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1. VALKAS REĢIONA BIBLIOTĒKU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Īss situācijas raksturojums 

  Smiltenes, Strenču un Valkas publiskās bibliotēkas ir Smiltenes, Strenču un Valkas  

pašvaldību iestādes, kas realizē katras bibliotēkas nolikumā definētās  bibliotekārā darba 

funkcijas. Bibliotēku darbību finansē vietējās pašvaldības.   

Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publiskās bibliotēkas atskaites periodā sekmīgi  

pildījušas savu galveno misiju – iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas 

procesā,  veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt to informāciju, ko 

vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt tālākizglītības iespējas un saturīga brīvā laika pavadīšanu.   

2013. gadā Valkas reģionā turpināja darbojas 24 publiskās bibliotēkas (Valkas novadā 

9, Smiltenes – 10, Strenču – 5), 18 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas un 1profesionālās 

izglītības iestādes - Smiltenes valsts tehnikuma -profesionālās vidusskolas bibliotēka. Kopumā 

bibliotēku tīkls ir optimāls. Bibliotēkas darbojas katrā pilsētā (Valkā, Smiltenē, Strenčos, 

Sedā) un pagastā ( 14 pagasti) – vidēji 1 bibliotēka uz 3535 iedzīvotājiem pilsētās, bet 

pagastos 1 bibliotēka uz 680 iedzīvotājiem. Publiskās bibliotēkas nav Smiltenes novada 

Smiltenes pagastā. Minētais pagasts piekļaujas Smiltenes pilsētas teritorijai. Tā iedzīvotāji 

bibliotekāros pakalpojumus saņem Smiltenes pilsētas bibliotēkā un Smiltenes Valsts 

tehnikuma bibliotēkā.  

Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publisko bibliotēku pārskata gada pamatuzdevumi: 

 nodrošināt krājuma kvalitatīvu attīstību, īpašu uzmanību pievēršot 

oriģinālliteratūras komplektēšanai, 

 turpināt bibliotēkas lietotāju apmācība darbam ar elektroniskajiem informācijas 

resursiem, 

 nepārtraukti paaugstināt bibliotēkas speciālistu kvalifikācija, piedaloties 

profesionālās pilnveides pasākumos, 

 stiprināt un attīstīt atgriezeniskā saiti ar bibliotēkas lietotājiem, veicot regulāras 

aptaujas par dažādu pakalpojumu kvalitāti, 

 aktīvi popularizēt bibliotēkas resursus un pakalpojumus, 
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 izmantojot jaunas darba formas, vākt un apkopot novadu nemateriālo kultūras 

mantojumu. 

2010.gada decembrī Valkas novada Centrālā bibliotēka (turpmāk 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. Grozījumi nolikumā veikti 

2013. gada 26. septembrī (Valkas novada domes sēdes protokols Nr.19. 25.§). 2012. gada 

decembrī tika noslēgti līgumi ”Par sadarbību reģiona bibliotēku darbības nodrošināšanā” 

2013. gadam starp Valkas novada domi un Smiltenes, Strenču novadu domēm. Bibliotēku 

metodiski konsultatīvā un koordinēšanas darba veikšanai Smiltenes un Strenču novadu 

bibliotēkās līgumos tika paredzēts finansējums 285 EUR  par katru bibliotēku.  

Valkas reģiona bibliotēkas veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un 

sociālās funkcijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar citām iestādēm. Nozīmīgākie sadarbības 

partneri ir novadu domes, pagastu pārvaldes, skolas, tautas nami, nevalstiskās organizācijas u. 

c. iestādes un organizācijas.  

Kopīgās lielākās aktivitātes: 

 12. Grāmatu svētki Valkā  

 LBB Vidzemes nodaļas 16. saiets-konference „Sadarbība, zināšanas, radošums – 

mūsdienu bibliotekāra izaicinājums” Valmierā, 

 profesionālās pilnveides pasākumi VKKF Vidzemes projektu konkursa ietvaros 

atbalstītā projekta „ Radīt nākotni, balstoties kultūras mantojumā” ietvaros, 

 novadu ietvaros bibliotēkas aktīvi iesaistījušās ikviena novada un pagasta svētkos, 

 pasākumi e-prasmju nedēļas, bibliotēku nedēļas un Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

ietvaros, 

 kopīgi atzīmēta Bilskas bibliotēkas pastāvēšanas 90 gadu jubileja, 

 pieredzes braucieni uz Līvānu, Rēzeknes un Preiļu bibliotēkām. 

 

Bibliotēkas infrastruktūras nozīmīgi uzlabojumi veikti Variņu pagasta bibliotēkā. Jaunu, plašu 

un gaišu mājvietu ieguvusi Strenču pilsētas bibliotēka. Vairākās bibliotēkās veikti nelieli 

kosmētiskie remonti, iegādāts jauns bibliotēku aprīkojums. Ērģemes pagasta Omuļu 

bibliotēkai ar Valkas novada domes 2013. gada 29. septembra lēmumu piešķirti 20000 Ls 
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telpu remontam. Bibliotēka tiks pārcelta uz daudzdzīvokļu mājas divistabu dzīvokli. Jurģi 

paredzēti 2014. gada martā. 

Jau 12 gadus bibliotēkas aktīvi piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu 

žūrija”. Bibliotekāri lielu paldies saka LBB un LNB Bibliotēku konsultatīvā centra 

darbiniekiem par izstrādātajiem projektiem „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” 

un „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās bibliotēkās”,  kuri  

ļāva papildināt  bibliotēku  krājumus ar vērtīgu oriģinālliteratūru.  

Ikviena bibliotēka par savu pienākumu uzskatīja popularizēt un skaidrot iedzīvotājiem ideju 

par grāmatu vākšanu Tautas grāmatu plauktam. Grāmatas tika vāktas katrā bibliotēkā . Īpaši 

jāuzslavē Strenču novads un Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka.  

Skaitliskie rādītāji 

 Reģiona bibliotēkās samazinājies lasītāju skaits (- 499 jeb 6.5%), apmeklējums (- 

22211 jeb 12%), nedaudz palielinājies izsniegums (+4378 jeb 1.9%). Galveno rādītāju 

samazinājumu bibliotekāri pamato ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, īpaši laukos.  

Bibliotēkās par lasītājiem iesaistīti 26% reģiona iedzīvotāju. Šajā rādītājā neietilpst 

skolu bibliotēku dati. 

Notikušas izmaiņas darbinieku sastāva – Blomes pagasta un Strenču pilsētas  

bibliotēkās nomainījušas bibliotēkas vadītājas. Joprojām 0.5 darba slodze ir 3 pagasta 

bibliotēku vadītājām Smiltenes novada Bilskas pagastā. Ar 2013. gada 1. janvāri atjaunotas 

pilnas darba slodzes trijām Valkas NCB darbiniecēm. Strenču pilsētas bibliotēkai piešķirta 

jauna štata vieta – interneta lasītavas dežurants.  

 

Finansiālie rādītāji 

Valkas reģiona bibliotēku 2013. gada izdevumi darbības nodrošināšanai sastāda  

328480 Ls. Salīdzinot ar 2012. gadu, izdevumi pieauguši par 22092 Ls jeb 6.8 %. Pašvaldības 

bibliotēku uzturēšanai piešķīrušas 324818 Ls, palielinājums 37264 Ls jeb 13%. 

Reģiona bibliotēku akreditācija 

Visas reģiona pilsētu un pagastu publiskās bibliotēkas ir akreditētas kā vietējās 

nozīmes bibliotēkas. 2013. gada nogalē beidzās 11 bibliotēku akreditācijas termiņš, bet 

akreditācijas komisijas lielās noslogotības  nākamā akreditācija  nenotika. 

Pārskata periodā izmaiņas Valkas, Smiltenes un Strenču novadu bibliotēku juridiskajā 

statusā un struktūrā nav notikušas. 
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2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA 

Krājuma komplektēšanas politikas dokuments 

 Kārtējais dokuments izstrādāts laika posmam no 2010. gada līdz 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 2013.gadā 

Par galvenajām prioritātēm budžeta konsolidācijas apstākļos tika izvirzītas: 

 krājuma papildināšanas iespējas ārpus pašvaldību budžeta (VKKF mērķprogrammas, 

akcija „Atbalsts lauku bibliotēkām”, „Bērnu žūrija”, dāvinājumi, ziedojumi un citi 

pasākumi), 

 krājuma rekataloģizācijas pabeigšana visās reģiona bibliotēkās. 

 Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas 

2013.gadā reģiona bibliotēku krājumos iekļauti 19838 jauniegūti resursi par Ls 30095, tajā 

skaitā:  

   pašvaldību budžets grāmatu iegādei – Ls 12052 

  dāvinājumos saņemti resursi par Ls 8157 

   atvietoti resursi par Ls 97 

    seriālizdevumi par Ls 9789 

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. 

2013.gadā reģiona bibliotēkās saņemti 9124 eksemplāri dažādu preses izdevumu, kas ir 

2012.gada līmenī. 

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 dokumentiem. Tas ļauj lietotājiem vieglāk orientēties krājumā, lasītājs netiek 

maldināts resursu morālās novecošanās dēļ, krājums tiek intensīvāk izmantots. Pavisam 

krājums reģionā pārskata periodā beigās ir 177950 resursi, kas ir par 7457 resursiem mazāk kā 

gadu iepriekš. 

1.tabula.Reģiona bibliotēku krājums 

 2012.g. 2013.g. Salīdzinājums 

(+,-) 

Krājums pārskata perioda 

sākumā 

196096 185417 -10679 jeb 5,4% 

Jaunieguvumi 14169 19838 +5463 jeb 40% 

Izslēgtie dokumenti 24858 27305 +2447 jeb 10% 

Krājums pārskata perioda 

beigās 

t.sk. bērnu grāmatas 

185417 

 

26805 

177950 

 

25741 

-7467 jeb 4% 

 

-1064 jeb 4% 

 

 Tabulā redzams, ka krājuma samazinājums noticis uz resursu izslēgšanas rēķina, jo 

jaunieguvumu skaits  2013.gadā ir par 5463 eks. lielāks kā gadu iepriekš. Atskaites gadā 

pavisam no krājumiem izslēgti 27305 resursi, kas ir par 2447 eks. vairāk kā 2012.gadā. Tātad 

saglabājusies tendence uz krājumu samazināšanos – izslēgti par 28% vairāk kā uzņemti 

krājumā. Izskaidrojums ir intensīvajā rekataloģizācijas darbā, kas gan atskaites gadā praktiski 

ir pabeigts, vienlaikus attīrot krājumus no nevajadzīga balasta. 
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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. Pamazām bibliotēku krājumi tiek dažādoti pa izdevumu 

veidiem.  

2.tabula. Krājums pa dokumentu veidiem 

Krājums Grām. Seriāl. Audio Elektr. Pārējie 

177950 155723 20609 660 482 476 

100% 87.5% 11.6% 0.37% 0.27% 0.26% 

 

 

Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība 

 Krājuma apgrozība 2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, palikusi nemainīga – 1,3. Lai 

krājuma apgrozība palielinātos, jāturpina rūpīga krājuma analīze, izsverot resursu aktualitāti, 

kā arī atbrīvojot krājumu no nolietotiem, maz izmantotiem un liekiem eksemplāriem  Krājums 

samazinājies par 7467 resursiem jeb 4%; izsniegums palielinājies par 4378 resursiem jeb 

1.9%. 

Rekataloģizācija 

 Viena no 2013.gada prioritātēm bija pabeigt rekataloģizāciju reģionā un šis darbs ir 

praktiski izdarīts, jo elektroniskajā katalogā ievadīti 99,5% no reģiona bibliotēku kopējā 

krājuma. Atlikušie 0,5% 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. 

Grām. 
87% 

Seriāl. 
12% 

Pārējie 
1% 

Krājums pa dokumentu veidiem 
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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. 

3.tabula. Pašvaldības budžets krājuma komplektēšanai 

 2012.g. 2013.g. Salīdzinājums +,- 

Grāmatu iegādei 10158 12052 +1894 jeb 18% 

Periodikas abonēšanai 9879 9789 -90 jeb 0.9% 

Kopā  20037 21841 +1804 jeb 9% 

 

 

  Mazliet samazinājies periodikas abonēšanai piešķirtais finansējums. Kopumā 

finansējuma pieaugums krājuma komplektēšanai ir nepietiekams, īpaši, ja ņem vērā, ka būtiski 

pieaugušas grāmatu cenas. Par 14% pieaudzis iepirktās daiļliteratūras īpatsvars, bet tas 

izskaidrojams ar faktu, ka vērtīgus nozaru literatūras izdevumus bibliotēkas saņēma ar LR KM 

un VKKF programmu starpniecību. Kā pozitīvs moments jāmin pašvaldības piešķirto  

krājuma komplektēšanas līdzekļu sadale Ērģemes pagastā. Pagastā darbojas 3 bibliotēkas. 

Bibliotekāres pašas savā starpā vienojas par šo līdzekļu izmantošanu, ņemot vērā darba 

statistiku un lasītāju sastāvu. Minēto 3 bibliotēku ietvaros notiek intensīva jauno grāmatu 

apmaiņa. Kā pozitīvu komplektēšanas līdzekļu izlietošanu  jāmin arī Smiltenes novada 

pieredze. Projekta „Ceļojošā grāmatu kopa Smiltenes novada iedzīvotājiem” realizācijā 

iegādātās grāmatas tika sadalītas 10 grāmatu kopās, kuras pēc grafika nonāk ikvienā 

bibliotēkā. 

 Nepatīkamu pārsteigumu (un ne jau pirmo gadu) sagādāja grāmatu dāvinājumi akcijā 

„Atbalsts lauku bibliotēkām” - daļai no dāvinātajām grāmatām jau sākotnēji bija redzams 
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vājais pielietojums, jo dažas izdevniecības Grāmatu svētkus izmantoja, lai „dāvinātu” lauku 

bibliotēkām vairākus gadus vecus, izdevniecībās noputējušus izdevumus. Par cik regulāri 

atbrīvojam krājumus no saturā novecojušas un nepieprasītas literatūras, tad dažus šādus 

dāvinājumus pieņemam ar atlasi. 

3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

Pakalpojumu attīstība 

Pārskata periodā tika nodrošināta kvalitatīva informācijas pakalpojumu pieejamība  

ikvienam reģiona iedzīvotājam. Tas tika veikts, izmantojot informācijas izplatīšanas 

paņēmienus un līdzekļus: 

 elektronisko katalogu ar attālinātas rezervēšanas iespējas, 

 bezmaksas piekļuve internetam, 

 e-pakalpojumi: www.e-latvenergo.lv http://ibanka.lv, 

 https://mans.lattelecom.lv/myltc/ u. c., 

 vecāka gadagājuma apmeklētāju apmācība e-pakalpojumu izmantošanā, 

 avio biļešu pasūtīšanu internetā pēc individuāla pieprasījuma, 

 tiešsaistes datu bāzu  Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēku izmantošana,  

 pastiprināta oriģinālliteratūras krājuma atjaunošana, 

 aizsākts  novadpētniecības krājumu digitalizācijas process. 

Galveno rādītāju analīze, lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums  

Valkas NCB 

 Valkas NCB pakalpojumus izmantojuši 1511 Valkas pilsētas iedzīvotāju, t. i. par 75 

mazāk nekā 2012. gadā. Iedzīvotāju iesaistījums – 26.2%. Vidējais apmeklējums dienā - 183 

cilvēki. Dienā vidēji izsniegti 276 dokumenti. No vidējiem darba rādītājiem, salīdzinot ar 

2012. gadu, palielinājies ir apmeklējums,  samazinājies  izsniegums. 

4. tabula. Valkas NCB darba kvantitāte 

Rādītājs 
2013.g. Salīdz. ar 2012.g. +,- 

Lasītāju kopskaits 

 

1511 -75 jeb 5% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 517 -18 jeb 3% 

 

Apmeklējumu kopskaits 

 

45767 +3126 jeb 10.7% 

t.sk. fiziskais apmeklējums pieaugušie 21953 -2500 jeb 10.3% 

http://www.e-latvenergo.lv/
http://ibanka.lv/
https://mans.lattelecom.lv/myltc/
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bērni un jaunieši līdz 18 g.  11144 -1404 jeb 11.2% 

virtuālie apmeklētāji 12670 +7030 jeb 22.5% 

Izsniegumu kopskaits  69100 -2645 jeb 3.7% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 11215 +665 jeb 10.6% 

SBA izmantošana  667 -180 jeb 21.3% 

Bērnu un jauniešu bibliotekārajā apkalpošanā galvenie rādītāji - lasītāju skaits un 

apmeklējums samazinājies, izsniegums nedaudz palielinājies.   

5. tabula. Valkas NCB darba kvalitāte 

Rādītāji 2013.g. Salīdz. ar 2012.g. +,- 

Bibliotekārais aptvērums % 26.2 -0.9 

Apmeklējums uz 1 lasītāju 30 +3 

Izsniegums uz 1 lasītāju 45.7 +0.3 

Vidējais apmeklējums dienā  183 +14 

Vidējais izsniegums dienā  276 -9 

Dokumentu skaits uz 1 lasītāju 28 -2 

Dokumentu skaits uz 1 iedzīvotāju 7.4 -0.6 

Jaunieguvumu skaits uz katriem 1000 

iedzīvotājiem  
426 

+98 

Krājuma apgrozība 1.6 +0.1 

Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju 49.8 +4.8 

Izdevumi uz 1 iedzīvotāju krājuma 

komplektēšanai 
0.87 +0.10 

 

6. tabula. Valkas NCB lasītājus sastāvs      

 2013.g. % 

Kalpotāji 232 15.4 

Pensionāri 208 13.8 

Strādnieki 115 7.6 

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 517 34.2 

Bezdarbnieki 140 9.3 

Augstskolu un  koledžu studenti 31 2.1 

Vid. speciālo māc. iest. audzēkņi 7 0.5 

Pārējie  261 17.1 

Kopā 1511 100 
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7. tabula. Valkas novada bibliotēku lasītāju sastāvs pēc dzīvesvietas 

Valkā  1511 57.8% 

Pagastos 1070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       42.2% 

Kopā  2581  

 

Tabulā Nr. 7 redzams, ka 57.8 % lasītāju ir Valkas pilsētā teritorijā, bet laukos- 42.2 %. 

Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu Valkā ( 57.8% no visiem novada iedzīvotājiem) un pagastos 

(42.2%), lasītāju skaita sadalījums Valkas novadā ir vienmērīgs. 

 

Smiltenes, Strenču, Valkas novadu bibliotēku darba kvantitātes rādītāji 

8. tabula. Valkas reģiona publisko bibliotēku darba kvantitāte 

Rādītājs 
2013.g. 

Salīdz. ar 2012.g.+,- 

 

Lasītāju kopskaits 

 
7213 - 499 jeb 6.5% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 
2154 - 44 jeb 2% 

Apmeklējumu kopskaits 

 
158166 -22211 jeb 12.3% 

t.sk. fiziskais apmeklējums 

pieaugušie 
86603 -7385 jeb 7.8% 

 bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 
47865 -8386 jeb 14.9% 

virtuālie apmeklētāji 23698 -6440 jeb 21.4% 

Izsniegumu kopskaits  238572 +4378 jeb 1.9% 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem 
39858 -2584 jeb 6% 

SBA izmantošana  2827 -673 jeb 19% 

 

Virtuālo apmeklētāju skaita samazinājumu rada Smiltenes pilsētas bibliotēkas 2012. gada 

nepareizais uzskaitījums. Valkas un Strenču bibliotēkām virtuālo apmeklētāju skaits ir 

pieaudzis. Strenču bibliotēkas vadītāja atzīmē, ka ar pozitīvu zīmi ir virtuālo apmeklētāju 

skaits. Tas izskaidrojams ar to, ka vairāk informācijas lasītāji gūst un bibliotēku apmeklē 

sociālajos portālos un informāciju gūst bibliotēkas mājas lapā. 
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Reģistrētie  lasītāji  

 

Lasītāju skaits samazinājies 16 bibliotēkās. Visievērojamākais samazinājums 

Smiltenes bibliotēkā (-334). 

Apmeklējums 

 

No 24 bibliotēkām, apmeklējums samazinājies  16 bibliotēkās.  

Izsniegums 
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Izsniegums samazinājies 14 bibliotēkās. 

Diemžēl kopumā samazinājušies galvenie bērnu un jauniešu bibliotekārās apkalpošanas 

rādītāji. Galvenais pamatojums, ko nosauc pagastu bibliotēkas - samazinās skolēnu skaits 

skolās.  

9. tabula. Valkas reģiona publisko bibliotēku darba kvalitāte 

Rādītājs 2013.g. Salīdz. ar 

2012.g. +,- 

Bibliotekārais aptvērums % 26 -1.3 

Apmeklējums uz 1 lasītāju gadā  22 -1.4 

Izsniegums uz 1 lasītāju gadā  33 +2.6 

Vidējais apmeklējums dienā 1 

bibliotēkā  
26 -4 

Vidējais izsniegums dienā 1 

bibliotēkā  
40 +1.3 

Dokumentu skaits uz 1 lasītāju 24.7 -2.6 

Dokumentu skaits uz 1 iedzīvotāju 6.4 -0.2 

Jaunieguvumu skaits uz katriem 1000 

iedzīvotājiem  

                             t.sk.   grāmatas 

 

715 

363 

 

+213 

+191 

Krājuma apgrozība 1.3 Bez 

izmaiņām 

Kārtējie izdevumi uz 1 iedzīvotāju 11.5 10.9 

Izdevumi uz 1 iedzīvotāju krājuma 

komplektēšanai 
0.79 +0.08 

 

Dažas tendences pagastu bibliotēku darba rādītājos 

Valkas reģionā 14 pagastu iedzīvotājus apkalpo 20 publiskās bibliotēkas.  

10. tabula. Valkas reģiona pagasta bibliotēku darba kvantitāte 

Rādītājs 
2013.g. 

Salīdz. ar 2012.g. 

+,- 

Lasītāju kopskaits 

 
2992 +2 

t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 889 -26 

Apmeklējumu kopskaits 

 
51972 -9168 

t. sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

 
21002 -7462 

Izsniegumu kopskaits  97117 -4164 
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t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 12525 -3786 

No 20 pagastu bibliotēkām, lasītāju skaits samazinājies 14 bibliotēkās. Samazinājumi gan nav 

krasi, pārsvarā par 2-7 lasītājiem. Bilskas pagasta Birzuļu un Valkas pagasta Sēļu bibliotēkās 

lasītāju skaits pieaudzis par 11 katrā .  

Izvilkumi/secinājumi no reģiona bibliotēku pārskatiem 

Turnas bibliotekāre atzīmē, ka procentuāli (65%) lasītāju lielāko daļu sastāda 

pensionāri un mājsaimnieces. Sēļu bibliotēkas vadītāja raksta, no visa lasītāju skaits turpat 

15% ir datoru lietotāji. Internets bibliotēkā ir pieejams līdz astoņiem vakarā. Strādājošie  

vakaros to izmanto, lai samaksātu maksājumus un veiktu citas darbības.   

Īpaša situācija ir Sedas pilsētā. Tur iedzīvotāju nacionālais sastāvs ietekme bibliotēkas 

darbību un krājuma komplektēšanas politiku. Informācija pārsvarā jādod krievu valodā, jo 

joprojām ir apmeklētāji, kas slikti pārvalda latviešu valodu vai vispār nerunā tajā.  

Bibliotekāre, lai veicinātu latviešu valodas apguvi, arī pieaugušajiem cilvēkiem organizē 

grāmatu lasīšanu latviešu valodā un pēc tam notiek  pārrunas par izlasīto. 

 Blomes bibliotēkā pārskata periodā reģistrēti 160 lasītāji, no kuriem gandrīz puse – 

49% ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Bērni sastāda arī procentuāli lielāko 

apmeklējuma daļu – 61%, toties izsniegums bērniem ir niecīgs (11 dokumenti uz 1 lasītāju). 

Smiltenes pilsētas bibliotēkas pārskatā uzsvērts, ka 2013.gadā, salīdzinot ar 

iepriekšējo, par 3000 samazinājies interneta lasītavas apmeklējumu skaits. Tas izskaidrojams 

ar faktu, ka arvien vairāk cilvēku iegādājas personīgos datorus, kā arī izmanto interneta pieeju 

telefonos.   Bijušie aktīvie interneta lietotāji iegriežas bibliotēkā tikai, lai izmantotu 

bibliotēkas tehniku - kopētāju, printeri, skeneri. Palielinājies preses izdevumu izsniegums, bet 

abonementā grāmatu izsniegums samazinājies. Iemesls- nepietiekošs jauno grāmatu krājums.  

Uzziņu un informācijas darbs 

Neskatoties uz IT iespējām, lasītāji izmanto arī pieejamo uzziņu literatūras klāstu mācību 

vajadzībām, rakstot projektu darbus un pētījumus. 2013. gadā pieprasījums bija pēc literatūras 

psiholoģijā, ekonomikā, menedžmentā, lauksaimniecībā, medicīnā, sportā, vēsturē, ģeogrāfijā 

un sociālajos jautājumos. Bieži tiek pieprasītas uzziņas, kas ir saistītas ar novada vēsturi.  

Valkas NCB tika sniegtas sarežģītas uzziņas par sekojošām tēmām: bērna psiholoģiskā 

un psihofiziskā attīstība pirmsskolas izglītības iestādē; mācīšanās motivācijas veidošana 

skolēnos; konflikti, kā tos atpazīt, risināt un novērst; dabīgā skaistumkopšana- ogu, augļu, 
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dārzeņu izmantošana tajā; locītavu bioķīmiskais raksturojums; patoloģiskie procesi, 

farmakoloģijas ietekme uz audiem; vides zinības, atkritumi, to veidi; atkritumi un veselība; 

plastmasas iepakojuma iedarbība uz vidi; nūjošana, tehniskais aprīkojums un ieguvumi 

cilvēkam - tauku dedzināšana, stresa mazināšana, imunitāte u. c. uzziņas. 

Pildot uzziņas, 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 kopkatalogs , LNB datu bāzes u. c. Pozitīvi uzziņu informatīvo 

darbu  ietekmē Valkas tūrisma informācijas centra un termināla atrašanas vieta blakus 

bibliotēkai. Īpaši vasaras sezonā pēc informācijas, ja tūrisma informācijas centrs ir slēgts, 

bibliotēkā griežas ārzemju tūristi. 

Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka 2013.gadā sniegtas uzziņas par dažādiem tematiem: 

kluba vadītājai pasākumu organizēšanai, dažādiem vaļaspriekiem (rokdarbiem, puķu 

audzēšanu), veselīgu uzturu, par papīra veidošanu, sengrieķu mītiem, lauksaimniecības 

tehniku agrāk un tagad, mūzikas ietekmi uz cilvēku u. c. Uzziņu un informācijas darbs tiek 

veikts pēc lasītāju pieprasījuma. Informācijas meklēšanai tiek izmantotas galvenokārt 

google.lv., letonika.lv., LNB kolekcija Zudusī Latvija, kā arī enciklopēdijas, vārdnīcas, 

folkloras, vēstures un citu nozaru literatūra, novadpētniecības un tematiskās mapes.  

Sniegto uzziņu skaits pēdējos gados pieaug, jo daudzi pakalpojumi tiek veikti 

elektroniskā veidā- e-iepirkšanās, e-maksājumi u.  c. Zvārtavas pagasta bibliotēkā visbiežāk 

uzziņas tiek sniegtas, palīdzot atrast materiālus par konkrētu tēmu. Salīdzinājumā ar citiem 

gadiem, pieprasījumi kļūst arvien sarežģītāki, lai gan pozitīvi vērtējams fakts, ka lasītāji paši, 

iesaistās meklēšanā. 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. Svarīgākās 

un sarežģītākās uzziņas tiek atzīmētas uzziņu uzskaites burtnīcā. Uzziņu un informācijas 

sagatavošanai tiek izmantots bibliotēkas uzziņu literatūras krājums, preses izdevumi, 

tematiskās mapes, interneta resursi. 

Pārskatu par uzziņu darbu sagatavoja Valkas NCB galvenā bibliogrāfe Irina Grīslīte. 

http://valka.biblioteka.lv/Alise/
http://riksweb.valgark.ee/index.asp?action=100


 17 

Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana 

Arī pārskata periodā bibliotēkas turpināja pienest grāmatas mājās sociāli 

mazaizsargātajai iedzīvotāju grupai – pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Aktīvi minētais darbs izvērsts Lobērģu, Turnas, Jērcēnu, Omuļu un Smiltenes pilsētas  

bibliotēkās. Jērcēnu bibliotēkas vadītāja savā pārskatā uzsver, ka mazaizsargāto un riska grupu 

cilvēku apkalpošana ir viens no viņas darba pamatprincipiem. Pagasta teritorijā tikai 

bibliotēkā šīs grupas cilvēkiem ir iespēja pavadīt laiku, lasīt preses izdevumus un grāmatas, 

izmantot datorus, saņemt konsultācijas informācijas meklēšanā, e-pasta lietošanā u. c. 

jautājumos. Bibliotekārei izveidojusies cieša sadarbība ar novada sociālo darbinieku. Diemžēl 

novada sociālāla darba speciālists iedzīvotājus pagasta telpās pieņem tikai reizi nedēļā. Tādēļ  

bibliotēkas darbiniekam nākas būt par starpnieku starp novadu un apmeklētāju sociālo 

problēmu risināšanā. Bibliotekāre palīdz nogādāt līdz ģimenes atbalsta centram „Liepugatvē” 

sociālās palīdzības pakas. Veiksmīga sadarbība izveidojusies arī ar NVO „Glābiet bērnus” 

Strenču nodaļu integrācijas projekta realizēšanā. Projekts aptvēra visu novadu, Jērcēnu 

pagasta dalībniekiem koordinators bija bibliotēkas vadītāja. Runājot par sociāli mazaizsargāto 

iedzīvotāju grupu, nevar nepieminēt Lobērģu un Omuļu bibliotēkas, kuras savās apdzīvotajās 

teritorijās ir palikušas vienīgās iedzīvotājiem pieejamās iestādes. Lobērģi teritorijas un 

iedzīvotāju skaita ziņā ir ārkārtīgi neliela teritorija, kura pēdējo gadu laikā zaudējusi gan 

veikalu, gan savu pasta nodaļu. Šobrīd bibliotēkai ir izteikta sociālā funkcija. Tā ir vienīgā 

vieta, kur cilvēkiem pulcēties un komunicēt savā starpā. Bibliotēkā ir iespēja uzkavēties gan 

gaidot autoveikalu un pastu, gan arī apmeklēt vietējās interešu grupas pasākumus. Līdzīga 

situācija ir Omuļos. Šajā bibliotēkā ir visaugstākais mikrorajona iedzīvotāju iesaistījums – 

54%.  

Bibliotēku pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām 

Valkas reģionā tikai pie 7 bibliotēku ieejas zonām ir uzbrauktuves. Pārējās 17 

bibliotēkās cilvēki ar īpašām vajadzībām bez citu palīdzības nevar iekļūt. 9 bibliotēkas 

izvietotas ēku otrajos stāvos, bet 1 trešajā stāvā.  Līdz ar Strenču pilsētas bibliotēkas 

pārcelšanu uz bijušo pasta  ēku, pilsētā uzlabojusies bibliotekāro pakalpojumu pieejamība. 

Pateicoties uzbūvētajam ārējam liftam - pacēlājam, bibliotēkā var iekļūt invalīdi ratiņos un  

māmiņas ar bērnu ratiņiem. Telpas ir iekārtotas tā, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu 

brīvi pa tām pārvietoties.  
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Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai 

 Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība uzlabojusies Strenču pilsētā. Ar 2013. gada 2. 

pusgadu   bibliotēka apmeklētājiem  ir pieejama 6 dienas nedēļā.  Bibliotēkas vadītāja atzīmē, 

ka no 2013. gada 2. pusgada  bibliotēka  atrodas ļoti pateicīgā vietā - pilsētas centrā ar plašu 

stāvlaukumu  pie ēkas un ērtu piekļuvi. 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums 

Lai pēc iespējas labāk apmierinātu savu lasītāju pieprasījumus, tiek izmantoti arī citu 

bibliotēku krājumi. Valkas reģionā starpbibliotēku abonementa kārtā saņemto un izsniegto 

dokumentu kopskaits aizvadītajā gadā ir 2827 (saņemti 1508, izsniegti 1319). Ja iepriekšējos 

gados rādītājiem bija tendence palielināties, tad aizvadītajā gadā tie samazinājušies (-673).  

SBA pakalpojumus izmantojušas visas reģiona bibliotēkas. Lielākais saņemto un 

izsniegto dokumentu kopskaits ir Valkas bibliotēkā 667 (-180), Ērģemes bibliotēkā 301 (+82), 

Sedas bibliotēkā 274 (-113), Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka 253 (-102), Ērģemes pagasta 

Turnas bibliotēkā 216 (-48). Aktīvāka grāmatu apmaiņa notiek novadu robežās, īpaši starp 

tuvākajām bibliotēkām, tomēr tiek meklēta iespēja nogādāt vajadzīgo grāmatu arī uz attālākām 

bibliotēkām. Paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, īpaši Swedbank un PMLP Valkas 

nodaļas darbiniekiem, kuri regulāri pārvadā grāmatas starp Strenčiem, Smilteni un Valku!  

No Rīgas SBA kārtā saņemti 44 dokumenti. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, šis skaitlis 

nedaudz samazinājies (-11), grāmatas pasūtījušas tikai novadu galvenās bibliotēkas: Valkā 

saņemtas 33, Smiltenē – 8, Strenčos 2. Tās saņemtas no LNB un RTU Zinātniskās bibliotēkas. 

DEP ceļā Kārķu bibliotēka saņēmusi 1 dokumentu. Pasūtīta mācībām un darbam nepieciešamā 

literatūra, tomēr lielākā daļa grāmatu –brīvajam laikam un pašizglītībai.  

       Plāņu bibliotēka saņēmusi 1 grāmatu no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiāles. 

Strenču bibliotēka sadarbojas ar Valmieras integrēto bibliotēku, kurā nepieciešamības 

gadījumā atrod vajadzīgo literatūru. Smiltenes bibliotēkas lasītāji saņēmuši grāmatas no citu 

resoru bibliotēkām – Smiltenes Centra vidusskolā un Smiltenes tehnikumā-profesionālajā 

vidusskolā. Lasītāji tiek konsultēti par informācijas meklēšanas iespējām LNB un Valkas, 

Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogos, informējot arī par SBA pakalpojuma 

iespējām, un atzīst to par labu iespēju. 

Pārskatu par SBA darbu sagatavoja Valkas NCB galvenā bibliotekāre Jana Čākure. 
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4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums, metodiskā un konsultatīvā darba 

organizācija attiecībā uz šo darba virzienu reģionā 

Valkas reģionā bērnu un jauniešu bibliotekāro apkalpošanu veic 24 publiskās bibliotēkas 

un 18 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas. Valkas un Smiltenes bibliotēkās ir atsevišķas bērnu 

literatūras nodaļas. Valkas bibliotēkā bērnu nodaļa atrodas vienā ēkā ar pieaugušo lasītāju 

nodaļu, Smiltenē bērnu nodaļa izvietota kultūras centra ēkā. Pilsētu un pagastu bibliotēkās 

iespēju robežās ir izveidotas bērnu apkalpošanas zonas, mazākajiem lasītājiem rotaļu stūrīši. 

  

11.tabula. Bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem bibliotekārās apkalpošanas kvantitātes rādītāji 

Novads Lasītāju skaits Apmeklējumu kopskaits Izsnieguma kopskaits 

 
2012. 2013. 

+ 

- 
2012. 2013. 

+ 

- 
2012. 2013. 

+ 

- 

Smiltenes 

10 bibl. 
1164 1142 -1.89% 26694 22930 -14.1% 23704 22339 -5.76% 

Strenču 

5 bibl. 
229 232 +1.31% 8590 6868 -20% 3052 2462 -19.3% 

Valkas 

9 bibl. 
805 780 -3.1% 20970 18067 -13.8% 15686 15057 -4% 

Kopā  2198 2154 -2% 56254 47865 -14.9% 42442 39858 -6.1% 

 

Kvantitātes rādītāji Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēkās samazinājušies. 

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

 

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu literatūras krājumu un lasītāju sastāvu 

 Atskaites gadā no Smiltenes, Strenču un Valkas novadiem lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu ,jauniešu un vecāku žūrija” iesaistījās 11 publiskās un 5 skolu bibliotēkas. 

Rādītājs 2012. 2013. 
Salīdz. ar 

2012. 

Apmeklējums uz 1 lasītāju 25.6 22.2 -3.4 

Izsniegums uz 1 lasītāju 19.3 18.5 -0.8 

Vidējais apmeklējums dienā 9.3 8.00 -1.3 

Vidējais izsniegums dienā 6.9 6.6 -0.3 

Bērnu grāmatu skaits uz 1 

lasītāju 
12.2 12.4 +0.2 

Bērnu grāmatu apgrozība 1.6 1.5 -0.1 
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Pateicoties šim projektam, publiskās bibliotēkas krājumu papildināja ar 194 aizraujošām un 

vērtīgām grāmatām par summu Ls 777. Smiltenes novada bibliotēka 2013. gadā saņēma  

atbalstu no LNB Atbalsta biedrības akcijas „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. Biedrības 

sarūpētās grāmatas bija liels atspaids lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu, jauniešu 

žūrija 2013”.  

13.tabula. Jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu 

                grāmatas  un lasītāju sastāvu 

Bibliotēka 
Jaunieguvumi 

- grāmatas 

Jaunieguvumi 

- bērnu 

grāmatas 

% 
Lasītāju 

kopskaits 

Lasītāji 

bērni / 

jaunieši 

% 

Valkas pilsētas 1459 333 22.9 
1511 517 34.2 

Smiltenes pilsētas 1172 196 16.7 
2039 601 29.5 

Strenču pilsētas 2007 56 2.8 
671 147 21.9 

Bilskas pag. 

Birzuļi 
130 26 20 

87 19 21.8 

Blomes 407 84 20.6 
160 79 49.4 

Bilskas 133 18 13.5 
172 62 36.1 

Bilskas pag. 

Loberģi 
84 4 4.8 

60 8 13.3 

Brantu 98 6 6.1 
132 24 18.8 

Ērģemes 202 31 15.4 
141 42 29.8 

Ērģemes pag. 

Turnas 
153 23 15 

87 11 12.6 

Grundzāles 190 76 40 
286 145 50.7 

Jērcēnu 415 4 1 
126 26 20.6 

Kārķu 221 65 29.4 
218 60 27.5 

Launkalnes 83 4 4.8 
85 24 28.2 

Plāņu 785 29 3.7 
88 29 32.9 

Palsmanes 605 14 2.3 
245 100 40.8 

Variņu 95 62 65.3 
240 80 33.3 

Plāņu pag. 

Jaunklidzis 
304 10 3.3 

107 15 14.0 

Valkas pag. Sēļu 189 41 21.7 
164 25 15.2 
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Vijciema 163 50 30.7 
152 70 46.0 

Zvārtavas 650 32 4.9 
129 24 18.6 

Ērģemes pag. 

Omuļu 
278 65 23.4 

68 12 17.6 

Sedas pilsētas 124 28 22.6 
134 15 11.2 

Valkas pag. 

Lugažu 
124 10 8.1 

111 19 17.1 

Kopā 10071 1267 12.6 
7213 2154 29.9 

 

14.tabula. Bērnu krājuma veidošana Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēkās 

Krājums gada 

sākumā 

t. sk. 

bērnu 

grāmatas 

Ienācis 

kopā 

grāmatas 

  
Krājums 

gada 

beigās 

t. sk. 

bērnu 

grāmatas 

 

t. sk. grāmatas 

pieaugušajiem 

t.sk.bērnu 

grāmatas 

185417 26795 10071 4012 1267 177950 25741 

 14.5 %  87.4 %      12.6%  14.5% 

 

Lasītāju sk. 

kopā 7213 

t. sk. pieaugušie 

5514 

t. sk. bērni/jaunieši 

2154 

  

Tabulā redzams, ka no kopējiem jaunieguvumiem – grāmatām bērnu grāmatas sastāda 

12.6% ( 2012.gadā 17 % ). Lai gan bērni un jaunieši sastāda trešo daļu ( 29.9%) no visa 

bibliotēku lasītāju skaita, jaunieguvumi bērnu un jauniešu grāmatu klāstam ir tikai 14.5 % no 

kopējā jauno grāmatu skaita, vai 0.6 grāmatas uz vienu jauno lasītāju. Vairākas bibliotēkas 

bērnu grāmatas iepērk nepietiekamā daudzumā – Jērcēnu, Palsmanes, Plāņu pagasta 

Jaunklidža bibliotēka, Strenču pilsētas bibliotēka. Iemesls - nepietiekams finansējums.  

 Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšana 

Bērni un jaunieši izmanto bibliotēkas resursus informācijas iegūšanai - tiek izmantota 

gan uzziņu literatūra, gan interneta resursi projektu un zinātnisko darbu veidošanai. 

Interesējošo tematu klāsts ir ļoti plašs - kosmoss un astronomija, dzīvnieku un augu valsts, 

rūpniecība un lauksamniecība, amatniecība un pārtikas produkti, u. c.  Bibliotekāri iet līdzi 

laikam un izmanto sociālos tīklus, lai informētu bibliotēkas apmeklētājus par pieejamiem 

jaunumiem, plānotiem pasākumiem. Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotekāre 

bibliotēkas atpazīstamībai ziņas par darbu ar bērniem ievieto portālā www.draugiem.lv,  savā  

http://www.draugiem.lv/
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profilā  izveidojot galeriju „Birzuļu bibliotēkā”. Valkas NCB izveidojusi savu kontu 

www.twitter.com , kur tiek publicēta informācija par jaunumiem un aktualitātēm bibliotēkā. 

Atskaites gadā Birzuļu bibliotēka un tautas nams kopīgi rīkoja pasākumu – sacensības 

bērniem “Dators un es”. Sacensības notika 31. jūlijā, kad bērni varēja pārbaudīt savas 

zināšanas IT jomā (http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas/smiltene/bilskas-pagasts/parbaudis-

atjautibu-un-erudiciju-datorlietas-68360 ). 

Smiltenes bibliotēkās Drošāka interneta dienas tēma - "Cieni sevi un citus internetā". 

Vizuālais materiāls un informācija par iespējām, tiešraidēm, konkursiem un aktualitātēm tika 

izvietota gan bērnu, gan pieaugušo lasītāju interneta lasītavās.  

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļā Drošāka interneta dienā tika organizēta interaktīvā 

pēcpusdiena „Mans draugs internets”. Aprīlī bērnu literatūras nodaļā notika interaktīvs 

pasākums - uzdevumu labirints „No burta līdz grāmatai, no baita līdz datu bāzei”. Lai 

atbildētu uz jautājumiem, bērniem bija jāapmeklē bibliotēka vai atbildes jāmeklē internetā 

www.vpb.valka.lv/wp-content/uploads .  

Smiltenes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa jaunāko informāciju ievieto Smiltenes 

bibliotēkas mājas lapā, Bērnu literatūras nodaļas blogā . Reiz ceturksnī bibliotēkā skolēniem 

notiek nodarbības bibliotēkzinībās. Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotekāre  

bērnu stūrītī bija izvietojusi noderīgu un saistošu informāciju gan bērniem, gan pieaugušajiem 

- 2013.gada simboli Latvijas dabā. Piemēram, gada putns, kukainis, koks u. c. Skolēniem, 

kuriem patīk vairāk darboties ar informācijas tehnoloģijām, tika sniegta informācija par to, ka 

atsevišķas ieteicamās  literatūras grāmatas ir iespēja izlasīt interneta vietnēs. Piemēram: 

www.letonika.lv ,   www.ailab.lv . 

      Martā Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas lasītavā bija skatāma izstāde “Skola 

2013″. Skolēniem un vecākiem bija pieejams plašs materiālu klāsts par Latvijas izglītības 

iestāžu piedāvājumu 2013./2014. mācību gadam, informācija par atsevišķām izglītības 

iespējām ārzemēs. Bibliotēkā aplūkojamie materiāli bija daļa no plašā informācijas klāsta, kas 

tika piedāvāti  izstādē “Skola 2013″. 22. novembrī – pilsētas dzimšanas dienā – pirmo reizi 

tika izspēlēta spēle “Pastaigā pa Valku”. Ideja par spēli radās mūsu kolēģei Janai Čākurei – 

galvenajai bibliotekārei novadpētniecības darbā. Spēles mērķis – ieinteresēt skolēnus un arī 

pieaugušos iepazīt Valku. Spēles gaitā dalībnieki ( 20 ) varēja parādīt savas zināšanas par 

mūsu pilsētu, kā arī uzzināt daudz jaunu faktu. Ar spēli var iepazīties Valkas NCB interneta 

mājas lapā http://vpb.valka.lv/?cat=101 Informāciju par aktivitātēm un jaunumiem Smiltenes , 

Strenču un Valkas novadu bibliotēku darbā var lasīt novadu un bibliotēku mājas lapās: 

http://strencubibl.ucoz.lv,  

http://www.twitter.com/
http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas/smiltene/bilskas-pagasts/parbaudis-atjautibu-un-erudiciju-datorlietas-68360
http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas/smiltene/bilskas-pagasts/parbaudis-atjautibu-un-erudiciju-datorlietas-68360
http://www.vpb.valka.lv/wp-content/uploads
http://www.letonika.lv/
http://www.ailab.lv/
http://vpb.valka.lv/?cat=101
http://strencubibl.ucoz.lv/
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 www.strencunovads.lv,  www.valka.lv ,  www.vpb.valka.lv,  www.smiltene.lv . 

Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte, interešu grupu darbs 

 Atskaites gadā Valkas reģiona bibliotekāres īpašu vērību pievērsušas pašiem 

mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem – pirmsskolas vecuma bērniem. Komunikācija  ar 

bērniem notiek gan individuāli, kad māmiņa ar bērnu atnāk uz bibliotēku, gan kolektīvi, kad 

uz nodarbībām ierodas bērnudārza grupiņas. Valkas novada Vijciema pagasta bibliotekāre 

raksta, ka bērnudārza audzēkņi bibliotēku apmeklē reizi mēnesī, lai klausītos pasaku lasījumus 

un skatītos animācijas filmas. 

Smiltenes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā jau trešo gadu darbojas pasaku grāmatu 

lasītāju grupa „Klausies manu pasaku” . Bērnu nodaļas vadītāja Ilze Nātre raksta:„Pasaku 

draugu grupu noorganizējām tiem lietotājiem, kuriem patīk klausīties pasaku priekšā lasīšanu. 

Nodarbību laikā klausītāji sēž uz mākslas skolas audzēkņu darinātiem pasaku spilventiņiem. 

Lasām latviešu tautas pasakas un citu tautu pasakas. Bērni stāsta savas mīļākās pasakas, 

mēģina uzrakstīt savu  pasaku.” 

Strenču pilsētas bibliotēka 2013.gadā pārcēlās uz jaunām, plašākām telpām. Ir iegādātas 

galda spēles: monopols, šahs, dambrete, Latvija, Pasaules brīnumi, Scrable, Alias Junior, Party 

Alias. Pieejamas arī aktīvās spēles: novuss, šautriņas, galda teniss. Tagad bērniem un 

jauniešiem ir radusies vēl viena alternatīva iespēja interesanti pavadīt laiku bibliotēkā. Valkas 

NCB bērnu literatūras nodaļā atskaites gadā izveidojās  radoša sadarbība ar bērnudārzu 

„Pasaciņa”. 

http://www.strencunovads.lv/
http://www.valka.lv/
http://www.vpb.valka.lv/
http://www.smiltene.lv/
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Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums 

 

 Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotekāre uzsver veiksmīgu sadarbību ar 

veikala „Unibode” darbiniekiem , kas savās telpās izvieto reklāmu par svarīgākajiem 

notikumiem Birzuļu bibliotēkā.  

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 Valkas reģiona bibliotēkas kā vienu no veiksmīgākiem lasīšanas veicināšanas 

pasākumiem bibliotēkā atzīmē  lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu / jauniešu žūrija”. 

Pavisam projektā piedalījās 11 publiskās un 5 skolu bibliotēkas. Gandarījums par paveikto ir 

gan bērniem, gan vecākiem, gan bibliotekārēm.  

Rezultātā : 

 bibliotēku krājumi papildinās ar vērtīgām un jaunām grāmatām, 

 bērni par paveikto darbu saņem balvas, 

 lasīšanas ekspertiem ir iespēja izcelties uz citu bērnu fona, celt savu pašapziņu, 
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 bērni mācās izteikt savu viedokli, izdarīt secinājumus. 

Pateicoties pašvaldību atbalstam, noslēgumā žūrijas dalībnieki apmeklē pasākumus un 

piedalās aktivitātēs. Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas „Bērnu žūrijas” eksperti savu 

dalību projektā  noslēdza 15. februārī ar izbraukumu uz zemnieku saimniecību „Kalnbundas”, 

lai vizinātos ar ragaviņām, uzkurtu ugunskuru, dotos izjādē ar zirgiem un vizinātos kamanās.  

Kārķu pagasta bibliotēka jau divpadsmit gadus piedalās Bērnu žūrijas darbā.  Jauniešu / 

vecāku žūrijas  dalībnieki apmeklēja Valmieras kinoteātri „Gaisma” un  skatījās iepriekšējo 

gadu žūrijas uzvarētājas K. Garsijas grāmatas „Daiļas būtnes” ekranizāciju, bet jaunākie Bērnu 

žūrijas dalībnieki noskatījās teātra izrādi „Vējš vītolos” Valmieras Drāmas teātrī.  

Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka, attīstot sadarbību ar izglītības 

iestādēm, organizē nodarbības bērnudārza grupiņas „Bitīte” audzēkņiem „Priekšā lasīšanas 

stunda”.  Pirmā nodarbība notika 2010.gada 9.septembrī. Šo aktivitāšu rezultātā uzlabojas 

skaitliskie rādītāji. 

Atskaites gadā 12. novadu Grāmatu svētkos bērnu un jauniešu auditorijai bija iespēja 

tikties ar tulkotāju Ievu Kolmani, Ingu Purgali no Pasaules dabas fonda un bērnu grāmatu 

rakstnieci Eviju Gulbi. Pasākumus apmeklēja Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bērni un 

jaunieši. Kopējais apmeklētāju skaits ~137 pirmsskolas vecuma bērni un skolnieki.  

Atskaites gadā jubilejas bija vairākiem labi zināmiem rakstniekiem. 3. maijā Imants Ziedonis 

būtu svinējis savu 80. jubileju. Pieminot dzejnieku maija mēnesī Valkas NCB Bērnu 

literatūras nodaļā bija pasākumu cikls  “Pa jokam – nopietni”  Bērnudārza „Pasaciņa” 

audzēkņi grupiņu nodarbībās klausījās Imanta Ziedoņa pasakas un zīmēja šo pasaku 

ilustrācijas. Zīmējumi tika izstādīti Valkas NCB bērnu literatūras nodaļā. Bibliotekāre Līga 

Rozīte izveidoja lugu pēc I.Ziedoņa darba „Pasaka par bizi” motīviem, kas tika rādīta 

„Pasaciņas” audzēkņiem viņu viesošanās reizē bibliotēkā. 2. septembrī svinējām Zinību dienu. 

Valkas NCB bērnu literatūras nodaļā  notika pasākums “Skolas gaitas uzsākam, grāmatiņu 

palasām”. Visas dienas garumā apmeklētājiem bija iespēja lasīt fragmentu no kādas izvēlētas 

grāmatas sev un citiem klausītājiem par prieku. Lasīšanā iesaistījās 33 visdažādākā skolas 

vecuma bērni. 

13. septembrī „Dzejas pieturas” novada skolās. Dzejas dienām veltītais pasākums Valkas 

novada skolās tiek rīkots jau trešo gadu. Tā ietvaros dzejnieki un literāti dodas ciemos pie 

lasītājiem, lai sniegtu iespēju dzirdēt dzejas priekšnesumus. 2013. gadā pie skolēniem devās 

dzejniece un rakstniece Andra Manfelde, dzejniece Inga Gaile un dzejniece - tulkotāja Zane 

Brūvere – Kvēpa. Literātes viesojās Kārķos, Ērģemē, Vijciemā, Ozolu skolā un Valkas 
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ģimnāzijā. 15. septembrī Inesei Zanderei 55 dzimšanas diena. 17. un 19. septembrī  

Bērnudārza „Pasaciņa” audzēkņi apmeklēja bibliotēku un piedalījās šeit rīkotajās aktivitātēs. 

Bērniem bija iespēja uzzināt, ka dzejoļus var lasīt, klausīties, ilustrēt, veidot gleznās, 

izspēlēt  izrādēs, rotaļās, veidot multfilmās un izdziedāt dziesmās! 7. novembrī  Valkas NCB 

bērnu literatūras nodaļā notika Somijas vēstniecības Latvijā organizētās ceļojošās izstādes 

„Muminu ģimene no Somijas” atklāšana.  Atklāšanā piedalījās Somijas vēstniece Latvijā 

Pirkko Hämäläinen, Somijas vēstnieces Latvijā asistente Karina Klancberga, Valkas novada 

domes priekšsēdētājs V. A. Krauklis , Valkas pamatskolas 2. klašu skolēni un citi interesenti. 

Mēneša laikā izstādi apskatīja 93 interesenti: gan bērni, gan pieaugušie.   

http://vpb.valka.lv/?p=4436  

 http://valka.lv/aktualitates/fotogalerija/izstade-muminu-gimene-no-somijas-video/ 

14.septembra  pēcpusdienā  Strenču pilsētas bibliotēkā mazie grāmatu draugi un viņu vecāki 

aizvadīja jautru un atraktīvu tikšanos ar Puķu meiteni. Ar lielu aizrautību pasākuma dalībnieki 

klausījās Puķu meitenes lasīto J. Vīslanderes grāmatiņu „Mūmamma lasa”.   

Atskaites gadā Valkas NCB bērnu literatūras nodaļa un trīs Smiltenes novada bibliotēkas  

piedalījās programmā „ Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”. Nedēļas tēma – Ziema ziemeļos.  

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

Problēmas: 

 ir daudz jaunākā skolas vecuma bērnu, kuri lasa ar grūtībām, 

 paviršība, neieinteresētība, meklējot papildinformāciju mācībām, 

  skolēni izvēlas vieglāko ceļu - internetu, pārkopē pat nepārlasot, 

 nepietiekams finansējums bibliotēku krājuma atjaunošanai ( Strenču novada 

Jērcēnu bibliotēkā, Smiltenes bērnu literatūras nodaļā u.c. ) un pasākumu 

organizēšanai, 

 nolietota datortehnika – datori ir veci un lēni, datoru palīgierīces ( austiņas, 

mikrofoni) salūzušas, 

 nesaudzīga izturēšanās pret bibliotēkas lietām- grāmatām, žurnāliem, datoru 

austiņām, krēsliem u. c., 

 apmeklētāju uzvedība – novadu bibliotekāres savās atskaitēs atzīmē uzvedības 

problēmas, ar kurām nākas saskarties; bērni un jaunieši neuzskata bibliotēku un tās 

piedāvātās iespējas par kaut ko vērtīgu. 

http://vpb.valka.lv/?p=4436
http://valka.lv/aktualitates/fotogalerija/izstade-muminu-gimene-no-somijas-video/
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Risinājumi: 

 sistemātiska sadarbība ar skolu, ieinteresēt pedagogus apmeklēt bibliotēku, 

piedāvāt skolotājiem ieteicamo literatūras sarakstu, kas sastādīts ņemot vērā gan 

skolas mācību programmu, gan skolēnu intereses, 

 sistemātiska sadarbība ar bērnudārziem, 

 uzlabot bērnu lasītprasmes, procesā iesaistot vecākus un audzinātājas, 

 pasākumiem jābūt interaktīviem, atraktīviem, saistošiem,  

 bibliotēkām nepieciešamas jaunas un mūsdienīgas tehnoloģijas; 

 iespēju robežās veidot bērniem piemērotu  un saistošu vidi bibliotēkā. 

Pārskatu par darbu ar bērniem sagatavoja Valkas NCB Bērnu literatūras nod. vad. Ruta. Korpa 

5. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODROŠINĀJUMS 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, blogi, sociālie tīkli un citas 

tīmekļa vietnes 

www.kulturaskarte.lv, www.biblioteka.lv, http://valka.lv/bibliotekas/ 

http://bis.alise.lv/FindLibrary/Index?page=70, http://www.valka24.lv/katalogs/info/valkas-

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

http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/piesledzies-latvija!-bibliotekas/visas-

bibliotekas/?district=30&page=3 – tīmekļa vietnes, kurās var atrast informāciju par Valkas 

NCB. Atsevišķas publikācijas pieejamas portālā www.ziemellatvija.lv , var ielūkoties twitter 

kontā https://twitter.com/Valkabiblioteka , tas izveidots 2013. gadā. Bibliotēkai ir sava mājas 

lapa internetā www.vpb.valka.lv , kur tiek ievietotas aktualitātes, bibliotēkas piedāvājumu 

klāsts, ES ziņas, novadpētniecības informācija, foto galerija, ir atrodamas īsas ziņas arī par 

citām Valkas, Strenču, Smiltenes novadu bibliotēkām un tajās notiekošajiem pasākumiem. 

Mājas lapā ir informācija par elektroniskā kopkataloga lietošanu, kā arī saite uz to 

www.valka.biblioteka.lv/alise . Uz 2014. gada 1. janvāri fiksēti 6830 kopkataloga virtuālie 

apmeklējumi, 1345 no tiem ir autorizēto lietotāju apmeklējumi. Lielākā daļa no 

apmeklējumiem ir atkārtotas vizītes. Katalogu ir aplūkojuši interesenti no dažādām valstīm. 

Visvairāk no Latvijas un Igaunijas. Skat. attēlus no WebPAC lietotāju uzskaites statistikas. 

http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://valka.lv/bibliotekas/
http://bis.alise.lv/FindLibrary/Index?page=70
http://www.valka24.lv/katalogs/info/valkas-biblioteka
http://www.valka24.lv/katalogs/info/valkas-biblioteka
http://www.1189.lv/lv/uznemums/valkas-novada-centrala-biblioteka/
http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/piesledzies-latvija!-bibliotekas/visas-bibliotekas/?district=30&page=3
http://www.piesledzieslatvija.lv/lv/piesledzies-latvija!-bibliotekas/visas-bibliotekas/?district=30&page=3
http://www.ziemellatvija.lv/
https://twitter.com/Valkabiblioteka
http://www.vpb.valka.lv/
http://www.valka.biblioteka.lv/alise


 28 

Smiltenes novada bibliotēkas emuārs http://smiltenesbiblio.blogspot.com/  2013. gada laikā 

ievietotas 87 ziņas, no tām 27 - bērnu literatūras nodaļas blogā 

http://spbbernunodala.blogspot.com/. 2013. gadā bibliotēkas emuāru virtuālais apmeklējums 

bija 7081 reizi. 2013. gads īpašs ar bibliotēku līdzdalību Eiropas pilsoņu gada aktualizēšanā. 

Arī Smiltenes bibliotēka devusi savu ieguldījumu, informējot un iesaistot diskusijās dažādus 

vietējās sabiedrības pārstāvjus, jauniešus, viesus un amatpersonas. Par šīm un citām 

aktivitātēm bibliotēka joprojām cītīgi informē interesentus emuāros, kā arī izmantojot sociālos 

tīklus, novada mājas lapu http://www.smiltene.lv/kultura  un vietējo laikrakstu „Smiltenes 

novada domes vēstis”., reģionālo laikrakstu „Ziemeļlatvija” un portālu www.ziemeļlatvija.lv. 

Bibliotēkas popularizēšanai tiek izmantoti arī sociālie tīkli „Draugiem”, „Facebook” un 

„Twitter” – informējot par atsevišķiem pasākumiem, veicot darbu ar nekārtīgajiem lasītājiem.  

Smiltenes 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 novada mājas lapā: www.strencunovads.lv, portālā www.ziemellatvija.lv, 

bibliotēkas popularizēšanai tiek izmantots arī www.twitter.com  

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. Šobrīd 

kopkatalogā ir 54962 ieraksti, atspoguļotas ziņas par 172874 eksemplāriem. Kopkatalogu 

1999.gada 1.aprīlī sāka veidot  Valkas pilsētas bibliotēka. 2009. gadā pie kataloga veidošanas 

pieslēdzās pārējās bijušā Valkas rajona publiskās bibliotēkas. 2011. gadā darbu katalogā uzsāka 

Valkas ģimnāzijas un Smiltenes Centra vidusskolas bibliotēkas, 2012. gadā pievienojās arī Valkas 

pamatskolas bibliotēka. Skolas bibliotēkas pagaidām strādā rekataloģizācijas režīmā. 

Komplektēšanas modulī darbojas Valkas NCB, Smiltenes novada, Blomes, Zvārtavas, Kārķu un 

Sēļu pagasta bibliotēkas. Pārējo bibliotēku jaunieguvumu elektronisko kataloģizāciju un 

http://smiltenesbiblio.blogspot.com/
http://spbbernunodala.blogspot.com/
http://www.smiltene.lv/kultura
http://www.ziemeļlatvija.lv/
http://www.strencubibl.uciz.lv/
http://www.strencunovads.lv/
http://www.ziemellatvija.lv/
http://www.twitter.com/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://valka.biblioteka.lv/Alise/
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komplektēšanu veic galvenās bibliotēkas speciālisti pēc iesniegtām bibliotēku krājuma kustības 

informācijām. Automatizētā grāmatu izsniegšana un saņemšana ar iepriekšējo gadu pieredzi tiek 

veikta Valkas NCB, Kārķu pagasta, Valkas pagasta Sēļu bibliotēkās, Strenču pilsētas bibliotēkā, 

Smiltenes novada Palsmanes un Variņu pagasta bibliotēkās. Maija mēnesī grāmatu izsniegšanu – 

saņemšanu uzsāka Smiltenes novada bibliotēka. Novembrī – Smiltenes novada Blomes pagasta 

bibliotēka. Pēc mācību nodarbībām un metodiskajām konsultācijām pakāpeniski izsniegšanas – 

saņemšanas procesā iesaistās arī citas bibliotēkas. Tika nosprausts mērķis - ar 2014.g. janvārī 

visām Valkas reģiona publiskajām bibliotēkām jāveic automatizētā grāmatu izsniegšana – 

saņemšana. Ir paveikts Smiltenes bibliotēkas eksemplāru audits, ieguldīts milzīgs darbs 

eksemplāru ziņu labošanā, novērstās citas problēmas, kas radās reģiona kopkataloga un Smiltenes 

bibliotēkas lokālā kataloga sapludināšanas rezultātā. Daļēji tā bija BIS ALISE izstrādātāju kļūdā, 

daļēji – Smiltenes bibliotēkas nekvalitatīvie dati. Strādājot ar katalogu, ir izveidojusies laba 

sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Valmieras, Gulbenes, Cēsu bibliotēku speciālistiem. 

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. 

Maija mēnesī Valkas NCB  BIS ALISE administratore Irina Grīslīte sadarbībā ar skolotāju Gunitu 

Gindru vadīja bibliotekāro stundu Valkas ģimnāzijas 11. klases audzēkņiem. Apmācīja skolēnus 

izmantot elektroniskos katalogus un datubāzes informācijas meklēšanā. Arī citi bibliotēkas lietotāji 

ir apmācīti izmantot Valkas, Smiltenes un Strenču novada bibliotēku elektronisko kopkatalogu. 

Notiek lietotāju autorizācija. Tiek veidoti lasītāju konti lietotāju pastāvīgai grāmatu pasūtīšanai 

elektroniskajā katalogā. Notiek grāmatu rezervēšana. Īpaši aktīvi šajā jomā strādā Valkas NCB 

lasītāju  apkalpošanas nodaļas darbiniece Monta Sausā. WebPAC ērtākai un ātrākai informācijas 

lietošanai ir izveidotas saites uz citu bibliotēku katalogiem un datubāzēm. 

Elektronisko datubāžu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās datubāze 

Novadpētniecības datu bāzi http://valka.biblioteka.lv/Alise/ reģionā pagaidām veido tikai 

Valkas NCB speciālisti. Šeit ir dažādu avotu analītika par novadniekiem un novadu, tematisko 

mapju rekataloģizētie apraksti, Valkas NCB un Valkas novadpētniecības muzejā esošo materiālu 

apraksts par Jāni Cimzi un viņa vadīto skolotāju semināru (15028 ieraksti). Tiek veikti apraksti no 

laikraksta „Ziemeļlatvija” par Valkas, Smiltenes, Strenču novadiem un regulāri piegādāti LNB 

Nacionālās  bibliogrāfijas analītikas datubāzei (1113 ieraksti). Ir izveidota un regulāri tiek 

papildināta rubrika Novadnieki par ievērojamiem Valkas novadniekiem. Tā ir pieejama tiešsaistē 

http://valka.biblioteka.lv/Alise/
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bibliotēkas mājas lapas sadaļā novadpētniecība http://vpb.valka.lv/?cat=30 . Vairākus gadus 

bibliotēkas darbinieku un lietotāju rīcībā ir lokāla elektroniskā Valkas novadnieku kartotēka Excel 

formātā. 

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 visās Valkas reģiona 

publiskajās bibliotēkas. Atskaites periodā,  salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Letonikas izmantošanas 

statistika ir krietni samazinājusies. Valkas NCB Letonika tika apmeklēta 588 reizes, Smiltenes 

novada bibliotēkā 73, Strenču pilsētas bibliotēkā 70. Valkas bibliotēkas krājumā ir 38 lokālie e-

resursi, 50 nemūzikas skaņu ieraksti, 53 mūzikas skaņu ieraksti CD formātā, 130 videomateriālu 

videokasešu, kompaktdisku un DVD formātā. Liela daļa bibliotēkas lietotāju joprojām izmanto e-

pakalpojumu portālus, meklējot darbu un iesniedzot CV: http://cvvp.nva.gov.lv/vakances,  

apmaksājot par ikmēneša elektroenerģijas patēriņiem http://www.latvenergo.lv, maksājot par 

komunālajiem pakalpojumiem https://e-parvaldnieks.lv - izdrukājot jau sagatavotās veidlapas kā, 

piemēram - https://mans.lattelecom.lv/myltc/; u. c. Daudzi lietotāji jāapmāca, kā izmantot šos e-

pakalpojumus. Katru dienu ir 2-3 šo pakalpojumu jauni lietotāji.  

 E-prasmju nedēļas laikā ikviens  Smiltenes bibliotēkas apmeklētājs tika lūgts palūkoties  

lapā  www.eprasmes.lv  un izvēlēties sev interesējošas aktivitātes. Bibliotēkā bija iespējams sekot 

tiešraidēm, pildīt testus, piedalīties apmācībās. Individuālām apmācībām bija pieejams dators un 

darbinieka konsultācija iesācējiem 

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. Valkas bibliotēkas interneta punktā apmeklētājiem pieejami 5 datori, no tiem trīs no 

projekta „Trešais tēva dēls”, divi no projekta „Gaismas tīkls”. Vecākos datorus (no projekta 

„Gaismas tīkls”) pārsvarā izmanto tikai skolēni datorspēļu spēlēšanai, jo šie datori ir katastrofāli 

nolietojušies un darbojas ļoti lēni. Neapmierinošs ir datoru izvietojums: datoru lietotāji traucē 

jaunākās periodikas lasītavas apmeklētājus. Jāatzīmē, ka arī bibliotēkas darbinieku datori ir stipri 

nolietojušies.  

http://vpb.valka.lv/?cat=30
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.filmas.lv/
http://cvvp.nva.gov.lv/vakances
http://www.latvenergo.lv/
https://e-parvaldnieks.lv/
https://mans.lattelecom.lv/myltc/
http://www.eprasmes.lv/
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Tam, ka 3td datorus KIS centra  administratori pieskata attālināti, ir plusi -  regulāri atjaunotas 

pretvīrusu u. c. programmas, taču ir arī ierobežojumi, kas ne vienmēr ir patīkami. Piemēram, 

interneta pārlūks te ir Internet Explorer un bibliotēkas darbinieki nevar paši instalēt Google Chrom, 

kas ir ļoti populārs un viegli lietojams. Bibliotēkai lieti derētu 10 jauni portatīvie datori lietotāju vai 

darbinieku grupu mācību nodarbībām. Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkas lietotājiem ir sniegtas 

konsultācijas un palīdzība par IT jautājumiem 53 gadījumos (iepriekšējā atskaišu periodā - 65). 

Interneta popularizēšanas un senioru izglītošanas nolūkos tika piedāvāta apmācība. Uz to regulāri 

ieradās 4 interesenti. Lietotāju apmācību veica bibliotēkas vadītāja Vija Meistare.  Strenčos sakarā 

ar publiskā interneta pieejas punkta pārcelšanos no skolas telpām uz Strenču pilsētas bibliotēku, 

bibliotēka ieguvuši 10 papildus datorus. Pašlaik bibliotēkas lietotāju rīcībā ir atsevišķā datoru telpa 

ar 14 datoru darba vietām. Par šīm pozitīvajām pārmaiņām bibliotēkas darbiniekiem liels 

gandarījums un stimuls turpmākajā bibliotēkas attīstība. Savus pakalpojumus bibliotēkā, divas 

reizes mēnesī (trešdienās), sniedz SWEDBANK pārstāvis, kur klients var atvērt kontu, slēgt 

līgumus saistībā ar kredītiem, automātiskiem maksājumiem, kā arī tiek apmācīti internetbankas 

lietošanā. Smiltenes novada Blomes pagasta bibliotēkā tiek lietoti jau novecojuši 1 dators 

darbiniekam un 7 datori lietotājiem, no kuriem 2 datoriem internets darbojas ļoti lēni. Datoriem ir 

beidzies garantijas laiks un to nolietojums prasa arvien biežākus remontus. Arī multifunkcionālā 

iekārta Samsung ir remontēta vairākkārt, taču aizvien izdrukai ir slikta kvalitāte. Lai piesaistītu 

lietotājus, nepieciešamas jaunākas un mūsdienīgākas tehnoloģijas. 

15.tabula.Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas bibliotēkās 

Tehnoloģijas  2013.g. Salīdz. ar 

2012. g +, - 

Datori 201 +8 

t. sk. darbiniekiem 47 +2 

 lasītājiem 154 +6 

Printeri 37 -1 

Skeneri 9 +1 

Kopējamās iekārtas 13 -3 

Multifunkcionālās iekārtas 36 +1 

 

Problēma- darba stacijas un cita tehnika ir nolietojusies. Bibliotēkas pamazām savu budžetu ietvaros 

plāno informācijas tehnoloģiju atjaunošanu. Pārskata periodā Valkas bibliotēkai iegādāta jauna 

multifunkcionāla iekārta un skeneris. Ērģemes bibliotēkai -  jaunu multifunkcionāla iekārta, 
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Smiltenes bibliotēkai - krāsainais lāzerprinteris, 2 jauni datori darbiniekiem un fotoaparāts. 

2014.gadā vajadzētu turpināt, iespēju robežās, iepriecināt ar jauniem datoriem arī pārējos 

darbiniekus, kam datori vecāki par 8 gadiem. 

Pārskatu par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājumu sagatavoja 

Valkas NCB sistēmadministratore Irina Grīslīte. 

 

6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

       Novada kultūrvēsturiskais mantojums – „tā ir mūsu vēsture: dzimtaskoki, novadnieki, foto 

liecības, atmiņu pieraksti, senlietas, ģimenes relikvijas, teikas, nostāsti... Ja mēs tagad katrs 

savā vietā nepiefiksēsim to visu, tad nākamajām paaudzēm nebūs ko „paņemt”. Vakardiena ir 

jau vēsture, kura varbūt tiks novērtēta tikai pēc daudziem gadiem,” tā savā pārskatā raksta 

Jaunklidža saieta nama-bibliotēkas vadītāja Līga Rābante. Par to aizdomāties apmeklētāji tika 

aicināti Bibliotēku nedēļā, kuras vadmotīvs bija „Mantojuma sardzē”. Kultūras mantojumam, 

tā izzināšanai un saglabāšanai veltīts novadpētniecības darbs bibliotēkās.  

       Vienmēr ir prieks par jauniem, skaistiem izdevumiem novadpētniecības krājumā! 

Aizvadītajā gadā iznāca Aivara Ikšeļa grāmata „Valkas diližanss”, tā sniedz 

informāciju, kas balstās uz vēsturnieku pētījumiem un pieņēmumiem, arhīvu, 

muzeju un bibliotēku (īpaši Valkas) materiāliem, kā arī pašu valcēniešu atmiņu 

pierakstiem par pilsētas politisko un kultūrvēsturi. Tagad šo grāmatu var uzskatīt 

par iespaidīgāko novadpētniecības krājuma eksemplāru. Autors to dāvināja katrai 

reģiona bibliotēkai.  

       Savukārt gada nogalē visas reģiona bibliotēkas dāvinājumā saņēma Valkas novada 

literārās apvienības kopkrājumu „Ritums”. Pavasara pusē apvienība ar novada bibliotekāru 

palīdzību apzināja cilvēkus, kuri raksta dzeju vai prozu. Notika vairāki 

pasākumi. Rezultātā tapa krājums, kurā var lasīt gan senāku novadnieku 

rakstīto, gan pašu apvienības biedru darbus, kā arī pavisam jaunu un 

maz zināmu literātu dzeju. Veidojot krājumu un organizējot tā 

atvēršanas svētkus, tika izmantoti Valkas un citu novada bibliotēku novadpētniecības 

materiāli.  

       Valkas bibliotēkas novadpētniecības krājums papildinājies arī ar divām Valkā J.Rauskas 

apgādā 1927. gadā izdotām grāmatām, interesants ir Valkas muzeja veidotais videoieraksts 

„Toreiz dvēseles lidoja!” – Latvijas Tautas frontes Valkas nodaļas biedru atmiņas. Launkalnes 
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bibliotēkas novadpētniecības krājumā nonākuši bijušās bibliotekāres Almas Silmales, bet 

Smiltenes bibliotēkā – novadnieka Jāņa Āboliņa gleznotie akvareļi.  

       Bibliotēkas turpinājušas novadpētniecības materiālu apkopošanu. Smiltenē plašs materiālu 

klāsts savākts par vīru kori „Dziedonis”. Sēļos novadpētniecības materiāli papildināti ar 

fotogrāfijām un materiāliem par p/s „Lugaži” kādreizējo bērnudārzu, kā arī ziņām par senāk 

apdzīvoto māju nosaukumiem. Palsmanes bibliotēka ieguvusi iepriekš nepublicētus datus par 

mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes gaitām Palsmanē. Plāņos novadpētniecības materiāli 

papildināti ar teikām un nostāstiem par pagastu, izveidota novadnieces Smaidas Maskinas 

dzejas mape. Variņu bibliotēkā apkopoti materiāli par kolhoza „Oktobris” priekšsēdētāju 

Ēvaldu Viļumsonu, sniegtas ziņas žurnālistei V.Briškai, kas raksta grāmatu par viņa dzīvi un 

darbu, kā arī savāktas interesantas fotogrāfijas par kolhoza pirmsākumiem. Arī Bilskas 

bibliotēka aicinājusi iedzīvotājus dalīties ar savām 

fotogrāfijām par Bilsku senākos laikos, savākts ievērojams 

daudzums fotogrāfiju, kā arī fotografēti attiecīgie objekti 

pagastā šodien. Jērcēnos sadarbībā ar novada mākslinieci 

izveidotas trīs planšetes, kurās atspoguļota Jērcēnmuižas 

vēsture un tās saimnieku dzimtas. 

      Bibliotēkas veidojušas izstādes novadnieku jubilejās. Valkas bibliotēkā – 

rakstniekiem Ēvaldam Vilkam un Elīnai Zālītei, fotogrāfam Jurim Krieviņam, ministriem 

Andrim Vilkam un Robertam Ķīlim. Patīkami, ka dažas no tām bija ieradušies aplūkot arī šo 

novadnieku radinieki. Divus mēnešus bibliotēkā bija skatāma Daiņa Jansona fotogrāfiju 

izstāde „No visa pa druskai”: pilsētas ainavas, cilvēku 

portreti, dabas un putnu vērojumi. Noslēguma pasākums 

„Es ieraudzīju…” izvērtās saistošā sarunā starp 

fotomīļiem. Savukārt izstādē „Svētku mirdzums nāk caur 

skaudrām cīņām” tika godināti valcēnieši – Lāčplēša 

Kara ordeņa kavalieri, izstādi papildināja arī slaidrāde. 

Atzīmējot LTF jubileju, Valkas bibliotēkā tika apzināti ar to saistītie kultūrvēsturiskie 

materiāli un izveidota izstāde „Es piedzimu pirms 25 gadiem”, tajā tika eksponēti materiāli no 

Valkas, Birzuļu, Variņu un Smiltenes bibliotēku novadpētniecības krājumiem, kā arī  foto 

materiāli no bijušo tautfrontiešu personīgajiem arhīviem.  
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       Dziesmu svētku laikā Valkā bija skatāma izstāde „Dziesmu svētki un Valkas novada 

dziesmotā vēsture”, ko papildināja slaidrāde, kurā atspoguļots laika posms no 1868.-

1990.gadam. Paralēli tai varēja iepazīties arī ar muzeja veidoto izstādi „Dziesmu svētku gara 

gaita (1890.-1990.)” Aizvadītajā gadā Valkas bibliotēkā bijušas skatāmas vēl divas izstādes no 

muzeja krājumiem: „Spožās pogās, ķiverēs…” (Valkas ugunsdzēsības vēsture) un „Par 

neatkarīgu, demokrātisku Latviju!” (LTF Valkas nodaļa). 

       Kārķu bibliotēka Dziesmu un deju svētkiem veltītu izstādi iekārtojusi tautas nama telpās. 

Tajā izstādītas grāmatas un materiāli no novadpētniecības krājuma, kā arī bijušo svētku 

dalībnieku suvenīri. 

       Smiltenē izstāde veltīta novadniekam, rakstniekam Pēterim Ērmanim 120. dzimšanas 

dienā. Bibliotēku nedēļas laikā kolekcionārs Aldis 

Apsītis bibliotēkā rādījis fotogrāfijas no savas kolekcijas 

„Smiltene laiku lokos”. Par katru no tām bijis īpašs 

stāsts, ko apmeklētāji papildinājuši ar savām atmiņām. 

Bibliotēkā izstādīta arī A.Apsīša savākto seno 

apsveikuma kartiņu kolekcija „Daudz laimes Iesvētīšanas 

dienā!”, šo izstādi papildināja arī divas iesvētību piemiņas lapas ar 

Smiltenes mācītāja Kārļa Kundziņa parakstu. Ar kolekcionāra 

atļauju bibliotēkai palika to kopijas. Pilsētas svētkos Smiltenes 

bibliotēka tirdzniecības centrā „TOP” iekārtojusi foto izstādi 

„Tirgus un tirgošanās Smiltenē”. 

       Arī Blomes bibliotēka izstādēs popularizējusi savu novadu un 

cilvēkus, ko uzskata par pagasta lielāko vērtību: „Blome – mana 

Latvija” – pagasts blomēnietes Telefīnes Miezītes 

fotogrāfijās; floristika Ziemassvētku noskaņai – Anitas 

Petrovskas Adventa vainagi un Ziemassvētku kompozīcijas. 

Labas atsauksmes saņemtas par foto izstādi, piemēram: 

„Nāk rudens apgleznot... Blomi, Latviju... Blome ir skaista 

visos gadalaikos. Lai cilvēki vairāk spētu ikdienā saskatīt 

skaisto katrā ziedā, kokā, mākonī, kaimiņa smaidā...” Lielākā daļa fotogrāfiju dāvinātas 

bibliotēkai. Bez tam Blomes bibliotēkā starptautiskā projekta „Ceļojošā mākslas izstāde starp 

Baltijas valstīm” ietvaros noorganizēta gleznu izstāde „Senatne caur mūsdienu acīm Mēru 

http://smiltenesbiblio.blogspot.com/2013/05/daudz-laimes-iesvetisanas-diena.html
http://smiltenesbiblio.blogspot.com/2013/05/daudz-laimes-iesvetisanas-diena.html
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muižā”. Šī projekta plenērā vasarā piedalījās blomēniete Vaida Janaus. Izstāde Blomē 

izraisījusi vislielāko rezonansi un sagādājusi visiem pārsteigumu. Jāpiezīmē, ka plenērā 

piedalījās arī Birzuļu bibliotēkas vadītāja Vija Meistere, izstādē redzama arī viņas glezna.  

       Plāņu bibliotēka izveidojusi fotogrāfiju izstādi „Solis 

pagātnē”, kuras pamatā ir doma: „Dažreiz mēs domās 

atgriežamies pagātnē. Šī pagātne mums, pagasta 

iedzīvotājiem, ir kopēja, tā ir vieta, kur dzīvojam, kur 

izauguši mūsu bērni.” Bibliotēkā bijusi apskatāma arī 

mednieku kolektīva „Plāņi” vadītāja fotoizstāde. 

       Sadarbībā ar biedrību „Lauku partnerība Ziemeļgauja” Jaunklidža bibliotēkā-saieta namā 

varēja iepazīties ar projekta „Neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un 

kultūras telpā” ekspozīciju, ko veiksmīgi papildināja arī pašas bibliotēkas foto materiālu 

prezentācija, kura atspoguļoja gan pagasta lauku ainavas, kas stāsta par senvēsturi un 

saimniekošanas tradīcijām, gan objektus, kurus apvij nostāsti un ticējumi. Jaunklidža 

bibliotēkas vadītāja piedalījusies arī Strenču novada rīkotajā foto akcijā „Starp diviem 

saullēktiem”, kas veltīta novadnieka, fotogrāfa D.Spundes 135. dzimšanas dienai. Akcijā 

ikviens novada iedzīvotājs bija aicināts atspoguļot fotogrāfijās 

savu dzīvesvietu šajā dienā. Lai nodrošinātu kultūrvēsturiskā 

mantojuma vērtību saglabāšanu, pēctecību, eksponēšanu un 

popularizēšanu, radot arvien lielāku interesi par Jaunklidzi kā 

vienu no tūrisma objektiem Strenču novadā, tika uzrakstīts un 

atbalstīts projekts „Multimediju aprīkojuma iegāde – Jaunklidža 

kultūrvēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai”.  

       Omuļu bibliotēkā iekārtota izstāde „Omuļi agrāk un tagad”, otra izstāde veltīta Lāčplēša 

Kara ordeņa kavalieriem-omuliešiem Ā.Johansonam, M.Jansonam un E. Kolam. 

       Turnas un Vijciema bibliotēkas savus dzejas mīļotājus 

aicinājušas uz tikšanos ar Valkas dzejnieci Anitu Anitīnu, tās 

izvērtušās jaukās, emocionālās sarunās par dzīvi un dzeju. 

Arī bilskēnieši priecājas par savu jaunatklāto dzejnieci – Iru 

Ērmani, kuras dzeju klausīties bijusi bauda, pasākuma 

apmeklētāji mājup no bibliotēkas devušies ļoti pozitīvā 
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noskaņā. 2013.g. bija arī Bilskas bibliotēkas 90 gadu jubilejas gads, dzimšanas dienai veltītajā 

pasākumā demonstrēta prezentācija par bibliotēkas izaugsmi šo gadu garumā. 

      Ļoti nopietnu darbu aizvadītajā gadā ieguldījusi Jērcēnu bibliotēkas vadītāja Ilvija Ķimse, 

lai Jērcēnmuiža tiktu iekļauta starptautiskajā tūrisma apritē. To nodrošina Vidzemes 

plānošanas reģions ar savu pārrobežu tūrisma projektu Via Hanseatica. Tūrisma firma IMPRO 

Jērcēnmuižu iekļāvusi vācu senioru velotūrisma 

maršrutā. Tika uzņemtas 5 grupas, kopā 125 vācu 

tūristi. Vācu tūristus ieinteresēja stāstījums par 

Jērcēnmuižas īpašniekiem – Krīdeneru dzimtu. Kāds 

no vācu kungiem palīdzējis atrast pēdējo baronu 

pēctečus Vācijā, ar kuriem uzsākta sarakste. 

Kādreizējie pagasta iedzīvotāji bibliotēkai dāvinājuši muižkunga spieķi. Šī, iespējams, ir 

vienīgā muižas relikvija, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Gandarījumu sagādājis arī tas, ka 

izdevies atrast Krīdeneru senču kapa vietas Ēveles kapsētā. 

       Pavisam aizvadītajā gadā Jērcēnmuižu apmeklējuši 500 ekskursanti. Par tradīciju kļuvusi 

arī Leģendu nakts. Šoreiz muižas Mednieku namā varēja 

izbaudīt „muižkungu” piedāvātās aktivitātes: ģēģerēšanas 

sacensības, putnu atpazīšanu izbāžņu kolekcijā, erudīcijas 

spēles lieliem un maziem. Noslēgumā – Jērcēnmuižas 

freileņu mājā pasniegta kūka ar Krīdeneru dzimtas 

ģerboni. 

       Smiltenes bibliotēka sastādījusi „2013. gada novadnieku–jubilāru” sarakstu”, informācija 

publicēta arī „Smiltenes Novada Domes Vēstīs”. Strenču bibliotēka informāciju par novadu un 

novadniekiem ievieto savā mājas lapā http://strencubibl.ucoz.lv. Valkas bibliotēka savā mājas 

lapā http://vpb.valka.lv/ informējusi par novadam veltītām izstādēm un novadniekiem–

jubilāriem, ziņas sniegtas arī laikrakstiem „Ziemeļlatvija” un „Valkas Novada Vēstis”. 

Gandarījumu sagādā tie brīži, kad kāds atsaucas uz bibliotēkas mājas lapā ievietoto 

informāciju. No pētnieces Svetlanas Kovaļčukas saņemtas ziņas par krievu filozofa un 

rakstnieka Kalistrata Žakova saistību ar Valku. Paldies par precizētajiem datiem RTU 

vadošajai pētniecei Alīdai Zigmundei un Ingunai Cīrulei no Farmācijas muzeja! 

Aizkustinošākais stāsts ir par to, ka varējām palīdzēt novadnieka Konstantina Martinsona 

http://strencubibl.ucoz.lv/
http://vpb.valka.lv/
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radiniekiem Valgas apriņķī Igaunijā, sniedzot mums pieejamo informāciju, ko viņiem nekur 

nebija izdevies atrast. 

       Par nozīmīgāko veikumu novadpētniecībā aizvadītajā gadā var uzskatīt projektu 

„Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Valkas reģiona 

novados”, ko kopīgi īstenoja 18 reģiona bibliotēkas. Vairāk kā pusgadu bibliotekāri 

uzklausīja  un pierakstīja pagājušo Dziesmu un deju svētku dalībnieku 

atmiņas,  ielūkojās  pašdarbnieku personīgajos  fotoalbumos. Rezultātā tapa digitāla izstāde 

„Ceļā uz Dziesmu svētkiem”, kas ievietota Valkas bibliotēkas mājas 

lapā http://vpb.valka.lv/?cat=98. Tajā aplūkojamas vairāk kā 300 fotogrāfijas u.c. dokumenti 

(afišas, goda raksti, ielūgumi, diplomi, svētku programmas), lasāmi vairāk kā  20 atmiņu 

stāstījumi par pašdarbības kolektīvu darbību pagājušajā gadsimtā.  

       Bilskas bibliotēkai ieskenēšanai bija uzticēta 1960. gada Valkas Dziesmu svētku 48 

lappušu lielā programma, savukārt Palsmanes bibliotēka dāvinājumā saņēma pagasta deju 

kolektīva dienasgrāmatu par 1967.-1969. g., kurā var izlasīt kolektīva sastāvu, koncertu 

programmas, dejotās dejas. Birzuļu bibliotēka intervējusi 

novadnieku, bijušo Valkas rajona Deju kolektīvu virsvadītāju 

Monvidu Soveru, dokumentējusi viņa atmiņas, ieskenējusi 

piemiņas lietas. Savāktie materiāli apkopoti mapē „Deja ir 

mana pasaule”. Tās atvēršanas svētki notikuši Bibliotēku 

nedēļā. 

       Bibliotēkās organizētas bijušo koristu un 

dejotāju tikšanās-atmiņu pēcpusdienas. Vasaras 

sākumā Valkas bibliotēkā  notika digitālās 

izstādes atklāšanas pasākums, kurā skanēja kora 

dziesmas un turpinājās atmiņu stāsti. Katram 

projekta dalībniekam tika dāvināts iebrošēts 

atmiņu krājumiņš. 

       Vairākas bibliotēkas, darbojoties novadpētniecības jomā, veiksmīgi sadarbojas ar citām 

iestādēm un organizācijām. Jērcēnos kopīgi ar mednieku klubu „Jērcēni” tiek organizēti 

semināri par Latvijas dabu un tās savdabību. Variņu bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar 

biedrību „Variņi”, tās organizētie izglītojošie semināri notiek bibliotēkas telpās. Bilskas 

bibliotēka kopā ar pagasta kultūras darba organizatori G.Ozoliņu rīkojusi Dzejas dienas, 

http://vpb.valka.lv/?cat=98
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savukārt kopā ar pagasta pārvaldes darbiniekiem sakārtota 

novadnieka, rakstnieka Zeiboltu Jēkaba kapa vieta.  

       Novadpētniecības krājuma materiāli un elektroniskā 

novadpētniecības datu bāze izmantoti uzziņu sniegšanai, 

piemēram, Valkas bibliotēkā par ievērojamiem 

novadniekiem – publikācijai laikrakstā „Diena”. Omuļu 

bibliotēka pētniekiem no Tartu sniegusi ziņas par 1702.g. krievu dragūnu pulku cīņām 

D.Šerementjeva vadībā, kas norisinājušās pagasta teritorijā. Omuļu bibliotēkas 

novadpētniecības materiālus izmantojis arī kādreizējais novadnieks Ēvalds Kivilands, kurš 

plāno rakstīt grāmatu pa Omuļiem, viņam ieteikti vietējie iedzīvotāji, kas varētu sniegt 

papildus informāciju. Strenču bibliotēkas novadpētniecības materiāli izmantoti vēsturiskās 

izstādes veidošanā par godu pilsētas 85. gadadienai. Skolnieki un studenti bibliotēkās 

meklējuši ar novadu saistītu informāciju saviem referātiem, kursa darbiem un zinātniskajiem 

darbiem. Valkā skolnieki saviem pētnieciskajiem darbiem izmantojuši materiālus par 

ģenerāļiem J.Kureli, P.Radziņu, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem-ērģemiešiem, Ērģemes 

pilsdrupām un baznīcu. Ģimnāzijas projektu nedēļā 8. klase iepazīstināta ar bibliotēkā 

pieejamajiem materiāliem par Valkas ielām, kā arī pastāstīts par meklēšanas iespējām 

interneta resursos. Smiltenes bibliotēkai studentes, pateicībā par palīdzību materiālu vākšanā, 

uzdāvinājušas savu darbu kopijas par Smiltenes apkārtnē dzimušajiem Latvijas farmaceitiem 

un profesoru Kārlim Kundziņu. Jaunas ierosmes turpmākajam darbam varēja rast, klausoties 

K.Zaļumas, G. Zalcmanes, vēsturnieka J.Puntuļa, portāla Ciltskoki.lv veidotāja E.Tursa 

stāstījumā dažādos semināros, vērtīgu pieredzi sniedza novadpētniecības konference Balvos. 

       18. novembrī patriotisma stundā Valkas pamatskolas 1. klasē tika stāstīts par to, ar ko 

īpaša un interesanta ir Valka, par to, ka varam būt lepni ar 

savu pilsētu. Pilsētas dzimšanas dienā Valkas bibliotēkā 

pirmo reizi tika izspēlēta spēle „Pastaigā pa Valku”. 

Spēles pamatne ir mākslas skolas audzēknes diplomdarbs, 

jautājumi izstrādāti kopā ar bērnu literatūras nodaļu. Ceram, 

ka šī spēle attaisnos mūsu cerības ieinteresēt bērnus sava 

novada labākā iepazīšanā. 

Pārskatu par novadpētniecības darbu sagatavoja Valkas NCB galvenā bibliotekāre Jana 

Čākure. 
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7. PROJEKTIZSTRĀDE 

Populārākā VKKF mērķprogramma joprojām bijusi „Lasīšanas veicināšana un 

bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana”. Kopumā 2013. gadā „Bērnu žūrijas” projektā 

iesaistījušās 11publiskās un 4 skolu bibliotēkas. Materiālais ieguvums 2013. gadā – reģiona 

publiskajās bibliotēkās saņemtas  grāmatas par kopējo summu 777 Ls. Bibliotekāri uzsver, ka 

galvenais ieguvums- bērnos tiek rosināta vēlme lasīt, izlasīto apspriest, mācīties izteikt savas 

domas un vērtējumu par izlasīto.  

Strenču novada Jaunklidža bibliotēka kopā ar Strenču novada domi izstrādājusi un 

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmai  „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” iesniegusi projektu „Multimediju aprīkojuma iegāde Jaunklidža 

kultūrvēstures un ainavas saglabāšanai un popularizēšanai”. Projekta uzdevums – iegādāties 

multimediju aprīkojumu, lai vāktu, apkopotu un saglabātu fotoliecības, cilvēku atmiņu stāstus 

par Jaunklidzi, tā apkārtni, tā  nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšanu, 

pēctecību, eksponēšanu un popularizēšanu. Projekta īstenošanas rezultātā tika papildināts 

kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai nepieciešamais aprīkojums- 

fotokamera NIKON Coolpix P520 un televizors LG42LN570. Projekta izmaksas 478.99 Ls. 

16. tabula. Valkas NCB izstrādātie projekti 

 Projekta nosaukums Finansētājs Finansējums 

latos 

1. Dzejas pieturas Valkas novada skolās  VKKF 200 

2. Latviešu oriģinālliteratūra un autori 

bibliotēkās 

VKKF 73 eks. par 

summu 400 

3. Es piedzimu pirms 25 gadiem (veltīts Tautas 

frontes jubilejai) 

LR KM 272 

17. tabula. Smiltenes pilsētas bibliotēkas izstrādātie  projekti 

 Projekta nosaukums Finansētājs Finansējums 

latos 

1

. 

Augsim gudri! Galda un attīstošās spēles 

Smiltenes novada bērniem un jauniešiem 

ELFLA Abula 

lauku partnerība 

4610 

(finansējums 

piešķirts, bet 

realizācija 

tiks uzsākta 

2014.g. 

2 Eiropa pilsoņiem Valmieras EDIC 100 
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Arī Strenču novada bibliotēkas, pateicoties projektam „Latviešu oriģinālliteratūra un 

autori bibliotēkās”,  savus krājumus papildināja ar 73 vērtīgām oriģinālliteratūras grāmatām.  

 

 8. METODISKĀ UN KOSULTATĪVĀ DARBA UN SADARBĪBAS  

    RAKSTUROJUMS 

 

 Valkas NCB darbinieki snieguši informācijas un konsultējuši pārējo reģiona bibliotēku 

darbiniekus dažādos profesionālajos jautājumos – informācijas apkopošana un pārskatu 

sagatavošana, projektu izstrāde, jauno tehnoloģiju izmantošana, krājuma organizācijas, 

krājuma inventarizācijas, datu bāzu izmantošana, pārskatu sagatavošana  u. c. jautājumiem.  

   Valkas bibliotēkas Kataloģizācijas nodaļas vadītāja reģiona bibliotēku darbinieku semināros, 

kā arī individuālās konsultācijās  runājusi par sekojošiem jautājumiem:  

 par kļūdām un nepilnībām ienākošo un izslēgto resursu aktu noformēšanā,  

rekataloģizēto eksemplāru pievienošanā reģiona elektroniskajā kopkatalogā, 

 Z39.50 datubāžu izmantošanu, 

 par eksemplāru atlases apakšmoduļa neizmantotajām iespējām, 

 par svītrkodu drukāšanas moduļa izmantošanu. 

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.  

Valkas reģiona novados turpinājusies 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.  

Metodiskā darba raksturojums Smiltenes novada bibliotēkās 

Smiltenes novada bibliotēku bibliotekārēm  notikušas 4 metodiskā darba dienas par 

dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem. Metodiskajās dienās divās nodarbībās tika veikta 

.  

3

. 

„Latviešu oriģinālliteratūra un autori 

bibliotēkās” 

 

VKKF 146 eks.  par 

summu 800  
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praktiskā apmācība BIS Alise modulī  cirkulācija. Apmācības vadīja Valkas NCB sistēmas 

administratore I. Grīslīte. Apgūtās tēmas: 

 lietotāju autorizācija, 

 lasītāja konta izveide un pielietojums, 

 grāmatu rezervēšana. 

Vēl izskatīti jautājumi: 

 2013. gada budžeta sadalījums  novada bibliotēkām, 

 2013. gada plāns – Smiltenes novada bibliotēkas gada plāna sastāvdaļa: apskats un 

ieteikumi, 

 par biedrības „Smiltenei un Latvijai” projektu bērnu stūrīšu papildināšanai ar galda 

spēlēm,  

 gatavošanās Valkas reģiona 12. Grāmatu svētkiem, 

 par dalību projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”. 

Valkas NCB direktore piedalījusies 2 Smiltenes novada metodiskajās dienās. 

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.,  aktu veidi, 

krājuma inventarizācija. Valkas NCB aktīvi sadarbojas ar Valkas ģimnāzijas un Valkas 

pamatskolas bibliotekārēm. Kopumā ar skolu bibliotēkām ciešākie kontakti tiek uzturēti gada 

sākumā, kad jāpilda pārskati par bibliotēku darbību un jāvada dati digitālajā kultūras kartē. 

 27. martā noorganizēts izbraukuma  seminārs Smiltenē Valkas reģiona bibliotēku 

darbiniekiem. Seminārā piedalījās arī Smiltenes novada skolu bibliotekāri.  Semināra tēmas: 

 Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā ar   bērniem un jauniešiem”-

2012 laureāte Līga Bujāne- darbs ar pirmskolas  un pirmo klašu bērniem 

bibliotēkā, 

 darbs ar pusaudžiem un jauniešiem bibliotēkā (pieredzē dalījās  Lolita Dreimane no 

Valmieras bibliotēkas), 

 CD prezentācija „ Lasīsim gudri”– (Smiltenes ģimnāzijas skolotāja I. Kušnere), 

 jauniešiem un visiem, kuri jūtas sirdī jauni „Fantāzijas pasaulē” - tikšanās ar jauno 

rakstnieci Lauru Dreiži.  
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Otrs izbraukuma seminārs notika 17. oktobrī Strenču pilsētas bibliotēkā. Semināru 

organizēja LNB Bibliotēku konsultatīvais centrs. Kā lektori piedalījās LNB darbinieki E. 

Vjatere, A. Eglājs, I. Čilipāne, L. Piešiņa, K. Zaļuma. Tika pārrunātas bibliotēku darba 

aktualitātes bērnu apkalpošanas un novadpētniecības darbā. Sniegta jaunākā informācija par 

akcijas „Tautas grāmatu plaukts” norisi. Bibliotekāri uzzināja par jaunajiem izaicinājumiem 

Ziemeļvalstu bibliotēkās. Īpašs paldies LNB BAI Bibliotēku konsultatīvā centra Projektu  

vadītājai  Liegai Piešiņai par interesanto  jaunākās oriģinālliteratūras apskatu, kā arī 

elektroniskā veidā izsūtītajiem grāmatu apskatiem „Pērļu zvejnieks”!  

Valkas NCB BIS ALISE administratore organizēja un vadīja individuālās un kolektīvās 

bibliotekāru apmācības un praktiskās nodarbības e-kataloga moduļos. Nodarbības notika gan 

Valkas bibliotēkā, gan izbraucot uz vietām. Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku darbinieki 

un Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotekāriem notika kolektīvie nodarbību cikli lasītāju 

reģistra izveidē, grāmatu izsniegšanā saņemšanā, lietotāju autorizācija, grāmatu pasūtīšanā un 

rezervēšanā.  Īpaša palīdzība bija nepieciešama Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu 

bibliotēkas vadītājai izveidoto monogrāfisko aprakstu labošanā un citos rekataloģizācijas 

darbos, Valkas pamatskolas bibliotekārei Vinetai Barviķei pamatfonda rekataloģizācijā, 

Valkas ģimnāzijas bibliotekārei Zinai Veisei mācību fonda rekataloģizācijā. Liels darbs tika 

ieguldīts Smiltenes novada bibliotēkas eksemplāru ziņu sakārtošanā. Tika iepazīstināta ar BIS 

ALISE un apmācīta darboties ar meklēšanas - atlases un cirkulācijas moduļiem jaunā 

darbiniece - Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane. Tika  sniegta metodiskā 

un praktiskā palīdzība Smiltenes novada Blomes bibliotēkas jaunai vadītājai Intai Mežulei, 

uzsākot darbu pagasta bibliotēkā un veicot krājuma inventarizāciju.  Laba sadarbība un 

konstruktīvais dialogs ir izveidojies ar Valmieras integrētas bibliotēkas darbiniecēm Ilonu 

Buduli un Vitu Ziediņu. Vērtīgs bija Valmieras bibliotēkas rīkotais seminārs Vidzemes 

galveno bibliotēku speciālistiem. Īpašs paldies Valmieras kolēģiem par sagatavoto pēc mūsu 

pieprasījuma sekcijas nodarbību komplektēšanas un krājuma inventarizācijas jautājumos.  

Sarežģīto jautājumu risināšana apspriežamies arī ar Gulbenes un Cēsu bibliotēku 

speciālistiem. Notiek sadarbība ar LNB Bibliogrāfijas institūtu. Regulāri tiek piegādāti 

analītiskie apraksti no laikraksta „Ziemeļlatvija” Latvijas Nacionālajai bibliogrāfijas 

datubāzei. Ir cieša sadarbība ar SIA TietoLatvia strādājot BIS ALISE, testējot jaunās sistēmas 

modifikācijas, ierosinot nepieciešamas izmaiņās un uzlabojumus, noformulējot un piesakot 

problēmas http://jira.tieto.com,  komentējot sistēmas izstrādāju piegādātos risinājumus. 

http://jira.tieto.com/
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Bibliotekāri atzinīgi vērtē KIS centra publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva 

dēls” līdzšinējā posma noslēguma pasākumu 19. jūlijā Siguldā. Jaunklidža bibliotēkas vadītāja 

raksta, ka priecēja projekta vadītāju attieksme. Tas, ka ikviens jutās īpaši gaidīts, ka 

bibliotekārus ciena un novērtē. Bibliotekāre atzīmē, ka gandarījums un laba sajūta ir par to, ka 

idejai par uguns rituāla veikšanu 3td darbinieces iedvesmojās Jaunklidža bibliotēkā 2012.gadā 

dokumentālās filmas „Dzīves centrs” prezentācijas laikā. 

 Pārskata periodā bibliotekāri ir ne tikai strādājuši, bet arī devušies kopējos pieredzes 

apmaiņas braucienos.  Augustā jauks un izzinošs Smiltenes novada bibliotekāriem bija vasaras  

mācību brauciens pa Latgali. Iepazītas Līvānu, Preiļu un Rēzeknes bibliotēkas, apmeklētas 

kultūrvēsturiskas vietas. Valkas novada bibliotekāri oktobra sākumā devās iepazīt Līvānu 

pilsētas un Turku pagasta bibliotēkas.  

9. BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi, iekārtas, 

aprīkojums, apstākļi 

2013.gada pirmajā pusgadā pabeigts remontēt jaunās Strenču bibliotēkas telpas.  

Bibliotēkas apmeklētāji ieguvuši 113m² lielu gaišu, ērtu, daļēji ar jaunām mēbelēm aprīkotu 

abonementu un bērnu stūrīti, plašu datortlasītavu, mājīgu preses lasītavu un pasākumu zāli. 

Smiltenes novada Variņu bibliotēkai paplašināta krājuma telpa par 50 m². Turpinās Omuļu 

bibliotēkas remonts, ko pabeigs 2014. gada 1. ceturksnī.. 

Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta: ”Mēs lepojamies ar jaunām, 

gaišām un ērtām bibliotēkas telpām. Liela pateicība Strenču pašvaldībai par ieinteresētību un 

iespējām iegādāties pasta ēku, veikt renovācijas darbus un bibliotēkas rīcībā nodot labi 

izremontētu, gaišu, ērtu ēkas otro stāvu. Bibliotēkā nodrošināta piekļuve ikvienam 

apmeklētājam, jo ēkas ārsienā izbūvēts lifts-pacēlājs, kas ļauj bibliotēku apmeklēt invalīdiem 

un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Daudz pūļu un izdomas pielikām, lai jaunās telpas būtu 

mājīgas un mūsu lasītāji justos omulīgi un gaidīti. Grāmatas izvietotas labi pieejamos,  

apgaismotos plauktos, kur nodrošināta piekļuve arī apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām. 

Liels ieguvums ir atsevišķa datortelpa, kas netraucē grāmatu lasītājiem. Plašajās telpās 

izvietotas vairākas mīksto mēbeļu zonas, kur ērti var justies ikviens apmeklētājs. Jauniešu 

zona aprīkota ar krāsainām, dzīvespriecīgām mēbelēm, kas rada lielu interesi jauniešos pēc 

nodarbībām skolā brīvo laiku pavadīt pie mums. Sakarā ar publiskā interneta pieejas punkta 

pārcelšanos no skolas telpām pie mums, esam savā īpašumā ieguvuši 10 datorus, kas dod 

papildus datoru darba vietas. Mūsu apmeklētājiem datoru telpās tagad pieejamas 14 datoru 



 44 

darba vietas. Par šīm pozitīvajām pārmaiņām bibliotēkas darbiniekiem liels gandarījums un 

stimuls turpmākā bibliotēkas attīstība”.  

Turnas bibliotēkai iegādāti 3 jauni grāmatu plaukti un biroja skapis, kā arī žalūzijas diviem 

logiem. Kārķu bibliotēka iepriecinājusi mazos apmeklētājus ar košām bērnu mēbelēm. Omuļu 

bibliotēkas jaunajās telpās grāmatas un žurnāli tiks izvietotas jaunos plauktos. Bilskas 

bibliotēkā veikts apkures sistēmas remonts – visās telpās nomainīti vecie radiatori pret 

jauniem. Uzlabots apgaismojums krājuma telpā, kā arī iegādāti jauni krēsli. Blomes bibliotēkā 

vienā no lasītāju apkalpošanas telpām 64,3 m
2
 platībā atjaunots parkets, to slīpējot un lakojot. 

Personāla telpā 10,4 m² platībā uzlikts jauns linolejs un veikts kosmētiskais  remonts. Ērģemes 

bibliotēkai pielikti jauni piekaramie griesti, kā arī iegādāti jauni galdi. Grundzāles bibliotēkai  

uzlabots apgaismojums. Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas krājums izvietots, jaunos 

plauktos.  

Jaunklidža bibliotekāre par savu bibliotēku - saieta namu raksta: „2010.gadā, līdz ar ieceri 

par jauna saieta nama būvniecību, tapa arī saieta nama apkārtnes labiekārtošanas vīzija. 

Pateicoties ELFLA finansiālajam atbalstam LEADER stratēģijas ietvaros nelielu daļu no 

ieceres 2013. gada rudenī varēja realizēt. Pie Jaunklidža saieta nama izbūvēta vasaras tipa 

estrāde, kas dos iespēju dažādot kultūras pasākumus, kā arī radīt jaunas darba formas 

bibliotēkas darbības popularizēšanai.  Paldies Jaunklidža ciema iedzīvotājām G. Krumholcei 

un L. Zaķei par puķu stādiem, kuri tika izmantoti, lai pastāvīgo skaisto ziemciešu, 

krāšņumkrūmu un skujeņu apstādījumu kompozīciju papildinātu košas atraitnītes un saulainas 

samtenes, radot krāsainu un vasarīgu akcentu un priecējot apmeklētājus”.  

Jaunu ēku būvniecība netiek plānota. 

Joprojām atklāts un sasāpējis ir jautājums par Smiltenes pilsētas  bibliotēkas telpām.  

 

10. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 

Personāla mainība 

2013. gadā personāla maiņa notikusi Blomes pagasta un Strenču pilsētas bibliotēkās. 

Darbā stājušas bibliotēku vadītājas – Inta Mežule Blomē un Sarmīte Kosmane Strenčos. Līdz 

ar darba uzsākšanu jaunās telpās un datoru darba vietu skaita  palielināšanos un atsevišķas 

jauniešu zonas ierīkošanu, Strenču bibliotēkā  darbu uzsākusi  dežurante Vivita Polīte. 
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Darbinieku izglītība, profesionālā pilnveide, izglītojoši pasākumi 

Valkas NCB bibliotēkā strādā 12 darbinieki. No tiem 11 bibliotekārie. Trīs bibliotēkas 

darbiniecēm ar 1. janvāri atgrieztas pilnās darba slodzes.  Darbinieku izglītībā, salīdzinot ar 

2012. gadu, izmaiņas nav notikušas. 

Smiltenes novada Bilskas pagasta bibliotekārēm (pagastā 3 bibliotēkas) saglabājās 0.5 

slodzes.  

Valkas reģiona 24 publiskajās bibliotēkās strādā 42 bibliotekāri, visas sievietes. 

Vidējais vecums – 50 gadi.  

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 viena no nozīmīgākajiem profesionālās pilnveides iespējām jāmin LNB Mācību  centra 

piedāvātie kursi. Tos apmeklējuši 5 bibliotekāri. Profesionālās pilnveides programmu 

„Informācijas un bibliotēku zinību pamati” sekmīgi sākusi apgūt Strenču bibliotēkas vadītāja.  

BIS Alise darbības sekmīgai nodrošināšanai, 3 Valkas NCB un 1 Smiltenes pilsētas 

bibliotēkas  darbiniece apmeklējušas BIS ALISE padziļinātos kursus.  

Atzinīgi tiek novērtēta KIS centra organizētā e-apmācība „Virtuālā stunda bibliotekāriem”. 

Apgūtās tēmas – drošība internetā, MS Word: tabulas, lappušu numerācija, iestatījumi, 

drukāšanas iespējas, satura veidošana, MS Excel: mērogošana, vienkārši aprēķini, biežāk 

izmantotās skaitļu kategorijas, MS Office Picture Manager, MS PowerPoint: efektīvi 

prezentāciju demonstrēšanas paņēmieni, video no prezentācijas, prezentāciju drukāšana, 

komunikācija elektroniskajā vidē. Virtuālās stundas notika reizi nedēļā, pēc katras jāpilda 

mājas darbs.  Apmācībās piedalījās 14 reģiona bibliotekāri. 

Nozīmīgs apmācību bloks saistās ar novadpētniecības darbu. VKKF Vidzemes kultūras 

projektu konkursā atbalstītā projekta „Radīt nākotni, balstoties kultūras mantojumā” ietvaros 

tika  noorganizētas 2 dienu mācības.  
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18. tabula. Projekta „Radīt nākotni, balstoties kultūras mantojumā”  apmācību tēmas 

 

Datums Tēma Lektori Dalībnieku 

sk. 

7.okt. 

Smiltenē 

Kultūrvēsturiskās vērtības 

senajās un mūsdienu 

fotogrāfijās 

Ginta Zalcmane, LNB digitālās 

bibliotēkas „Letonica” projekta 

„Zudusī Latvija” vadītāja 

Jānis Puntulis, vēsturnieks 

 

31 

2.nov. 

Valkā 

Pārrunas par dzimtas 

vēstures pētniecību un 

ciltskoka veidošanu 

Egils Turss, portāla 

www.ciltskoki.lv vadītājs 

9 

 
Mācībās „Kultūrvēsturiskās vērtības senajās un mūsdienu fotogrāfijās”  LNB digitālās 

bibliotēkas „Letonica” projekta „Zudusī Latvija” vadītāja Gintu Zalcmane  demonstrēja 

Latvijas novadu zudušās kultūrvēsturiskās vērtības, kā arī aicināja ikvienu sūtīt fotogrāfijas 

digitālās kolekcijas papildināšanai. Ļoti vērtīga bija prezentācija par fotogrāfiju pareizu 

skenēšanu un apstrādi. Vēsturnieks, biedrības „Smiltenes un Latvijai” dalībnieks Jānis 

Puntulis stāstīja par veco mājvietu vēstures izpēti Brantu pagastā, mājvietu pasu veidošanu un 

foto dokumentāciju. Mācībās „Pārrunas par dzimtas vēstures pētniecību un ciltskoka 

veidošanu” portāla www.ciltskoki.lv veidotājs Egils Turss uzsvēra savas dzimtas sakņu 

apzināšanas nozīmi. Tika atbildēts uz jautājumiem - kur meklēt informāciju, kā to sakārtot un 

veidot ciltskoku.  Lietderīgi bija ieteikumi par to, kā orientēties  un meklēt savus senčus 

portālā www.lvva-raduraksti.lv. Seminārā bez bibliotekāriem piedalījās arī interesenti no 

Valkas un Valgas pilsētām.  

17.novembrī Strenču kultūras centrā svētku pasākumā „Mana Latvija – mana pilsēta”, 

pašvaldības apbalvojums „Gada cilvēks” nominācijā Gada cilvēks kultūrā tika piešķirts 

Strenču bibliotēkas bibliotekārei Antrai Elsei. 

Jērcēnu bibliotēkas vadītāja savas kompetences  tūrisma jomā paaugstinājusi  

Vidzemes augstskolas Mūžizglītības centra organizētajos 100 akadēmisko stundu kursos. 

Apgūtas  tēmas: 

 Via Hansatica tūrisma ceļš un sadarbība, klastera stratēģijas, 

 Pasākumu organizēšana un vadība, 

 Produkta attīstība ar augstāku pievienoto vērtību, 

 Pakalpojumu dizains- kā tūrisma pakalpojumus padarīt pievilcīgus, 

 Komunikācijas, vizuālā identitāte un mediji tūrisma veicināšanā. 

http://www.ciltskoki.lv/
http://www.lvva-raduraksti.lv/
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Izglītības un attīstības centra EGO kursus „Ziemassvētku nieciņi un prieciņi”  

apmeklējusi Blomes bibliotekāre, bet  Grundzāles bibliotekāre  piedalījusies  profesionālās 

pilnveides programmā „Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā”. 

Jaunklidža un Jērcēnu bibliotekāres 2.,3.,4. jūlijā pēc KIS centra komandas aicinājuma 

piedalījās ekskursijā pa Kurzemi. Brauciens notika Moldovas kolēģu pieredzes apmaiņas 

vizītes Latvijā ietvaros. Kopumā braucienā piedalījās divdesmit viesi no Moldovas 

bibliotēkām, divi pārstāvji no Global Libraries programmas vadības Moldovā, astoņi kolēģi no 

citām Latvijas bibliotēkām un četri KIS centra pārstāvji. Tika iepazīts Ugāles, Pārventas, 

Ventspils, Jūrkalnes, Kuldīgas bibliotēku  un Ventspils muzeja darbs.   

19. tabula. Profesionālās pilnveides pasākumi 2013. gadā 

Nr. Laiks 
Kursi, konferences, semināri, pieredzes 

braucieni 

Bibliotekāru 

skaits, kas 

piedalījās un 

apguva  

zināšanas 

Darbstundas 

vienam 

darbiniekam 

1. Janv.-

marts 

Apmācības„Smiltenes novada pašvaldības 

darbinieku kapacitātes stiprināšana ES 

struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un 

pasākumu īstenošanā” 

1 48 

2. 1.febr. 
Jaunākā literatūra pieaugušo auditorijai 

LNB Mācību centrā  
1 

6 

 

3. 1. febr. Lielie lasīšanas svētki 2013. 2 6 

4. 
15.-17. 

marts 

„Man kabatā mākoņi balti”- apmācības 

par turpinājuma pasākumiem un to 

ilgtspēju 

1 

 

32 

5. 3.aprīlis 
Europe Direct  informācijas centra 

Valmierā seminārs 
2 4 

6. 18. aprīlis 

Latvijas bibliotekāru 16. Konference 

„Bibliotēkas tagad-iedvesmojošas, 

pārsteidzošas, iedrošinošas” 

4 5 

7. 10. maijs 
Iztēles spēks, spilgtākie tēli bērnu 

literatūrā, konference 
1 6 

8. 11. maijs  
Konference „Literatūra, teātris un mūzika 

bērniem” Eiropas Savienības mājā  
1 6 

9. 10.-

11.jūlijs 

LBB Vidzemes nodaļas 16. saiets-

konference Valmierā 
18 16 

10. 19.jūlijs 

Publisko bibliotēku attīstības projekta 

„Trešais tēva dēls” līdzšinējā posma 

noslēguma svinības Siguldā 

24  

11. 18.-

19.sept. 

Novadpētniecības konference „Lokālās 

kultūras vērtības nacionālās identitātes 
1 16 
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stiprināšanai” Balvos 

12. 7. okt. Mācības „Kultūrvēsturiskās vērtības 

senajās un mūsdienu fotogrāfijās” 
31 4 

13. 
17.okt. LNB Bibliotēku konsultatīvā centra 

speciālistu izbraukuma seminārs Strenču 

bibliotēkā  

35 4 

14. 24. okt. 

Mācību seminārs „Bibliotēku interešu 

pārstāvniecība: ilgtspēja un iespējas, KIS 

centrs 

1 

 

5 

 

15. 23.okt. 
Seminārs krājuma komplektēšanas 

speciālistiem, LNB 
1 6 

16. 25.okt. 
Lēciens!2013. Diskusija Smiltenē Eiropas 

Pilsoņu gada ietvaros 
16 5 

17. 31. okt. 

Bibliotēkas.Nākotne. Bezgalīgās iespējas 

Europe Direct informācijas centrs 

Valmierā 

4 4 

18. 1. nov. 
Kursi „Skolas bibliotēkas krājums un tā 

uzskaite” 
1 6 

19. 2. nov. 
Mācības „Pārrunas par dzimtas vēstures 

pētniecību un ciltskoka veidošanu” 
9 4 

20. 6. nov. BIS Alise padziļinātie kursi - cirkulācija 1 6 

21. 12.nov. 
BIS Alise padziļinātie kursi „Datu 

apstrāde, izmantojot MARC21” 
1 6 

22. 20. nov. 

„Nākotnes bibliotēka”, Vidzemes novadu 

bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 13. 

Konference Cēsīs 

5 5 

23. 20.nov. 
Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru rudens sanāksme 
1 

 

 

6 

 

24. 27. nov. 
BIS Alise padziļinātie kursi 

komplektēšanā 
2 6 

25. 4.dec. 
Reģiona galveno bibliotēku metodiķu 

seminārs 
1 

5 

 

26. 6.dec. 
ES informācijas sniedzēju ikgadējais 

forums Rīgā Ārlietu ministrijā 
1 

5 

 

27. 19. dec. Valkas novada bibliotekāru seminārs 19 3 

28.  Manas bibliotēkas informatīvā vide” 2 

5 

 

29.  Kurss „Fotogrāfijas pamati”.- 1 6 
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30.  

Improvizācijas spēļu metodikas 

izmantošana bibliotekārajā  darbā 
1 6 

31.  

Ziemassvētku nieciņi un prieciņi”.  

Radošā Ziemassvētku darbnīca 

 
3 

 

6 

32. janv.-dec. 
Smiltenes novada bibliotekāriem 4 

metodiskā darba dienas 
17 16 

Reģiona bibliotekāru profesionālajai pilnveidei veltīto darbstundu skaits kopā  1158 

  

Vidēji katrs bibliotekārs profesionāli pilnveidojis sevi 27.6 darbstundas. Rezultāts iegūts 

kopējo darbstundu skaitu dalot ar bibliotekāru skaitu.  

Līdzekļi jeb finansējums personāla attīstībai  

Smiltenes novada bibliotekāru profesionālajai pilnveidei izlietoti 323 Ls, Valkas novadā 

– 222 Ls, Strenču novadā – 50 Ls.  

11. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Atbilstība bibliotēkas uzdevumiem 

Smiltenes, Strenču un Valkas novadu publiskajām bibliotēkām pārskata periodā tika  

nodrošināts finansējums to pamatfunkciju sekmīgai veikšanai - krājuma papildināšanai, telpu 

uzturēšanai, sakaru pakalpojumu nodrošināšanai, biroja preču iegādei u. c. izdevumiem. 

Bibliotekāriem laikā tika izmaksātas algas, apmaksāti komandējumu izdevumi.  

Smiltenes bibliotēkas vadītāja savā pārskatā atzīmē, ka Smiltenes pilsētas pašvaldības 

piešķirtie un izmantotie budžeta līdzekļi 2013.gadā nodrošināja bibliotēkas darbību atbilstoši 

pašvaldības ekonomiskajai situācijai. Vienmēr var vēlēties, lai piešķirtie līdzekļi būtu lielāki.   

Finansējums – atbilstību veicinošs, nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu vai 

neapmierinošs  

19. tabula. Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēku finansējums 2013. gadā  

  

Smiltenes 

novads 

 

 

Strenču 

novads 

 

 

Valkas 

novads 

 

Kopā 

 

 

Salīdz. ar 2012.g. 

% 

 

Ieņēmumi 137364 47114 145191 329669 +7.2 

t. sk. no 

pašvaldības 

budžeta 

137141 46815 140962 324918 
+13 

Citi 

ieņēmumi 

223 299 4229 4751 -76 

t. sk. 

maksas 

317 299 317 839 +14 
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pakalp. 

ziedojumi, 

dāvinājumi 

  120 120 
+62 

VKKF 

finansējums* 

  520 520 -93 

pārējie 

ienākumi 

  3272 3272 +9 

Izdevumi 

kopā 

137364 47114 144002 328480 +6.8 

Kārtējie 

izdevumi 

132178 47114 139676 318968 +4 

Atalgojums 63649 26528 78968 169145 +7.4 

Darba devēja 

oblig. soc. 

iem. 

14939 6457 20966 42362 +9.7 

Krājuma 

komplektē 

šana 

8466 2003 11380 21849 -16 

t. sk. 

periodika 

4038 1395 4356 9789 -0.9% 

grāmatas 4420 608 7024 12052 -24% 

citi 

dokumenti 

8   8  

Preces un 

pakalpoju 

mi 

31003 7535 11470 50008 -13% 

IT pakalpoju 

mi 

2346 664 3169 6179 -15% 

Pārējie 

kārtējie 

izdevumi 

11775 3927 13723 29425 +49% 

Kapitālie 

izdevumi 

5186  4326 9512  

Datortehnika

biroja 

tehnika 

531  1264 1795 +21% 

 

*VKKF līdzekļu samazinājums pamatojams ar to, ka 2012. gadā projekta „Grāmatu 

iepirkums Valkas reģiona publiskajām bibliotēkām” ietvaros tika saņemti Ls 5782. 

 

2012. gadā bibliotēku ieņēmumi kopā sastāda Ls 329669. Salīdzinot ar 2012. gadu, 

finansējums palielinājies par Ls 22092 jeb 7.2 %. Galvenais bibliotēku ieņēmumu avots ir 

piešķīrums no pašvaldību budžeta - Ls  324918 jeb 98.5%. Citi ieņēmumi sastāda Ls 4751 jeb  

1.5%. Kopumā finansējums  nodrošinājis bibliotēku funkciju veikšanu.  
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Valkas NCB finansējums 2013. gadam – Ls 77395 No tā piešķirti no pašvaldības 

budžeta  Ls 73297, kas sastāda 94.7% no kopējā bibliotēkas budžeta.  

Reģiona bibliotēku finansējums pēdējos 3 gados. 

  

 Finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, attīstībai, 

labiekārtošanai 

 No pašvaldību budžetiem reģiona bibliotēku krājuma komplektēšanai tika piešķirti Ls 

21849, kas ir par Ls 6083 vairāk  nekā 2012. gadā. No tiem grāmatu iegādei izlietoti  Ls 

12052, bet periodika abonēta par Ls 9789. Lielākā daļa bibliotēku šo piešķīrumu vērtē kā 

nepietiekošu vērtīgu jaunieguvumu un preses iegādei. Piemēram, Grundzāles pagasta 

bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta, ka krājuma komplektēšanai piešķirti  tikai 0.36 Ls uz 

1 iedzīvotāju. 

 

Papildus piesaistītie līdzekļi, piedaloties dažādu projektu konkursos  

 Valkas NCB papildus piesaistījusi 520 Ls , kas izlietoti tematiskiem pasākumiem un 

profesionālajai pilnveidei. Par maksas pakalpojumiem bibliotēkas ieņēmušas Ls 839, kas 

izlietoti tematisku pasākumu organizēšanai un krājuma papildināšanai.  
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20. tabula. Valkas  reģiona bibliotēku izdevumi  

Kārtējie 

izdevumi 

Atalgo 

jums 

Soc.iem

aksas 

Krāju 

ma 

komplek

tēšana 

t. sk. 
Preces un 

pakalpoju

mi 

Informā

cijas 

teh. 

pakalp. 

Pārējie 

kārt.izd. 

Kapitā 

lie izd. 
grāma 

tām 

periodik

ai 

citiem 

dok. 

318968 169145 42362 21849 12052 9789 8 50008 6179 29425 9512 

100% 53% 13.3 6.8 55.1 44.9  15.7 1.94 9.26 
3% no 

kop. 

izdev.sk. 

 

Jērcēnu bibliotēka atzīmē, ka  aktuāli kļūst bibliotēkas tehnikas remontēšanai un 

atjaunošanai nepieciešamie finansiālie ieguldījumi, kas ir pietiekami nopietni pie saspringtās 

budžeta situācijas 

12. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. PUBLICITĀTE 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

   

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. 

 Atskaites periodā laikrakstā Ziemeļlatvija” ievietotas 103 publikācijas par Valkas, 

Smiltenes un Strenču bibliotēku darba aktualitātēm, īsas informācijas par plānotajiem 

pasākumiem. Laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” ievietoti 11 raksti par Valkas 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. 

Informācija par Strenču novada bibliotēkām un to aktualitātēm pieejama „Strenču Novada 

Vēstīs”  un mājas lapā www.strencunovads.lv. 7.martā Strenču novadā viesojās Ziemeļlatgales 

laikraksta „Vaduguns” žurnāliste M. Sprudzāne. Publikācija ”Veca dziesma jaunās skaņās” 

par Jaunklidzi 2013.gada 12. marta „Vaduguns” 20. numurā. 10.jūnijā Jaunklidža bibliotēkā – 

saieta namā ieradās žurnāla „Praktiskais Latvietis” komanda: A. Krauze, I. Galkina, I. Brizga. 

Raksta  „Ar Gaujas spēku, ar uzdrīkstēšanos – Līga un Jāņi Strenču novadā”, kas publicēts 

2013.gada 17.jūnijā, sadaļa Zelta āderes enerģija stāstīts par Jaunklidža bibliotēku. Pateicoties 

jaunajiem vienādi košajiem krekliņiem ar uzrakstu „ Bibliotēka orķestris”, Strenču novada 

http://www.vpb.valka.lv/
http://www.strencunovads.lv/
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bibliotekāres bija pamanāmas LBB Vidzemes nodaļas 16.saietā – konferencē, kas notika 

Valmierā un Strenču pilsētas svētkos. Ar Valkas NCB darbinieku starpniecību informācija par 

Jaunklidža bibliotēku sagatavota Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotekāru sanāksmei 

Helsinkos 2013. gada 13.-14.jūlijā, kur tika prezentētas interesantākās bibliotēku ēkas. 

„Jaunklidzī gūtā pieredze lieti noderētu Ungurpilī”- tāds nosaukums rakstam, kas publicēts 

Alojas novada mājaslapā www.aloja.lv/blog/author/liana?cat=staiceles-pilsetas-biblioteka 

 „Mācēt saskatīt, ņemt un darīt, ” – A. Dubļāna rakstslaikrakstā „Ziemeļlatvija” 2013.gada 

27.augustā Nr. 99 –par Vidzemes plānošanas reģiona Veiksmes stāstiem. 

Jaunklidža bibliotēkas darbība  un fotogalerijatiek atspoguļotawww.strencunovads.lv un 

izdevumā „Mūsu novada vēstis”. www.vidzemesstasti.lv – informācija par Jaunklidža 

bibliotēku – saieta namu.  

Smiltenes bibliotēkai laba sadarbība izveidojusies ar plašsaziņas līdzekļiem - laikrakstu 

“Ziemeļlatvija” (korespondenti Sandru Pētersoni), ”Smiltenes novada vēstīm” (redaktore 

Marita Mūze) ( http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas,  www.smiltene.lv).  Reizi mēnesī 

tiek sagatavots kalendārais  plāns par bibliotēkas pasākumiem un novadnieku atceres dienām 

„Smiltenes novada Domes vēstīm”. Smiltenes novada domes speciāliste Marita Mūze aktivizē 

bibliotēku sadaļu domes interneta vietne www.smiltene.lv 

Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām. 

 Valkas, Smiltenes un Strenču pilsētas bibliotēkām komunikācija ar pašvaldību notiek 

ikdienas darbā, kārtojot finanšu, telpu uzturēšanas, saimnieciskos, transporta, publicitātes u. c. 

jautājumus. Valkas NCB direktore reizi mēnesī 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. 

Pozitīvi jāvērtē katras Valkas novada  bibliotēkas budžeta apspriešana novada domē ar domes 

priekšsēdētāju, izpilddirektoru, grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāju un ekonomisti. 2013. 

gada 15. aprīļa Valkas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde notika Valkas 

bibliotēkā. Pēc 2013. gada pašvaldību vēlēšanām jaunievēlētie deputāti, kas darbojas Izglītības, 

kultūras un sporta komitejā, apmeklēja novada bibliotēkas un iepazinās ar esošo situāciju tajās. 

 Laba sadarbība Valkas novada bibliotēkām izveidojusies ar domes sabiedrisko 

attiecību speciālisti Zani Brūveri, kura regulāri informāciju par bibliotēku darbu ievieto domes 

mājas lapā, kā arī novada laikrakstā „Valkas  Novada Vēstis”.    

http://www.aloja.lv/blog/author/liana?cat=staiceles-pilsetas-biblioteka
http://www.strencunovads.lv/
http://www.vidzemesstasti.lv/
http://ziemellatvija.diena.lv/novadu-zinas
http://www.smiltene.lv/
http://www.smiltene.lv/
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Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros Valkas 

bibliotēkā  4 cilvēki tika piesaistīti jaunākās periodikas lasītavai, veicot tur dežuranta 

pienākumus.  Smiltenes bibliotēkai minētā pasākuma ietvaros tika piesaistītas 3 

bezdarbnieces. Viņas palīdzēja veikt saimnieciskos darbus, kārtot un sasiet 2012. gada 

periodiskos izdevumus un  novietot tos krātuvē. 

Smiltenes novads 

 Janvāris - Smiltenes novada iestāžu direktoru informatīvā sanāksmē bibliotēkas 

vadītāja  informējusi par aktuālo novada  bibliotēku darbā - bērnu un jauniešu lasīšanas 

veicināšanu, projekta „Ceļojošās grāmatu kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem” norisi. 

Martā izglītības, kultūras un sporta komisijas sēdē apstiprināts novada bibliotēku darba plāns 

2013. gadam. Sagatavoti materiāli Smiltenes novada attīstības programmas datu atjaunošanai 

un papildināšanai. Maijs - notika nodaļu vadītāju un pilsētas iestāžu vadītāju informatīvā 

sanāksme, kurā sagatavota informāciju par bibliotēkas darbu.  Bibliotekāre Alda Liuke 

piedalījās apmācībās, kuras notika projekta „Smiltenes novada pašvaldības darbinieku 

kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanā” ietvaros. Bibliotēkā pieejama Smiltenes novada domes 

bezmaksas informācija - pārskati, bukleti, anketas, avīzes u. c. pilsētas iedzīvotājiem svarīga 

informācija. Bibliotēkā apmeklētājiem bija iespēja aizpildīt ieteikumu anketas par domes 

darba  uzlabošanu pilsētā.   

Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība.  

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 NCB 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 Valkas 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 pasākumos, pēc tam, sniedzot intervijas vai aprakstus laikrakstā, nodrošina 

bibliotēkas publicitāti.  

Smiltenes bibliotēkai ir izveidojusies radoša sadarbība ar Smiltenes skolām, īpaši ar 

Mākslas skolu, jo šīs skolas audzēkņu darbi izlikti izstādēs bieži priecē bibliotēkas lietotājus. 
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Izveidojusies laba sadarbība ar Smiltenes mākslas skolas pedagogiem - Haraldu un Vinetu 

Baložiem. 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 bērnu literatūras nodaļā. 

Profesionālajā līmenī sadarbības partneri ir LNB Mācību centrs - bibliotēkas darbinieki 

apmeklē centru organizētās mācības; SIA TietoLatvia – BIS ALISE uzturēšana un apmācības;  

KIS centra IT vienotais palīdzības dienests, apmācības, e-resursi. 

 Ilggadīgi  partneri jaunu  grāmatu piegādē ir IK Virja un IK Avots PR. 

Jērcēnu bibliotēkai izveidojusies laba sadarbība ar iestādēm, kas atrodas Jērcēnmuižas 

kompleksā - tautas namu, dzejas teātri, folkloras kopu „Mežābele”. Pasākumiem tiek 

izmantotas tautas nama telpas-lielā zāle, tradīciju zāle un kamīnzāle. Laba sadarbība 

izveidojusies ar klēts –izstāžu zāles apsaimniekotājiem mednieku klubu Jērcēni”. Viņu telpas 

tiek izmantotas izglītojošu un kultūras pasākumu norisei un izstāžu rīkošanai. Vēl kā 

veiksmīgus sadarbības partnerus bibliotekāre min Jērcēnu pagasta ģimenes atbalsta centru 

„Liepugatves”, sociālo dienestu, NVO „Glābiet bērnus”, Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas  

muzeju. Turpinās sadarbība ar „Piļu un muižu asociāciju’’. Ņemot vērā to, ka parasti 

ekskursanti meklē informāciju un kontaktus bibliotēkā, bibliotēkas vadītāja ir pilnvarotā 

persona no pašvaldības šajā asociācijā un ekskursiju vadīšanā Jērcēnmuižas kompleksā. 

Bibliotēkai radusies jauna sadarbība tūrisma un pasākumu jomā ar „Valmiermuižas alu”. 

Strenču pilsētā saviem pasākumiem un saietiem bibliotēkas mājīgās, plašās telpas 

iecienījušas sabiedriskās organizācijas - Strenču politiski represēto biedrība, biedrība” Atbalsts 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” un Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Sēļu pusē 

bibliotēka ir vienīgā satikšanās vieta gan pieaugušajiem, gan bērniem. Jau ceturto gadu 

bibliotēkā mājvietu atradusi dziesmu draugu kopa „Romaški”. Palsmanes bibliotekāre piedalās 

pagasta sieviešu kluba” Spēkavots” aktivitātēs. Tie ir pieredzes braucieni uz citiem novadiem, 

pagasta sakopšanas talku un vispārizglītojošu lekciju organizēšana. Plāņu bibliotekāre uzsver, 

ka bez saviem sadarbības partneriem nebūtu iespējams sekmīgs bibliotēkas darbs. Sadarbības 

partneri minētajai bibliotēkai ir Plāņu pamatskola, Plāņu pagasta bērnudārzs, Plāņu pagasta 

pārvalde, Biedrība „Kāre”, Strenču novada dome, Strenču novada bibliotēkas ( Jērcēnu, Sedas, 

Strenču, Jaunklidža). 
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Valkas bibliotēkai tuvākie pārrobežu sadarbības partneri ir Valgas bibliotēka. Laba 

sadarbība izveidojusies ar Valgas bibliotēkas Grāmatu draugu klubu. Interesants kopējs 

pasākums notika 20. aprīli Valgas kultūras centrā „ Lietuviešu dzejas lasījumi uz Igaunijas un 

Latvijas robežas”.  

Jērcēnu bibliotēkā ir iespēja arī nodot bīstamos atkritumus –baterijas un arī izlietotās spuldzes. 

Sadarbība ar ir ZAAO veiksmīga. Iedzīvotāji regulāri savācamajā kastītē iemet izlietotās 

baterijas. Reizi gadā bibliotēka nodod bīstamo atkritumu savākšanas punktā –Strenčos. 

Bibliotēka turpina sniegt arī gida pakalpojumus, stāstot par pagasta vēsturi, kultūras un dabas 

objektiem. Pārdotas 65 biļetes. Par gida pakalpojumiem  kopā saņemti Ls 96,50. Jaunklidža 

bibliotēka visaktīvāk tiek apmeklēta dienās, kad iedzīvotājiem pieejami arī citi pakalpojumi, 

piemēram, sociālais dienests, ģimenes ārste un speciālisti no  pagasta pārvaldes. 

Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie pasākumi 

u. tml.) 

Katra bibliotēka organizējusi tematiskus pasākumus un izlikusi ar literatūras un 

bibliotēkas popularizēšanu saistītas izstādes. 

21.tabula.Tematisko pasākumu, izstāžu skaits Smiltenes, Strenču un Valkas novadu 

bibliotēkās 

Tematiskie pasākumi Izstādes 

212 511 

 

 Valkas bibliotēkā bija aplūkojamas Valkas novadpētniecības muzeja sagatavotas saturīgi 

bagātas izstādes: 

 „Dziesmu svētku gara gaita ( 1890.-1990.)”  

 „Spožās pogās, ķiverēs..” (Valkas ugunsdzēsības vēsture) 

 „Par neatkarīgu, demokrātisku Latviju!”( Latvijas Tautas frontei -25) 

Bibliotēkas nedēļas ietvaros Valkas bibliotēkā tika organizēts literārs vakars „Puspajokam par 

dzīvi”. Tajā piedalījās skolotāja Tamāra Elziņa, dzejniece Gunta Drone, floristes Smaida 

Maskina un Rasma Kazēka ar darbiem, kas noformēti kvilinga tehnikā. Pasākuma apmeklētāji 

varēja iepazīties ar izstādītajiem darbiem, uzzināt par to tapšanas īpatnībām un, protams, 

klausīties dzeju autoru izpildījumā. Decembrī Valkas bibliotēkā jauniegūtajā izstāžu stendā  

bija apskatāma izstāde “Mana grāmatiņa svešumā un atkal mājās”. “Robinsons Krūziņš”, “Eža 

kažociņš”, “Sēnīte Bērzlapīte”, “Tautas pasakas un teikas”, “Mazās Jaunības Tekas” un 

daudzas citas grāmatiņas, kas, bērnu roku apmīļotas, daudz šķirstītas un lasītas, savu stāstu 
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nesušas no pirmskara Rīgas un trimdas tāluma. Pateicoties KM atbalstītajam projektam par 

Tautas frontes 25 gadu jubilejas atzīmēšanu, bibliotēka ieguva izstāžu stendu, uz kura plaši 

tika atspoguļotas Tautas frontes aktivitātes Valkas rajonā. Valkas NCB ESIP aktivitātes: 

valcēnieša Daiņa Jansona fotogrāfiju izstāde „Fotoobjektīvā ES; Valkas ģimnāzijas 7.-9.klašu 

skolēnu erudītu konkurss sociālajās zinībās. Tēma: „Es dzīvoju Latvijā - Eiropas Savienībā”; 

Neklātienes ceļojums uz Barselonu; informatīvs pasākums „Izzini Gaujas ūdeņus”, kopīgai 

pārrobežu Gaujas/Koivas upes baseina apgabala apsaimniekošanai. 

Pārskata periodā Smiltenes bibliotēkā interesentiem bijusi iespēja apskatīt  67 

literatūras izstādes un 16 vizuālās mākslas  izstādes. Janvārī skatāma floriste Smaidas 

Maskinas darbu izstāde: "Reiz baltajos Ziemassvētkos". Martā - „Pavasara gaidās”. Darbi ļoti 

krāsaini un dzīvespriecīgi, tajos izmantotas krāsainas putnu spalvas un dažādi savdabīgi 

Lieldienu elementi. No februāra līdz aprīlim bija skatāma valmierietes Anitas Reinertes eļļas 

un pasteļu gleznu izstāde. Pēc profesijas Anita ir mūzikas, kultūras un mākslas vēstures 

skolotāja, strādā Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā - attīstības centrā un 

bibliotēkā. Par sevi viņa saka: „Neesmu profesionāla māksliniece, taču māksla man bijusi tuva 

kopš bērnības. Laiku pa laikam jūtu vēlmi izteikties līnijās, krāsās un formās. Tā arī tapuši 

izstādē aplūkojamie darbi”. Tuvojoties 1.aprīlim – joku dienai, bibliotēka piedāvāja apskatīt  

rīdzinieka, pēc izglītības pedagoga Raimonda Kreitusa karikatūru izstādi „…un sirds ir tik 

dažāda…”. Raimondam šī bija pirmā izstāde, kurā vienkopus bija apskatāmi viņa 26 darbi. 

Jūlijā pilsētas svētku pasākumu ietvaros Smiltenes tirdzniecības centra „TOP” telpā tika  

iekārtota foto izstādi "Tirgus un tirgošanās Smiltenē". Izstāde tika veidota, izmantojot 

bibliotēkas novadpētniecības krājuma  fotogrāfiju kolekciju.  

Literārie pasākumi ( noorganizēti 22 pasākumi)  Smiltenē veidoti sadarbībā ar 

vietējiem māksliniekiem un ar kultūru saistītām personām. Nav tikuši aizmirsti arī citu novadu 

mākslinieki. Februārī notika ar valodu saistīts literārs pasākums „Paaudzes satiekas pie 

grāmatas”. Idejas autore - Smiltenes ģimnāzijas literatūras skolotāja Ilga Kušnere, ar kuru 

bibliotēkai izveidojusies jauka sadarbība saistībā ar dzejas dienām.  Pasākumu apmeklēja 

dažāda vecuma jaunieši, kuri tika iesaistīti interesantās,  ar valodu saistītās spēlēs, kopīgi tika 

lasītas latviešu tautas pasakas. Aprīlī - ikgadējā Bibliotēku nedēļas laikā notika nakts 

pasākums „Mantojuma sardzē”. Plkst.18:00   „Mūzika, dzeja un fotogrāfija”, kurā Anita 

Reinerte dziedāja un spēlēja ģitāru. Muzikālajā pavadījumā tika atklāta Elīnas Kubuliņas - 

Vilnes un Smaidas Maskinas dzejas krājums „Mana grāmata”. Savu jaunāko dzeju lasīja 

Smiltenes jaunie literāti. Plkst.20:00  vietējais kolekcionārs Aldis Apsītis interesentus 
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iepazīstināja ar senajām Smiltenes  pilsētas fotogrāfijām. Plkst.21:00 „Seno lietu jaunā dzīve”- 

Līgas Krīgeres vadībā tika apgūta dekupāžas prasme.  Pēc 22:00 latviešu filmu  „ Latvietis” un 

”Parlaments” demonstrācija. Novembrī ikviens interesents tika aicināts uz vēl Smiltenē  

nebijušu pasākumu „Kanisterapija saskarsmē ar suņiem”. Bibliotēkā viesojās kinoloģe Ingūna 

Tihomirova ar suni Zumzum.  

Jaunklidža bibliotēkā - saieta namā visu cauru gadu noticis intensīvs kultūrizglītības 

darbs – vispārizglītojošas lekcijas, nodarbības, kas saistītas ar dažādu rokdarbu tehnikas 

apgūšanu, amatierteātru izrādes, koncerti un izstādes. 

 Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti 

Lasītāju aptaujas 2013. gadā nav notikušas.  

Noslēgums 

Pārskata periodā bibliotēkas turpinājušas iesākto attīstības ceļu, nostiprinot savas 

pozīcijas kultūrizglītības, sociālās saskarmes un informācijas ieguves jomā. Pasvītrojot 

bibliotēkas kā informācijas centra lomu, bibliotekāri tomēr uzsver, ka internets neapdraud  

drukātās grāmatas un to lasīšanu, līdz ar to bibliotēka ir un būs vieta, kuru apmeklēs visa 

ģimene.  

 

Pārskatu sagatavoja Valkas NCB direktore  Ginta Dubrovska. 

 

 

 

 

 


