalīti. Bibliotēkas vadītāja Dzidra Jevsejeva
aktīvi popularizē informācijas tehnoloģiju iespējas un apmāca apmeklētājus interneta pielietojumā.

Jaunākās ziņas labprāt lasa bibliotēkā.

Iepazīstam www.google.lv iespējas.

Visjaunākais apmeklētājs.
Informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanai arvien vairāk tiek izmantoti datori Smiltenes
novada Bilskas pagasta Loberģu bibliotēkā. Vietējiem iedzīvotājiem tā ir vienīgā iespēja
norēķināties internetbankā, bezdarbniekiem - meklēt darbu un apgūt iemaņas to izmantošanā. Aktīvi
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datoru un interneta izmantotāji ir bērni, īpašu skolas brīvlaikos, kad ir iespēja pulcēties bibliotēkā un
aktīvi apspriest interneta, spēļu un citas sociālas aktivitātes.
Konsultācijas un palīdzība IT jautājumos sniegtas vairākos gadījumos: printēšanas, kopēšanas
un skenēšanas reizēs; pildot deklarācijas; veicot e-maksājumus; pielikumu pievienošanu e-pastiem;
pagasta tautas teātra izrāžu programmu, ielūgumu veidošanā Wordā un Monētu dienās balsojot par
Latvijas 2011.gada monētu. Interneta popularizēšanas un senioru izglītošanas nolūkos pēc
nozīmīgākiem notikumiem pagastā (piem., pensionāru pēcpusdienas u.c.)

un Smiltenes novadā

(piem., teātra svētkiem
Mēru muižā u.c.) kopīgi ar pensionāriem tika aplūkota foto galerija no reģiona laikraksta
„Ziemeļlatvija” mājas lapas www.ziemellatvija.lv u.tml.
17.tabula.Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas bibliotēkās
Tehnoloģijas
Datori

skaits
193

t.sk. darbiniekiem

45

t.sk. lasītājiem

148

Printeri

38

Skeneri

8

Kopējamās iekārtas

16

Multifunkcionālās iekārtas
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Problēma- darba stacijas un cita tehnika ir nolietojusies. Bibliotēkas pamazām savu
budžetu ietvaros plāno informācijas tehnoloģiju atjaunošanu. Valkas bibliotēka 2012. gadā
iegādājusies 2 jaunus printerus un 1 jaunu monitoru.
Pārskatu par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājumu sagatavoja
Valkas NCB sistēmadministratore Irina Grīslīte.
6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS
Šobrīd ļoti svarīgi pievērst uzmanību patriotiskajai audzināšanai, lai jaunā paaudze saprastu,
ka Latvija ir vienīgā vieta, kurā ir mūsu tautas saknes, zeme un valoda. Janīna Kursīte,
viesojoties Valkā, stāstīja par savu vecmāmiņu, kura visu mūžu smagi strādājusi, taču atzinusi,
ka ir jēga censties, jo auguši bērni un pašiem bija sava valsts. „Pašlaik sekmīgai patriotiskajai
audzināšanai es redzu tikai vienu iespēju – audzināt patriotus caur novadu mācību,” atzinusi
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J.Kursīte. Tieši tāpēc pieaug arī novadpētniecības darba nozīme, jo īpaši laukos bibliotēkas ir
vienīgā vieta, kur atrodamas unikālas ziņas par pagastu vēsturi un tradīcijām.
Aizvadītajā gadā novadpētniecības fondā ienākuši vairāki jaunumi: Valkas bibliotēkai
novadnieks Valdis Rogainis dāvinājis savu dziesmu albumu „Atmiņu laiks”; dzejnieki
Normunds Rudzītis un Anita Anitīna – savas jauniznākušās dzejas grāmatas. Vērtīgākais
ieguvums Palsmanē – dzejas krājuma „Mana grāmata” 6. sējums, kurā ievietoti skolotājas
Ivetas Reinsones 17 dzejoļi, kā arī mūzikas skolotājas Daces Purvlīces sarakstīto dziesmu nošu
un tekstu kopijas. Sēļu bibliotēka aizvadītajā gadā ieguvusi vairākus interesantus
novadpētniecības materiālus par Valkas pagasta darbību no
1927.-1941.g.: Valkas pagasta valdes apkārtrakstus 108
māju saimniekiem un 1939.g. 15.maija sēdes foto; Valkas
pagasta lopkopības pārraudzības biedrības biedru sarakstu
un protokolu grāmatu; pagasta vecākā Kārļa Plaukas
ģīmetni, agronoma Augusta Kakša ģimenes foto; kā arī
vairākas 20.gs. sākumā izdotas mācību grāmatas. Tomēr lielākais un nozīmīgākais ieguvums
novadpētniecībā ir dokumentālā filma „Dzīves centrs”, kas tapusi projekta 3td ietvaros. Filmas
pamatā ir veiksmes stāsts par Jaunklidža bibliotēku-saieta namu, tās daudzveidīgo piedāvājumu
un nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē.
Bibliotēkas turpinājušas novadpētniecības materiālu apkopošanu. Valkā izveidota mape par
militārajiem pazemes bunkuriem, kuri redzami pašā pilsētas centrā. Novadpētniece Ilze Gaile
kopā ar domubiedriem pētījusi militāro mantojumu Valkas pusē, izveidota karte, materiālus par
objektiem viņa dāvinājusi arī bibliotēkai. Turnas bibliotēkā izveidota mape par vietējiem brāļu
kapiem, iegūti jauni materiāli un disks ar kritušo karavīru vārdiem. Variņu bibliotēkā vāktas
fotogrāfijas un atmiņu pieraksti par diriģentu Arti Kumsāru, kas 1965.-1968.g. vadījis pagasta
jaukto kori. Jaunklidža bibliotēkā, palīdzot filoloģijas studentei pētniecības darba rakstīšanā,
papildināti materiāli par skolotāju un literātu Pēteri Abulu. Lobērģos jauniegūtie
novadpētniecības materiāli izvietoti uz ziņojuma dēļa visu bibliotēkas apmeklētāju apskatei.
Radusies doma par bibliotēkas bloga izveidi, kurā būtu stāsti par Lobērģiem, to vēsturi – par
vietu, kur savā ziņā laiks ir apstājies.
Materiālu izzināšanai izmantotas dažādas metodes. Populāra ir LNB digitālā bibliotēka
(www.periodika.lv, www.zudusilatvija). Omuļu bibliotēka savus lasītājus iepazīstinājusi ar
internetā atrasto plašo materiālu par teoloģijas doktoru Edgaru Jundzi, kurš dzimis un mācījies
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Omuļos. Z.Turčinska grāmatā „Ziemeļvidzemes mežabrāļi”, kur stāstīts par Latvijas nacionālo
partizānu cīņām Valkas apriņķī, atrasta informācija, kas saistīta ar vairākiem omuliešiem.
Partizāne Dzidra Bukāte ir A.Liepas romāna „Lietuvēnu laiks” galvenās varones Vizmas
prototips. Lasītāji tika iepazīstināti ar šo grāmatu un pēc tam notikušas pārrunas par lasīto.
Savukārt Kārķu bibliotēka sākusi pagājušā gadsimta 40. gadu rajona
avīzes „Mūsu Zeme” izpēti, lai atrastu senākas liecības par savu
pagastu.
Bibliotēkās veidotās izstādes veltītas novadnieku jubilejām.
Smiltenē:

dzejniecei

Kornēlijai

Apškrūmai,

latviešu

tautiskā

romantiķa paraugam Zeiboltu Jēkabam, kā arī agronomam un Smiltenes pienotavas pārzinim
Albertam Sējam. Valkas bibliotēkā: „Cirka māksliniece Mudītei Kraukle”; „Mīļumvārdi
dzejniecei: Kornēlija Apškrūma”; „Kas bija kurelieši un viņu vadītājs? – ērģemietis ģenerālis
Jānis Kurelis”; „Atceroties bibliogrāfu, literatūrvēsturnieku, Lugažu draudzes skolotāju
(1908./1909.): Kārlis Egle”; „Rakstniece no Sediešu kakta. Vija Upmale”; „Pazīstami Mārtiņi –
Valkas novadnieki”. Lai vairāk piesaistītu lasītāju uzmanību, izstādes papildinātas ar
slaidrādēm.
Valkas-Valgas svētkos izstādē „…kur Valka klusi snauž pie rāmās Pedeles…” – veltījumi
pilsētai dzejā un prozā. Strenču novada svētkos demonstrēta foto materiālu prezentācija
„Strenču novads no bibliotēku skatpunkta”, kas veidota, izmantojot visu novada bibliotēku
krājumus. Plāņu bibliotēka Valsts svētkos izstādē „Mūsu mazā Latvija” izmantojusi
fotogrāfijas, kurās redzamas pagasta ēkas pagājušā gadsimta 20.gados un tagad. „Plāņi taču arī
ir maza daļiņa no Latvijas,” skaidro bibliotēkas vadītāja. Savukārt Palsmanes bibliotēkā bijusi
apskatāma fotoizstāde „Palsmane mūsu bērnu acīm”, ko veidojuši bērnudārznieki kopā ar
vecākiem, fotografējot skaistākās, mīļākās pagasta vietas.
Bibliotēku apmeklētāju vidū fotoizstādes ir ļoti iecienītas, piemēram, smiltenietes Līgas
Krūmiņas-Krīgeres fotogrāfiju izstāde „Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti – Smiltene”
arī aizvadītajā gadā pabijusi vairākos pagastos (Palsmanē, Bilskā). Turnas bibliotēkas
apmeklētāji varēja iepazīties ar vietējā iedzīvotāja Jāņa Brīmaņa zīmētajām lokomotīvēm,
portretiem, dabas skatiem un noslēguma pasākumā tikties ar autoru, uzklausīt viņa stāstījumu
par dzīvi un vaļasprieku mūža garumā – zīmēšanu.
Valkas bibliotēkā bijuši pilsētas dzejnieku Normunda Rudzīša un Anitas Anitīnas grāmatu
„Van vet āken” un „Pieskāriens” atvēršanas svētki. Tikšanās ar smiltenieti Mariku Svīķi saistībā
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ar viņas jauno dzejas grāmatu „Mēs esam viens otram” organizēta gan Valkā, gan arī Turnas
bibliotēkā. Tradicionālo grāmatu svētku laikā – izstāde un tikšanās ar smiltenieti Regīnu
Melzobu pasākumā „Iedod bērnam putna spārnus”. Smiltenes bibliotēkā divi pasākumi
organizēti sadarbībā ar novada literātiem: Bibliotēku nakts laikā un Dzejas dienās. Dzejoļi
apkopoti, radusies doma izdot Smiltenes novada literātu kopkrājumu.
Vairāki pasākumi rīkoti, atzīmējot novada literātu jubilejas, piemēram, dzejas pēcpusdiena
Variņu bibliotēkā ar skolnieku sagatavotiem lasījumiem veltīta
Kornēlijai Apškrūmai. Smiltenes bibliotēkā Zeiboltu Jēkaba
atceres brīdī aizdegtas sveces rakstnieka atdusas vietā Smiltenes
kapos. Valkas bibliotēkā – Pētera Brūvera piemiņai veltīts literāri
muzikāls vakars un izstāde „Iemūrēts burtos zilbēs un vārdos”, arī
Artura Gobas 80. jubilejai veltīts pasākums un
izstāde „Mīlēt – tas nozīmē apzināties pienākumu”. Piemiņas pasākumu „Ar gaišumu un
smeldzi sirdī” rakstnieces Vijas Upmales 80. dzimšanas dienā kopīgi bija noorganizējušas visas
trīs Ērģemes bibliotēkas. Pagasta pašdarbnieku pārstāve Indra
pasākumā ar dziesmām radīja emocionālu gaisotni. „Cilvēki
bija ļoti pozitīvi uzlādēti, un mums bija prieks par tik izdevušos
pasākumu,” atzīst Ērģemes bibliotēkas vadītāja.
Bibliotēkās bieži vien tiek izstādīti vietējo rokdarbnieču
darinājumi. Rīkojot Sedas bibliotēkas rokdarbu pulciņa dalībnieču darbu izstādi Jaunklidža
bibliotēkā-saieta namā, tika domāts, kā to padarīt atšķirīgu no
citām. Uzrunājot vietējos iedzīvotājus, tika atrasts veiksmīgs
risinājums: katram rokdarbam tika piemeklēts savs stāsts,
kuru

veiksmīgi

personīgajiem

papildināja

krājumiem:

senlietas

vērpjamais

no
ratiņš,

iedzīvotāju
gludekļi,

šujmašīna, pulksteņi, svečturi, petrolejas lampas, kafijas dzirnaviņas, pavārgrāmatas, baznīcas
dziesmu grāmatas, senas fotogrāfijas u.c. Šī izstāde radīja lielu apmeklētāju interesi. Kā otru
interesantu pasākumu šajā bibliotēkā var minēt novadpētniecības ekspedīciju „Jaunklidzis no
augšas”, kuras mērķis bija nofotografēt vietējo apkārtni no iespējami augstāka skatu punkta.
Dalībnieki kāpa uz bijušā kultūras nama jumta un graudu kaltes tornī. Ekspedīcijas laikā tika
iegūtas vērtīgas fotogrāfijas, kas stāsta par Jaunklidža vēsturi: akmenī iekalti gada skaitļi,
saimniecību īpašnieku vārdi u.c.
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„Jērcēnu bibliotēkas specifika ir novadpētniecības materiālu popularizēšana, tos iedzīvinot
stāstos,” atzīst bibliotēkas vadītāja. Aizvadītajā gadā Jērcēnmuižu apmeklējuši 600 ekskursanti.
Tā atsaucās arī Latvijas piļu un muižu asociācijas aicinājumam piedalīties pasākumā „Leģendu
nakts Latvijas pilīs un muižās 2012”, lai teatrālā un atraktīvā veidā, par pamatu ņemot apkārtnes
leģendas, popularizētu kultūrvēsturisko mantojumu.
Pasākuma organizēšanā iesaistījās visu Jērcēnmuižas
ēku

iemītnieki.

Tika

demonstrēta

audio-vizuāla

prezentācija. Šajā naktī sveču gaismā atdzīvojās senie
muižas

saimnieki

no

Krīdeneru

dzimtas,

pati

bibliotekāre – melnā tērptā baronese.
Jērcēnu bibliotēkas aktivitātes novadpētniecībā tikušas pamanītas, un tā iekļauta projektā
„Vidzemes veiksmes stāsti”. „Senās muižas stāstu mūsdienīgās krāsās” var izlasīt interneta
vietnē http://www.vidzemesstasti.lv/tales/980191015?locale=lv.
Valkas bibliotēka par novadam veltītām izstādēm un novadniekiem–jubilāriem informējusi
savā mājas lapā http://vpb.valka.lv/, kā arī laikrakstos „Ziemeļlatvija” un „Valkas Novada
Vēstis”. Arī Smiltenes bibliotēka sastādījusi „2012. gada novadnieku–jubilāru” sarakstu”, kas
bija apskatāms bibliotēkas emuārā http://smiltenesbiblio.blogspot.com/. Informācija par
novadniekiem–jubilāriem publicēta arī „Smiltenes Novada Domes Vēstīs”.
Valkas bibliotēkas mājas lapā saņemts atzinīgs komentārs no RTU docentes Irēnas Matisones:
„Paldies par informāciju par Kārli Brēmani, kuru nevarēju atrast pat Vecmīlgrāvī, kur ir pagājis
viņa darbīgā mūža visnozīmīgākais cēliens.” Viņa bibliotēkai pārsūtījusi savu apkopoto
materiālu par Brēmaņu-Bahu-Švehu dzimtu. Bez tam bibliotēkas
mājas

lapā

tiek

ievietotas

virtuālas

izstādes-slaidrādes,

piemēram, novadniekam rakstniekam Kārlim Studentam. Pētera
Ludviga Ozoliņa 105. dzimšanas dienā mājas lapā tika ievietota
informācija, kas atgādināja par Valkas bibliotēkā aplūkojamo
kolekciju (Ozoliņa atstātais literārais mantojums vairāk nekā 30
burtnīcās un kladēs), šeit varēja izlasīt arī dzejnieka dzīves stāstu un aplūkot foto materiālus.
Arī Strenču bibliotēkas novadpētniecības materiāli tagad ir pieejami bibliotēkas mājas lapas
www.strencubibl.ucoz.lv sadaļā Novadpētniecība. Pamazām tiek apkopoti un pievienoti arī
pārējo Strenču novada bibliotēku novadpētniecības materiāli.
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Veiksmīga novadpētniecības darba organizēšanā liela nozīme ir labai sadarbībai. Smiltenes
bibliotēka kopā ar vēsturnieku un novadpētniecības entuziastu
Jāni Puntuli rīkojusi vairākus pasākumus par mājvietu
vēstures izpēti; nodibināts novadpētnieku klubs; noorganizēta
ekspedīcija, kuras laikā fotografētas vēsturiskās mājvietas un
pierakstīti

cilvēku

atmiņu

stāsti.

Jērcēnu

bibliotēkai

izveidojusies nopietna sadarbība ar Strenču novada tūrisma
informācijas centru, tiek izstrādāta tūrisma stratēģija, kuras pamatā ir pašvaldības tūrisma
speciālistes I.Pinzules pētījums „Kultūras tūrisma iespēju novērtējums Jērcēnmuižā”. Dažviet
ļoti veiksmīga veidojas bibliotēku un tautas namu sadarbība: Vijciema pagastā tautas nama
organizētajos novadnieces Māras Krieviņas pirmās dzejoļu grāmatas atvēršanas svētkos dalību
ņēmusi arī bibliotēkas vadītāja. Palsmanē plašākas izstādes tiek veidotas kultūras nama telpās.
Plāņu bibliotēkas sadarbībā ar vietējo ar mednieku kolektīvu tapusi interesanta fotoizstāde.
Novadpētniecības fonda materiāli un elektroniskā novadpētniecības datu bāze izmantoti
uzziņu sniegšanai, piemēram, Plāņos savāktos ticējumus pētījuši kaimiņu pagasta iedzīvotāji,
datu bāzē meklētas ziņas par dzejnieku pirmpublicējumiem u.c. Smiltenes bibliotēkā savas
dzimtas sakņu meklējumos iegriezušās divas angļu kundzes, kuru tēvs kādreiz dzīvojis Brantu
pagastā. No šīs tikšanās ieguvējas bija abas puses – kundzes uzzināja sev vajadzīgo informāciju,
bet bibliotēka varēja papildināt savu novadpētniecības fondu ar foto kopijām.
Interese par novadpētniecības materiāliem visaktīvāk tiek izrādīta skolu projektu nedēļās,
arī augstskolu studenti bibliotēkās meklē sev nepieciešamo informāciju par novadu. Variņu
bibliotēkas vadītāja atzīst, ka ikdienā pieprasītākie ir tieši vietējo dzejnieku darbi. Ar
novadpētniecības materiāliem iepazīstas arī pagasta viesi (šeit pabijuši Rēzeknes skolnieki un
novada sociālo darbinieku grupa). Birzuļu bibliotēkas tematiskā mape „Tautas nama
amatierteātra kopas „Mēris” vēsture” izmantota izstādēm Smiltenes novada muzejā Teātra
svētkos un Zeiboltu Jēkaba jubilejas reizē. Visaktīvākais Valkas bibliotēkas novadpētniecības
fonda izmantošanā bijis Aivars Ikšelis, kurš raksta grāmatu par Valku.
Turpmākajā darbā noteikti noderēs dzirdētais seminārā „Latvijas Nacionālās bibliotēkas
resursi novadpētniecībai”, kā arī zināšanas, kas tika gūtas trijos semināros projekta „Dziesmu
un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Valkas reģiona novados” ietvaros
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Vislabākās atmiņas palikušas par iesaistīšanos akcijā „Pasaule t@vā bibliotēkā – UNESCO
Pasaules mantojuma izzināšana”, kad salīdzinājumā iepazinām Kanaimas Nacionālo parku un
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Valkas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā veidojām
literatūras izstādi un slaidrādi. Interaktīvajās pēcpusdienās skatījāmies video materiālus. Bērni
zīmēja un minēja krustvārdu mīklu. Tematiskajā pēcpusdienā „Paskatīties, kas pasaulei otrā
pusē” tikāmies ar ceļotāju, fotogrāfu, dabas draugu un putnu pazinēju Daini Jansonu; devāmies
ekskursijā uz Jērcēnmuižu un Sedas purvu, kas arī atrodas ZBR teritorijā. Akcijas gaitā
izveidojām planšeti par Zinīti no Putraskalna Valkā, kurš
mēģina iepazīt šos dabas parkus. Akcijas mērķis bija īpašu
uzmanību vērst uz Latvijas unikālajām vērtībām. Tieši tāds ir
arī novadpētniecības darba mērķis – vērst uzmanību uz tām
vērtībām, kas atrodas tepat blakus, aicinot tās iepazīt un lepoties
ar tām.
Pārskatu par novadpētniecības darbu sagatavoja Valkas NCB galvenā bibliotekāre Jana
Čākure.
7. PROJEKTIZSTRĀDE
Populārākā VKKF mērķprogramma joprojām bijusi „Lasīšanas veicināšana un
bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”. Kopumā 2012. gadā „Bērnu žūrijas” projektā
iesaistījušās 17 bibliotēkas. Materiālais ieguvums 2012. gadā – reģionā saņemtas grāmatas par
kopējo summu 777 LVL. Bibliotekāri uzsver, ka galvenais ieguvums- bērnos tiek rosināta
vēlme lasīt, izlasīto apspriest, mācīties izteikt savas domas un vērtējumu par izlasīto.
18. tabula. Valkas bibliotēkas projekti

2.
3.

4.

5.
6.

Projekta nosaukums

Fonda nosaukums

Finansējums

Satiec, uzklausi, izlasi
(Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem)
Dzejas pieturas Valkas novadā 2
(Dzejas pasākumi Valkas novada skolās)

VKKF

195.00

VKKF Vidzemes
kultūras
programma
Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras VKKF Vidzemes
mantojuma saglabāšana Valkas reģiona kultūras
novados
programma
Lietuviešu prozas un dzejas lasījumi VKKF
Igaunijas pierobežā Valkā
Grāmatu
iepirkums
Valkas
reģiona VKKF
publiskajām bibliotēkām
kopā
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400.00

320.00

380.00
5782.00
7077

Valkas bibliotēkai atbalstīts netika projekts „Literārie kontakti pierobežas rajonos, kas
tika iesniegts Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmai.
19. tabula. Smiltenes pilsētas bibliotēkas projekti
Kurai organizācijai
iesniegts
Latvijas Pieaugušo
izglītības apvien.
Gruntvig
ELFLA „ Abula lauku
partnerība”

Projekta nosaukums

Finansējums/ieguvums

Pedagoģiskā personāla profesionālā
pilnveide (mācību brauciens Itālijā)

3000 EUR

Ceļojošas grāmatu kopas Smiltenes
novada lauku ļaudīm”

4492 LVL
500 LVL ( novada domes
līdzfinansējums
117 LVL

Valmieras bibliotēkas Mūsu spēks – paaudžu vienotība
EuropeDirect
informācijas centrs
LNB Atbalsta biedrība Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa

37 grāmatas

Smiltenes novada bibliotekāres aktīvi darbojās grāmatu kopu sadalīšanā.
Smiltenes bibliotēkas strādnieks Tomas Krīgers iesniedza projektu Latvijas Pieaugušo izglītības
apvienībai Gruntvig programmā „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” un saņēma
atbalstu mācību braucienam uz Itāliju. Projekta laikā viņš apguva zināšanas un apliecinājumu
par eko dizainu (Zaļo dzīves veidu). Jau līdz šim Tomas bija vadījis bibliotēkā vairākas
tematiskus pasākumus saistībā ar dabaszinātnēm un zaļo dzīves veidu.
Izmantojot biedrību „Smiltenei un Latvijai” kā starta platformu, Smiltenes bibliotēka piedalījās
Abula lauku partnerības projektu konkursā un pretendēja uz ELFLA finansējumu projektam
„Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku ļaudīm”. Projekts tika atbalstīs un kopā ar
Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 500 LVL tika īstenots par 4992,30 LVL. Projektā tika
iepirktas 960 grāmatas, kuras sadalītas 11 grāmatu kopās. Kopas saņēma visas Smiltenes novada
pagastu bibliotēkas un Smiltenes pagastā klientu apkalpošanas centrs. Kopu grāmatu saraksti
noteiktajā termiņā skatāmi:
http://smilteneiunlatvijai.blogspot.com/p/gramatu-kopas-smiltenes-novada.html
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Liels ieguvums bibliotēkām gada beigās bija divi lielie krājuma papildināšanas projekti.
Piedaloties VKKF literatūras nozares mērķprogrammā „Grāmatu iepirkums publiskajām
bibliotēkām”, grāmatu iegādei ieguvām finansējumu 5782.00 LVL. Līgums tika slēgts ar
Valkas grāmatveikalu „ Skapīc”. Pirms tam katrs bibliotekārs izteica savas vēlmes krājuma
papildināšanai.
Apsveicami ir arī sabiedrības integrācijas politikas īstenošanai 2012. gada budžeta
grozījumos piešķirtie 100 000 LVL publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšanai grāmatu un
citu izdevumu iegādē sabiedrības integrācijas veicināšanai. Kopā saņēmām 387 vērtīgas
grāmatas u.c.dokumentus, kas tika sadalīti reģiona bibliotēkām. Kopējā iegūto dokumentu
summa -2680.90 LVL.
8. METODISKĀ UN KOSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS
RAKSTUROJUMS
Paplašinoties bibliotēkās piedāvāto pakalpojumu klāstam un uzlabojoties informācijas
tehnoloģijām, bibliotekāriem nepārtraukti jāmācās, lai būtu zinoši daudzās jomās, lai savus
bibliotēku apmeklētājus varētu apkalpot pēc iespējas kvalitatīvāk.
Valkas RGB darbinieki snieguši informācijas un konsultējuši pārējo reģiona bibliotēku
darbiniekus dažādos profesionālajos jautājumos – informācijas apkopošana un pārskatu
sagatavošana, projektu izstrāde, jauno tehnoloģiju izmantošana, krājuma organizācijas u.c.
jautājumiem.
Valkas bibliotēkas Kataloģizācijas nodaļas vadītāja reģiona bibliotēku darbinieku
semināros runājusi par sekojošiem jautājumiem:


par kļūdām un nepilnībām ienākošo un izslēgto resursu aktu noformēšanā;



par kļūdām un nepilnībām bibliogrāfisko aprakstu veidošanā;



Z39.50 datubāžu izmantošanu;



par eksemplāru atlases apakšmoduļa izmantošanas neizmantotajām iespējām;



par svītrkodu drukāšanas moduļa izmantošanu;



par rekataloģizācijas gaitu un termiņiem.
Bez tam sniegtas 284 telefoniskas un 202 e-konsultācijas par krājuma komplektēšanas,

uzskaites, elektroniskā kataloga un atskaišu sagatavošanas jautājumiem.
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Valkas NCB informācijas sistēmas administratore un komplektēšanas nodaļas speciālisti
veic individuālās un grupu mācību nodarbības publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem BIS
ALISE moduļos. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas sistēmas ietvaros Valkas reģiona
bibliotekāriem. 2012. gada februāri BIS administratore Irina Grīslīte iepazīstināja Valkas
novada skolu direktoru un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju semināra dalībniekus ar
Valkas NCB tiešsaistes pakalpojumiem. Tika demonstrēts Valkas, Smiltenes un Strenču novadu
bibliotēku kopkatalogs, tā priekšrocības ātrajā informācijas meklēšanā. Tika uzsvērta skolu
bibliotēku krājumu atspoguļošanas nozīmē elektroniskajos katalogos, kā arī runāts par
nepieciešamību

apmācīt

mācību

iestāžu

audzēkņus,

topošus

studentus

orientēties

elektroniskajos katalogos un datubāzēs.
Valkas bibliotēkas direktores pienākumos ietilpst reģiona bibliotēku profesionālā vadība un
darba koordinācija gan kārtējos darba jautājumos, gan informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju ieviešanā, kā arī konsultatīvā palīdzība un profesionālās informācijas apmaiņas
nodrošināšana. 2012. gadā elektroniski nosūtītas 211 informācijas par apmācībām, jaunumiem
profesionālajā jomā un citiem ar bibliotekāro darbu saistītiem pasākumiem un aktuāliem darba
jautājumiem. Pa telefonu un e-pastu sniegtas 102 konsultācijas.
Novadpētniecības darbiniece sniegusi metodisko palīdzību novadpētniecības darba jautājumos.
Notikusi savstarpēja apmaiņa ar jauniegūtiem materiāliem. Pagastu bibliotekāriem sniegta
informācija par novadniekiem – tekošā gada jubilāriem, kas ik gadus tiek sagatavots no
Novadnieku kalendāra par tiem, kam attiecīgajā gadā nozīmīgi dzīves dati un atceres dienas.
RGB (direktore, komplektēšanas nodaļas un BIS ALISE administratore) gadā reizi apmeklē
visas pagastu bibliotēkas. Braucienu mērķis – iepazīt bibliotēku darbu uz vietas, konstatēt
trūkumus un dot padomus to novēršanai.
Valkas reģiona bibliotekāri augstu vērtē LBB Vidzemes nodaļas organizētās ikgadējos saietuskonferences (2012. gadā Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā ) un Vidzemes novada bērnu un skolu
bibliotēku darbinieku konferences Cēsīs.
Valkas bibliotēka noorganizējusi 3 seminārus sava reģiona bibliotekāriem. Vien no tiem bija
izbraukuma seminārs Valkas pagasta Lugažu bibliotēkā.
Valkas reģiona novados turpinās 2011. gadā aizsāktā tradīcija – novadu bibliotekāru semināri.
Smiltenes novadā katra mēneša pirmā pirmdiena ir noteikta kā metodiskā diena, kad novada
bibliotekāri sabrauc Smiltenē, lai pārrunātu aktuālos darba jautājumus. Līdzīgas kopā
sanākšanas, bet ne tik bieži, notiek arī Valkas un Strenču novados.
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Metodiskā darba raksturojums Smiltenes novada bibliotēkās
Smiltenes novada bibliotēku bibliotekārēm regulāri tika rīkotas metodiskās dienas par
dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem. Piedalījās Smiltenes novada bibliotēku darbinieki no
Bilskas, Birzuļu, Loberģu, Blomes, Brantu, Grundzāles, Aumeisteru ārējās apkalpošanas
punkta, Palsmanes, Variņu un Smiltenes novada bibliotēkām. Pavisam notika 7 metodiskās
dienas. Šajās dienas tika organizēti braucieni arī uz Rīgu jaunu grāmatu iegādei.
Metodiskajās dienās tika skatīti jautājumi
Februārī
1. Jauninājumi saņemto grāmatu aktu veidos.
2. Lasītāju datu bāzes veidošana. Konsultē RGB sistēmadministratore.
3. Bibliotēku vadītāju informācija par krājuma rekatoloģizācijas gaitu: problēmām un to
risinājumiem.
Martā
1. Biedrība „Smiltenei un Latvijai” - lauku bibliotēku iespēja.
2. 2012. gada budžeta sadalījums novada bibliotēkām.
3. Maksas pakalpojumu plāns 2012. gadam.

4. Dažādi jautājumi: IK VIRJA grāmatu galds
Septembrī:
1. Biedrības „Smiltenei un Latvijai” projekta „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku
iedzīvotājiem” īstenošanas gaita.
2. Bibliotēku gada pārskati un datu uzlabošana digitālajā Latvijas kultūras kartē .
3. Bibliotēku vadītāju informācija par krājuma rekatoloģizācijas gaitu.
4. Maksas pakalpojumi .
5. Gatavošanās 11. Grāmatu svētkiem.
6. Dažādi jautājumi. Mācību ekskursija uz Kurzemi Kuldīgas, Ventspils Pārventas bibliotēkām
foto mirkļos.
7. Jubilāru sveikšana.
Oktobrī
1. Darba drošības un ugunsdrošības instruktāža.
2. 11. Grāmatu svētki, organizatoriski jautājumi, materiālu izdale.
3. Aumeisteru, Birzuļu, Grundzāles , Loberģu bibliotēku vadītāju informācija par krājuma
rekatoloģizācijas gaitu.
4. Maksas pakalpojumi .
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5. Dažādi jautājumi.
Janvārī: seminārs - konsultācija skolu bibliotekāriem:
1. Gada pārskata sagatavošana par 2011. gadu (teksta atskaite).
2. Gada pārskata sagatavošana par 2011. gadu (statistika, datu sagatavošana ievadīšanai
Kultūras kartē).
3. Norakstīšanas akti-paraugi.
4. Mācību grāmatu uzskaite.
5. Audio grāmatu, mūzikas CD, DVD un videoierakstu uzskaite bibliotēkas krājumā.
6. Skolu bibliotekāru tālākizglītības iespējas: e-apmācība skolu bibliotekāriem bez maksas
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/lnb-macibu-centrs/lnb-macibu-centra-kursu-piedavajums
7. Bibliotēku veidlapu iegādes veidi un vietas, kontaktinformācija:
Jūlijā ļoti jauks un izzinošs Smiltenes novada bibliotekāriem bija vasaras mācību brauciens
Ventspils virzienā. Apskates objekti - Jaunmoku pils, Abavas rumba, Sabile, Kuldīgas
bibliotēka, Pārventas bibliotēka, Ventspils, brauciens ar kuģīti ’’Hercogs Jēkabs’’, Starptautiskā
rakstnieku māja u. c. objekti.
Sadarbība ar citām, rajona, novadu bibliotēkām, izglītības iestādēm
Smiltenes bibliotēkas darbinieces sniegušas metodiskas konsultācijas Smiltenes
tehnikuma, Smiltenes Centra vidusskolas un Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Trīs pakalnu
pamatskolas un Smiltenes novada pagastu bibliotēku bibliotekārēm, piem., grāmatu iepirkumu,
dāvinājumu uzskaite, aktu veidi. Sniedzām konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām
internetā, apmācījām kā informāciju meklēt, izmantojot LNB datubāzes.
9. BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
Novadu bibliotēkās telpu stāvoklis kopumā ir apmierinošs. Pašreiz sliktākā stāvoklī ir
pagastu bibliotēkas. Strenču novadā – Sedas bibliotēkai nepieciešams novērst apkures
problēmas, jo ziemā bibliotēkas telpās gaisa temperatūra sasniedz tikai +14 grādus! Tas gan
saistīts ar visas Sedas pilsētas nesakārtoto apkures jautājumu.
Uzlabot darba apstākļus un paplašināt telpas nepieciešams Valkas novada Omuļu bibliotēkai.
Apkures problēmas jāsakārto Smiltenes novada Brantu bibliotēkai un Valkas novada Zvārtavas
bibliotēkai.
2012. gadā veikti uzlabojumi un infrastruktūras sakārtošana vairākās bibliotēkās visos 3
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novados. Lielākais veikums ir Valkas novada Ērģemes bibliotēkā – veikts kosmētiskais
remonts.
Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām
2012. gadā Strenču novada dome no Latvijas pasta atpirka Strenču pasta ēku, uz kuru
2013. pavasarī tiks pārvietota Strenču pilsētas bibliotēka. Bibliotēkā būs ērtāka pieejamība
krājumam, tiks iekārtotas bērnu un jauniešu apkalpošanas zonas, būs atsevišķa datortelpu,
lasītava un pasākumu telpa. Lai tiktu uz otro stāvu, kur atradīsies bibliotēka, tiks ierīkots lifts.
Jaunu ēku būvniecība
Jaunu ēku būvniecība netiek plānota.
Turpmākajos gados nepieciešams remonts Valkas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Joprojām
atklāts ir jautājums par Smiltenes bibliotēkas telpām. Smiltenes novada dome plāno atpirkti no
igauņu investoriem iesāktās būves pamatus un projekta dokumentus, lai piesaistot Eiropas
finansējumu un turpinātu projekta attīstību, un nodrošinātu Smiltenes bibliotēku ar jaunām
telpām 580 m² platībā.
Iekārtas, aprīkojums, apstākļi
Ar Smiltenes novada domes iniciatīvu, visās pašvaldības iestādes tika sakārtots
jautājums par darba drošību pašvaldības iestādēs. Bibliotēkā oktobrī tika veikta instruktāža par
darba un ugunsdrošību, izsniegti visi ar to saistītie dokumenti.
Virknei bibliotēku iepirktas mēbeles un dažāds mazvērtīgai inventārs.
Ērģemes bibliotēkas vadītāja atzīmē, ka 2012. gads bibliotēkai ir bijis ļoti pozitīvs.
Bibliotēkā ir veikts kosmētiskais remonts. Vēl gan remontu gaida griesti. Bibliotēkas logiem
iegādātas žalūzijas, bibliotekārei jauns darbgalds un dokumentu skapis, lasītājiem galdi un
krēsli, kā arī žurnālu plaukts. Bibliotekāre ar prieku atzīmē, ka ļoti izmainījies bibliotēkas
vizuālais tēls. Tā ir kļuvusi pievilcīgāka saviem lasītājiem. Nākotnē būtu nepieciešams ieklāt
jaunu grīdas segumu, jo krāsota grīda ļoti ātri zaudē savu pievilcību.
Plāņu pagasta bibliotēkai iegādāti 9 jauni krēsli un telpai, kurā atrodas datori, nopirktas
žalūzijas. Turnas bibliotēkai – jauni grāmatu plaukti.
Valkas bibliotēkai uzlabots apgaismojums jaunākās periodikas lasītavā. Uzziņu
literatūras lasītavā, lai nodrošinātu normālu gaisa temperatūru, uzstādīts gaisa kondicionieris.
Iegādāti 2 jauni printeri.
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10. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS
Personāla mainība
2012. gadā personāla maiņa nav notikusi.
Darbinieku izglītība, profesionālā pilnveide, izglītojoši pasākumi
Valkas bibliotēkā strādā 12 darbinieki. No tiem 11 bibliotekārie. Divām bibliotēkas
darbiniecēm saglabājās nepilns darba laiks (0.75 slodzes), vienai 0.5 slodze. Darbinieku
izglītībā, salīdzinot ar 2011. gadu, izmaiņas nav notikušas.
Valkas novada Ērģemes pagasta 3 bibliotēkām Ērģemes centrā, Turnā un Omuļos
bibliotekārēm tika atgrieztas pilnās darba slodzes.
Smiltenes pilsētas bibliotēkā lietvedei noteikta 0.5 darba slodze. Pagastos 3 bibliotēku
vadītājām saglabājās 0.5 slodze. Tas ir Bilskas pagasts, kur iedzīvotājus apkalpo 3 bibliotēkasBilskas centrā un apdzīvotās vietās Loberģi un Mēri.
Valkas reģiona 24 publiskajās bibliotēkās strādā 42 bibliotekāri, visas sievietes. Vidējais
vecums – 50 gadi. Visvairāk darbinieku ir vecumā no 41-50 gadiem-16 darbinieki, tālāk seko
vecums 51-60, trešo lielāko vecuma grupu veido darbinieki no 31-40 un pēc 60, bet vismazāk
darbinieku ir vecumā līdz 30 gadiem – tikai 1.
Darbinieku sadalījums pēc izglītības:


maģistra grāds specialitātē – 1



augstākā speciālā izglītība līdz 1993.g. - 5



koledžas izglītība specialitātē – 3



profesionālā vidējā – 14



augstākā cita – 5



profesionālā vidējā cita – 8



vispārējā vidējā izglītība – 6
Kā viens no nozīmīgākajiem profesionālās pilnveides pasākumiem jāmin v/a KIS

organizētās apmācības „Bibliotēku interešu pārstāvniecība”, kuru mērķis bija sniegt zināšanas
un pilnveidot prasmes kā ietekmēt lēmumu pieņemšanu, lai nodrošinātu bibliotēkai labvēlīgu
politiku vai finansējumu un cita veida resursus bibliotēkas atbalstam. Apmācībās piedalījās visi
reģiona bibliotēku darbinieki. Atsauksmes par apmācībām ļoti pozitīvas. Atliek vien cerēt, ka
bibliotekāri iegūtās zināšanas pielietos ikdienas darbā.
Otrs nozīmīgākais apmācību bloks saistās ar novadpētniecības darbu. VKKF finansiāli
atbalstītā projekta „Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana
Valkas reģiona novados” tika noorganizētas 3 dienu mācība
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20. tabula.Projekta „Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana
Valkas reģiona novados” apmācības tēmas
Datums

Tēma

Lektori

Dalībnieku
sk.

25.sept. Radoša un inovatīva pieeja
novadpētniecības darba
organizēšanā . Pieredze,
pārmaiņas, iespējas.
11. okt. Digitālo bibliotēku veidošana

8. nov.

Inta Sallinene,M.sci.,soc.

Karīna Bandere, Arturs Žogla,
LNB Digitālās bibliotēkas
nod. projektu vadītāji.
Dzīvesstāsti-mutvārdu vēstures Māra Zirnīte, mutvārdu
avoti
vēstures pētniece; Aigars
Lielbārdis, LU Literatūra,
folkloras un mākslas institūta
Latviešu folkloras krātuves
pētnieks

27

28

26

Bibliotekāri sevi profesionālo pilnveidojuši LNB Mācību centrā. Bilskas bibliotēkas
vadītāja apguvusi LNB Mācību centra organizēto 36 stundu pamatzināšanu programmu. Valkas
bibliotēkas novadpētniecības darbiniece savas zināšanas padziļinājusi Mācību centra apmācībās
„Digitalizācijas projektu plānošana un īstenošana”.
Kā katru gadu, arī 2012. gadā apmeklētas visas LNB Bibliotēku konsultatīvā centra
organizētās sanāksmes un semināri.
Vairāki bibliotēku darbinieki savas zināšanas papildinājuši vietējo pašvaldību un citu
institūciju organizētos semināros un mācībās. Palsmanes bibliotēkas vadītāja sevi pilnveidojusi
7 stundu seminārā „Komunikācijas māksla ar sevi un citiem”. Smiltenes bibliotēkas vadītāja
papildinājusi zināšanas projektu rakstīšanu Abula lauku partnerība Leader programmai.
Smiltenes bibliotēkas vadītāja savā pārskatā uzsver, ka kolēģu darba pieredzes pārmantošana un
novērtēšana ir viena no Smiltenes bibliotēkas kolektīva tradīcijām. Tādi skaisti brīži kā darba
jubilejas kolektīvu vieno un iedvesmo jauniem panākumiem. 12. janvārī Bērnu literatūras
nodaļā notika nebijis pasākums – bijušo darbinieku salidojums. Neaizmirstami bija
atkalredzēšanās brīži un atmiņu stāstījumi.
18.novembrī saskaņā ar Valkas novada domes 25.oktobra lēmumu, Atzinības rakstu par
mērķtiecīgu, radošu veikumu bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas
„Omuļi" nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā saņēma Valve Āboliņa, Ērģemes pagasta
Omuļu bibliotēkas vadītāja
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Ikdienā bibliotekāri jaunāko profesionālo informāciju par nozares aktualitātēm Latvijā
un pasaulē guvuši bibliotēku portāla www.bibliotekas.lv. Arī portāls
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/aktualitates un republikas novadu bibliotēku mājas lapas un
blogi snieguši ieskatu jaunākajās bibliotekārā darba norisēs republikā. Lasīta tiek arī žurnāla
„Bibliotēku pasaule” elektroniskā versija.
Līdzekļi jeb finansējums personāla attīstībai
2012. gadā Smiltenes novada bibliotēkām personāla attīstība bija plānoti 300 LVL,
izlietoti 296 LVL. Valkas bibliotēkas 2012. gada budžetā profesionālajai pilnveidei tika
paredzēti 100 LVL, kuri tika paredzētajam mērķim izlietoti.
Jāatzīmē, ka bibliotēku finansiālie līdzekļi ir ierobežoti. Bibliotekāri pārsvarā izmanto
iespējas paaugstināt savu kvalifikāciju bezmaksas kursos, apmācībās, ko organizē v/a KIS, LNB
Bibliotēku konsultatīvais centrs, kā arī pašvaldības.
21. tabula. Profesionālās pilnveides pasākumi 2012. gadā

Nr.

Laiks

1.

27.janv.

2.

6. febr.

3.

12.-14.
marts

4.

4. aprīlī

5.

10. aprīlis

6.

11.aprīlis

7.

19. maijs

8.

22.23.maijs

Bibliotekāru
skaits, kas
Kursi, konferences, semināri, pieredzes
piedalījās un
braucieni
apguva
zināšanas
„Pasaule tavā bibliotēkā – UNESCO
pasaules mantojuma izzināšana un
UNESCO LNK iniciatīvas „Stāstu 1
bibliotēkas” bibliotēku tikšanās; LNB
Bērnu literatūras centrā
Europe Direct informācijas centru, ES
informācijas punktu seminārs, Eiropas 1
Savienības mājā
Apmācības skolotājiem un jaunatnes
1
darbiniekiem par neformālo izglītību
Seminārs „Latvijas bibliotēku portāls”,
LNB Bibliotēku attīstības institūts
Seminārs „ES informācijas sniedzēju
reģionālo semināru koncepcija” Valmieras
bibliotēkā
Latvijas bibliotekāru 15. konference, LU
aulā
Valkas reģiona bibliotēku darbinieku
seminārs
Valkas
pagasta
Lugažu
bibliotēkā
Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko
bibliotēku direktoru pavasara sanāksme
Kuldīgā
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Darbstundas
vienam
darbiniekam

4

5

22

1

4

1

6

5

6

32

5

1

16

9.

11. maijs

Konference „Literatūra, teātris un mūzika
1
bērniem” Eiropas Savienības mājā

6

10.

11.12.jūlijs

LBB Vidzemes nodaļas 15. saietskonference, Ikšķiles novada Tīnūžos

14

16

11.

9. augusts

Vidzemes kultūras darbinieku tikšanās
„Vidzemes reģiona institūciju un
organizāciju ilgtermiņa sadarbības modeļa
izstrāde” Valkā

1

5

12.

28.
augusts

Diskusija „Kopienas attīstības
veicināšana“ Valkā

1

13.

17. okt.

14.

31. okt.

15.

25. okt.

16.

7. nov.

17.

14. nov.

18.

5. dec.

19.

28. nov.

20.

12. dec.

21.

19. dec

22.

20. dec.

23.

25.sept.
11.okt.
8. nov.

4

Seminārs „Latvijas Nacionālās bibliotēkas
resursi novadpētniecībā“, LNB Bibliotēku 1
konsultatīvais centrs
Izglītojošs seminārs publisko bibliotēku
krājuma komplektēšabas speciālistiem, 1
Rīgas Centrālajā bibliotēkā

5

Seminārs „Bibliotēkas – pārmaiņas
4
virzošais spēks”, Valmieras bibliotēkā

5

Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko
bibliotēku direktoru rudens sanāksme 1
Salaspils bibliotēkā
Vidzemes novadu bērnu un skolu
bibliotēku darbinieku 12. konference
6
„Bērnu un skolu bibliotēku veiksmes
stāsti“, Cēsu Centrļā bibliotēka
Konference „Līderi par
3
bibliotēkām:119+119”, Rīgā, v/a KIS
Kursi „Digitalizācijas projektu plānošana
1
un īstenošana“
Reģiona galveno bibliotēku metodiķu
seminārs
Mācību programmas „Bibliotēku interešu
pārstāvniecība“
Vidzemes
reģiona
noslēguma seminārs Valmierā
Mācības „Komunikācijas māksla ar sevi
un citiem”.
Mācības „Dziesmu un deju svētku
nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšana Valkas reģiona bibliotēkās (3
dienas)
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1

5

6

5
6

6
5
6

24
1

5

28

15

24.

Smiltenes novada bibliotekāriem 7
17
metodiskā darba dienas
Reģiona bibliotekāru profesionālajai pilnveidei veltīto darbstundu skaits kopā
janv.-dec.

28
1591

Vidēji katrs bibliotekārs profesionāli pilnveidojis sevi 37.8 darbstundas.
Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros Valkas bibliotēkā 4 cilvēki tika
piesaistīti jaunākās periodikas lasītavai, veicot tur dežuranta pienākumus.
Gada nogalē, pamatojoties uz Valkas novada domes rīkojumu Nr. 686-p notika kārtējā
Valkas novada bibliotēku darbinieku darbības un tās rezultātu novērtēšana. Novērtēšanas
mērķis- katra darbinieka kvalitatīvo un kvantitatīvo rezultātu apkopošana, attīstības un karjeras
attīstības iespēju noteikšana, noteikto funkciju un uzdevumu izpildes problēmu risināšana.
Novada bibliotēku darbinieku darbu vērtēja novada kultūras darba organizatore un novada
centrālās bibliotēkas direktore. Bibliotekāru darbs tika novērtēts pozitīvi.
11. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Atbilstība bibliotēkas uzdevumiem
Smiltenes, Strenču un Valkas novadu publiskajām bibliotēkām pārskata periodā tika
nodrošināts finansējums to pamatfunkciju veikšanai - krājuma papildināšanai, telpu uzturēšani,
sakaru pakalpojumu nodrošināšanai u.c. izdevumiem.
Finansējums – atbilstību veicinošs, nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu vai
neapmierinošs

56

22. tabula. Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēku finansējums 2012. gadā

Ieņēmumi
t.sk. no
pašvaldības
budžeta
Citi
ieņēmumi
t.sk.
maksas
pakalp.
ziedojumi,
dāvinājumi

Salīdz ar 2011.g.

Strenču
novads

Valkas
novads

129194
125042

43996
42105

134387
120507

307577
287654

+7.1%
+5.9%

4152

1891

13880

19923

+25%

200

196

341

737

2011.g. līmenī

74

74

Samazinājums par
1547 LVL*

7077

7077

+6597 LVL**

3388

9035

3000

3000

2011.g. līmenī

VKKF
finansējums
mērķdotācija
no valsts
budžeta
pārējie
ienākumi
Kārtējie
izdevumi
Atalgojums
Darba devēja
oblig. soc.
iem.
Krājuma
komplektē
šana
t.sk.
periodika
grāmatas
citi
dokumenti
Preces un
pakalpoju
mi
IT pakalpoju
mi
Pārējie
kārtējie
izdevumi
Kapitālie
izdevumi

Kopā

Smiltenes
novads

2011.g. līmenī
3952

1695

129092

43831

133693

306616

+7.2%

62782
14737

24869
6133

69828
17733

157479
38603

+2.4%
+3%

7845

1907

16288

26040

+13.6%

4014

1181

4684

9879

15%

3670
161

726

11544
60

15940
221

30111

7918

19566

57595

42%***
2011.g. netika
iepirkti
+13%

2388

1015

3853

7256

-17%

11229

1989

6425

19643

+23%

102

165

694

961

-21%
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*2011. g. ziedojumu (1621 LVL) veidoja Valkas robežtirgū saziedotā nauda Valkas novada
publisko bibliotēku krājuma papildināšanai.
** pieaugumu VKKF finansējumā veido 2012. gada nogalē saņemtie 5782 LVL projekta „
Grāmatu iepirkums Valkas reģiona publiskajām bibliotēkām” realizācijai.
*** iekļauts VKKF finansējums projekta „ Grāmatu iepirkums Valkas reģiona publiskajām
bibliotēkām” realizācijai.
2012. gadā pašvaldību bibliotēku ieņēmumi kopā sastāda 307557 LVL. Salīdzinot ar
2011. gadu, finansējums palielinājies par 20254 LVL jeb 7.1 %. Galvenais bibliotēku
ieņēmumu avots ir piešķīrums no pašvaldību budžeta - 287654 LVL jeb 93.5%. Citi ieņēmumi
sastāda 19923 LVL jeb 6.5%. Kopumā finansējums nodrošinājis bibliotēku funkciju veikšanu.
Valkas NCB finansējums 2012. gadam – 72338 LVL. No tā piešķirti no pašvaldības
budžeta 60997 LVL, kas sastāda 84,2% no kopējā bibliotēkas budžeta.
Valkas novada dome bibliotēku funkciju veikšanai 2012. gadā piešķīrusi 120507 LVL
jeb 1.4% līdzekļu no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai, inftrastruktūras uzturēšanai, attīstībai,
labiekārtošanai
Krājuma komplektēšanai izlietoti 26040 LVL, kas ir 3118 LVL vairāk nekā 2011.gadā.
Te jāatzīmē, ka pieaugumu veido VKKF finansiālais piešķīrums gada beigās projektam
„Grāmatu iepirkums Valkas reģiona publiskajām bibliotēkām” – 5782 LVL.
No krājuma komplektēšanai piešķirtajiem pašvaldību un ziedojumu līdzekļiem grāmatu iegādei
izlietoti 10158 LVL, bet periodika abonēta par 9879 LVL. Lielākā daļa bibliotēku šo
piešķīrumu vērtē kā nepietiekošu vērtīgu jaunieguvumu un preses iegādei.
Kapitālie izdevumi bibliotēkām joprojām ir zemi. Tas nozīmē, ka bibliotēkās maz teik
veikti remonti un iegādātas jaunas mēbeles un biroja tehnika.
Papildus piesaistītie līdzekļi, piedaloties dažādu projektu konkursos
Valkas bibliotēka papildus piesaistījusi 7077 LVL, no tiem krājuma papildināšanai 5782
LVL (VKKF projektu konkurss augstvērtīgas literatūras iegādei); tematiskiem pasākumiem un
profesionālajai pilnveidei 1295 LVL. Smiltenes bibliotēka papildus piesaistījusi – 4492 LVL,
kuri izlietoti krājuma komplektēšanai.
Smiltenes novadā tika sastādīta viena kopēja ieņēmumu un izdevumu tāme 2012.
gadam, kas ietvēra katras bibliotēkas- struktūrvienības plānotos izdevumus. Katra bibliotēka
savus izdevumus saskaņoja ar novada bibliotēkas vadītāju, kura tālāk deva savu akceptu rēķinu
apmaksai. Tomēr šai pilnīgajai līdzekļu centralizācijai ir savi trūkumi. Novada bibliotēku
vadītājiem uz rokas nav apstiprināta budžeta tāmes. Līdz ar to zūd atbildības sajūta par savu
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bibliotēku, kā arī Smiltenes novada bibliotēku savadītie dati Latvijas digitālajā Kultūras kartē ir
nepilnīgi.
Valsts mērķdotācija pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas
nodrošināšanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās 2012. gadā sastādīja 9035 LVL, kas,
salīdzinot ar 2011. gadu ir lielāka par 39 LVL.

23. tabula. Reģiona bibliotēku izdevumi
Krāju
Kārtējie
izdevumi

306616

100%

Atalgo
jums

Soc.iem
aksas

157479

38603

51.4

12.6

t. sk.

tām

periodik
ai

citiem
dok.

Preces un
pakalpoju
mi

15940

9879

221

57595

ma
komplek
tēšana

grāma

26040

8.5

61.2

37.9

0.9

18.7

Informācij
as teh.
pakalp.

Pārējie
kārt.izd.

Kapitā

7256

19643

961

6.5

0.31%
no
kopējo
izdevu
mu
skaita

2.4

lie izd.

2012. gadā ir izzudusi nevēlamā tendence, kad atsevišķas bibliotēkas vairāk līdzekļu
tērēja preses abonēšanai nekā grāmatu iegādei. Lielāko finansējuma daļu sastāda darba
samaksa (51.4%) un bibliotēkas darbības nodrošināšanai sniegto pakalpojumu apmaksa
(18.7%).
12. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. PUBLICITĀTE
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
Par to, ka bibliotēku tēls iedzīvotāju vidū ir ieņēmis noturīgu un pozitīvu pozīciju, vairs
nav jāšaubās. Valkas reģiona bibliotēkas kļuvušas par stabilām informācijas resursu
uzglabātājām un nodrošinātājām atbilstoši ikviena lasītāja vēlmēm. Vietējās sabiedrības
informēšana par bibliotēkās pieejamajiem pakalpojumiem kā katru gadu notikusi, izmantojot
vietējo laikrakstu Ziemeļlatvija, novada domju mājas lapas, bibliotēku mājas lapas, afišas,
informācijas lapas.
Valkas bibliotēkas mājas lapā www.vpb.valka.lv tiek publicēta aktuālā informācija par
tematiskajiem pasākumiem, novadpētniecības jaunumiem, jauno grāmatu apskati. Atrodamas
īsas ziņas par Valkas, Strenču, Smiltenes novadu bibliotēkām. Mājas lapā ir informācija par
elektroniskā kopkataloga lietošanu, kā arī saite uz to.
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Atskaites periodā laikrakstā Ziemeļlatvija” ievietotas 97 publikācijas
Smiltenes un Strenču bibliotēku

darba aktualitātēm,

par

Valkas,

īsas informācijas par plānotajiem

pasākumiem. Laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” ievietoti 6 raksti par novada bibliotēku darbu.
Minētā laikraksta katrā numurā (iznāk reizi mēnesī) rubrikā „ Valkas novada afišu stabs” tiek
ievietota informācija par novada bibliotēkās gaidāmajiem tematiskajiem pasākumiem un
izstādēm.
2012. gadā novadpētniecības datubāzē no laikraksta „ Ziemeļlatvija’ elektroniski
aprakstītas 62 ar Valkas, Smiltenes un Strenču novada bibliotēkām saistītas publikācijas.
Informācija par Strenču novada bibliotēkām un to aktualitātēm pieejama „Strenču
Novada Vēstīs” un mājas lapā www.strencunovads.lv.
Smiltenē bibliotēkas publicitātes nodrošināšanai vizuāli izmantoti stendi bibliotēkas
vestibilā, bibliotēkas logā, kultūra un sporta centra informācijas stendā, lielveikala „Top”
informācijas stendā.
Smiltenes bibliotēkas direktore savā pārskatā raksta, ka svarīgi ir bibliotekāriem “iziet ārpus
bibliotēkas” sabiedrībā, stāstīt par sevi, bibliotēkas vērtībām un pakalpojumiem.
Laba sadarbība Smiltenes bibliotēkai izveidojusies ar plašsaziņas līdzekļiem - laikrakstu
“Ziemeļlatvija” (korespondenti Sandru Pētersoni), Smiltenes televīziju (Eviju un Jāni Ūdriem),
”Smiltenes Novada Vēstīm” (redaktore Marita Mūze). Regulāri sniegta informāciju laikrakstam
„Ziemeļlatvija”, Smiltenes novada lauksaimniecības konsultantēm un bibliotēkas blogā par
Klintaines pagasta bibliotēkas un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru
sagatavotajiem 8 tiešsaistes semināriem, ko bibliotēkas varēja piedāvāt saviem apmeklētājiem –
mazajiem un vidējiem zemniekiem interneta vietnē www.justin.tv/llkc. Lai iepazīstinātu
lietotājus ar bibliotēkas pakalpojumiem, kā arī prezentācijas vajadzībām, atjaunots buklets
„Smiltenes novada bibliotēkas GIDS”.
Kā pasākumu publicitātes veidus bibliotekāri min afišas, kas tiek piestiprinātas pie
reklāmas stendiem, tiek sagatavoti un izsūtīti ielūgumi, kā arī ļoti iedarbīgs veids ir personīgas
cilvēku uzrunas un uzaicinājumi uz pasākumiem.
Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām.
Valkas bibliotēkai komunikācija ar pašvaldību notiek ikdienas darbā, kārtojot finanšu,
transporta, publicitātes u.c. jautājumus. Reizi mēnesī bibliotēkas direktore piedalās domes
speciālistu ražošanas apspriedēs, kur ziņo par galvenajiem paveiktajiem darbiem un plānotajām
aktivitātēm.

Bibliotēkā plānotie pasākumi tiek iekļauti kopējā Valkas novada kultūras

aktivitāšu plānā. Domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un priekšsēdētāja vietnieks vairākkārt ir
apmeklējuši bibliotēku, lai apspriestu bērnu nodaļas remonta jautājumu. Novada arhitekte ir
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izstrādājusi telpu pārveides skices, daļēji ir sagatavota tāme. Diemžēl līdzekļi remontam
(apmēram 50 000 LVL) 2012. gadā netika atrasti.
Laba sadarbība Valkas novada bibliotēkām izveidojusies ar domes sabiedrisko attiecību
speciālisti, kura regulāri informāciju par bibliotēku darbu ievieto domes mājas lapā, kā arī
novada laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
Valkas bibliotēkas darbinieces aktīvi piedalījās otrajos Valkas novada svētkos, pārstāvot
pilsētas komandu ar sagatavotu priekšnesumu – reklāmu par grāmatām un lasīšanu.
Smiltenes novads
Smiltenes pašvaldība 2012. gadā sadarbībā ar SIA „Baltkonsults” un SIA „Konsorts”
izstrādāta Smiltenes novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam. Laika posmā no
1.februāra līdz 1.martam noritēja šī dokumenta sabiedriskā apspriešana. 7.februārī Smiltenes
novada domē tika organizēta kultūras jomas darba grupas sanāksme, kurā novada bibliotekāri
tika iepazīstināti ar esošās situācijas analīzi, kā arī tika precizētas prioritātes un mērķi, kā arī
precizēti īstenojamie projekti kultūras jomā līdz 2018.gadam. Pēc Smiltenes novada domes
priekšsēdētāja A. Mežuļa pieprasījuma tika veikta jauna Smiltenes bibliotēkas telpu plānojuma
izstrāde.
Smiltenes bibliotēkas direktore septembra un oktobra pašvaldības iestāžu vadītāju
sanāksmē sagatavojusi informāciju par aktuālāko bibliotēkas darbā un 11. Smiltenes, Strenču
un Valkas novada Grāmatu svētkiem.
Periodikas lasītavā regulāri tika piedāvāti Smiltenes novada pašvaldības sagatavotie
dokumenti publiskajai apspriešanai. Apmeklētājiem bija iespēja aizpildīt ieteikumu anketas un
piedalīties sabiedriskajās apspriešanā
Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība.
Tradicionāli bibliotēku sadarbības tīklu veido tās iestādes, uzņēmumi, kas atrodas
attiecīgi katrā pilsētā un pagastā. Katras pagastu bibliotēkas galvenie sadarbības partneri jau
gadu no gada bijuši pagastu pārvaldes darbinieki, skolas, bērnudārzi, tautas nami un
nevalstiskās organizācijas, kā arī dažādi interešu klubi.
Valkas bibliotēkai visciešākā sadarbība izveidojusies ar Valkas kultūras namu un Valkas
novadpētniecības muzeju. Sadarbības formas - kopēju pasākumu organizēšana, telpu
izmantošana. Jauni sadarbības partneri bibliotēkai ir pilsētas Dāmu klubs un literātu apvienība.
Bibliotēka sniedz atbalstu skolām projektu nedēļās, dažādos konkursos. Skolas apmeklē
bibliotēku nolūkā iepazīties ar tās darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem. Radoša sadarbība
bibliotēkai izveidojusies ar laikraksta „ Ziemeļlatvija” kolektīvu. Žurnālisti piedalās bibliotēkas
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pasākumos, pēc tam, sniedzot intervijas vai aprakstus laikrakstā, nodrošina bibliotēkas
publicitāti.
Profesionālajā līmenī sadarbības partneri ir LNB Mācību centrs - bibliotēkas darbinieki
apmeklē centru organizētās mācības; SIA TietoLatvia – BIS ALISE uzturēšana un apmācības;
v/a KIS IT vienotais palīdzības dienests, apmācības, e-resursi.
Ilggadīgs partneris grāmatu piegādē ir IK Virja, kā arī pēdējā gadā grāmatveikls
„Skapīc’’ Valkā.
Sadarbojoties ar domes Sociālo dienestu, Smiltenes bibliotēkā sabiedrisko darbu gada
laikā veica 2 bezdarbnieki. Viņi palīdzēja veikt saimnieciskos darbus, kārtot un sasiet 2011.
gada periodiskos izdevumus un labot grāmatas. Valkas bibliotēkai, sadarbojoties ar Valkas
novada domi un Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiāli bibliotēkā algotajos
sabiedriskajos darbos tika iesaistīti 3 bezdarbnieki, kas katrs 4 mēnešus veica dežuranta
pienākumus jaunākās periodikas lasītavā, tā atslogojot bibliotekāru darbu.
Mazāk par sadarbības partneriem bibliotekāri min vietējos uzņēmējus. Kā izņēmums
2012. gadā jāmin Smiltenes novada uzņēmēji, kas sniedza ievērojamu materiālo atbalstu 11.
Grāmatu svētku sekmīgai norisei.
Smiltenes bibliotēkai izveidojusies radoša sadarbība ar Smiltenes skolām, īpaši ar
Mākslas skolu. Audzēkņu darbi tika izlikti vairākās izstādēs, kas priecēja bibliotēkas lietotājus.
Izveidojusies laba sadarbība ar Smiltenes mākslas skolas pedagogiem - Haraldu un Vinetu
Baložiem. Topošajiem jaunajiem māksliniekiem šī ir viena no veiksmīgākajām iespējām
parādīt sevi plašākai publikai.
Laba sadarbība notiek ar Smiltenes Centra vidusskolu un skolas bibliotēku grāmatu apmaiņā.
Atsaucīgas sadarbības partneres ir pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” audzinātājas,
kuras ar saviem audzēkņiem ir biežas viešņas bibliotēkas bērnu nodaļā. Joprojām radoša
sadarbība turpinājās ar dzejniecēm Kornēliju Apškrūmu, Mariku Svīķi un floristi Smaidu
Maskinu.
Palsmanes bibliotēkas nozīmīgākie sadarbības partneri- abas pagasta skolas un pirmsskolas
izglītības iestāde. Kopā tiek veidotas izstādes, vākta makulatūru, organizēti izzinoša satura
konkursi.
Tā kā Valkas pilsēta robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu, nenoliedzami mūsu tuvākie
pārrobežu sadarbības partneri ir Valgas bibliotēka. Jau vairākus gadus kopā tiek atzīmēta
rakstnieka, noveles „Tomass Nipernādijs” autora Augusta Gailīša dzimšanas diena. Laba
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sadarbība izveidojusies ar Valgas bibliotēkas Grāmatu draugu klubu. Esam piedalījušies kopējās
ekskursijās pa Valgas apriņķa ievērojamām vietām.
Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie pasākumi
u.tml.)
Blakus informējošai funkcijai, bibliotēkas pilda arī izglītojošo un kultūras pakalpojumu
sniegšanas funkciju. Lai šos uzdevumus realizētu, katra bibliotēka organizē tematiskus
pasākumus un izliek izstādes.
24.tabula.Tematisko pasākumu, izstāžu skaits Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēkās
Tematiskie pasākumi

Izstādes

230

589
Tematisko pasākumu veidi- tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, citu profesiju

pārstāvjiem, dzejas dienas, grāmatu atvēršanas svētki, derīgo padomu stundas; neklātienes
ceļojumi, konkursi u. tml. Izstādes, izmantojot bibliotēku krājumus, veltītas rakstnieku,
dzejnieku jubilejām, valsts svētkiem, gadskārtu ieražām u.c. Otrs izstāžu veids- vizuālās
mākslas izstādes un dažādu iedzīvotāju vaļasprieku izstādes. Pagastu iedzīvotāji ir priecīgi, ka
var atrādīt savus vaļaspriekus, iepazīstināt citus ar savu radošo darbību.
Izstādes Smiltenes bibliotēkā
2012.gadā izveidotas 65 literatūras un 14 vizuālās izstādes:
-tematiskas izstādes – 23;
-dzejniekiem, rakstniekiem veltītas -36;
-plauktu izstādes -9;
-novadniekiem veltītas -2;
-atceres un piemiņas dienām veltītas – 4.
No literatūras izstādēm izsniegtas 188 grāmatas. Tematiskās izstādes kopumā apskatījuši 706
bibliotēkas lietotāji. Pedagogi un skolu jaunieši iecienījuši tematiskās literatūras izstādes, kurās
vienkopus ērti un ātri var atrast sev nepieciešamo uzziņas avotu, kuru vajadzības gadījumā uz
vietas var nokopēt vai ieskenēt.
Daži piemēri no Smiltenes bibliotēkas plašā pasākumu klāsta:
- smiltenietes Smaidas Maskinas floristikas darbu izstāde;
-martā atklāta interesanta, ar savdabīgiem dabas skatiem bagāta Smiltenes televīzijas operatora
un fotogrāfa Jāņa Ūdra fotogrāfiju izstāde „Laika mirkļos”. Fotogrāfijās redzami dabasskati,
kuri uzņemti tepat Smiltenes novadā;
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-10.01.2012. Lekcija un diskusiju vakars ’’Zaļais dzīvesveids’’ (mājoklis, pārtika, transports).
Piedalījās ilgtspējīgas attīstības speciālists Artūrs Polis, kas stāstīja par globāliem
izaicinājumiem, ilgtspējīgu saimniekošanu, ekoloģisko lauksaimniecību;
-24.04.2012 no plkst.18:00 – 24:00. jauns, vērienīgs un emocionāls pasākumu kopums
bibliotēku nedēļas ietvaros „Bibliotēku nakts Smiltenes novada bibliotēkā”. Visi interesenti
ne tikai ikdienā, bet arī 24.aprīlī tika aicināti apmeklēt daudzpusīgos kultūras pasākumus visā
vecuma grupām un dažādajām gaumēm. Visas dienas garumā apmeklētājiem piedāvājām
ekskursiju pa bibliotēku. Varēja aplūkot Evitas Kalniņas, Ineses Zvirbules un Martiņa
Zvaigznes Krustdūrienju izstādi, Smaidas Maskinas floristikas kompozīciju izstādi „Ciemos pie
Lieldienu zaķa”. Dabas skatu baudītājiem tika piedāvāta Jāņa Ūdra fotogrāfiju izstāde „Laika
mirkļos”.
Visas dienas garumā ikviens grāmatu mīlis, uz speciāli iekārtota galdiņa, varēja samainīt savu
personīgo grāmatu pret cita lasītāja atnesto.
Plkst.18:30-19:15 pie mums viesojās Dr. Sarmīte Banga ar lekciju „Veselā miesā vesels gars!”.
Daktere ļoti interesanti pastāstīja par ļoti ikdienišķām un piemirstām lietām, kuras nedaudz
pacenšoties izpildīt varam justies dzīvespriecīgi un pozitīvi.
No plkst.19:30-21:00 paralēli darbojās divi interesentiem piedāvātie pasākumi - Jauno literātu
klubs, kuru atklāja dzejniece Marika Svīķe un veikalu tīkla Douglas Kolonna konsultante Ginta
Stūre, kura ikvienu konsultēja par visiem ar kosmētiku saistītajiem jautājumiem. Ja bija vēlme
ikviens apmeklētājs varēja tikt pie glīta vakara meikapa.
No plkst.21:00-22:00 darbojās radošā kafejnīca. Stāstīja, rādīja un mācīja Smiltenes tehnikuma
bibliotekāre Ārija Māliņa. Ikviens, kuram bija vēlme darboties, sev pagatavoja skaistu auduma
piespraudi. Paralēli ziedu gatavošanai interesenti tika aicināti izlocīt kājas latvju danču ritmos
„Nāc un iemācies ko jaunu un interesantu!” Visi dancot gribētāji sapulcējās ārā pie bibliotēkas,
kur viņiem tika ierādītas zināmi, bet piemirsti latviešu danči.
-Septembris - dzejas mēnesis. Dzejas dienām veltīts pasākums notika 10.septembrī. Tās pie
mums Kopā tika sapulcināti desmit jaunie novada dzejnieki, starp kuriem bija arī tādi, kuri
publiski lasīja un prezentēja savu dzeju pirmo reizi.
-31.10.2012 Krievu-latviešu tradīciju vakars ’’Pie patvāra’’. Bibliotēkas viesi bija no Kirovas
Vjatskas valsts humanitārās universitātes (pasniedzēja un trīs studentes). Vakara gaitā
klausījāmies dzejas lasījumus, dziedājām dziesmas, muzicējām, dejojām bajāna un ģitāras
pavadījumā. Vakara gaitā no patvāra tika baudīta tēja un ēstas barankas.
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-Izzinoša un interesanta bija Valmieras bibliotēkas Europe Direct vadītājas Malvas Šķēles
prezentācija „2012. - Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei”, pēc kuras
lektore atbildēja uz dažādiem jautājumiem.
-Jauks piemērs sadarbībai starp jaunāko un vecāko paaudzi bija aktīva līdzdarbošanās radošajā
darbnīcā „Dāvanas savam un citu priekam”. Gunta Drone un Smaida Maskina pasākuma
dalībniekiem mācīja izgatavot auduma ziedu piespraudes ar mērķi tās ziedot labdarības
tirdziņam. Daudzi pasākuma apmeklētāji izteica vēlējumu, lai šādi pasākumi bibliotēkā tiktu
rīkoti arī turpmāk. Finansiāli šos pasākumus atbalstīja „Europe Direct” informācijas centrs
Valmierā.
Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to
rezultāti.
Lasītāju aptaujas 2012. gadā nav notikušas.
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Smiltenes bibliotēkas veiksmes stāsts
Izmantojot biedrību „Smiltenei un Latvijai” kā starta platformu, bija iespēja iesniegt
Abula lauku partnerības projektu konkursā un pretendēēt uz ELFLA finansējumu projektam
„Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku ļaudīm”. Projekts tika atbalstīs un kopā ar
Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 500 LVL tika īstenots par 4992,30 LVL. Projektā tika
iepirktas 960 grāmatas, kuras sadalījām 11 grāmatu kopās. Kopas saņēma visas Smiltenes
novada pagastu bibliotēkas un Smiltenes pagastā klientu apkalpošanas centrs. Kopu grāmatu
saraksti noteiktajā termiņā skatāmi: http://smilteneiunlatvijai.blogspot.com/p/gramatu-kopassmiltenes-novada.html
Visas

pagastu

bibliotekāres

godambijanopelnījušas

aktīvi

darbojās

„Talkaszupu”.Grāmatu

grāmatu

kopas

kopu

mainīsies

ik

sadalīšanā….
pusgadu.

Un

Projekta

īstenošanas laiks 5 gadi. Kāda no grāmatu kopām paliks tās bibliotēkas īpašumā, pie kuras tā
nonāks pēdējā. Tās grāmatas biedrība „Smiltenei un Latvijai” nodos bibliotēkas īpašumā.
Projektā apgūtā suma, pa kuru tika papildināti lauku bibliotēku grāmatu krājumi, bija 2,5 reizes
lielāka nekā bibliotēkas kopumā saņēma grāmatu iegādei 1 gadā.
Smiltenes novada bibliotēkas direktore Zaiga Krūmiņa.

Trīs spoži mirkļi Strenču novada Jaunklidža bibliotēkas dzīvē
„Nekad nevar zināt ko nesīs rītdiena”
Jaunklidža bibliotēkas – saieta nama veiksmes stāsta rezultāts ir videofilma „Dzīves centrs”.
Filma radīta pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta 3td ietvaros, kuru līdzfinansē
Latvijas valsts un B&MG fonds un īsteno v/a KIS. Tā ir filma, kuras pamatā ir stāsts par
nelielas apdzīvotas vietas bibliotēku, par daudzveidīgo piedāvājumu, par sadarbību, par tās
nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē.
Bet sākās tā. Neviens iepriekš nevarēja zināt, ka sadarbībā ar Latvijas publisko
bibliotēku attīstības projektu 3td un neatkarīgo producentu grupu „HansaMedia” 17. un 25.
maijā Jaunklidzī notiks dokumentālās filmas „Dzīves centrs” filmēšana. Filmēšanas procesā
nozīmīga bija visu iesaistīto personu sadarbība, uzticēšanās, atzīšana un novērtējums. Svarīgi ir
būt pamanītam. Kaut arī reizēm liekas, kas nekas īpaši atšķirīgs kā citās bibliotēkās netiek
darīts. Bet ja speciālisti „no malas” sniedz savu skatījumu un vērtējumu, tad tas liek
aizdomāties.
Filmēšanas laikā lielu atbalstu un sapratni sniedza Jaunklidža vietējie iedzīvotāji.
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29.jūnijā Jaunklidža bibliotēkā - saieta namā notika vēl nebijis pasākums: dokumentālās
filmas „Dzīves centrs” pirmizrāde. Filmas prezentāciju sagatavoja un vadīja valsts aģentūras
„Kultūras informācijas sistēmas” komunikāciju speciāliste Sandra Vīgante. Lai cilvēkiem būtu
vēl skaidrāka nojausma par „Trešā tēva dēla” darbību, aģentūras darbinieces bija sagatavojušas
jautājumus

viktorīnai,

uz

kuriem

atbildot

varēja

tikt

pie

balvām.

Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija iespēja piedalīties folkloras kopas „Mežābele”
dalībnieču vadītajā rituālā, kad ar pozitīvu domu spēku un uguns enerģiju tika „iedzīvināta”
ugunskura vieta pie saieta nama. Vakara turpinājumā sadarbībā ar „Platforma Filma” un
Nacionālo Kino centru bija iespēja brīvā dabā pie bibliotēkas noskatīties Jāņa Streiča filmu
„Rūdolfa mantojums”, kurā prieki ar bēdām vijas un mīlestība vairo dzīvotgribu.
Pasākuma gaitā gan vietējiem iedzīvotājiem, gan ciemiņiem no novada un Rīgas tika dota
iespēja sajust to vienreizējo un pozitīvo, varbūt pat maģisko atmosfēru, kas valdīja vakarā pie
Jaunklidža bibliotēkas – saieta nama - spoža mēnesnīca, laternu gaisma, degošs ugunskurs,
svecīšu liesmiņas uz vecajām biedrības nama drupām un latviešu filmas skatīšanās brīvā dabā.
Jaunklidža bibliotēkā ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja noskatīties dokumentālo
filmu „ Dzīves centrs” DVD formātā.
Foto skat.
http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=5705&rg=2012
Velobrauciens par bibliotēkām
Otrs ļoti satraucošs un līdz šim nebijis notikums bibliotēkas dzīvē bija 100 bibliotekāruvelobraucēju ierašānās Jaunklidzī. Sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāju
Silviju Tretjakovu 2. augusta pēcpusdienā starptautiskā Velobrauciena par bibliotēkām
dalībnieki no 24 valstīm ciemojās Jaunklidža bibliotēkā - saieta namā. Viņu ceļš veda no Viļņas
caur Rīgu uz Tallinu, kopumā nobraucot ap 600 km. Jaunklidzī viesojās bibliotekāri un viņu
atbalstītāji no Somijas, Spānijas, Serbijas, Norvēģijas, Taivānas, Ukrainas, Vācijas, Rumānijas,
Zviedrijas, ASV, Dānijas, Arābu Emirātiem, Indijas, Beļģijas, Baltkrievijas, Francijas,
Mongolijas, Jaunzēlandes, Krievijas, Kanādas, Lielbritānijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.
Velotūres dalībnieki tika iepazīstināti ar Jaunklidža bibliotēku, tās darbību. Pārsteiguma efektu
radīja velobrauciena dalībnieku improvizēts klavierkoncerts, kad bibliotēkā esošās klavieres
spēlēja gan Igaunijas, gan Taivānas, gan citu valstu pārstāvji. Jaunklidzī brauciena dalībnieki
atpūtās, papusdienoja un devās tālāk uz Valku, pa ceļam apciemojot Vijciema čiekurkalti.
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Ciemiņi atzina, ka viņiem ļoti patīk Latvijas daba. Foto skat.
http://www.strencunovads.lv/index.php?lang=1357&p=7341&og=5817&rg=2012
Kopības sajūta Strenču novada svētkos
Kopā ar pārējām kolēģēm piedalījos II Strenču
novada svētku dalībnieku gājienā. Pateicoties
vienādajiem krekliņiem, bibliotekāru kolektīvs ar
devīzi

„skrienu

uz

bibliotēku”

bija

labi

pamanāms.
Šajā

gadā

tika

iegādāts

Strenču

novada

bibliotēku prezentācijas suvenīrs – zīmulis ar
uzrakstu „Strenču novada bibliotēkas”.
Strenču novada bibliotekāres novada svētkos
Strenču novada Jaunklidža bibliotēkas vadītāja Līga Rābante.
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Valkas novada Centrālās bibliotēkas tematiskie pasākumi un izstādes
Pasākums

Laiks
Janvāris

Izstāde ,,Iepazīsim 17. un 18. gadsimta mākslas darbus !
Izstādes mērķis bija popularizēt mākslas literatūru -šajā gadījumā 17. un 18.
gadsimta mākslas darbus.
Izstāde ,,Es nebaidos pazaudēt dzīvi. Daudz sliktāk ir pazaudēt
mīlestību”
Veltīta Egila Lukjanska 75 gadu jubilejai.
Seminārs ,,Nodokļu maksātājiem par fizisko personu mantiskā stāvokļa un
iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumu un citiem aktuāliem
nodokļu likumdošanas jautājumiem”. Lektore -VID Valkas klientu
apkalpošanas nodaļas galvenā nodokļu inspektore Ausma Eglīte..
Izstāde
,,Man nav bail nirt iekšā kultūras dziļumos”
Izstādes mērķis bija iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar Laimas
Muktupāvelas (Kotas) dzīvi un daiļradi. No Laimas Muktupāvelas (Kotas)
darbiem lasītāji iecienījuši divus romānus: ,,Šampinjonu derība” un ,,Mīla.
Benjamiņa”.
Izstāde
,,Rakstniecei Leldei Stumbrei -60”
Organizēta sakarā ar Leldes Stumbres 60 gadu jubileju.

Februāris

Izstāde
,,7. februārī mūziķim, aktierim , dzejniekam un komponistam Mārtiņam
Freimanim -37” izveidota Mārtiņa Freimaņa atcerei. Lasītājus īpaši
interesēja Mārtiņa Freimaņa dzejoļu krājums ,,Zālīte truša dvēselei”.
Izstāde
,,Angļu rakstniekam Čarlzam Dikensam -200
Izstādes mērķis bija iepazīstināt bibliotēkas apmeklētājus ar angļu klasiķa
Čarlza Dikensa dzīvi un daiļradi.
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Neklātienes ceļojums uz Taizemi( oficiāli Taizemes Karaliste)
Ceļojuma iespaidos dalījās Anna un Laimonis Dreimaņi. Lektori pastāstīja
par sava ceļojuma iespaidiem, par Taizemes vēsturi, ģeogrāfiju, sadzīvi,
ēdieniem u. c.
Marts

Izstāde
,,Sievietes fotomirklis”
Izstādes mērķis bija iepazīstināt apmeklētājus ar bibliotēkā pieejamiem foto
darbiem, kuros attēlota sieviete. Bibliotēkas apmeklētāji bija ļoti ieinteresēti
par izstādi, jo viņiem tika dota iespēja iepazīties ar bibliotēkā esošajiem foto
albūmiem.
Tematiska pēcpusdiena
,,Saruna par dabas ritmiem un zaļu dzīvošanu ”
Pasākums noorganizēts, atsaucoties uz lasītāju ierosinājumu. Interesentiem
vienmēr ir patikusi saturīgā un interesantā tikšanās ar Māru Zeltiņu.
Lektore pastāstīja par dažādu tēju nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā, kā arī
sniedza padomus kā vākt un kā pareizi žāvēt un glabāt tējas.

Aprīlis

Izstāde
,,Mīļumvārdu dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai -75”
Kornēlijas Apškrūmas dzejas cienītāji varēja iepazīties ar viņas devumu
latviešu literatūrā. 2012.gadā no 43 izsniegtām grāmatām visvairāk lasītas:
,,Liepu un ozolu paēnā”, ,,Mīlestībā teikts vārds”, ,,Mīļumvārdi” u.c.
Izstāde
,, Skolotājai, rakstniecei un dramaturģei Ilzei Indrānei -85”
Izstāde organizēta, lai pieminētu skolotāju, rakstnieci un dramaturģi Ilzi
Indrāni 85 gadu jubilejā.
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Seminārs
,,Fizisko personu mantiskā stāvokļa un iepriekš nedeklarēto ienākumu
deklarēšanas likumu un grozījumiem gada ienākuma deklarēšanas
aizpildīšanā”
Seminārs tika organizēts bibliotēku nedēļā. Lektore Sarmīte Saukuma
pastāstīja par grozījumiem gada ienākumu deklarēšanas aizpildīšana un
iepazīstināja ar jauno fizisko personu mantiskā stāvokļa un iepriekš
nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumu.
Literāri muzikāls vakars veltīts Pētera Brūvera 55 gadu jubilejai
Dzejnieku kopā ar viņa dzejas cienītājiem atcerējās Pētera meita Zane
Brūvere-Kvēpa, dzīvesbiedre Iveta Brūvere, radiniece Antra Krile un draugimūziķis Aigars Voitišķis, dramaturgs, dzejnieks Normunds Rudzītis un
dzejniece Elīna Bākule –Veira no Austrālijas.
Maijs

Izstāde
13.maijā - rakstniekam un tulkotājam Dzintaram Sodumam - 90
Izstādes galvenais uzdevums: pievērst apmeklētāju uzmanību rakstnieka un
tulkotāja Dzintara Soduma literārajai darbībai.
15.maijs- Mātes diena.
Izstāde veltīta sievietei - mātei. Apmeklētājiem tika dota iespēja iepazīties ar
nozaru literatūru (veselības aizsardzību, medicīnu, mākslu, pedagoģiju) un to
dzejnieku darbiem, kuri veltījuši dzejoļus mātei.
Literārs vakars
Dzejniece Marika Svīķe aicina iepazīties ar jauno grāmatu
,,Mēs esam viens otram”
Dzejniece M. Svīķe kopā ar mūziķi Jāni Žagariņu piedāvāja sarunas dzejā un
mūzikā no jaunās grāmatas ,,Mēs esam viens otram”. Dzejniece lasītājiem
atgādināja vienkāršu patiesību par būšanu šajā pasaulē un visiem pazīstamām
sajūtām , prieku, vilšanos, mīlestību krājumā ,,Mēs esam viens otram”.
Krājumā ,,Mēs esam viens otram” publicētas mākslinieka Raimonda Briča
gleznu reprodukcijas.
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Izstāde
Katra cilvēka dzīvē ir stāsts
jāuzraksta…(Irma Grebzde)

vai

romāns.

Tas

tikai

kādam

25.maijā Irmai Grebzdei 100
Izstādes mērķis iepazīstināt lasītājus ar trimdas latviešu rakstnieces dzīvi un
daiļradi.
Literārs vakars
Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai -75
Dzejnieces jubilejai veltīto vakaru vadīja Mārīte Magone. Pasākumā savu
dzeju lasīja pati dzejniece un valcēnieši : Ausma Kurpniece, Indra Jakobsone,
Aija Ābena, Normunds Rudzītis un dzejnieces draudzene no Amerikas u.c.
Muzikālus priekšnesumus sniedza Jāņa Cimzes mūzikas skolas audzēkņi.
Jūlijs

Izstāde
Konkursam ,,Zelta Ābele 2011” nominētās grāmatas
Izstādes mērķis bija iepazīstināt lasītājus ar ,,Zelta Ābele 2011” nominētajām
grāmatām.
Diemžēl nebija iespējams izlikt visas nominētās grāmatas, jo bibliotēkas
krājumā to nav.

Septembris

Izstāde
,,Ceļojums dzejas pasaulē”
Izstāde veltīta 2012.gada dzejas dienām. Tajā izlikti pēdējo četru gadu laikā
bibliotēkā iegādātie dzejas krājumi. Starp tiem Anitas Anitīnas, Ausmas
Kurpnieces, Aijas Ābenas, Velgas Kriles, Pētera Brūvera, Kornēlijas
Apškrūmas u.c.grāmatas.
Izstāde galvenokārt ir izveidota, lai iepazīstinātu lasītājus ar tiem vārda
māksliniekiem, kuriem kādreiz bijusi, vai vēl joprojām ir saistība ar Valkas
novadu.
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Normunda Rudzīša grāmatas ,,Van vet āken” atvēršanas svētki.
Normunda Rudzīša grāmatas ,,Van vet āken” atvēršanas svētkos piedalījās:
redaktore, ,,Vītola izdevniecības ” vadītāja Ilona Vītola; dzejnieki – Aija
Ābena, Anita Anitīna, Zane Brūvere, Ausma Kurpniece, Normunds Rudzītis
un Ieva Sprīvule
Muzikālo noskaņojumu radīja Starptautisko konkursu laureāte pianiste Ance
Skopane.
Oktobris

Izstāde
Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam - 145
Izstāde veltīta klasiķim Eduardam Veidenbaumam sakarā ar viņa 145.
dzimšanas dienu.
Izstāde
Dzejniecei Veronikai Strēlertei -100
Mērķis - iepazīstināt bibliotēkas apmeklētājus ar trimdas dzejnieces
Veronikas Strēlertes dzīvi un literāro darbību. No izstādes izsniegtas
grāmatas: ,,Lietus lāse”, ,,Mans laiks”, ,,Žēlastības gadi” u.c.

Novembris

Literārs pasākums
,,Kā sudrabvītols savā zemē”
Arturam Gobam veltītais pasākums notika Valkas kultūras namā un to vadīja
Silvija Dorša.
Svinībās piedalījās literatūrzinātniece Latvijas Universitātes profesore Janīna
Kursīte- Pakule. Muzikālo sveicienu bija sagatavojuši J. Cimzes Valkas
mūzikas skolas audzēkņi.
Izstāde
18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Valsts attīstība ir atkarīga ne tikai no sociālajiem un ekonomiskajiem
faktoriem, bet arī no nacionālās pašapziņas, kultūras mantojuma, kā arī cieņas
pret savu valsti un tēvzemes mīlestības. Izstādē izliktas gan grāmatas, gan
preses izdevumi, kas atspoguļo kā Latvijas vēsturi,tā cilvēku mūsdienu
skatījumu uz savu valsti.
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Neklātienes ceļojums
,,Pārsteidzošā Ķīna”
Ceļojuma iespaidos dalījās Anna un Laimonis Dreimaņi. Laimonis Dreimanis
iepazīstināja apmeklētājus ar Ķīnas vēsturi, ģeogrāfiju, iedzīvotāju skaitu.
Anna Dreimane pastāstīja, par ķīniešu attieksmi pret tūristiem, ķīniešu virtuvi,
gida nevēlēšanos atbildēt uz nevēlamiem jautājumiem u.c.
Decembris

Izstāde
Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai -115
Izstādes mērķis: iepazīstināt apmeklētājus ar latviešu rakstnieces, tulkotājas
Zentas Mauriņas dzīvi un literārajiem darbiem.
Izstāde
Ziemassvētkiem veltīta floristikas izstāde
Izstādē izlikti smiltenietes, dzejnieces Smaidas Maskinas floristikas darbi.
Izstāde piesaistīja daudzus bibliotēkas apmeklētājus. Sadarbība ar floristi tiks
turpināta arī 2013.gadā, kad bibliotēkā tiks organizēta Lieldienām veltīta
Smaidas Maskinas floristikas izstāde.
Anitas Anitīnas grāmatas ,,Pieskāriens” atvēršanas svētki
Anitas Anitīnas grāmatas ,,Pieskāriens” atvēršanas svētkos piedalījās
SIA ,,Vītola izdevniecība” vadītāja Ilona Vītola, muzikālos priekšnesumus
sniedza Elizabete Ivane, Zigfrīds Niklavičs, Monta Sīmane un skolotāja
Lolita Medne. Dzejnieci grāmatas atvēršanas svētkos sveica viņas darbu
pastāvīgie lasītāji, bibliotēkas un novadpētniecības muzeja darbinieki,
laikraksta ,,Ziemeļlatvija” kolektīvs un literārās apvienības biedri. Skanēja
dzeja no jaunā krājuma autores lasījumā.
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