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KOPSAVILKUMS 

 

2020. gads Valkas reģionā, Latvijā un citviet pasaulē izvērtās neparedzams un 

ierobežojošs, bet arī izaicinājumu un radošu risinājumu pilns. Covid-19 infekcijas izplatība un 

piesardzības pasākumi tās ierobežošanai turpinās. Secinājumus par to ietekmi sabiedrībā, 

ekonomikā, kultūrā, tai skaitā, bibliotēku darbā, varēsim ieraudzīt vien pēc kāda laika. Skaidrs 

ir viens, ka 2020. gads nav salīdzināms ar iepriekšējiem gadiem. Taču tas nemaina to, ka 

2020. gads Valkas reģiona bibliotēkās bijis aktīva darba un nozīmīgu notikumu bagāts. 

 

2020. gada darba prioritāte Valkas novada Centrālajā bibliotēkā (turpmāk tekstā – 

Valkas NCB) ir nodrošināt kvalificētu bibliotekāro personālu, veicināt profesionālo pilnveidi 

un jaunu darbinieku piesaisti. Gada laikā Valkas NCB tika izsludināti divi konkursi uz vakanto 

galvenā bibliotekāra amata vietu, viens konkurss norisinājās martā, bet otrs gada nogalē. (Lasīt 

vairāk 28.lpp.) Profesionālajā pilnveidē vajadzēja paļauties uz izglītošanās iespējām attālināti. 

Tiešsaistes semināri, apmācības un pasākumi tika novērtēti kā jaunas zināšanas un iemaņas, kas 

neapšaubāmi būs ieguvums arī turpmāk. 

Pavasarī, kad valstī tika noteikti ar Covid-19 saistītie ierobežojumi, visās Valkas 

reģiona publiskajās bibliotēkās izvirzījās viens galvenais uzdevums – maksimāla bibliotēkas 

pakalpojumu nodrošināšana, nepārtrūkstoša saziņa ar bibliotēkas lietotājiem, informācijas 

sniegšana iespējamos veidos un resursos. Pārskata periodā tika piedāvātas vairākas virtuālas 

aktivitātes, piemēram, Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas rīkotais “Spoku stāstu konkurss”, 

novadpētniecības izstādes, interaktīva komunikācija sociālajos tīklos. Ierobežojumu laikā tika 

veikta grāmatu izsniegšana bezkontakta ceļā. 

Smiltenes novada bibliotēkās 2020. gads pagājis “Smiltenei 100” zīmē. Smiltenes 

novada bibliotēka sadarbībā ar Smiltenes novada muzeju sagatavoja izstādi, kas veltīta 

Smiltenes 100 nozīmīgākajiem vēstures notikumiem. Izstādes atklāšana kļuva par Smiltenes 

simtgades svinību atklāšanas pasākumu. (Lasīt vairāk 90.lpp.) 

 

Nozīmīgi projekti, aktualitātes 

 Valkas NCB realizēti divi Valsts kultūrkapitāla fonda (turmāk tekstā – VKKF) 

līdzfinansēti projekti: 

o “Notikums. Autors. Lasītājs”, kura ietvaros Valkā viesojās vairākas sabiedrībā 

atpazīstamas personības. (Lasīt vairāk 41.lpp.) 
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o “Valkas novada Dzejas dienas 2020”, kas veltītas latgaliešu dzejai. Pasākumā 

Valkā viesojās dzejnieki Ligija Purinaša un Oskars Orlovs. (Lasīt vairāk 41.lpp.) 

 Valkas NCB notika iedvesmojoša tikšanās ar atmiņu krājumu “Mans XX gadsimts” un 

“Vēstules no XX gadsimta” autori Marinu Kosteņecku. (Lasīt vairāk 41.lpp.) 

 Augustā notika Valkas reģiona bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Repinas 

novada bibliotēkām (Igaunija). Šajā braucienā gūta iedvesmojoša pieredze, kā vietējie 

iedzīvotāji ar savu iniciatīvu un līdzdalību var rosināt dažādas kultūras norises vietējā 

pašvaldībā. (Lasīt vairāk 25.lpp.) 

 Telpu noslodžu un pieejamības risināšana Valkas NCB. Pārskata periodā apvienota 

Periodikas lasītava ar Jaunākās periodikas lasītavu. Tādējādi iegūta viena papildus telpa, 

kas iecerēta kā Klusā lasītava. (Lasīt vairāk 21.lpp.) 

 Valkas NCB izstrādāts pamatzināšanu praktikums “Pamatlīmeņa profesionālās 

zināšanas bibliotēku darba jomā” (32 stundas) jaunajiem Valkas reģiona bibliotekāriem. 

(Lasīt vairāk 29.lpp.) 

 Valkas NCB 2020. gada nogalē veica Valkas novada iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem un to kvalitāti. Aptaujā piedalījās 98 respondenti. (Lasīt 

vairāk 36.lpp.) 

 Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas iniciatīva Lasīšanas darbnīca, kuras ietvaros 

tiek vadītas nodarbības bērniem, īstenojot tās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības 

iestādēs un Valkas novada skolās. (Lasīt vairāk 76.lpp.) 

 Lai piedāvātu Valkas novada bērniem saturīga laika pavadīšanas iespējas vasarā, 

Valkas NCB sadarbībā ar biedrību “Valkas attīstībai” īstenoja projektu ar 5 dienu 

nodarbību ciklu “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”, ko finansiāli atbalstīja Lauku 

atbalsta dienests un Valkas novada dome. (Lasīt vairāk 79.lpp.) 

 Lielākā daļa Valkas reģiona bibliotēku uzsver LNB projekta “Vērtīgo grāmatu 

iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” būtisku nozīmi bibliotēku krājumu 

papildināšanā. 

 Kārķu pagasta bibliotēkas vadītāja piedalījusies LTV1 raidījuma “Tas notika šeit” 

radošās grupas informācijas vākšanas darbā. Materiāli tika savākti par aptuveni 10 

tēmām. Gada nogalē raidījumu varēja vērot Latvijas Televīzijā. (Lasīt vairāk 89.lpp.) 

 Augusta sākumā Smiltenes novada bibliotēkā ieradās radošā grupa no LTV1, lai 

nofilmētu sižetu par Spruguļu krogu, ēku, kurā pašreiz atrodas Smiltenes novada 

bibliotēka. (Lasīt vairāk 90.lpp.) 



7 

 Smiltenes novada bibliotēkas izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi 1920-

2020” atklāšana kļuva par Smiltenes simtgades svētku atklāšanu. Izstāde tapusi 

sadarbībā ar Smiltenes novada muzeju, tā tulkota vācu, angļu, krievu valodās. (Lasīt 

vairāk 90.lpp.) 

 Ērģemes pagasta bibliotēkas vadītāja piedalījusies Vidzemes reģionālajā tiešsaistes 

seminārā “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši” 

ar savu pieredzes stāstu “Bibliotēka vietējai kopienai – kopiena bibliotēkai”. (Lasīt 

vairāk 12.lpp.) 

 Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļai veiksmīga sadarbība ar 

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēm. Pirms jaunā mācību gada sākuma bibliotēkas 

darbinieces sagatavo un nosūta bērnudārza audzinātājam nodarbību piedāvājumu. (Lasīt 

vairāk 81.lpp.) 

 

Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

2020. gada pavasarī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā bibliotēkas bija 

apmeklētājiem slēgtas. Taču, ņemot vērā zemos saslimstības rādītājus Valkas novadā, Valkas 

NCB darbinieki centās nodrošināt iespējami plašāku pakalpojumu klāstu. Iepriekš sazinoties 

pa telefonu, e-pastā vai pasūtot izdevumus attālināti, lasītājs izvēlēto literatūru, iesaiņotu 

maisiņā, saņēma pie bibliotēkas ārdurvīm bezkontakta ceļā. No lasītājiem saņemtās grāmatas 

tika novietotas karantīnā uz 72h. Ievērojot tobrīd noteiktos epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, bija iespēja arī kopēt, veikt izdrukas un samaksāt rēķinus elektroniski, vienojoties 

par konkrētu apmeklējuma laiku bibliotēkā. 

Rudenī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā darbs bibliotēkā ritēja nedaudz 

vieglāk, jo bija priekšstats, kā to labāk organizēt. Atšķirībā no situācijas pavasarī Valkas novadā 

un Valgas novadā Igaunijā tika noteikta brīva pārvietošanās iespēja novadu iedzīvotājiem 

darba, veselības aprūpes, radinieku apmeklējumu un citu vajadzību gadījumā abu pašvaldību 

robežās. Valcēniešiem reizi mēnesī bija nepieciešams iesniegt datus par sevi interneta vietnē 

COVIDpass.lv un saņemt QR kodu, lai varētu šķērsot robežu bez nepieciešamības pēc tam 

ievērot 10 dienu pašizlolāciju. Konsultēšana un praktiska palīdzība apliecinājuma aizpildīšanā 

bija ļoti pieprasīts pakalpojums bibliotēkā līdz pat 21. decembrim, kad Latvijā spēkā stājās 

stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 

kad bibliotēkas klātienes apmeklējumiem tika slēgtas. Bibliotēku aizvēršana stimulējoši 



8 

iedarbojās arī uz lasīšanu kā nepieciešamību, jo 18. decembrī, dienu pirms bibliotēku slēgšanas 

apmeklētājiem, Valkas NCB apmeklējums trīskāršojās, salīdzinot vidēji ar citām dienām. 

Nodrošināt noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus bibliotēkā problēmas 

nesagādāja. Sākotnēji dezinfekcijas līdzekļi un sejas maskas tika iegādātas no bibliotēkas 

budžeta līdzekļiem, vēlāk visām pašvaldības iestādēm tas tika nodrošināts centralizēti. 

Darbiniekiem uz/pie darba galdiem tika uzstādīti aizsargstikli. 

Pavasarī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā pagastu bibliotekāres turpināja 

strādāt līdzīgi, kā Valkas NCB darbinieces. Tika meklēti veidi un risinājumi, kā periodiku un 

grāmatas lasītājiem nogādāt bezkontakta ceļā, bet, saņemot atpakaļ izlasītos eksemplārus, tie 

nolikti 72h karantīnā. Savukārt, Smiltenes novada bibliotēka neizsniedza grāmatas un preses 

izdevumus lasītājiem ne pavasarī, ne pēc 21. decembra. 

Visās bibliotēkās ievēroti tobrīd noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi – lietotas 

sejas maskas, dezinficētas rokas, virsmas, datoru klaviatūras un peles, lietoti darbinieku 

aizsargstikli uz/pie darba galdiem. Smiltenes un Strenču novada bibliotēkas dezinfekcijas 

līdzekļus un sejas maskas iegādājās par bibliotēkas budžeta līdzekļiem, savukārt Valkas novada 

bibliotēkām - Valkas novada dome par saviem līdzekļiem. 

Covid-19 infekcijas izplatība un piesardzības pasākumi tās ierobežošanai ietekmējuši 

visu bibliotēku darba rādītājus, bet šis laiks rosinājis arī būt radošiem. Bibliotēku lapas/ konti 

sociālajos tīklos aktivizējušies kā nekad. Veidotas virtuālās izstādes, nodrošināta bibliotēkas 

lietotāju reģistrācija attālināti, audzis e-grāmatu bibliotēkas lietotāju skaits. Bibliotēku 

darbinieki pilnveidojuši savas prasmes darbā ar tehnoloģijām, apguvuši tiešsaistes 

semināru/sapulču un vebināru lietotnes, veiktas inventarizācijas (Jērcēni), kārtoti krājumi 

(Jaunklidzis), uzmanība pievērsta novadpētniecības darbam (Kārķi, Jērcēni) un pārkārtotas 

telpas (Valkas NCB, Smiltenes novada bibliotēka). 

2020. gada rādītājus bibliotēku jomā nevar salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem, jo 

pārskata periodā bibliotēkas apmeklētājiem bija slēgtas 4 mēnešus, saraustīts un ierobežots 

darbs varēja notikt 5 mēnešus, bet pilnvērtīgi bibliotēkas darbojās vien 3 mēnešus no janvāra 

līdz martam. Pēc Covid-19 infekcijas izplatības likvidēšanas noteikti liels izaicinājums 

bibliotēkā būs, kā aicināt tās lietotājus atgriezties un izmantot bibliotēkas piedāvātos 

pakalpojumus. Domājams, ka ar šo izaicinājumu saskarsies visu bibliotēku darbinieki. 

 

Problēmas, to risinājumi un citi aktuāli jautājumi 

Pārskata periodā Valkas reģiona bibliotēkas visbiežāk saskārušās ar problēmām, kas 

saistītas ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu. Pirmkārt, informācijas trūkums un 
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nezināšana, kā pēc iespējas labāk un drošāk organizēt darbu jaunajā situācijā. Otrkārt, 

bibliotēku darbiniekiem pietrūcis datoraprīkojums, lai pilnvērtīgi varētu darboties tiešsaistes 

sanāksmēs, semināros un mācībās. Kā vēl viena no problēmām ir atzīta prasmju trūkums 

darboties tādās lietotnēs kā Zoom, Microsoft Teams. Katrs semināru/sanāksmju rīkotājs izvēlas 

kādu citu tiešsaistes lietotni šādu notikumu rīkošanai, kas reizēm ir mulsinoši. Protams, šo 

problēmu risinājums ir pieredze un praktisko iemaņu apgūšana. Valkas NCB Valkas novada 

bibliotekārēm rīkoja semināru lietotnē Zoom, kurā Valkas NCB darbiniece kolēģēm pastāstīja 

par šīs lietotnes funkcijām un piedāvātajām iespējām. 

2021. gadā visās bibliotēkās būtu uzdevums nodrošināt, vai nu vienu portatīvo datoru 

ar iebūvētu web kameru un mikrofonu, vai nu iegādāties labas kvalitātes web kameru un 

austiņas ar mikrofonu, lai bibliotekāres pilnvērtīgi var izmantot tiešsaistes semināru un mācību 

piedāvājumu. Šķiet, ka arī pēc Covid-19 infekcijas izplatības likvidēšanas darbs attālināti un 

tiešsaistes mācību iespējas no mūsu darba ikdienas nepazudīs, jo cilvēki būs sapratuši, cik tas 

ir ērti un, ka tā ir laika ekonomija. 

Valkas, Smiltenes un Strenču novada bibliotekāri kā vēl vienu no problēmu savos 

pārskatos min finansējuma trūkumu krājuma papildināšanai. Grāmatas kļūst dārgākas, bet 

bibliotēku budžeta pieaugums krājuma komplektēšanai nepalielinās strauji. Risinājums varētu 

būt SBA, bet arī tā ir vēl viena grūtība nesakārtotās SBA loģistikas dēļ. Bieži vien 

bibliotekāriem nākas pamatīgi nopūlēties, lai noorganizētu grāmatu nosūtīšanu/saņemšanu 

uz/no citām bibliotēkām. Problēmas risināšanā tiek piesaistīti draugi, radi, paziņas, blakus esošo 

organizāciju darbinieki. Valkas NCB darbinieki gada nogalē, kad Valkas novada dome izdeva 

rīkojumu bez ārkārtas nepieciešamības nebraukt darba vajadzībās ārpus novada robežām, sāka 

izmantot Latvijas Pasta pakalpojumus, lai nosūtītu uz Rīgu SBA kārtā saņemtās grāmatas par 

budžeta līdzekļiem. Šis ir risinājums turpmākai grāmatu apmaiņai ar Latvijas Nacionālo 

bibliotēku (turpmāk – tekstā LNB), bet reģiona ietvaros varbūt jāievieš kurjera pakalpojums, 

kas noteiktās dienās apbraukā noteiktas bibliotēkas iepriekš izplānotā maršrutā. 

Vēl viens risinājums grāmatu krājuma papildināšanai ir valsts mēroga projekti. Tāds 

bija “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”. Gandrīz katra no reģiona 

21 publiskās bibliotēkas savā pārskatā piemin, cik šis projekts ir bijis vērtīgs un nozīmīgs 

krājuma papildināšanai, īpaši pagastu bibliotēkās. (Valkas NCB skat. TE, Smiltenes novada 

bibliotēkā skat. TE, Strenču pilsētas bibliotēkā skat. TE) 

Neiztrūkstoši problēmas ir ar telpu remontiem vai nepieciešamība pārcelties uz jaunām 

telpām. Tā, piemēram, Smiltenes novada bibliotēkā pēc dūmvadu apsekošanas bija liegta 

viena skursteņa un ventilācijas kanālu ekspluatācija. Abonementa un Periodikas lasītavas telpas 

https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3697261770294283
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1085200165245500
https://strencunovads.lv/lnb-projekts-vertigo-gramatu-iepirkums-latvijas-publiskajam-bibliotekam/
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palika bez apkures, taču siltumapgāde telpās bija nepieciešama jau septembrī krājuma un biroja 

tehnikas saglabāšanas nolūkos. Arī Lobērģu bibliotēkā tika aizliegta viena skursteņa 

ekspluatācija. Veikts nepieciešamais remonts, taču nekvalitatīvi, krāsns dūmoja un to nebija 

iespējams kurināt. Šobrīd visas nepilnības ir novērstas, bet īpaši Smiltenes novada bibliotēkas 

gadījumā ir jāmeklē risinājumi bibliotēkas izvietošanai jaunās telpās. Arī Valkas NCB 

nepieciešams remonts Lasītāju apkalpošanas nodaļā, bet tuvāko gadu laikā pašvaldība neko 

nesola. 
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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKU RAKSTUROJUMS  

1.1. Īss situācijas apraksts 
 

2020. gada pārskats atspoguļo Valkas reģiona (Valkas, Smiltenes un Strenču novads) 

21 publiskās bibliotēkas paveikto, uzsver nozīmīgākos gada notikumus un analizē galvenos 

darba rādītājus. 

Pārskata periodā Valkas reģiona publisko bibliotēku tīklā izmaiņas nav notikušas. 

Līdzīgi, kā noslēdzot 2019. gadu, Valkas reģionā darbojas 21 publiskā bibliotēka; septiņas 

bibliotēkas Valkas novadā, deviņas – Smiltenes novadā, piecas – Strenču novadā. 2020. gadā 

darbu turpināja Smiltenes novada Bilskas bibliotēkas Ārējās apkalpošanas punkts Lobērģos. 

Papildu publiskajām bibliotēkām Valkas reģionā skolēniem pieejamas 13 izglītības 

iestāžu bibliotēkas. Pārskata periodā Valkas novadā darbojas trīs skolu bibliotēkas, 2020. gadā 

reorganizēta Kārķu sākumskola.  

Bez izmaiņām gads pagājis Smiltenes novadā. Tur joprojām atvērtas astoņas 

vispārizglītojošo skolu bibliotēkas un viena profesionālās izglītības iestādes bibliotēka 

(profesionālās izglītības kompetences centrs “Smiltenes tehnikums”; turpmāk tekstā – PIKC 

“Smiltenes tehnikums”). 

2020. gadā reorganizēta Strenču novada vidusskola par Strenču pamatskolu ar filiāli 

Sedā. Abās izglītības iestādes vietās saglabātas skolu bibliotēkas. 

 

1.2. Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

 

Valkas reģiona publisko bibliotēku darbībā pārskata periodā izmaiņas nav notikušas. 

Izglītības iestāžu bibliotēku tīklā reorganizēta Valkas novada Kārķu sākumskola par Ērģemes 

pamatskolas struktūrvienību, līdz ar to likvidēta Kārķu sākumskolas bibliotēka. 

 

1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

 

Pārskata periodā Valkas NCB paveikusi sekojošus uzdevumus no “Attīstības plānā 

2018.-2020. gadam” ietvertajiem: 

 veikta Valkas novada iedzīvotāja aptauja par bibliotēkas piedāvājumu, 
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 attīstīta bibliotēkas komunikācija sociālajos tīklos, 

 notiek nemitīgs darbs pie bibliotēkas mājaslapas Biblioteka.valka.lv pilnveidošanas un 

papildināšanas, 

 pieaudzis autorizēto lietotāju skaits, 

 turpinātas lasīšanas veicināšanas programmas bērniem un jauniešiem: programma 

“Grāmatu Starts”, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, Nacionālās Skaļās lasīšanas 

sacensība, Ziemeļvalstu literatūras nedēļa”, Lasīšanas darbnīca u.c. aktivitātes, 

 pieaugušo auditorijai notikušas sešas tikšanās ar autoriem, 

 īstenoti divi VKKF atbalstīti projekti un viens Lauku atbalsta dienesta (turpmāk tekstā 

– LAD) atbalstīts projekts sadarbībā ar biedrību “Valkas attīstībai”, 

 Valkas reģiona bibliotekārēm organizēts ārvalstu pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Repinas novadu Igaunijā, 

 Valkas reģiona bibliotekārēm organizēti trīs profesionālās pilnveides semināri. 

No attīstības plāna diemžēl neizpildīti paliek uzdevumi, kas saistīti ar Valkas NCB telpu un 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Bibliotēkas uzstādīto skaitlisko mērķu sasniegšanu 

ietekmējuši ar Covid-19 infekcijas izplatības saistītie ierobežojumi. 

 

1.4. Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 
 

2020. gada 23. septembrī lietotnē Microsoft Teams notika Vidzemes reģionālais 

tiešsaistes seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli 

paši”, kurā savu pieredzes stāstu “Bibliotēka vietējai kopienai – kopiena bibliotēkai” prezentēja 

Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkas vadītāja Līga Kondratjeva. Šīs bibliotēkas 

aktivitātes vērstas uz vietējās kopienas stiprināšanu, nevienlīdzības mazināšanu, sadarbību un 

mūžizglītību. (Skat. 1. pielikumu.) 

Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

 

2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

 

Valkas reģiona bibliotēku darbību pamatā nodrošina pašvaldību piešķirtais finansējums. 

Bibliotēku uzdevums ir racionāli un pārdomāti izlietot piešķirtos finansiālos līdzekļus. 
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Valkas NCB 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma avoti: Valkas novada pašvaldības budžeta 

piešķīrums, bibliotēkas maksas pakalpojumi un VKKF piešķīrumi projektu realizācijai. 

Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai (metodiskais, konsultatīvais darbs un 

profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana Smiltenes un Strenču novada bibliotēkās) 

līdzekļus piešķir Smiltenes un Strenču novada domes, kā arī PIKC “Smiltenes tehnikums”, 

kopā gadā 1963 EUR. 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Kopā (EUR) 144873 146280 147042 +1% +0,5% 

Pašvaldības finansējums 138953 139708 143512 +0,5% +2,72% 

Citi ieņēmumi: 5920 6572 3530 +11% -46,3% 

t. sk. maksas pakalpojumi 753 799 527 +6% -34% 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 13 0 0 - - 

t. sk. VKKF finansējums 450 1100 1040 +144% -5,5% 

t. sk. citi piešķīrumi 4673 4673 1963 - -58% 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 
2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 

Izdevumi kopā (EUR) 142712 146280 143512 +2,5% -1,9% 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 

88581 88395 88892 -0,2% +0,6% 

Krājuma komplektēšana 10791 10804 10644 +0,1% -1,5% 

 

Pašvaldības finansējums 2020. gadā Valkas NCB palielinājies par 2,7%, bet 

samazinājušies citi ieņēmumi, kā rezultātā kopumā bibliotēkas kopējais budžets audzis vien par 

0,5 %. No kopējiem piešķirtajiem līdzekļiem gada beigās palika neiztērēti 3530 EUR. Tas 

skaidrojams ar to, ka nācās atcelt vairākus pasākumus, netika rīkoti semināri, viesu uzņemšana, 
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ietaupījums veidojās arī no pašvaldības transportam piešķirtā finansējuma. Palika arī 

nerealizētas inventāra iegādes ieceres. 

Likumsakarīgi, ka pārskata gadā par 34% samazinājušies maksas pakalpojumu 

ieņēmumi. Tas izskaidrojams, ka gan pavasarī, gan gada nogalē bibliotēkas bija apmeklētājiem 

slēgtas. Samazinājušies arī ieņēmumi no Smiltenes un Strenču novada pašvaldībām par 

metodiskā darba veikšanu atsevišķām Valkas NCB darbiniecēm: direktorei, metodiķei, 

Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītājai un Bibliotēku informācijas sistēmu ALISE 

(turpmāk tekstā – BIS ALISE) administratorei/bibliogrāfei. Pārslēdzot sadarbības vienošanās, 

kopumā no abām pašvaldībām ieņēmumi tika samazināti par 58%. 

2020. gadā tika palielinātas darba algas: galvenajām bibliotekārēm par 30 EUR, 

metodiķei par 50 EUR, nodaļu vadītājām par 20 EUR, bet bibliotēkas direktores alga palika 

nemainīga. Kopējais atalgojuma pieaugums, salīdzinot ar 2019. gadu, bija +0,6%. Lai gan 

atalgojums tika paaugstināts, Valkas novadā bibliotekāriem ir mazas algas, kas kavē jaunu, 

kvalificētu bibliotekāru piesaisti. Neskatoties uz 5% samazinājumu VKKF projektu 

finansējumā, Valkas NCB agrā pavasarī, vasarā un rudenī realizētas vairākas interesantas un 

kvalitatīvas klātienes tikšanās ar autoriem. 

Krājuma finansējums samazinājies par 1,5%. Valkas NCB finansējums nodrošina 

bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, bet nav attīstību veicinošs. 

 

Reģions 

Tabula “Valkas reģiona bibliotēku finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Kopā (EUR) 553552 561764 566774 +1,5% +0,9% 

Pašvaldības finansējums 546890 554184 560333 +1,3% +1,1% 

Citi ieņēmumi: 6662 7580 4664 +13,7% -38% 

t. sk. maksas pakalpojumi 1488 1477 964 -0,8% -34,7% 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi 51 0 0 - - 

t. sk. VKKF finansējums 450 1100 1040 +144% -5,5% 

t. sk. citi piešķīrumi 4673 4673 1963 0 -58% 
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Tabula “Valkas reģiona bibliotēku izdevumi” 

 2018 2019 2020 
2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Izdevumi kopā (EUR) 551420 561764 561077 +1,9% -0,12% 

Darbinieku atalgojums (bruto) 295314 297217 304899 +0,64% +2,6% 

Krājuma komplektēšana 42599 43434 44089 +1,96% +1,5% 

 

Valkas reģiona bibliotēku finansējums kopumā pieaudzis par 0,9%. Smiltenes novada 

bibliotēkas un tās struktūrvienību finansējums kopumā pieaudzis par 7%; pieaudzis 

finansējums gan krājuma komplektēšanai, gan darbinieku atalgojumam. Aprēķinot summu 

grāmatu iegādei, 2020. gada budžetā Smiltenes novadā tika palielināts kritērijs uz vienu 

iedzīvotāju no 0,75 uz 0,82 EUR, par 5% palielināts finansējums periodikas abonēšanai. Visā 

reģionā ievērojami samazinājušies ieņēmumi par maksas pakalpojumiem. Salīdzinot ar 

2019. gadu, kritums ir par 34.7%. Kā jau minēts iepriekš, tas izskaidrojums ar Covid-19 

infekcijas izplatības saistītajiem ierobežojumiem arī bibliotēkas pakalpojumu klāstā. 

Valkas reģiona bibliotēkās atalgojums kopumā pieaudzis par 2,6%. Smiltenes novada 

bibliotēkas atalgojumam piešķirtais finansējums palielināts par 5%, Strenču novadā par 8,5%, 

bet Valkas novadā samazinājies par 5,8%. 2019. gadā tika reorganizētas Valkas pagasta 

bibliotēkas un saglabāts viens darbinieks, kā rezultātā samazinājušies bibliotēkas izdevumi 

atalgojuma pozīcijā. Vijciema bibliotēkas vadītājai 2020. gadā ilgstoši bija darba nespējas lapa. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums Valkas reģiona bibliotēkās audzis par 

1,5%, bet arvien bibliotēku pārskatos lasāms, ka finansējums krājuma komplektēšanai ir 

nepietiekošs (lielākoties pagastu bibliotēkās). Kopumā finansējums nodrošina bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu, bet nav attīstību veicinošs. 

 

  



16 

 

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

3.1. Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un 

remontdarbi 
 

Valkas NCB 

2020. gadā Valkas NCB Lasītāju apkalpošanas nodaļā veikta daļēja dienasgaismas 

lampu nomaiņa uz LED apgaismojuma paneļiem. Periodikas lasītavā būtiski uzlabota gaismas 

intensitāte. Beidzot lasītājiem ir nodrošināts atbilstošs apgaismojums lasīšanai. 

Valkas NCB Periodikas lasītava no 2. stāva pārcelta uz 1. stāvu, tādējādi apvienota ar 

līdz šim tur esošo Jaunākas periodikas lasītavu. Atbrīvoto telpu 2. stāvā plānots pārveidot par 

Kluso lasītavu, kurā bibliotēkas apmeklētāji var netraucēti strādāt, lasīt vai satikties ar 

domubiedriem. 

 

Reģions 

Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēkā izremontēta datortelpa, veikta grīdas seguma 

maiņa, sienu krāsošana un elektroinstalācijas nomaiņa. Vijciema pagasta bibliotēkā uzlabota 

ugunsdzēsības sistēma un iegādāts jauns grāmatu plaukts. Ērģemes pagasta bibliotēkā nav 

veikti remontdarbi, bet 2021. gadā plānots bibliotēku pārcelt uz jaunām telpām. 

Strenču pilsētas bibliotēkā bija plānots kāpņu telpas remonts, bet tas netika veikts, jo 

pašvaldība nepiešķīra finanšu līdzekļus. Sedas pilsētas bibliotēkā pārskata periodā iegādāts 

sīkais inventārs: pufs, stāvlampa un gaisa ventilators. Šogad “Jērcēnmuižas” ēkai, kurā atrodas 

Jērcēnu bibliotēka, tika veikts elektroietaišu izolācijas pretestību mērījumi. Saņemtajā 

kontaktsavienojumu pārbaudes aktā un defektu un ieteikumu lapā tika norādīts, ka jāveic ēkas 

elektroinstalācijas nomaiņa. Paredzams, ka projektēšana un darbi notiks 2021. gadā. Savukārt, 

Plāņu bibliotēkā iegādātas jaunas mēbeles: četri krēsli, viens biroja krēsls un žurnālgaldiņš. 

Jaunklidža bibliotēkas halles augšējiem logiem pieliktas žalūzijas, lai uzlabotu bibliotēkas 

iekšējo mikroklimatu karstajās vasaras dienās, uzmanība pievērsta telpu noformējumam: 

fotovizītkartes nomainīšana, veikta stikla durvju marķēšana, ēkas otrā līmeņa akcentēšana u.c. 

Smiltenes novada bibliotēkā 2020. gadā iegādāta bērnu bilžu grāmatu kaste, 

datorkrēsli darbiniekiem, viedtālrunis Bērnu apkalpošanas nodaļā, ar kuru ir iespējams uzņemt 

kvalitatīvas fotogrāfijas pasākumu publicitātei. Viedtālrunis iegādāts arī bibliotēkas vadītājai 

darba vajadzībām. Smiltenes bibliotēkā saskaņā ar plānoto no pilsētas simtgadei paredzētā 

finansējuma tika iegādāts TV ekrāns virtuālo izstāžu un citas informācijas demonstrēšanai. 
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Pirmās palīdzības aptieciņām bija beidzies derīguma termiņš, tāpēc tika veikta to iegāde. 

Atskaites periodā aptieciņas iegādātas visās bibliotēkas apakšstruktūrās. Saskaņā ar plānoto, 

iegādāti astoņi čeku printeri pagastu bibliotēkām par kopējo summu 966 EUR. Rezultātā šobrīd 

visās Smiltenes novada bibliotēkās ir čeku printeri, kuri savienoti ar BIS ALISE. Covid-19 

infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ netika izpildīts līgums ar SIA “PepiRer” par 

IGLU kluču nomu pagastu bibliotēkās. Savstarpēji vienojoties, par nomai paredzēto 

finansējumu tie tika iegādāti inventārā Bilskas bibliotēkā. 

Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ Smiltenes novada bibliotēkas 

budžetā bija neizmantoti līdzekļi un kopsummā par 3305 EUR tika iegādāts: 

 divi info stendi uz kājas ar A3 `klik` rāmi Smiltenes bibliotēkai aktuālās informācijas 

izvietošanai, 

 karšu printeris un plastikāta kartes Smiltenes novada bibliotēkā, ko bija plānots 

iegādāties 2021. gadā (līdz ar to bibliotēka jau ir sagatavojusies 2021. gadā ieviest 

plastikāta lasītāju kartes novada publiskajās bibliotēkās), 

 portatīvais dators bibliotēkas vadītājai, kas ļoti atvieglo darbu, strādājot attālināti, 

 web kamera ar mikrofonu Smiltenes novada bibliotēkai, 

 ārējais cietais disks Smiltenes novada bibliotēkai (novadpētniecības materiāliem), 

 putekļsūcējs Smiltenes novada bibliotēkai, 

 skaļrunis – tumbiņas Bilskas bibliotēkai, 

 krāsu printeris Birzuļu bibliotēkai. 

 

Lai nodrošinātu epidemioloģiskās drošības pasākumos noteikto 2m distances 

ievērošanu starp darbiniekiem, mainīts Smiltenes novada bibliotēkas telpu iekārtojums. 

Sadarbojoties ar Kultūras centra mākslinieci un izmantojot citu iestāžu inventāru no domes 

noliktavas, panākts atvērtāks iekārtojums Uzziņu lasītavā. Radīta mierīga un netraucēta 

atmosfēra Periodikas lasītavā, kā arī pilnīgi jauna funkcionalitāte Eiropas Savienības 

informācijas punkta (turpmāk tekstā – ESIP) lasītavas telpai. Tagad bijušajā ESIP lasītavas 

telpā izvietoti izstāžu stendi, izstāžu sliede, dīvāns, žurnālgaldiņš un atpūtas krēsls, kā arī TV 

ekrāns. Ir iegūta sakārtota telpa relaksācijai un izstādēm vienuviet. ESIP informatīvie materiāli 

pārvietoti uz Uzziņu lasītavu. 

Blomes bibliotēkā veikts izstāžu sienas remonts, iegādātas un uzstādītas izstāžu sliedes. 

No Bilskas pagasta pārvaldes budžeta pārskata gada sākumā veikts kāpņu, kas ved uz Birzuļu 

bibliotēku 2. stāvā, remonts. Tās bija ļoti sliktā stāvoklī. Nepieciešams kosmētiskais remonts 

saimniecības telpai, kuru lietošanai bibliotēkai piešķīra 2019. gadā. Bibliotēka iegūtu estētiski 
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pievilcīgu telpu, piemēram, radošo darbnīcu nodarbībām. Remontam nepieciešamo 

finansējumu 2021. gada budžetā solīja iekļaut Bilskas pagasta pārvalde. 

Divās Smiltenes novada bibliotēkās ir krāsns apkure, un abās bija problēmas. 

Nomātajās telpās Smiltenē, Baznīcas laukumā 13, pēc dūmvadu apsekošanas tika liegta viena 

skursteņa un ventilācijas kanālu ekspluatācija. Abonementa un Periodikas lasītavas telpas 

palika bez apkures, taču siltumapgāde telpās bija nepieciešama jau septembrī krājuma un biroja 

tehnikas saglabāšanas nolūkos. Pēc iznomātāja un pašvaldības sarunām tika nolemts, ka SIA 

“Firma Madara 89” par saviem līdzekļiem veiks ventilācijas kanālu tīrīšanu, nojauks veco un 

uzmūrēs jaunu skursteni, veiks kosmētiskos remontus ēkas ārsienām iekšpagalmā. 11.01.2021. 

tika noslēgta vienošanās par telpu nomas līguma pagarināšanu līdz 30.06.2024. Iznomātājs 

apņēmies līdz 01.06.2021. veikt divu apkures krāšņu pārbūvi. Domes priekšsēdētājs apsolīja 

2021. gada budžetā iekļaut finansējumu Smiltenes novada bibliotēkas ēkas projektēšanai. 

Pēc dūmvadu apsekošanas Lobērģu bibliotēkā tika aizliegta viena skursteņa 

ekspluatācija. Veikts nepieciešamais remonts, taču nekvalitatīvi, krāsns dūmoja un to nebija 

iespējams kurināt, jo visa telpa pieplūda ar dūmiem. Šobrīd nepilnības novērstas. 

Pārskata gada beigās Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13, apsekojot 

automātisko ugunsdrošības sistēmu, tika konstatēts, ka nedarbojas viens dūmu detektors un daži 

dūmu detektori darbojas bez trauksmes signāla. Decembrī tika nodota informācija apsardzes 

firmai. 2021. gada janvārī tehniķis bojājumus novērsa. 

Pārskata periodā nav notikusi bibliotēku telpu pārvietošana vai jaunu ēku būvniecība. 

 

3.2. Iekārtas, aprīkojums 
 

Valkas NCB 

2020. gadā jauna tehnika nav iegādāta. Veikta programmatūras atjaunošana un 

sistēmbloku tehniskās jaudas uzlabošana trim darbinieku datoriem. Aprīlī, sadarbībā ar Valkas 

novada domes datorspeciālistiem, tika veikta interneta pieslēguma apakštīkla izveide, kas 

uzlaboja visu bibliotēkas datoru (gan darbinieku, gan apmeklētājiem pieejamo) darbību. 

Projekta “Trešais tēva dēls” (turpmāk tekstā – projekta 3TD) ietvaros piegādātā tehnika 

ir savu laiku nokalpojusi, 2020. gadā veikta tās norakstīšana, atstājot multifunkcionālo iekārtu 

un vienu datoru apmeklētāju izmantošanai Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļā. 

Apmeklētāju rīcībā ir pieci 2015. gadā Valkas novada domes īstenotā Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) projekta ietvaros iegādātie datori un krāsu 

multifunkcionālā iekārta. To darba kvalitāte ir laba. 
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Pārskata periodā Valkas NCB tika veikta vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla 

modernizācija un pieslēguma darbības nodrošināšana, ko īstenoja Kultūras informācijas 

sistēmu centrs (turpmāk tekstā – KISC). Tā rezultātā uzlabojās interneta pārraides ātrums, 

sasniedzot 89.66 Mbps lejupielādēs un 94.43 Mbps augšupielādēs (dati izgūti 21.01.2021). 

 

Tabula “Valkas NCB IKT nodrošinājums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 
Vērtējums Piezīmes 

Datori 14 

6, no tiem 1 

3TD 

5 ERAF 

3TD dators 12 

gadi, ERAF – 

sesto gadu 

Pašreizējais 

datoru skaits ir 

pietiekams un 

atbilstošs 

apmeklētāju 

pieprasījumam 

Multifunkcionālās 

iekārtas 
1 2 

3TD iekārta 

lietošanā 12 

gadus; ERAF 

iekārta – sesto 

gadu 

 

Printeri 3 1 

2 printeri 

lietošanā astoņus 

gadus, 2 printeri 

vairāk kā 10 

gadus veci 

Printeri veci, bet 

labā darba kārtībā 

Citas iekārtas 
1 laminētājs 

1 projektors 
1 televizors   

 

Pieprasījums pēc datoru izmantošanas sarūk, tādēļ pieejamais datoru skaits ir 

pietiekams. 2020. gadā, ievērojot tobrīd noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, tika 

ierobežots uzturēšanās laiks pie datoriem, kā arī strikti nodalīti bērniem pieejamie datori no 

pieaugušajiem apmeklētājiem atvēlētajiem datoriem. Interneta apakštīkla izveide uzlaboja 

apmeklētājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitāti, jo tagad dokumentu izdruku un skenēšanu 

iespējams veikt uz/no visiem apmeklētāju datoriem ātri un labā kvalitātē. 
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Reģions 

Tabula “IKT nodrošinājums Valkas reģiona bibliotēkās” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Datori 48 137 

Multifunkcionālās 

iekārtas 
34 

Printeri 24 

Kopētāji 6 

Skeneri 2 

 

Smiltenes novada bibliotēkas 2020. gadā veikušas centralizētu projekta 3TD datoru 

atgriešanu KISC, lietošanā palikuši tikai trīs šī projekta datori Smiltenes novada bibliotēkā. 

Bibliotēkas vadītāja atzīst, ka tie praktiski vairs nav lietojami e-pakalpojumu veikšanai, tādēļ 

2021. gada budžetā paredzēta jaunu datoru iegāde. 2015. gadā Smiltenes novada pašvaldība 

īstenoja projektu “Smiltenes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”, tā ietvaros 

iegādātie datori nodrošina interneta pakalpojumu pieejamību novada bibliotēkās. Ņemot vērā, 

ka pieprasījums pēc bibliotēkas datoru izmantošanas ir samazinājies, pakalpojumu iespējams 

nodrošināt arī ar mazāku datoru skaitu. Bibliotēkās pieejamas multifunkcionālās iekārtas, 

apmeklētājiem iespējams veikt kvalitatīvu kopēšanu, izdruku un skenēšanu. 

2020. gadā tika pabeigta Smiltenes novada bibliotēku aprīkošana ar čeku printeriem, 

kas savienoti ar BIS ALISE. Pārplānojot budžeta līdzekļus Covid-19 infekcijas izplatības 

saistīto ierobežojumu dēļ, radās iespēja iegādāties karšu printeri un plastikāta kartes, lai uzsāktu 

lasītāju karšu izgatavošanu. Birzuļu bibliotēkā iegādāts jauns krāsu printeris, Smiltenes 

bibliotēkā portatīvais dators, ārējais cietais disks novadpētniecības darba vajadzībām un TV 

informatīvo materiālu demonstrēšanai. 

Arī Strenču novada bibliotēkas ir pārtraukušas projekta 3TD datoru izmantošanu, jo 

tie savu laiku ir nokalpojuši. 2015. gadā Strenču novada dome īstenoja projektu sadarbībā ar 

ERAF par interneta pakalpojumu pieejamības attīstību, piegādājot jaunu tehniku novada 

bibliotēkām. Šī tehnika nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu pagastu bibliotēkās. 

Strenču pilsētas bibliotēkā lietotāju vajadzībām iekārtotas 13 darba vietas pie 

datoriem. Tehniskais nodrošinājums ir vērtējams kā ļoti labs. Balstoties uz labo sadarbību ar 

pašvaldības IT speciālistu, tehniskās infrastruktūras uzlabošana veikta pakāpeniski, nomainot 
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nolietoto datortehniku pret jaunu. Novecojušie projekta 3TD datori, pie kuriem apmeklētāji 

izvairījās darboties, nomainīti pret jauniem, jaudīgiem datoriem. Visi datori aprīkoti ar jaunāko 

programmatūru, kas ļauj bibliotēkas apmeklētājiem izmantot mūsdienīgus veidus informācijas 

meklēšanā un apstrādē. Apmeklētāju vajadzībām interneta zālē pieejama viena Canon 

multifunkcionālā iekārta ar krāsainu A4 un A3 izdruku. 

Saistībā ar Strenču novada domei piešķirto Eiropas Komisijas dotāciju, lai realizētu 

WiFi4EU iniciatīvu Strenču novadā, nodrošinot iedzīvotājiem un viesiem augstas kvalitātes 

interneta pieejamību visā ES, izmantojot bezmaksas Wi-Fi tīklājus, Strenču pilsētas bibliotēkā 

tika ierīkota papildus Wi-Fi publiskās pieejas interneta piekļuve. 

Valkas novada bibliotēkās apmeklētājiem pieejami projekta 3TD datori un 2015. gadā 

Valkas novada domes īstenotā ERAF projekta “Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Valkas novadā” ietvaros iegādātie datori. 2020. gada nogalē tika apzināta situācija par 

bibliotēkās esošajiem projekta 3TD datoriem, vai tie vēl ir darba kārtībā, kā tiek izmantoti, vai 

plānots tos atgriezt atpakaļ. Gada nogalē tika veikta dokumentu noformēšana, lai varētu veikt 

nolietotās tehnikas savākšanu un vienotu nogādāšanu atpakaļ KISC. Atsevišķās pagastu 

bibliotēkās bibliotekāres nevēlas pilnībā atteikties no 3TD datoru izmantošanas, lai gan saprot, 

ka tie vairs nenodrošina kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu, jo uzskata, ka ar atlikušo vienu vai 

diviem datoriem no ERAF projekta apmeklētājiem nepietiks. Pašlaik nav plānots norakstīto 

tehniku aizstāt ar jaunu, to neparedz arī bibliotēku budžeti. Pieprasījums pēc datoru 

izmantošanas bibliotēkās ir samazinājies, tādēļ pakalpojuma sniegšanai varētu pietikt ar 

mazāku datoru skaitu. 

 

3.3. Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 
 

Valkas NCB Lasītāju apkalpošanas nodaļā joprojām nepieciešams veikt kosmētisko 

remontu un uzlabot bibliotēkas materiāli tehnisko bāzi. 2020. gadā, pārvietojot Periodikas 

lasītavu uz 1. stāvu, iegūta viena brīva telpa, kuru plānots pārveidot par Kluso lasītavu. 

Pašvaldība joprojām nerod iespēju piešķirt finansējumu lielākam bibliotēkas telpu remontam, 

tāpēc tiek meklētas iespējas, kā panākt rezultātu ar nedaudz līdzekļiem un izmantot iespējas 

iesniegt projektu pieteikumus bibliotēkas vizuālajām pārvērtībām. Lielāki remontdarbi un 

vizuāli uzlabojumi Valkas NCB nav notikuši kopš 2015. gada, kad tika atklāta atjaunotā Bērnu 

literatūras nodaļa. 
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Reģions 

Smiltenes novada bibliotēkas darbinieki ļoti cer tikt pie jaunas bibliotēkas ēkas tuvāko 

gadu laikā. Krāšņu pārmūrēšana un nelielie vizuālie uzlabojumi tik un tā neuzlabo 1884. gadā 

celtās ēkas tehnisko stāvokli. Bibliotēkas vadītāja I. Mežule atzīst: “Varam jau lepoties, ka ir 

saglabājusies vēsturiskā Spruguļu kroga ēka, taču tās nepavisam nav piemērotas telpas 

mūsdienīgai bibliotēkai. Ne par velti bibliotēkas apmeklētāji lielākoties ir pensionāri. Tikai 

mūsdienīga bibliotēka ir interesanta un aicinoša jauniešiem, un Smiltene ir spējīga tādu 

nodrošināt, izvirzot šo uzdevumu par prioritāti.” Bibliotēku telpas nepieciešams papildināt ar 

mūsdienīgiem un bērnu uzmanību piesaistošiem interjera risinājumiem (grāmatu namiņi, bērnu 

auditorijai atbilstošas dekorācijas u.tml.). Smiltenes novada bibliotēkā neizdevās veikt 

2020. gadā plānoto kāpņu telpas jumta remontu Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1). 

Ūdens kāpņu telpā lietus laikā tek jau vairākus gadus. Budžetā finansējums tam bija paredzēts, 

taču netika izlietots. Tas tika pārcelts uz 2021. gada budžetu. Būtu vēlams, lai turpmāk šādus 

saimnieciskos jautājumus kārto iestādes saimnieks un domes saimnieciskā nodaļa, jo katram 

speciālistam ir atbilstošas zināšanas pārstāvētajā jomā, līdz ar to darbu var veikt kvalitatīvāk un 

ar mazāku laika un enerģijas patēriņu. 

Gandrīz katrā Valkas reģiona bibliotēkā ir nepieciešami kādi uzlabojumi. Bibliotēkās, 

kuras nesen ierīkotas jaunās telpās vai nesen veikti remontdarbi, pietiek ar jauna inventāra 

iegādi, kādu dizaina elementa iekļaušanu bibliotēkas interjerā. Lielākoties nepieciešami 

atsevišķu telpu (Birzuļi), nodaļu remonti (Valkas NCB), kāpņu telpu remonti (Strenču pilsētas 

bibliotēka) u.c. Tā kā pašvaldības šobrīd nesteidzas solīt lielas pārmaiņas, tad risinājums ir 

meklēt iespējas piesaistīt dažādu projektu finansējumu vai palēnām katru gadu iet uz mērķi, 

veicot remontdarbus vairākos etapos; cik tas ir finansiāli gudri, lai spriež pašvaldība. 

 

 

4. PERSONĀLS 

4.1. Personāla raksturojums 
 

Valkas NCB 

Valkas NCB strādā 11 darbinieki, no tiem 10 bibliotekārie darbinieki, viens tehniskais 

darbinieks – apkopējs. Visiem darbiniekiem ir pilnas slodzes darbs. 
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Tabula “Valkas NCB darbinieku izglītība” 

Bibliotekāro darbinieku kopskaits 10 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 8 

t.sk. maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 1 

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 1 

t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni 6 

no tiem ar izglītību citās jomās 2 

t.sk. ar bakalaura grādu 2 

 

2020. gadā divas darbinieces pabeidza mācības profesionālās tālākizglītības programmā 

“Bibliotēku zinības” (960h) LNB Kompetenču attīstības centrā, iegūstot profesionālo 

bibliotekāro izglītību ar kvalifikāciju “Bibliotekārs”. 

2020. gada 2. janvārī Valkas NCB par Bērnu literatūras nodaļas vadītāju sāka strādāt 

Una Grāve. Oktobrī no bērnu kopšanas atvaļinājuma atgriezās Līga Tetere. Ar Valkas novada 

domes lēmumu (24.09.2020) L. Tetere no 1. oktobra sāka strādāt par Valkas NCB direktori. 

Oktobrī Valkas NCB darbā tika pieņemta arī jauna, daudzsološa darbiniece Laine Tīdena ar 

augstāko izglītību komunikācijas zinātnē (Rīgas Stradiņa universitāte). 2021. gadā L. Tīdenas 

amata vietu plānots pārdēvēt par “Sabiedrisko attiecību speciālists”, jo darbinieces tiešie 

pienākumi ir sociālo tīklu komunikācija, vizuālo materiālu izstrāde un mājaslapas 

administrēšana. Noslēdzoties 2020. gadam, Valkas NCB ir viena vakanta bibliotekāra vieta. No 

Valkas NCB kolektīva pārskata periodā pensijā devās ilggadējā darbiniece, Bērnu literatūras 

nodaļas vadītāja Ruta Korpa. 

 

Reģions 

Tabula “Valkas reģiona bibliotekāru izglītība” 

Bibliotekāro darbinieku kopskaits 39 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 21 

t.sk. maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 4 

t.sk. ar bakalaura grādu 1 

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 3 
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t.sk. ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni 13 

no tiem ar izglītību citās jomās 5 

t.sk. maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri 1 

t.sk. ar bakalaura grādu 3 

t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 1 

no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību 13 

t.sk. ar profesionālo pilnveidi (no 160h) 3 

 

Valkas novada pagastu bibliotēkās pārmaiņas bibliotekāro darbinieku un slodžu 

sadalījumā nav notikušas. Kārķu, Ērģemes, Valkas pagasta un Vijciema pagasta bibliotekāres 

strādā uz pilnu slodzi, savukārt Ērģemes pagasta Turnas un Zvārtavas pagasta bibliotekāres 

strādā nepilnas slodzes darbu. 

Smiltenes novada bibliotēkā un apakšstruktūrās strādā 17 bibliotekārie darbinieki. 

Desmit bibliotekārajiem darbiniekiem ir pilna slodze, bet septiņiem nepilnas slodzes darbs. Bez 

tam divi darbinieki pieņemti darbā uz noteiktu laiku pamatdarbinieka prombūtnes laiku. 

Pārskata periodā no darba atbrīvoti trīs darbinieki un pieņemti darbā uz nenoteiktu laiku divi. 

Viens no tiem Birzuļu bibliotēkā, otrs Smiltenes novada bibliotēkā. Visi trīs atbrīvotie 

darbinieki, sasnieguši pensijas vecumu, izvēlējās pārtraukt darba attiecības. Divi darbinieki ir 

ar lielu darba stāžu (vairāk kā 40 gadi), taču lielākā daļa darbinieku ir ar 2 – 15 gadu darba 

stāžu. 

Smiltenes novadā no 17 bibliotekārajiem darbiniekiem bibliotekārā izglītība ir 7 

darbiniekiem. Izglītība citā jomā 10 darbiniekiem, taču tikai 2 no tiem ir apguvuši LNB 

piedāvātos profesionālās pilnveides kursus (240 h). Noslēdzoties 2020. gadam, Smiltenes 

novada bibliotēkā ir viena vakanta bibliotekāra vieta. 

Strenču pilsētas bibliotēkā pārskata periodā bibliotēkas darbinieku amata vienībās 

pārmaiņas nav notikušas. Kolektīvā ir 3 darbinieki: vadītāja, bibliotekāre un dežurante. Visi 

darbinieki strādā uz pilnu darba slodzi. Visās četrās Strenču novada pagastu bibliotēkās 

darbinieki strādā uz pilnu slodzi. Strenču novadā strādā viena bibliotekāre ar maģistra grādu 

bibliotēku jomā, vienai bibliotekārei ir III profesionālais kvalifikācijas līmenis. Četrām 

bibliotekārēm ir vispārējā vidējā vai profesionālā izglītība, vienai no tām  profesionālā pilnveide 

(160h). 
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4.2. Apbalvojumi un pateicības 
 

Smiltenes novadā pateicību par “Atsaucību, atbalstu, pozitīvu attieksmi un sadarbību 

ar iestādi” no Palsmanes pagasta pirmskolas izglītības iestādes vadītājas B. Mežales saņēmusi 

Palsmanes bibliotēkas vadītāja Vingra Bērtiņa. 

Valkas un Strenču novada bibliotekāri pārskata periodā nav saņēmuši 

apbalvojumus/pateicības. 

 

Lasītāju pateicības 

Valkas NCB kolektīvs no saviem lasītājiem saņēma daudz laba vēlējumus un pateicības 

vārdus par atsaucību un laipno apkalpošanu bibliotēkas aptaujas laikā. 

Smiltenes novada bibliotēka saņēmusi lasītāju pateicības vārdus par kvalitatīvu 

novadpētniecības krājuma veidošanu, par ko liecina ieraksti Atsauksmju grāmatā (Skat. 

2. pielikumu.). 

Pateicības vārdus no lasītājiem savā Atsauksmju grāmatā saņēmusi arī Birzuļu 

bibliotēkas vadītāja – par pretimnākšanu un individuālo attieksmi pret bibliotēkas lietotājiem 

(Skat. 2. pielikumu.). 

 

4.3. Finansējums personāla attīstībai  
 

Pārskata periodā Valkas NCB tika paredzēti 475 EUR personāla profesionālai 

pilnveidei. Izlietoti tikai 74 EUR, jo ierastās klātienes mācības un kursi tika pārcelti vai atcelti 

līdz ar Covid-19 infekcijas izplatības saistītajiem ierobežojumiem. No tiešsaistes semināru 

piedāvājuma 2020. gadā Valkas NCB darbinieki izmantojuši tikai bezmaksas piedāvājumu. No 

pāri palikušās mācībām paredzētās naudas segti darbinieku medicīniskās komisijas izdevumi. 

Valkas NCB no 6. līdz 7. augustam organizēja profesionālās pieredzes apmaiņas 

braucienu uz Repinas novada bibliotēkām Igaunijā. Braucienā piedalījās deviņas Valkas NCB 

bibliotekāres, trīs bibliotekāres no Strenču novada bibliotēkām, Valkas novada Zvārtavas 

pagasta bibliotēkas vadītāja un divi Valkas mākslas skolas darbinieki. Sadarbībā ar Repinas 

jaunrades nama vadītāju Leo Kutt, tika izstrādāta divu dienu programma, kurā tika apmeklētas 

Repinas pilsētas centrālā bibliotēka, pagastu bibliotēkas Vēpsu, Mehikoorma, Lintes ciemos, 

kā arī Dārzkopības skolas bibliotēka. 

Repinas novada publiskās bibliotēkas 2020. gadā piedzīvoja reformu, kuras rezultātā 

tika izveidota viena bibliotēka ar vienu direktoru, vienu budžetu, vienotiem bibliotēku 
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noteikumiem, saglabājot bibliotekāro apkalpošanu līdzšinējās pilsētas un pagastu bibliotēku 

telpās ar pilnas slodzes darbiniekiem. Igauņu kolēģi šo reformu vērtē ļoti pozitīvi. 

Jau 2019. gadā Valkas NCB ar Repinas jaunrades nama vadītāju Leo Kutt izveidojās 

sadarbība, kura rezultējās ar igauņu mākslinieces Eves Austas darbu izstādi Valkas NCB. 

Pieredzes braucienā bibliotekāres iepazinās ar Repinas jaunrades namu, bijušo muižas staļļa 

ēku, kura pēc 1 miljona eiro ieguldīšanas pārtapusi par vietu, kur vietējie un apkārtnes 

iedzīvotāji dažādos pulciņos ne vien dzied, dejo, glezno, bet pat darina savu vīnu un alu, kas ir 

nopērkams turpat uz vietas. Pulciņi ir maksas un ļoti labi apmeklēti. Pieredzes apmaiņas 

brauciena ieguvumi: 

 izvērtējama iespēja Valkas novada bibliotēkām realizēt līdzīgu novada bibliotēku 

reformu, 

 turpmākās sadarbības stiprināšana ar Repinas kultūras iestādēm, 

 kopīga atpūta kolektīva saliedēšanai. 

 

Tabula “Valkas NCB darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Nr.p.k. 
Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma 

nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stun-

du 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 

1. 02.03. LNB 

LNB 

Kompetenču 

attīstības centrs 

Latvijas periodika: 

informācijas resursi 

un kā tos izmantot 

4 1 

2. 28.04. tiešsaistē 

Eiropas Kustība 

Latvijā, Ārlietu 

ministrija 

Eiropas Savienības 

(ES) informācijas 

sniedzēju forums 

“Eiropas 

izaicinājumi” 

4 2 

3. 
11.05. – 
23.05. 

tiešsaistē 

Kultūras 

ministrija, 

Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs, 

European 

conservatives 

and reformists 

group 

Kultūras un 

cilvēciskais 

pieskāriens 

tiešsaistē: jaunas 

iespējas uzrunāt un 

iesaistīt plašu 

auditoriju kultūras 

un izglītības 

projektos 

20 2 

4. 27.05. tiešsaistē LNB 

Latvijas 

akadēmisko, 

speciālo un 

publisko bibliotēku 

direktoru sanāksme 

4 1 
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5. 26.05. tiešsaistē 

Eiropas 

Komisija, 

Eiropas Kustība 

Latvijā 

Tepat ES: Es 

jautājumu 

komunikācijas 

attālināti 

3 1 

6. 23.09. tiešsaistē 

LNB, LBB, 

UNESCO 

Latvijas 

Nacionālā 

komisija 

Vidzemes 

reģionālais 

seminārs 

“Bibliotēkas un 

sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: 

mēs būvējam šo 

pasauli paši” 

4 2 

7. 

oktobris-

novembr

is 

tiešsaistē 

Kultūras 

ministrija, LNB, 

Datorzinību 

centrs 

Kvalitatīvs attēls 

un tā apstrāde; 

Digitālo vizuālo 

materiālu izveide 

48 1 

8. 12.10. tiešsaistē 

Latvijas 

Pašvaldību 

mācību centrs 

Interneta lietošana 

pirmsskolas 

vecuma bērniem 

6 1 

9. 28.10. 

Valkas 

Jāņa 

Cimzes 

ģimnāzijā 

Valkas novada 

domes Izglītības, 

kultūras, sporta 

un jaunatnes 

nodaļa, BJIC 

“Mice” 

Izklājlapu lietotnes 

izmantošana 

sākotnējā līmeņa 

lietotājiem 

8 2 

10. 24.11. tiešsaistē 

LBB, Madonas 

novada 

bibliotēka, 

VKKF, Europe 

Direct Gulbene 

Starptautiska 

Baltijas jauno 

bibliotēku un 

informācijas 

speciālistu 

konference 

“4CanGurus 2020” 

4 2 

11. 19.11. tiešsaistē 
European 

Commission 

Vebinārs “Darbs no 

mājām” 
1.5 2 

12. 26.11. tiešsaistē LNB 

Latvijas 

akadēmisko, 

speciālo un 

publisko bibliotēku 

direktoru 2020. 

gada rudens 

sanāksme 

4 2 

13. 20.11. tiešsaistē 
LNB, Eiropas 

Parlaments 

Ceļazīmes mediju 

lietošanā 
 1 
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14. 03.12. tiešsaistē Swedbank 
Pensiju kapitāla 

audzēšana 
1.5 10 

 

Reģions 

Smiltenes novada bibliotēka laikā no 06.01.2020. – 19.06.2020. nodrošināja mācību 

praksi Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas Profesionālās vidusskolas audzēknim 

Ģirtam Leimanim izglītības programmā “Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli”, iegūstamā 

kvalifikācija “Datorsistēmu tehniķis”. Mācību prakse īstenota sadarbībā ar biedrību “Latvijas 

darba devēju konfederācija” projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba 

vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” ietvaros. 

Personāla apmācībai un tālākizglītībai no Smiltenes novada bibliotēkas budžeta izlietoti 

409 EUR. Pārskata gadā Smiltenes novada bibliotekāriem norisinājās divi semināri novada 

ietvaros. 20. februārī “Pieredzes apmaiņa bibliotekārajā darbā”, 24. septembrī “Aktualitātes 

bibliotekārajā darbā”, abos semināros piedalījās 13 darbinieki. 2020. gadā veiktas izmaiņas 

Smiltenes novada bibliotēkas amata vienību sarakstā. Likvidēta amata vienība “Metodiķis” un 

ieviesta amata vienība “Vadītāja vietnieks metodiskajā darbā”, kura galvenais uzdevums ir 

darbs ar pagastu bibliotēku darbiniekiem. 

Strenču novada bibliotēkās šis gads Covid-19 infekcijas izplatības saistīto 

ierobežojumu dēļ ieviesa korekcijas bibliotekāru profesionālajā pilnveidē, izpaliekot 

reģionāliem semināriem un novada bibliotekāru metodiskām dienām. Strenču novada 

bibliotekāri izmantojuši attālinātās iespējas, organizējot videokonferences un tiešsaistes 

seminārus. Arī šī bijusi jauna pieredze un jaunas prasmes, kas ne visiem bibliotekāriem viegli 

padevušās. No Strenču novada bibliotekāriem visaktīvāk dažādos semināros, konferencēs un 

vebināros piedalījusies Jērcēnu bibliotēkas vadītāja (57h). 

Valkas novada pagastu, Smiltenes un Strenču novada bibliotekāru apmeklētos 

profesionālās pilnveides pasākumus skat. 3. pielikumā. 

 

4.4. Problēmas un to risinājumi personāla jomā 
 

Valkas NCB 

Pārskata periodā Valkas NCB turpinājās darbinieku nomaiņa. Gada laikā tika izsludināti 

divi vakanču konkursi. Pavasarī uz konkursu pieteicās viena pretendente, ar kuru diemžēl 

neizveidojās labas koleģiālas attiecības, un darbiniece nostrādāja vien pārbaudes laiku. 

Tuvojoties 2020. gada noslēgumam radās arvien lielāka nepieciešamība pēc iztrūkstošā 
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darbinieka, tāpēc decembrī tika izsludināts vēl viens konkurss uz Galvenā bibliotekāra amata 

vietu. Decembrī tika saņemti astoņi pieteikumi, no kuriem pēc klātienes intervijām un 

uzdevuma tika izvēlēta gados jauna sieviete ar augstāko profesionālo izglītību tirgzinībā (Rīgas 

Tehniskā universitāte). Ar jauno kolēģi līguma slēgšana tika pārcelta uz 2021. gada janvāri, jo 

no 21. decembra bibliotēkas bija slēgtas klātienes apmeklējumam Covid-19 infekcijas 

izplatības saistīto ierobežojumu dēļ. 

Pieņemot darbā jaunus speciālistus, tiek domāts par bibliotēkas pakalpojumu kvalitātes 

un piedāvājuma pilnveidošanu. Ar jaunajām darbiniecēm ceram bibliotēkā piedāvāt jaunu 

datorprogrammu apguves apmācības, kas mērķētas uz jauniešu auditorijas piesaistīšanu 

bibliotēkai. 

Pēdējos gados bibliotēkā iekustināta paaudžu maiņa, bet, mainoties ilggadējiem 

bibliotēkas darbiniekiem, arvien ir problēmas bibliotēkām piesaistīt speciālistus ar izglītību 

bibliotēku nozarē. Tāpēc tiek pieņemti darbā citu profesiju speciālisti, kas sniedz jaunu 

redzējumu par to, kā var strādāt bibliotēkas. 

2020. gada novembrī Valkas NCB darbinieces izstrādāja pamatzināšanu praktikumu 

“Pamatlīmeņa profesionālās zināšanas bibliotēku darba jomā” (32 stundas) jaunajiem 

darbiniekiem gan pilsētu, gan pagastu bibliotēkās. Praktikuma noslēgumā tā dalībnieki saņem 

Valkas NCB apliecinājumu. Vienīgi ar Covid-19 infekcijas izplatību saistītie ierobežojumi 

aizēno šī praktikuma realizēšanu dzīvē, jo tomēr klātienes tikšanās un apmācības jaunajiem 

darbiniekiem ir daudz efektīvākas. Kā neatliekamas tiek apgūtas zināšanas ar krājuma 

pārvaldību saistītajos jautājumos, BIS ALISE izmantošanā un bibliotēkas vadībā. Pēc tam seko 

apmācības darba organizēšanā ar pieaugušo auditoriju, lietotāju konsultēšana informācijas 

tehnoloģiju lietošanā, darbs ar bērnu auditoriju un novadpētniecības darbs. Praktikums sadalīts 

pa 8 stundām četras dienas. 

 

Reģions 

Tuvojoties administratīvi teritoriālajai reformai, ir vērts pieminēt, ka nereti pašvaldībās, 

lai nodrošinātu pilnas slodzes darbu, bibliotekāriem tiek uzticēti pienākumi pagasta pārvaldēs. 

Smiltenes novadā Bilskas, Blomes, Brantu un Grundzāles bibliotēku darbinieki strādā 

nepilnu slodzi bibliotēkā un nepilnu slodzes apjomu citā pašvaldības struktūrā. Bilskas un 

Brantu pagastos abas bibliotekāra darba vietas atrodas vienā ēkā, Blomes un Grundzāles 

pagastos citā ēkā, taču netālu no bibliotēkas. Bilskas, Blomes un Brantu bibliotēku darbinieki 

papildus veic lietveža darba pienākumus pagasta pārvaldē ar atšķirīgām slodzēm un atšķirīgu 
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darba apjomu. Darbiniece, kas apvieno darbu bibliotēkā ar lielāko slodzi lietvedes amatā 

pagasta pārvaldē un kurai ir pieredze lietveža amatā, atzīst, ka tam ir gan savi plusi, gan mīnusi. 

Plusi: apgūtas jaunas prasmes, iekļaušanās jaunā darba kolektīvā, kopīgi pasākumi un 

jaunas idejas darbam, dziļāk iepazīta pagasta dzīve. 

Mīnusi: 

 nav nodalāmi darba laiki bibliotēkā un pagasta pārvaldē, jo abas darba vietas atrodas 

vienā ēkā, 

 nereti tiek traucēts iesāktais darbs, piemēram, pasākums bibliotēkā, jo uz pagasta 

pārvaldi atbraucis apmeklētājs kārtot kādu neatliekamu jautājumu; vai arī otrādi, kad 

pagasta pārvaldē tiek gatavots kāds steidzams dokuments, bet atnāk apmeklētājs uz 

bibliotēku, 

 ja sakrīt abās darba vietās lielāki darbi, kuriem ir termiņi, rodas nevajadzīgs stress. Tas 

rada veselības problēmas. Šāda situācija ir vismaz reizi gadā janvārī, kad bibliotēkā ir 

atskaišu un plānošanas mēnesis, bet pagasta pārvaldē inventarizāciju un gada pārskatu 

laiks, 

 pēc darba laika beigām domas par padarīto, nepadarīto un plānoto turpina dzīvot galvā, 

un, sakarā ar amatu apvienošanu, to daudzums ir mērāms dubultā. 

 

Savukārt, darbiniece, kurai abos amatos ir vienādas darba slodzes, taču abās šajās sfērās 

nav pieredzes un nav profesionālas izglītības, amatus apgūst darba gaitā. Darbinieks atzīst, ka 

ir ļoti grūti, pat neiespējami nodalīt darbus, jo cilvēkiem liekas, ka speciālists jau tāpat visu par 

visu zina, neatkarīgi, kur strādā. Bibliotēkā nepieciešams plānot, organizēt, atskaitīties un apgūt 

zināšanas. Ir grūti psiholoģiski un emocionāli to paveikt, jo pastāvīgi jādomā un jāplāno arī otrs 

darbs. Katru dienu nākas pārslēgties un paveikt pusslodzē to pašu, kas citiem jāpaveic pilnā 

slodzē. Šāds risinājums der īslaicīgi, pat aizraujoši, bet ilgākā periodā ir grūti, rezultātā ir 

emocionāls sabrukums un izdegšana, radošuma tukšums un stresa “apēsta” veselība. Darbiniece 

ar vismazāko slodzi otrā amatā atzīst, ka tiek galā ar abiem amata pienākumiem. Viņai ir arī 

pieredze abos amatos. Apvienotās darba slodzes un to ietekme uz bibliotekāro darbu un 

personālu ir vērtējams katrā konkrētajā gadījumā atšķirīgi. 

Smiltenes novada bibliotēkas darbinieki 2020. gadā piedalījušies tiešsaistes 

apmācībās. Pārlūkojot apmeklētos profesionālās pilnveides pasākumus, var secināt, ka 

darbinieki nav bijuši aktīvi dažādu iespēju un piedāvājumu izmantošanā. 

Lai gan Valkas NCB vienmēr dalās ar aktuālajām mācību iespējām, tomēr arvien 

reģionā ir bibliotekāri, kuri apmeklē tikai sava novada bibliotēkas un Valkas NCB rīkotos 
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seminārus. Entuziasma un pašizglītošanās motivācijas trūkumam ir grūti atrast risinājumu, bet 

reģiona bibliotēkai turpmāk jābūt aktīvākai un mudinošākai. Ņemot vērā, ka attālinātās iespējas 

atvieglo dažādu kursu un semināru apmeklēšanu, iespējams jāuzstāda mērķis, ka katra Valkas 

reģiona bibliotēkas darbiniece vismaz vienu reizi gadā apmeklē citas organizācijas rīkotu 

profesionālās pilnveides pasākumu. Savukārt, Valkas NCB metodiķe reizi ceturksnī vai 

pusgadā veic aptauju par apmeklētajiem (klātienes/tiešsaistes) profesionālās pilnveides 

pasākumiem. 

Bibliotekāri noteikti nav tā profesiju grupa, kura varētu sūdzēties par profesionālās 

pilnveides iespēju trūkumu, turklāt piedāvājumā ir gan maksas, gan bezmaksas iespējas. Viss 

atkarīgs no bibliotekāra un viņa vēlmes papildināt savas zināšanas un pilnveidot sevi. 

 

 

5. PAKALPOJUMI, PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA  

Valkas NCB pakalpojumi pieejami 6 dienas nedēļā. Pirmdienās darba laiks no 

pl. 9.00 – 19.00, pārējās darba dienās bibliotēka ir atvērta no pl. 10.00 – 18.00. Sestdienās 

darba laiks no pl. 9.00 – 14.00. Pārskata periodā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā 

pavasarī un rudenī Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ vairakkārt tika 

mainīts bibliotēkas darba laiks un regulēti pieejamie pakalpojumi. 

 

 

Grāmatu 

izsniegšana 

Grāmatu 

saņemšana 

Datoru 

izmantošana 

Periodikas 

lasīšana uz 

vietas 

Bibliotēkas 

pasākumi 

Virtuālās 

aktivitātes 

Lietotāju 

apkalpošana 

attālināti 

Grāmatu un 

preses piegāde 

mājās 

Janvāris x x x x x 1 x x 

Februāris 
x x x x x  x x 

Marts 
x 

x 

līdz 12.03. 
  x  x x 

Aprīlis 
x     2 x x 

Maijs 

x 
x 

ar 15.05 

x 

ar 15.05 

(15 min) 

  2 x x 

Jūnijs 
x x 

x 

(15 min) 

x  

(30 min) 
 2 x x 

Jūlijs 
x x x 

x  

(30 min) 
x 5 x x 

Augusts 
x x x 

x  

(30 min) 
x 5 x x 

Septembris 
x x x 

x  

(30 min) 
x 4 x x 

Oktobris 
x x 

x 

(15 min) 

x  

(30 min) 
x 4 x x 

Novembris 

x x 
x 

(15 min) 

x  

(30 min) 

2-3 cilvēki 

 6 x x 

Decembris 

x 

līdz 19.12. 
x 

x  

(15 min) 

x  

(15 min) 

1 cilvēks 

 12 x x 
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2020. gada martā Valkas novada bibliotēkas lasītājus apkalpoja attālināti, tas tika 

atspoguļots arī Valkas NCB Facebook lapā publicēto fotogrāfiju sērijā, pievienojot mirkļbirkas 

#paliecmājās, #apkalpošanaattālināti (Skat. TE). 

Bibliotēkās ierobežotās darba iespējas un pakalpojumu daļēja pieejamība 

apmeklētājiem būtiski ietekmējusi galvenos rādītājus, tādēļ to salīdzināšana ar iepriekšējo 

pārskata periodu nav objektīva. 

 

5.1. Galvenie rādītāji  
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 
% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Lietotāju skaits 1537 1505 1277 -2,1; -17,8 

t. sk. bērni 476 448 391 -6,3; -14,6 

Bibliotēkas apmeklējums 28248 24668 17701 -14,5; -39,3 

t. sk. bērni 9941 8709 4951 -14,2; -75,9 

Virtuālais apmeklējums 39772 36261 40673 -9,7; +12,1 

Izsniegums kopā 45788 41595 30469 -10,1; -36,5 

t. sk. grāmatas 23307 21073 19358 -10,6; -8,8 

t. sk. periodiskie izdevumi 20949 18398 10078 -13,9; -82,5 

t. sk. bērniem 5526 5164 3627 -7,0; -42,3 

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 
30% 29% 25% -3,4; -16 

t. sk. bērni līdz 18 g. 61 58 53 -5,1; -9,4 

Iedzīvotāju skaits 5173 5131 5082 -0,8 ; -0,9 

*Izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk tekstā – PMLP) dati par iedzīvotāju skaitu 

pašvaldībās uz 01.07.2020. 

 

Vērtējot esošo situāciju Valkas NCB, vislabākais rādītājs bijis grāmatu izsniegumam. 

Salīdzinoši ar 2019. gadu, kad bibliotēku darbā nebija ierobežojumu, šis rādītājs pārskata 

periodā saglabājis pēdējo gadu nelielo lejupslīdošo tendenci. Tas skaidrojams, ka pavasarī valstī 

izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Valkas NCB nodrošināja saviem lasītājiem grāmatu 

https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3074940699193063
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izsniegšanu bezkontakta ceļā. Pieprasījums tika saņemts telefoniski vai e-pastā, noteikts 

konkrēts grāmatu saņemšanas laiks, un vēlamā literatūra, iesaiņota maisiņā, izsniegta pie 

bibliotēkas ārdurvīm. Jauno grāmatu dienu organizēšanā uz vietas bibliotēkā šai laikā izpalika, 

taču bija iespēja aplūkot jaunumus bibliotēkas mājaslapā sadaļā “Jaunākās grāmatas”. Tie, kuri 

neizmanto internetu, saņēma izdrukātu informatīvo materiālu ar jaunieguvumu anotācijām un 

grāmatu vāku attēliem, ko mājās nesteidzoties izskatīt un atzīmēt sev interesējošos izdevumus, 

lai iestātos uz tiem rindā. 

Darbs Valkas NCB Periodikas lasītavā pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 

izsludināšanas no marta līdz decembrim praktiski tika paralizēts. Pulcēšanās ierobežojumi, 

nepieciešamās kvadratūras nodrošināšana vienam lasītājam, sejas aizsargmasku lietošana telpā 

līdz minimumam samazināja interesi izmantot šo pakalpojumu. 2019. gadā lasītāji periodiskos 

izdevumus uz vietas lasīja par 3,4 % vairāk, nekā tika izsniegts uz mājām. Toties 2020. gadā uz 

mājam izsniegtais periodikas daudzums ir par 21,4 % lielāks nekā uz vietas lasītais. Kopējais 

izsniegums seriālizdevumiem samazinājies par 82,5%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata 

periodu. Vērtējot 2021. gadā iespēju atteikties no kāda iespiestā preses izdevuma abonēšanas 

un līdzekļus ieguldīt, piemēram, žurnāla “Skolas Vārds” e-žurnālos, tika veikta potenciālo 

lietotāju aptauja. Visās Valkas izglītības iestādēs šos žurnālus jau abonē, tādēļ bibliotēka tos 

neplāno pasūtīt. 

Loģisks bijis virtuālo apmeklējuma pieaugums par 12,1%, jo tā ir bijusi iespēja internetā 

ātri un ērti uzzināt aktuālo informāciju par Valkas NCB darba laiku un pakalpojumu 

pieejamību. 

 

Reģions 

Valkas reģionā kopumā aktīvo lietotāju skaits samazinājies par 24%, t.sk. bērni un 

jaunieši līdz 18 gadiem, to samazinājums ir par 24%. Apmeklētāju kopskaits samazinājies par 

49%, izsniegums par 28%. Bibliotēkas lietotāju skaits nav palielinājies nevienā no Valkas 

reģiona bibliotēkām, izņemot Kārķu pagasta bibliotēku (aktīvo lietotāju skaits +3%). 

Dažām bibliotēkām, salīdzinot ar 2019. gadu, tomēr ir izdevies atsevišķās galveno 

rādītāju pozīcijās sasniegt pozitīvus rezultātus. Sedas pilsētas bibliotēkā palielinājies 

apmeklējumu skaits par 15%, seriālizdevumu izsniegums par 20%. Kārķu pagasta bibliotēkā 

par 66%, Jērcēnu pagasta bibliotēkā par 20%, Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā par 

11%. Pieaugumu periodikas izsniegšanā bibliotekāres skaidro ar pasta pakalpojumu pieejamību 

samazinājumu pagastos, kā arī ar jaunu izdevumu piedāvājumu saviem lasītājiem. 
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Kārķu pagasta bibliotēkā grāmatu izsniegums palielinājies par 12%, Zvārtavas 

pagasta bibliotēkā par 16%. Čaklākajam lasītājam Kārķu bibliotēkā izsniegtas 230 vienības, 

čaklākajam lasītājam starp bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem izsniegta 101 vienība. 

Izsnieguma pozitīvos rādītājus bibliotekāres pamatoto ar iedzīvotāju pastiprinātu interesi par 

lasīšanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas noteikumu laikā. 

Tajā pašā laikā vairums bibliotēku pārskatos Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas noteikumi tiek minēti kā rādītāju samazinājuma iemesls. Lai izdarītu kādus 

secinājumus, visdrīzāk būtu nepieciešams detalizēts pētījums, liekot kopā visdažādākos 

faktorus: bibliotēkas atrašanās vietu, lasītāju vecumu, dzimumu, epidemioloģisko situāciju un 

vēl daudz ko citu. Taču ne jau skaitļu dēļ bibliotēkas strādā, bet gan, lai būtu savas vietējās 

kopienas centrs, vieta, kur rast zināšanas, atbalstu, smelties radošumu, attīstīt savus talantus un 

saglabāt vietējo kultūrmantojumu. 

Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka gadu noslēgusi ar pavisam nelielām 

svārstībām, samazinājies lietotāju skaits par 1%, apmeklējums samazinājies par 1,3% un 

izsniegums palielinājies par 1%. Pārskata periodā bibliotekārei nācies iekļaut apkalpojamā 

teritorijā arī lasītājus no Omuļiem (2019. gada oktobrī tika likvidēta viena no trim Ērģemes 

pagasta bibliotēkām, proti, Omuļu bibliotēka). Divas reizes mēnesī pagasta transports no 

Omuļiem veda lasītājus uz Ērģemi, lai tie varētu apmainīt grāmatas un žurnālus. Kad Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežojumu dēļ vairs nebija iespēja klātienē tikties, bibliotēkas vadītāja 

ar personīgo transportu brauca pie Omuļu iedzīvotājiem, lai līdz namdurvīm nogādātu vēlamo 

lasāmvielu un saņemtu izlasīto. 

 

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 
 

Valkas NCB, apvienojot abas periodikas lasītavas, 2. stāvā tika izveidota telpa 

individuālam darbam vai nelielām grupām. Ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības 

pasākumus, atsevišķos gadījumos skolēni to izmantoja mācībām attālināti, un vienreiz, 

izmantojot bibliotēkas portatīvo datoru un interneta pieslēgumu, apmeklētājs lietotnē Zoom 

varēja piedalījās darba intervijā. 

Strenču pilsētas bibliotēkā lietotne Zoom izmantota, lai varētu turpināt vingrošanas 

nodarbības attālināti projektā “Esi vesels Strenču novadā”. Pirms tam bibliotekāre Antra Else 

projekta dalībniekus individuāli apmācīja darboties šajā lietotnē. 

Viens no virzieniem, kādā strādājusi Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka, bija 

izmantot citu kultūras iestāžu veidoto saturu, organizējot bibliotēkas lasītājiem izglītojošas 
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ekskursijas. Februārī apmeklēts Valkas novadpētniecības muzejs, kurā bija apskatāma tekstiliju 

un fotogrāfiju izstāde “Saldus sapnīšus Lolītei”. Dažiem lasītājiem šis bijis pirmais muzeja 

apmeklējums. Martā ar pagasta pārvaldes nodrošinātu transportu tika organizēts brauciens, lai 

apmeklētu Valkas mākslas skolu un dotos uz Valkas kultūras namu, lai tiktos ar rakstnieci 

Marinu Kosteņecku. (Lasīt vairāk 41.lpp.) 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā 2020. gada jaunums ir 

grāmatu plaukts vecākiem. Tā mērķis ir sniegt atbildes uz vecākiem svarīgiem jautājumiem, 

kliedēt viņu neziņu, izglītot un informēt par noderīgām, ar bērnu audzināšanu saistītām tēmām. 

(Lasīt vairāk 73.lpp.) 

Valkas NCB palielinājies virtuālo aktivitāšu skaits un daudzveidība. (Lasīt vairāk 

42.lpp.) 

Smiltenes novada bibliotēkā ieviesta lietotāju reģistrācija attālināti, topošam 

bibliotēkas lietotājam aizpildot elektronisko veidlapu “Reģistrācija un attālinātās piekļuves datu 

pieprasījums”, kas pieejama mājaslapā (skat. TE). Pakalpojums ieviests martā un attālināti 

reģistrēti 10 jauni lietotāji. Šis pakalpojums ir svarīgs tiem lietotājiem, kuri vēlas izmantot 3td 

E-grāmatu bibliotēku. 

 

5.3. E-grāmatu bibliotēka 
 

Pārskata periodā tika turpināts darbs pie 3td E-grāmatu bibliotēkas popularizēšanas. 

Informācija par iespēju attālināti kļūt par Valkas NCB lietotāju autorizācijas datu iegūšanai 

tika publicēta gan bibliotēkas mājaslapā, gan sociālajos tīklos. Laikā, kad bibliotēka bija slēgta 

klātienes apmeklējumiem, šis pakalpojums varētu šķist īpaši aktuāls, taču daudzi apmeklētāji 

atteicās no tā, jo dod priekšroku īstai, “dzīvai”, taustāmai grāmatai. Portāla 3td.lv lietošanai 

nepieciešams arī atbilstošs tehniskais nodrošinājums, kas ne visiem ir pieejams. 

Smiltenes novada bibliotēkā tika izveidota elektroniskā veidlapa “Reģistrācija un 

attālinātās piekļuves datu pieprasījums” attālinātai bibliotēkas lietotāju reģistrācijai. Arī 

Strenču, Kārķu, Jērcēnu un Jaunklidža bibliotekāres savu bibliotēku gada pārskatos piemin 

E-grāmatu bibliotēkas popularizēšanu lasītājiem, gan stāstot par šo iespēju un tās 

priekšrocībām, gan sniedzot palīdzību reģistrējoties. 

Kopā reģionā E-grāmatu bibliotēkā lasītājs skaits pieaudzis par 25%, bet lasīto 

eksemplāru skaits par 125%. 

 

 

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1020509925047858
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Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju/autorizēto lietotāju 

skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

2019 93 331 

2020 117 746 

 

5.4. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba 

kvalitāti 
 

Lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli par Valkas NCB sniegtajiem pakalpojumiem, 

2020. gada nogalē tika rīkota Valkas iedzīvotāju (gan Valkas NCB reģistrēto, gan nereģistrēto 

iedzīvotāju) anketēšana ar mērķi pilnveidot Valkas NCB pakalpojumu kvalitāti. Respondentu 

piesaistīšanai aizpildīto anketu autoriem bija iespēja piedalīties balvu izlozē, ar iespēju laimēt 

vienu dāvanu karti no grāmatu veikala “Jānis Roze” un piecas papildbalvas no Valkas novada 

Tūrisma un informācijas biroja. Anketu aizpildīja 98 respondenti. 

 

Tabula “2020. gada nogalē VNCB veiktajā anketēšanā iegūtie rezultāti – jautājumi un 

populārākās atbildes” 

Jautājums Populārākās atbildes 

1. Kurus no Valkas bibliotēkas piedāvātajiem 

pakalpojumiem Jūs izmantojat? (vairāki 

izvēles varianti) 

1. Grāmatu saņemšana/nodošana (90,7% jeb 

88 respondenti) 

2. Izstādes (44,3% jeb 43 respondenti) 

3. Kopēšana, skenēšana, izdrukas (36,1% jeb 

35 respondentu) 

 

Respondenti (turpmāk tekstā – resp.) 

2. Cik bieži Jūs apmeklējat Valkas 

bibliotēku? 

1. Dažas reizes gadā (31,6% jeb 31 resp.) 

2. Vairākas reizes mēnesī (29,6% jeb 29 

resp.) 

3. Reizi mēnesī (28,6% jeb 28 resp.) 

3. Lūdzu, novērtējiet Valkas bibliotēku – 

pakalpojumus, telpas, apkalpošanu! 

1. Pakalpojumi: ļoti labi – 34 resp., teicami – 

31 resp., izcili – 24 resp. 

2. Telpas: labi – 18 resp., ļoti labi – 39 resp., 

teicami – 29 resp. 

3. Apkalpošana: ļoti labi – 31resp., teicami – 

18.resp., izcili – 45 resp. 

4.Ar kādu mērķi Jūs apmeklējat Valkas 

bibliotēku? 

1. Grāmatu lasīšanai (79,6% jeb 78 resp.) 

2. Pašizglītības nolūkos (45,9% jeb 45 resp.) 

3. Pasākumu apmeklēšana (33,7% jeb 33 

resp.) 
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5. Kā Jūs uzzināt par pakalpojumiem, 

pasākumiem un aktualitātēm Valkas 

bibliotēkā? 

1. Bibliotēkas mājaslapā Biblioteka.valka.lv 

(52% jeb 51 resp.) 

2. Publikācijās bibliotēkas Facebook lapā 

(51% jeb 50 resp.) 

3. E-pastā (48% jeb 47 resp.) 

6. Kur Jums ir visvieglāk un ērtāk uzzināt 

informāciju par bibliotēkas piedāvājumiem? 

1. E-pastā (55,1 % jeb 54 resp.) 

2. Publikācijas bibliotēkas Facebook (51% 

jeb 50 resp.) 

3. Bibliotēkas mājaslapā Biblioteka.valka.lv 

(38,8% jeb 38 resp.) 

7. Vai sekojat Valkas bibliotēkai sociālajos 

tīklos? 

1. Jā (64,9% jeb 63 resp.) 

2. Nē (35,2% jeb 37 resp.) 

8. Kuros sociālajos tīklos Jūs sekojat Valkas 

bibliotēkai? 

1. Facebook (56,1% jeb 55 resp.) 

2. Bibliotēkas mājaslapā Biblioteka.valka.lv 

(42,9% jeb 42 resp.) 

3. Nesekoju (29,6% jeb 26 resp.) 

9. Kas Jūs interesē un piesaista Jūsu 

uzmanību Valkas bibliotēkā? 

1. Jaunākās grāmatas (72,4% jeb 71 resp.) 

2. Izstādes (43,9% jeb 43 resp.) 

3. Pasākumi (42,9% jeb 42 resp.) 

10. Vai zināt, kas ir Valkas, Smiltenes, 

Strenču novada bibliotēku kopkatalogs? 

1. Zinu, izmantoju (36,7% jeb 36 resp.) 

2. Nezinu (35,7% jeb 35 resp.) 

3. Zinu, neizmantoju (27,6% jeb 27 resp.) 

11.Ja atbildējāt ar “Zinu, izmantoju”, 

uzrakstiet, kādam nolūkam Jūs izmantojat 

kopkatalogu? 

(atbildes skat. rezultātu aprakstā) 

12. Kurus no Valkas bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas piedāvātajiem 

pakalpojumiem Jūs izmantojat? 

1. Neizmantoju neko (59,8% jeb 58 resp.) 

2. Grāmatu saņemšana/ nodošana (33% jeb 

32 resp.) 

3. Lasīšanas veicināšanas programmas 

“BJVŽ” (11,3% jeb 11 resp.) 

13. Vai Jūsu paziņu lokā ir jaunieši (13 – 18 

g.), kuri apmeklē bibliotēku un izmanto tās 

sniegtos pakalpojumus? 

1. Ir, bet maz (41,8% jeb 41 resp.) 

2. Ir, diezgan daudz (4,1% jeb 4 resp.) 

3. Nav (54,1% jeb 53 resp.) 

14. Kā, Jūsuprāt, bibliotēkai piesaistīt vairāk 

jauniešu vecumā no 13 – 18 g.? (Atbilde nav 

obligāta, bet ļoti priecāsimies, ja atbildēsiet) 

(atbildes skat. rezultātu aprakstā) 

15. Vai, Jūsuprāt, bibliotēkā būtu 

nepieciešams kvalitatīvs dators ar 

audiovizuālajām programmām un vai Jūs/ 

Jūsu paziņas, ģimene tās lietotu? 

(Photoshop, Premier, Illustrator, u.c.) 

1. Vajadzētu, bet es neizmantotu(63,3% jeb 

62 resp.) 

2. Vajadzētu, izmantotu (26,5% jeb 26 resp.) 

3. Nevajag (9,2% jeb 9 resp.) 

16. Vai, Jūsuprāt, bibliotēkā būtu 

nepieciešamas individuālās/ grupu darba 

vietas (telpas)? 

 

1. Vajadzētu, bet es neizmantotu (55,7% jeb 

54 resp.) 

2. Vajadzētu, izmantotu (34% jeb 33 resp.) 

3. Nevajag (10,3% jeb 10 resp.) 

http://www.biblioteka.valka.lv/
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17. Vai Jums būtu noderīgi saņemt 

informāciju par bibliotēkas jaunumiem 

(piem., grāmatu jaunumi, pasākumi) 

aplikācijā WhatsApp? 

1. Nē (58,2% jeb 57 resp.) 

2. Jā (37,8% jeb 37 resp.) 

3. Cita atbilde (4% jeb 4 resp.) 

18.Norādiet Jūsu nodarbošanos? (atbildes skat. rezultātu aprakstā) 

19. Jūsu ieteikumi bibliotēkas darbības 

uzlabošanai (atbilde nav obligāta, bet ļoti 

priecāsimies, ja atbildēsiet). 

(atbildes skat. rezultātu aprakstā) 

 

Analizējot iegūtos datus, tika secināts, ka lielākā daļa respondentu apmeklē Valkas 

NCB, lai saņemtu un nodotu grāmatas. Iespējams, ka liela daļa bibliotēkas lietotāju nezina par 

krājuma resursu daudzveidību. Šī problēma tiek risināta 2020. gadā ievērojami papildinot 

publikācijas sociālajos tīklos par krājuma daudzveidību un bibliotēkas pakalpojumiem. 

Lielākā daļa respondentu Valkas NCB apmeklē dažas reizes gadā (31,6%), vairākas 

reizes mēnesī (29,1%), bet 28,6% respondentu bibliotēku apmeklē reizi mēnesī.  

Anketas 3. jautājumā respondenti Valkas NCB sniegtos pakalpojumus novērtē kā “ļoti 

labus”, telpas kā “ļoti labas” un apkalpošanu kā “izcilu”. Tas nozīmē, ka telpas un 

pakalpojumus nepieciešams uzlabot, lai bibliotēkas apmeklētājiem arī turpmāk būtu vēlme un 

interese nākt uz bibliotēku. Prieks par apkalpošanas un darbinieku attieksmes izcilo 

novērtējumu! 4.jautājumā, norādot bibliotēkas apmeklējuma mērķi, uzskatāmi redzams, ka 

lielākā daļa respondentu (79,6%) bibliotēku apmeklē grāmatu lasīšanai un pašizglītošanās 

nolūkos (45,9%). 

Anketas 5. – 8. jautājums atspoguļo, kā iedzīvotāji uzzina par bibliotēkas 

pakalpojumiem un cik liela nozīme ir publikācijām sociālajos tīklos. Par bibliotēkas 

aktualitātēm, pasākumiem un pakalpojumiem interesenti galvenokārt uzzina bibliotēkas 

mājaslapā Biblioteka.valka.lv un Valkas NCB Facebook lapā. Tiek norādīts, ka informāciju 

visērtāk saņemt e-pastā, kā arī no Facebook ievietotajām publikācijām. Tas nozīmē, ka tieši 

internetā Valkas NCB uzrunā un informē visvairāk iedzīvotāju. 

9. jautājumā noskaidrots, ka bibliotēku lietotāju uzmanību visvairāk piesaista ikmēneša 

jauno grāmatu dienas, izstādes un pasākumi. Diemžēl 2020. gadā vairāku klātienes pasākumu 

norise bija ierobežota. Lai turpinātu piesaistīt bibliotēkas apmeklētāju uzmanību, tika veidotas 

virtuālās aktivitātes. 

No 10. un 11. jautājuma atbildēm var secināt, ka ir nepieciešama lielāka kopkataloga 

popularizēšana un reklamēšana, jo 36,7% respondentu zina, kas ir Valkas, Smiltenes, Strenču 

novada bibliotēku kopkatalogs, taču 35,7% nezina vispār. Kopkataloga lietotāji nosauc šādus 

http://www.biblioteka.valka.lv/
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lietojuma mērķus: esmu saņēmusi grāmatas, kuras nav uz vietas Valkas bibliotēkā; lai rezervētu 

jaunākās grāmatas, iestātos rindā; paskatos grāmatu pieejamību un anotācijas; lai pasūtītu 

grāmatas; pārskatu jaunākos ieguvumus un pie reizes pārbaudu, kādus izdevumus esmu 

ieguvusi un, ja nepieciešams, pagarinu izmantošanas laiku. 

12. jautājumu atbildēs par izmantotajiem Bērnu literatūras nodaļas pakalpojumiem tika 

secināts, ka Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa lielākajai daļai respondentu nav aktuāla. Taču 

tie, kuriem šī nodaļa ir būtiska, galvenokārt, to izmanto grāmatu nodošanai un saņemšanai, kā 

arī dalībai lasīšanas veicināšanas programmā “BJVŽ”. Uz 13. jautājumu 41,8% respondenti 

norāda, ka viņu paziņu lokā ir maz jauniešu (13 – 18 g.), kuri apmeklē bibliotēku un izmanto 

tās sniegtos pakalpojumus, taču lielākā daļa respondentu atbildējuši, ka viņu paziņu ir lokā 

jaunieši, kuri apmeklē bibliotēku (54,1%). 

Ir vērts ieskatīties 14. jautājumā respondentu ieteikumos, kā bibliotēkai piesaistīt vairāk 

jauniešus vecumā no 13 – 18 g.: noteikti ar jauniešiem interesantu vidi un jaunākajām 

tehnoloģijām; aicināt jauniešus iesaistīties bibliotēkas darbībā, pasākumos utt.; starp 

piedāvātajām grāmatām, ne tikai jauniešu piesaistei, bet arī pieaugušo piesaistei, varētu būt 

vairāk grāmatu angļu valodā, jo latviešu valodā tiek tulkots salīdzinoši maz grāmatu; tas ir 

audzināšanas jautājums, un princips (prasība), kas jāpieprasa bērnam gan no skolas, gan 

ģimenes puses; bibliotēkai jārunā ar pedagogiem un sabiedrību; jauniešu gaumei piemēroti 

iekārtota telpa, ar mūzikas aparātu, kādiem datoriem, kur var pozitīvā vidē dzīvoties, runāties; 

jābūt viņu vecuma žurnāliem; ar iespēju uzvārīt tēju bez maksas un papīra krūzītes, atļaut ņemt 

līdzi maizītes, konfektes, cepumus, atļaut jauniešiem pašiem organizēt pasākumus bibliotēkā, 

pierādot, ka bibliotēka ir forša vieta, kur sanākt kopā pavadīt laiku. 

Anketas 15., 16. jautājumā tika noskaidrots par iespējamiem jauniem pakalpojumiem 

un to nepieciešamību Valkas NCB. Par nepieciešamību bibliotēkā izmantot datorus ar 

audiovizuālajām programmām, lielākā daļa respondentu atbildējuši, ka vajadzētu, bet paši tās 

neizmantotu. Ceturtā daļa, proti 26 respondenti, norāda, ka vajag un paši izmantotu. Tas Valkas 

novadā ir salīdzinoši liels skaits interesentu. Tādējādi var secināt, ka lietotāji atbalsta 

bibliotēkas pakalpojumu modernizēšanu, atbalstot gan novitāti tehnikas izmantošanā, gan 

bibliotēku telpu labiekārtošanā individuālam/ grupu darbam. 17. jautājumā vēlējāmies 

noskaidrot, vai būtu nepieciešams ieviest jaunu komunikācijas kanālu Whatsapp ziņojumi. Kā 

redzams atbildēs, 58,2% respondentu norādījuši, ka nevēlētos saņemt informāciju par 

bibliotēkas jaunumiem mobilajā aplikācijā Whatsapp. 
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Analizējot respondentu vecumu, var secināt, ka galvenokārt tie ir bijuši iedzīvotāji 

vecumā no 45 un vecāki (62,1% jeb 59 resp.), vairums no tiem ir strādājoši cilvēki (59,2% jeb 

58 resp.), kā arī pensionāri (14,3% jeb 14 resp.). 

 

 

5.5. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  
 

Pārskata periodā Valkas reģionā darbojās viens Ārējās apkalpošanas punkts 

Lobērģos (ĀAP Lobērģos). Tas apmeklētājiem atvērts 3 dienas nedēļā, pēc pieprasījuma 

grāmatas un periodiskie izdevumi tiek piegādāti lasītājiem uz mājām. Bibliotēkā strādā viens 

darbinieks uz 0,5 slodzi ar vairāk kā 40 gadu pieredzi bibliotēkas darbā. Iedzīvotāju skaits 

Loberģos pēdējos gados ir nemainīgs; 168 iedzīvotāji, no tiem 40% ir bibliotēkas lietotāji. 

2020. gadā bibliotēkā noticis viens pasākums, jo no plānotajiem 5 nācies atcelt 4, kā arī 

izvietotas izstādes, un ĀAP Lobērģos ir svarīga vieta socializācijai, īpaši gados veciem 

apmeklētājiem. 

 

5.6. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām 

vajadzībām 
 

Valkas reģiona bibliotēku pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

pārskata periodā nav mainījusies. Puse bibliotēku jeb 48% nav pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Dažu bibliotēku vadītājas gan norāda, ka līdz šim nav bijusi tāda nepieciešamība 

un vajadzības gadījumā tiktu meklēti risinājumi. 

 

5.7. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai 

interešu grupām  
 

Valkas NCB 2020. gadā tika iecerēts turpināt organizēt profesionālās un jaunākās 

literatūras apskatus pedagogiem un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk tekstā – PII) 

darbiniekiem, kā arī grāmatu saņemšanu/nodošanu uz vietas šajā iestādē. Diemžēl, notika tikai 
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viens pasākums februārī. Publikācijās internetā tiek izmantota mirkļbirka 

#Grāmatasdodaspielasītājiem. 

Pārskata periodā Valkas NCB notikuši 12 klātienes pasākumi. Janvārī Valkas mākslas 

skolā notika novadnieces Tamāras Elziņas dzejas grāmatas “Ārpus laika” atklāšana. 

Valkas NCB Lasītāju apkalpošanas nodaļā apmeklētājus priecēja gleznu izstāde krustdūrienu 

tehnikā “Kad dvēsele atpūšas”, ar darbu autori varēja tikties izstādes atklāšanas pasākumā. 

Tikpat cerīgi turpinājās ieplānotie pasākumi februārī un marta sākumā. Projekta “Notikums. 

Autors. Lasītājs.” ietvaros tikšanās ar Ingunu Cepīti, grāmatas “Ulsiks” autori, notika plašā 

interesentu lokā. Pasākums no visiem līdz šim bibliotēkā notikušajiem atšķīrās ar Valkas 

senioru kora “Dziesmu rota” piedalīšanos, kas deva īpašu noskaņu (skat. TE). 

Otrs projekta “Notikums. Autors. Lasītājs.” pasākums, 

kas notika Valkas J.Cimzes ģimnāzijā, bija tikšanās ar raidījuma 

“Literatūre” veidotājiem Martu Selecku un Gustavu Terzenu. 

Arī šī tikšanās bija iedvesmojoša, pat rezultatīva, jo tajā pašā 

dienā kāds no skolēniem izteica vēlmi izlasīt Jāņa Jaunsudrabiņa 

“Balto grāmatu”.  

Sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību šo pavasara posmu noslēdza visvairāk apmeklētais 

un nozīmīgākais pasākums – tikšanās ar rakstnieci, publicisti un sabiedrisko darbinieci Marinu 

Kosteņecku (skat. TE). Ļoti priecēja, ka šajā sarunā piedalījās ne vien vecāka gadagājuma 

valcēnieši, kas personīgi bija iesaistīti tik svarīgajos notikumos Latvijas Republikas 

atjaunošanas laikā, bet arī jaunieši, kuriem bija iespēja izjust un dzirdēt šo vēstures posmu no 

dzīva aculiecinieka stāstījuma. 

Valstī izsludinātās ārkārtējā situācijas dēļ uz citu norises laiku nācās pārcelt projektā 

“Notikums. Autors. Lasītājs.” paredzētās tikšanās jūlijā ar rakstnieci Maiju Krekli (skat. TE) 

un augustā ar grāmatu autori Elvitu Ruku (skat. TE). 

Notika vēl daži izstāžu atklāšanas pasākumi ar ierobežotu apmeklētāju skaitu un ar 

bažām tika gaidīts rudens, kad 3. oktobrī bija paredzētas Valkas novada Dzejas dienas. Lai ar 

satraukumu un izmaiņām, Valkas novada Dzejas dienu pasākums 

“Latgaliešu dzeja Ziemeļvidzemes pakalnos” notika, vienam no 

dzejniekiem, daugavpilietim Valentīnam Lukaševičam tomēr 

neierodoties. Pasākumā tradicionāli pulcējās dzejas mīļotāji Valkas 

mākslas skolā, un jau sesto gadu šis bija īpaši vienojošs notikums, kad 

sastopas dzīves poētiskā un sadzīviskā puse tādā žanrā kā dzeja 

(skat TE). 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/gr%C4%81matasdodaspielas%C4%ABt%C4%81jiem?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUD1QHW-CPYktfWnZro2DzRgpsuD1mOoexYL4kb7heS_XqOPPfpkN3yg8Op3pXfvc-Twv4J2bzOqA-kQ31RELYwgggqQh_fIzg8et1oaZQZQmwihQm8foFJ1h0g16o7_ygzrXgCjFRa-TErsJysliT21p7Eh4bcN8YTqmAlRpF2wGovq1aLD1Oh8Py3n1kdJAM&__tn__=*NK-R
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/tiksanas-ar-rakstnieci-ingunu-cepiti-4februari
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/tiksanas-ar-rakstnieci-marinu-kostenecku-5marta-foto-dpuce
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/tiksanas-ar-rakstnieci-maiju-krekli-29julija
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/tiksanas-ar-gramatu-autori-scenaristi-elvitu-ruku-27augusta
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/valkas-novada-dzejas-diena-3oktobri


42 

Taču nerealizēti un atcelti 2020. gada laikā palika četri izsludinātie pasākumi: divu 

izstāžu atklāšanas, novadniecei, dzejniecei Velgai Krilei veltīts piemiņas pasākums un 

Ziemassvētku dekoru meistarklase. 

Viena no Valkas NCB lietotāju mērķgrupām ir interneta lietotāji. Šai mērķgrupai 

2020. gadā virtuālās aktivitāšu skaits pieauga gan dažādības, gan skaita ziņā. 

Valkas NCB veidotās virtuālās aktivitātes. 

 Konkurss Valkas NCB Facebook lapā “Sveicam Igaunijas Republiku 102. dzimšanas 

dienā!” (skat. TE). Uzdevums komentāros ierakstīt atbildi uz konkursa jautājumiem. 

 “Esi kopā ar mums Bibliotēku nedēļā 2020!” (sagatavotas virtuālās izstādes par 

bibliotēkas vēsturi un foto albums “Tradīcijas Bērnu literatūras nodaļā”) (Skat. TE) 

 “Aicinām palikt mājās ar LALIGABA konkursam 2020 nominētajām grāmatām!” 

(Skat. TE) 

 Valkas NCB sekotājiem sociālajos tīklos padomu sērija #kodarītkadnavkodarīt, kurā 

tika sniegti padomi no bibliotēkā pieejamajām grāmatām, kā arī ieteikumi lasīt 3td.lv 

pieejamās e-grāmatas un klausīties audiogrāmatas dažādās interneta vietnēs. (Publicēti 

11 ieraksti, pievienojot mirkļbirku #kodarītkadnavkodarīt.) 

 Valkas NCB Facebook lapā akcija “Piedalies Ziemassvētku noskaņas radīšanā visa 

decembra garumā!” (skat. TE), mērķis bija profilam piesaistīt vairāk sekotāju/ 

interesentu. Piesaiste tika nodrošināta ar iesūtīto darbu autoru profilu palīdzību, 

atzīmējot autoru ierakstā, lai šo publikāciju redz arī autora draugi un draugu draugi. 

Tādējādi notiek ķēdes reakcija, kura piesaista interesentus ielūkoties Valkas NCB 

Facebook lapā un sekot tai. Akcijas uzdevums bija uzzīmēt, izveidot datorgrafikā, 

nofotografēt, nofilmēt, uzgleznot vai kā citādi radīt saturu ar Ziemassvētku tematiku. 

Akcijā piedalījās 9 dalībnieki. 

 Valkas NCB novadpētniecības materiālu popularizēšana Facebook lapā ar mērķi 

pievērst uzmanību notikumiem un faktiem senākā un nesenā Valkas vēsturē. Publicēti 

20 ieraksti, pievienojot mirkļbirku #novadpētniecībavalkasnovadā. 

 Minikonkurss Valkas NCB Facebook lapā “Vai atceries, kā sauca pirmo veikalu, kas 

Valkā tika atvērts 1994. gadā Rīgas ielas 24. namā?”. (Skat. TE). 

 Sveiciens tautas lietišķās mākslas studijai “Saulīte” tās 60. dzimšanas dienā. 

(Aicinājums ielūkoties virtuālajā novadpētniecības mapē.) (Skat. TE) 

 Iepazīsti Valku virtuāli! (Aicinājums ielūkoties 24 virtuālajās novadpētniecības mapēs). 

(Skat. TE) 

https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/photos/a.872173832803105/2993102424043558/
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/sveicam-biblioteku-nedela-2020-iedvesmo-iesaisti-iespejo-vieno
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/aicinam-palikt-majas-ar-laligaba-konkursam-2020-nominetajam-gramatam
https://www.facebook.com/hashtag/kodar%C4%ABtkadnavkodar%C4%ABt
http://www.3td.lv/
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/photos/3776094769077649
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/photos/a.872173832803105/3756702024350257/
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/-4-85
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/-4-86
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 Virtuālā izstāde “Aleksandram Pelēcim – 100: Skolotājs Valkā un Valkas meitenes”. 

(Aicinājums ielūkoties virtuālajā novadpētniecības izstādē.) (Skat. TE) 

 Virtuāla izstāde, sveicot novadnieci, literāti Ausmu Kurpnieci dzimšanas dienā. 

(Aicinājums ielūkoties virtuālajā novadpētniecības izstādē.) (Skat. TE) 

 “Muzejs ir tuvu” Valkas novadpētniecības muzejam – 50. (Aicinājums ielūkoties 

virtuālajā novadpētniecības izstādē.) (Skat. TE) 

 Virtuāla izstāde, sveicot novadnieci, operdziedātāju Silgu Tīrumu jubilejā. (Skat. TE) 

 Valkas NCB dalība Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas akcijā 

“Viena diena bibliotēkas dzīvē” akcijā #LibdayLV_2020 ar mērķi atspoguļot, kā 

novadpētniecība, viens no bibliotēku darba virzieniem, var tikt izmantota novada 

izzināšanā, gan Valkas bibliotēkā, gan citās Valkas novada piecās bibliotēkās. 

(Skat. TE) 

 Valkas NCB virtuālās aktivitātes bērniem, jauniešiem un ģimenēm: 

o Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību 2. kārtas fināls Valkas reģionā attālināti. 

(Lasīt vairāk 75.lpp.) 

o Konkurss “Spoku stāsti” un Spoku stāstu konkursa rezultāti. (Lasīt 

vairāk 79.lpp.) 

o “Bērnu rīti” ar konkursu „Vārdu spēles” un “Ieskaties ziemeļbrieža video un 

uzmini piecas mīklas!”. (Lasīt vairāk 77.lpp.) 

 

Valkas reģionā veidotās virtuālās aktivitātes. 

 Valkas NCB, Smiltenes novada bibliotēka un Strenču pilsētas bibliotēka izveidoja 

spēles “Pilsētas ABC”, iekļaujot dažādus apgalvojumus par savu pilsētu (skat. TE). 

 Smiltenes novada Birzuļu bibliotēkas vadītājas video, kā veidot papīra eņģeļus no 

nolietoto grāmatu lapām (skat. TE). 

 Smiltenes novada Lobērģu bibliotēkas virtuālā izstāde “Ziedi un kartiņas” (skat. TE). 

 

Klātienes pasākumi daudzās reģionu bibliotēkās 2020. gadā izpalika. Dzejas dienu 

pasākumi bija vieni no retajiem, kas izdevās vairākām bibliotēkām: Valkas NCB “Latgaliešu 

dzeja Ziemeļvidzemes pakalnos”, Smiltenes novada bibliotēkā “Dzimst vārdi asteru krāsās” 

(skat. TE), Palsmanes bibliotēkā “...ar lapām augšup”, Ērģemes bibliotēkā “Rudenī atgriežos 

mājās”, Blomes bibliotēkā „Kas notika pirms reiz bija” (skat. TE). 

http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/aleksandram-pelecim-100
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/sveicam-ausmu-kurpnieci-dzimsanas-diena
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/sveiciens-valkas-muzejam
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/sveiciens-dzimsanas-diena-silgai-tirumai
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3475294789157650
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/-4-94
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1106214516477398
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/photos/1138634456568737
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1034277810337736
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1030690317363152
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Vietējo mākslinieku, rokdarbnieku, kolekcionāru izstādes bibliotēkās tiek veidotas ar 

mērķi novērtēt un parādīt plašākai auditorijai pašu talantus. Tās ir iedvesmojošas un bieži tiek 

organizētas kopā ar radošām darbnīcām. 

Smiltenes novada bibliotēkā savus darbus izstādījuši: Velta Dūzele (dekoratīvo sveču 

kolekcijas izstāde), Gundega Strazdiņa (sveču liešanas radošā darbnīca), Vija Meistere 

(akvareļu darbu izstāde bibliotēkas logos “No sniegpulkstenītes līdz miķelītei”), Kornēlija 

Apškrūma (dzejnieces veidoto apsveikumu izstāde), Ilze Džonsa (darbu izstāde “Manas pirmās 

mandalas”), Inguna Ūdre (darbu izstāde “Dāvanas un dekori Ziemassvētkiem”), Deivids 

Džonss (fotogrāfiju izstāde “Zilbaltās noskaņas”), Ilze Haka ( izstāde “Rudens veltes” adīti 

dārzeņi, sēnes un augļi) (skat. TE). 

Variņu bibliotēkā Dace Grāve (gleznu izstāde, skat. TE), Palsmanes bibliotēkā Vaida 

Namniece (gleznas un māla trauki), Santa Ābele (apsveikumu kartiņas),Vineta Iņģiste (eglīšu 

rotājumi scrapbooking tehnikā, skat. TE), Jaunklidža bibliotēkā Leons Sevastjānovs 

(gleznas), Sedas pilsētas bibliotēkā (biedrības “Cerības pakāpiens” nodarbības keramikā un 

noslēgumā darbu izstāde), Strenču pilsētas bibliotēkā (Aritas Strodes-Kļaviņas foto stāstu 

izstāde “Neērtie bērni”, Lienes Siliņas gleznu izstāde “Es – cilvēks mākslā” (skat. TE), Valkas 

mākslas studijas gleznojumi uz zīda “Reālisms un fantāzija”), Bilskas bibliotēkā (L. Āboltiņas 

rokdarbu izstāde “Krāsu spēles Laimas rokdarbos”), Bilskas bibliotēkas Ārējā apkalpošanas 

punktā Lobērģos (dāliju ziedu izstāde, audzētāju pieredzes un dāliju gumu apmaiņa, skat. TE). 

Neapšaubāmi, šādas izstādes rada noskaņu un estētisku vidi bibliotēkās. Tādēļ, veidojot 

mākslas darbu izstādes, vairākām bibliotēkām nākotnē vajadzētu padomāt par vietu, kur darbi 

tiek izvietoti. Piemēram, gleznas likt uz galda vai piesliet pie sienas nav tas labākais veids. 

Smiltenes novada bibliotēkā klātienē notikuši vairāki izglītojoši pasākumi: 

pedagoģijas zinātņu doktorantes Ilgas Kušneres lekcija “Ceļš no sevis pasaulē”, AS Swedbank 

konsultantu nodarbība “Banka datorā un telefonā” (skat. TE), tikšanās ar Latvijas Nacionālā 

dabas muzeja mikoloģi un “Lielās Latvijas sēņu grāmatas” līdzautori Diānu Meieri par tēmu 

“Sēnes – vērtīgās un neparastās”. Tikšanās laikā bija iespēja klātienē aplūkot un aptaustīt 

dažādas sēnes, arī apmeklētāji tika aicināti paņemt līdzi dažādas interesantākās sēnes, piepes, 

pūpēžus u.c. Tikšanās laikā D. Meiere pastāstīja par lielo sēņu daudzveidību. Interesanti, ka ar 

sēnēm var krāsot dziju un pat izgatavot papīru (skat. TE). 

Kārķu pagasta bibliotēkā notikusi Solvitas Mertenas lekcija par alveju. Strenču 

pilsētas bibliotēkā turpinājusies tradīcija “Marta īpašais koncerts” (skat. TE). Šoreiz klātesošās 

dāmas priecēja Valmieras teātra topošie aktieri Kārlis Zahovskis, Aksels Aizkalns un 

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1051625718602945
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1057945731304277
https://www.facebook.com/palsmanekultura/posts/660827794594292
https://strencunovads.lv/lienes-silinas-gleznu-izstade-es-cilveks-maksla/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1029830104115840
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1029081970857320
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1053997101699140
https://strencunovads.lv/marta-ipasais-koncerts/
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Meinards Liepiņš, izdziedot romantiskus sveicienus dziesmās un skandējot vārsmas par 

mūžseno tēmu – mīlestību. (Skat. TE) 

 

5.8. Uzziņu un informācijas darbs 
 

Valkas NCB 

2020. gadā nācās lielāku vērību pievērst dažādu informatīvu uzrakstu par bibliotēkas 

pakalpojumu pieejamību veidošanā. Pavisam tika sagatavoti 11 informatīvi uzraksti un veiktas 

11 publikācijas bibliotēkas mājaslapā un sociālajos tīklos, lai bibliotēkas apmeklētājiem 

savlaicīgi sniegtu informāciju par valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem 

ierobežojumiem bibliotēkas darbā, kā arī paziņotu par ieplānoto pasākumu atcelšanu vai 

pārcelšanu uz citu datumu. 

Sadarbībā ar “A. W. Olsen & Partners” Valkas NCB iesaistījās Veselības ministrijas 

informatīvajā kampaņā “Viss ir Norm.a”, kuras mērķis ir uzlabot iedzīvotāju zināšanas, 

prasmes un iesaistīšanos savas un līdzcilvēku psihoemocionālās labklājības veicināšanā̄ un 

mazināt stigmu, kas saistās ar psihisko veselību. Kampaņas ietvaros bibliotēkā tika izvietoti A3 

formāta plakāti. Katrs koncepta aktivizēšanas vides plakāts tika veltīts vienam psihiskajam un 

uzvedības traucējumam. Valkas NCB, savukārt, to papildināja ar tēmai atbilstošas literatūras 

izstādēm, piemēram, par dažādām atkarībām, depresiju, ēšanas traucējumiem u.c. 

 

Pārskata periodā saņemti pieprasījumi un sniegtas plašākas uzziņas par tēmām: 

 dzimtas koka izveides iespējas daiļliteratūras darbos, 

 sporta nodarbības pirmsskolā, 

 līdzsvara attīstība pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, 

 garīgi atpalikušu bērnu psiholoģija, atpalicības cēloņi, to izpētes metodes un korekcijas 

paņēmieni, 

 vērtību skala, cilvēks kā vērtība, bērns kā vērtība skolā un ģimenē, 

 darba līgumi, darba un atpūtas laika uzskaite, darba tiesības, 

 darba apstākļi un darba vides riska faktori, 

 Eiropas Savienības tiesību sistēma, 

 lietvedība, dokumentu pārvaldība, 

 personāla vadība, saskarsme, saskarsmes māksla, 

 dzīvnieku infekcijas slimības, veterinārā receptūra, 

 datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos, 

https://strencunovads.lv/galerija/marta-ipasais-koncerts/
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 ievads pētniecībā, pētniecības teorija un prakse, 

 sociālais darbs ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, aprūpes metodes. 

 

Reģions 

Kārķu pagasta bibliotekāre sniegusi uzziņas tautas nama vadītājai, brīvā laika 

pasākumu organizatorei, sociālam darbiniekam, pagasta pārvaldniekam, Jērcēnu bibliotēkas 

kolēģei (attālināti) par bibliotēkas darbu, skolotājai stundu sagatavošanā un runas konkursam 

literārās pasakas izvēlē, vienam skolēnam un diviem studentiem patstāvīgo darbu veikšanā, 

piecas uzziņas novadpētniecībā LTV raidījuma “Tas notika šeit” sērijas par Kārķiem 

sagatavošanā (skat. TE), Madonas muzejam, advokātei Stepītei un vairākiem vietējiem 

iedzīvotājiem sava redzesloka paplašināšanā. 

Smiltenes novada bibliotēka uzsver ievērojamo interneta lasītavas apmeklējumu 

samazinājumu. Salīdzinot ar 2019. gadu, interneta lasītavas apmeklējums samazinājies par 46% 

(2019. gadā samazinājums par 34%). Tam par iemeslu ir gan novecojusī datortehnika, gan 

bibliotēku slēgšana klātienes apmeklējumam. 

 

Eiropas Savienības informācijas punkta darbība 

Pārskata periodā Valkas NCB, mainoties darbiniekiem, ESIP Valka koordinatora 

pienākumu veica vairākas bibliotekāres. Tika aktualizēta informācija bibliotēkas mājaslapā 

sadaļā “ES informācija”. Septembrī Eiropas Valodu dienas ietvaros Valkas J. Cimzes 

ģimnāzijas 4. klasēm tika rīkota viktorīna “Dažādās mēlēs”. (Skat. TE) 

ESIP Smiltene koordinatore Alda Liuke ar Europe Direct informācijas centra Valmierā 

atbalstu organizēja Eiropas valodu dienai veltītu pasākumu “ES – valodas – digitālais laikmets”, 

kurā piedalījās Smiltenes vidusskolas 10. un 11. klases jaunieši, iepazinās ar prezentāciju, 

klausījās angļu valodas skolotājas E. Babras sagatavoto apskatu “Viltus draugi” par vienādu 

vārdu nozīmi dažādās valodās. Pasākuma organizatori priecājās par jauniešu labajām 

zināšanām nelielā viktorīnā. Skolēni dalījās ar stāstiem, kā valodu pārzināšana viņiem 

palīdzējusi atrisināt dažādas dzīves situācijas. Tika apbalvoti eseju konkursa “Languages – our 

bridges to the world” (“Valodas – tilts uz pasauli”) labāko darbu autori Ance , Ginters , Sintija. 

(Skat. TE) 

 

 

 

https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/202020/tas-notika-seit-karki
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/valodas-svetki-eiropas-valodu-diena
https://smiltene.lv/blog/class/26-septembris-eiropas-valodu-diena-2/


47 

5.9. Bibliotēkas izglītojošā darbība 
 

Bibliotēkās netiek organizētas apmācību grupas, jo nav šim nolūkam piemērotu telpu 

un aprīkojuma. Apmeklētāju konsultēšana notiek individuāli, ikdienas darba procesā, sniedzot 

palīdzību interneta lietošanā, maksājumu veikšanā internetbankā, informācijas meklēšanā, 

dokumentu parakstīšanā ar drošu elektronisko parakstu (darbs ar eID karšu lietošanu), 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanā u. c. jautājumos. Smiltenes novada 

bibliotēka uzsver, ka īpaši jāstrādā ar bezdarbnieku kategoriju, kuri jāapmāca pareizi izveidot 

CV un motivācijas vēstules, jāpalīdz atrast un pārskatīt darba sludinājumus, lai cilvēki pēc 

iespējas ātrāk atgrieztos darba tirgū. 

Valkas un Smiltenes bibliotēkām veidojas veiksmīga sadarbība ar AS Swedbank. 

7. septembrī Smiltenes novada bibliotēkas interneta lasītavā iedzīvotājiem tika noorganizēta 

izglītojoša tikšanās “Banka datorā un telefonā” (skat. TE). Uz semināru un individuālajām 

konsultācijām pieteicās un atnāca 9 cilvēki. Šādā veidā iedzīvotāji tiek izglītoti par 

internetbankas lietošanas iespējām un veidiem, kā lietderīgi izmantot dažādus bankas 

pakalpojumus. Šāda nodarbība tika plānota arī Valkas NCB, taču to nācās atcelt Covid-19 

infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ. Strenču pilsētas bibliotēka “Digitālā 

nedēļa 2020” ietvaros 23.–27. martā lietotājiem attālināti tika piedāvāts noskatīties tiešraides 

no digitālās nedēļas galvenajiem pasākumiem (skat. TE). 

Ir gadījumi, kad apmeklētāji vēlas, lai bibliotēkas darbinieki palīdzētu veikt dažādus 

e-pakalpojumus, kas ietver darbu ar personas datiem. Lai mazinātu šādu gadījumu skaitu, 

bibliotēkas sadarbībā ar Swedbank plāno arī turpmāk piedāvāt iedzīvotājiem apmācību darbam 

ar interneta banku. 

 

5.10. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 
 

Valkas NCB un pārējās Valkas novada bibliotēkās lasītājiem pieejams pašvaldības 

informatīvais izdevums “Valkas Novada vēstis”, kas iznāk reizi divos mēnešos un informē par 

visiem Valkas novada domē pieņemtajiem lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, nevalstisko 

organizāciju aktualitātēm, kultūras un sabiedriskajiem notikumiem novadā. 

Valkas NCB tiek izvietotas arī citu pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju 

afišas un informatīvie materiāli par dažādiem pasākumiem un citām aktivitātēm pilsētā un 

novadā. Blakus bibliotēkai atrodas sadarbības partneris Valkas novada Tūrisma un informācijas 

birojs, kas sniedz informāciju par Valkas novadu, Latvijas/Igaunijas robežpilsētām 

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1029081970857320
https://strencunovads.lv/digitala-nedela-no-23-27-martam/
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Valku/Valgu. Ir pieejami informatīvie materiāli ne tikai par tuvākajām pilsētām, apskates 

objektiem, pasākumiem, bet arī par Valkas/Valgas pašvaldībām un to kopīgiem projektiem. 

Visaktuālākā informācija ir iegūstama internetā Valkas novada mājas lapā Valka.lv/ un 

Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja mājas lapā Visit.valka.lv/, portālā Latvija.lv/, 

kur ir iespējama arī saziņa ar vairākām valsts iestādēm. Vairumā Valkas reģiona publisko 

bibliotēku ir pieejams reģionālais laikraksts “Ziemeļlatvija”. 

Smiltenes novada bibliotēkās apmeklētājiem pieejams Smiltenes novada pašvaldības 

bezmaksas izdevums “Smiltenes Novada Domes Vēstis”. Ar aktualitātēm un notikumiem 

Smiltenes novadā var iepazīties mājaslapā Smiltene.lv/. 

Strenču novada bibliotēkās ir pieejams pašvaldības izdevums “Mūsu Novada 

Vēstis”. Strenču pilsētas bibliotēkā tiek nodrošināta informācija par Strenču novadā rīkotajām 

iedzīvotāju aptaujām un citām sabiedriskajām aktivitātēm. Bibliotēkā ir izvietots plaukts, kurā 

pieejami dažādu iestāžu izdevumi un Tūrisma informācijas centra bukleti. Jebkuram 

bibliotēkas apmeklētājam ir pieejams dators un internets, ko iespējams izmantot arī 

informācijas meklēšanai par pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

aktualitātēm. Informācija par Strenču novadu ir pieejama novada mājas lapā Strencunovads.lv. 

2020. gadā turpināts darbs pie Valkas, Smiltenes un Strenču novadu pašvaldību augstāk 

minēto izdevumu atspoguļošanas Latvijas Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā. 

 

5.11. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 
 

Valkas, Smiltenes, Strenču novada bibliotēku kopkatalogs Valka.biblioteka.lv/ALISE/ 

atspoguļo triju novadu bibliotēku krājumus: grāmatas, audiovizuālos dokumentus, 

kartogrāfiskos materiālus, nošizdevumus, attēlizdevumus, elektroniskos resursus, pārējos 

dokumentus latviešu, krievu, angļu un citās valodās. 

Šobrīd, 2021. gada janvārī, kopkatalogā ir 68596 ieraksti, atspoguļotas ziņas par 190189 

monogrāfisko resursu eksemplāriem un 20855 turpinājum resursu eksemplāriem. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ierakstu skaits ir palielinājies par 1486. Atspoguļoto 

eksemplāru skaits ir palielinājies par 3257 monogrāfiskajiem izdevumiem. Savukārt, 

turpinājum resursu skaits ir samazinājies par 153 eksemplāriem, sakarā ar norakstīšanu pēc 

īslaicīgā uzglabāšanas iemesla. 

Visas Valkas reģiona publiskās bibliotēkas (21) darbojas kopkatalogā, veicot 

informācijas meklēšanu un atlasi, veidojot lasītāju reģistru, izsniedzot un saņemot eksemplārus. 

Notiek lietotāju autorizācija. Tiek veidoti lasītāju konti. Tiek nodrošināta bibliotēku resursu 

http://valka.lv/
http://visit.valka.lv/
https://latvija.lv/
https://smiltene.lv/
http://www.strencunovads.lv/
http://valka.biblioteka.lv/Alise/
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rezervēšana pēc lietotāju pasūtījumiem un izsniegumu lietošanas termiņu pagarināšana. Tiek 

popularizēta 3td E-grāmatu bibliotēka, ievietojot informāciju tiešsaistes publiskajā katalogā 

(aktuālajās saitēs) un konsultējot lietotājus šīs iespējas izmantošanā. Visas publiskās bibliotēkas 

strādā Komplektēšanas modulī, patstāvīgi veicot resursu norakstīšanu un sūtījumu veidošanu. 

Visās bibliotēkās ir svītrkodu izdrukas iespējas. Dažas bibliotēkas veic arī kataloģizācijas 

darbības, veicot resursu aprakstus vai importējot ierakstus ar Z39.50 klienta palīdzību. Pārsvarā 

kataloģizācijas darbu, autoritatīvo ierakstu pievienošanu, aprakstu priekšmetizāciju, resursu 

attēlu un anotāciju pievienošanu, kā arī MARC ierakstu rediģēšanu veic Valkas NCB 

speciālisti. Visās publiskajās bibliotēkās apgūts un ieviests SBA modulis. Bilskas bibliotēkas 

Ārējās apkalpošanas punkts Lobērģos arī patstāvīgi veic augstāk minētās darbības. Valkas 

reģiona kopkatalogā savus krājumus atspoguļo 3 izglītības iestāžu bibliotēkas: Jāņa Cimzes 

Valkas ģimnāzijā, Smiltenes vidusskolā un PIKC “Smiltenes tehnikums”. Skolu bibliotēkas 

darbojas rekataloģizāciju režīmā. Komplektēšanas modulī veic resursu norakstīšanu vai 

nodošanu uz citiem fondiem. Smiltenes vidusskolas un PIKC “Smiltenes tehnikums” 

bibliotēkas strādā Cirkulācijas un SBA modulī. 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions

/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēk

u skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā 

ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēt

i 

lietotāji 

(2020) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplār

u 

(2020) Cirkulācij

a 

SB

A 

Komplektēšan

a 

Valkas 

reģions 
24 24 23 23 24 792 1160 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 

Autorizēti lietotāji 

(2019) 

Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

601 873 792 -9.28 

 

Tabulā uzrādīts autorizēto lietotāju skaits, kuri apmeklēja Valkas reģiona bibliotēkas 

pārskata periodā. Pavisam autorizēto lietotāju skaits reģionā uz 2020. gada nogali ir 1082, 

iepriekšējos gados: 1027 (2019) un 989 (2018). No šā skata punkta ir vērojama augšupejošā 
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dinamika. Savukārt, autorizācijas datu piešķiršanas skaits pa gadiem ir sekojošs: 230 (2018), 

149 (2019), 266 (2020). Arī šeit ir vērojams kāpums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.  

Valkas NCB informācijas sistēmas administratore un Komplektēšanas nodaļas 

speciālisti veic individuālās mācību nodarbības publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem 

BIS ALISE moduļos. Regulāri tiek sniegtas konsultācijas darbam ar sistēmu Valkas, Smiltenes 

un Strenču novada bibliotekāriem. Bibliotēku lietotāji tiek apmācīti elektroniskā kataloga 

lietošanā. 

 

5.12. Digitalizācija 
 

Valkas reģiona bibliotēkās pamatā tiek veikta tikai ar novadu un novadniekiem saistītu 

dokumentu digitalizācija. Kopkatalogā grāmatu aprakstiem tiek pievienoti ieskenēti grāmatu 

vāku attēli, anotācijās ievietoti grāmatu autoru ieraksti, autogrāfi (aizvadītajā gadā 7). 

 

5.13. Iekšzemes un starptautiskais SBA 
 

Valkas NCB 

SBA pakalpojums ieņem nozīmīgu vietu lasītāju bibliotekārajā apkalpošanā, jo visas 

grāmatas nav iespējams saņemt vietējā bibliotēkā. Pasūtot grāmatas no reģiona bibliotēkām, 

jāņem vērā grāmatas nogādāšanas iespējas, bet to ievērojami sarežģīja 2020. gadā ar Covid-19 

infekcijas izplatības saistītie ierobežojumi. To uzskatāmi demonstrē saņemto un nosūtīto 

eksemplāru statistika: abi rādītāji ir negatīvi. 

 

Tabula “SBA rādītāji Valkas NCB” 

SBA 2018 2019 2020 
% sal. ar iepriekšējo 

gadu 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu 

skaits 
228 293 131 +29; -131 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu 

skaits 
475 528 482 +26; -10 

 

Grāmatas no LNB tika saņemtas, izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus. 2020. gadā 

Valkas NCB no LNB saņemtas 34 vērtīgas grāmatas, vairākas no tām juridiska rakstura, mācību 

grāmatas studentiem (J. Neimanis “Ievads tiesībās”, “Juridisko kāzusu risināšanas tehnika”, 

L. Birziņa “Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki”, J. Pleps “Konstitucionālās tiesības”, 
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“Latvijas tiesību avoti”, “Latvijas tiesību vēsture (1914-2000)”). Vairāki interesenti izlasījuši 

Kristīnes Bārnetas grāmatu “Dzirksts” par vecāku ticību bērniem, kuri slimo ar autismu. No 

LNB pārsvarā tika pasūtīta nozaru literatūra par dažādām tēmām: cilvēka dzīve, karma, liktenis, 

sargeņģeļi, reinkarnācija, pareiza elpošana, elpošanas vingrinājumi. 

Reģiona ietvaros vislabākā sadarbība izveidojusies ar Smiltenes novada bibliotēku, kur 

kā brīvprātīgo kurjera darbu uzņēmušās darbinieces no PMLP Valkas nodaļas (gada laikā 

saņemtas 26 grāmatas). No Ērģemes pagasta bibliotēkas saņemtas 20 grāmatas, no Kārķu 

pagasta bibliotēkas 18 grāmatas. No Valkas NCB visvairāk grāmatu izsniegts Ērģemes pagasta 

bibliotēkai (166 eks.) un Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkai (86 eks.), pamatā daiļliteratūra 

krievu valodā. Smiltenes novada bibliotēkai izsniegtas 84 grāmatas, pārsvarā nozaru literatūra 

par tēmām: sporta pedagoģija, trenera rokasgrāmata, veselības psiholoģija, psihiskā 

dziedināšana, psihoanalīze. 

 

Reģions 

Tabula “SBA rādītāji reģionā” 

SBA 2018 2019 2020 
% salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
1376 1446 1064 +5; -36 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
1390 1390 1014 0; -37 

 

Valkas reģiona bibliotekāres norāda grāmatu piegādes loģistiku kā galveno problēmu 

SBA pakalpojumu pilnvērtīgā izmantošanā. Grāmatu pārvadāšanā tiek iesaistītas gan paziņas, 

gan valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kuri darba jautājumos pārvietojas starp pilsētām. 

Nav iespējams precīzi pateikt, kad lasītājam būs iespējams saņemt vēlamo izdevumu, tādēļ 

dažreiz apmeklētājs atsakās no pakalpojuma. Dažreiz, meklējot vajadzīgo izdevumu 

kopkatalogā, bibliotekārēm nākas atteikties no iespējas piegādāt grāmatu tikai sarežģītās 

loģistikas dēļ. 

Smiltenes novada bibliotēkā visaktīvākā sadarbība SBA jomā notiek ar Valkas NCB, 

grāmatas saņemtas arī no LNB, Valmieras integrētās bibliotēkas, Smiltenes novada Blomes un 

Brantu bibliotēkām. 

Jērcēnu bibliotēkas vadītāja norāda uz SBA pakalpojumu kā iespēju piegādāt saviem 

lasītājiem vēlamās grāmatas, taču tas attiecas uz senāk izdotām grāmatām. Jaunos izdevumus 

bibliotēkas nelabprāt izsniedz SBA, jo tie ir pieprasīti pašu lasītāju vidū. 
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Jaunklidža un Plāņu bibliotekāres izmanto SBA, lai piegādātu saviem lasītājiem 

grāmatas krievu valodā no Strenču un Sedas bibliotēkām, jo viņu bibliotēku krājumos tādu nav 

daudz. 

Kārķu pagasta bibliotēkas vadītāja saviem lasītājiem piegādā grāmatas no Rūjienas 

pilsētas bibliotēkas. Tā gan neatrodas Valkas reģionā, bet ir ģeogrāfiski tuvu Kārķu pagastam. 

Birzuļu bibliotēkas vadītāja grāmatas uz Smilteni vai citām pagasta bibliotēkām 

nogādā pati, ja tas ir pa ceļam, bet ierosina pārdomāt ideju par kurjera nepieciešamību vismaz 

viena novada ietvaros. 

 

5.14. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības 

jomā 
 

2020. gadā lielākās neskaidrības, uztraukums un gada beigās jau nogurums bijis sakarā 

ar Covid-19 infekcijas izplatības saistītajiem ierobežojumiem. Visas bibliotēkas pārskatos 

atzīmē, ka nav bijis iespējams sniegt bibliotekāros pakalpojumus līdz šim ierastā veidā un 

daudzumā, līdz ar to nācies pielāgoties, izdomāt veidus, kā uzturēt saikni ar bibliotēkas 

lietotājiem un nepazaudēt lasītāju interesi par bibliotēku. 

Plašāk sniegts tāds pakalpojums kā grāmatu piegāde lasītājiem uz mājām, interneta vidē 

biežāk un vairāk informācija sniegta par bibliotēkas tā brīža aktualitātēm un piedāvājumu, 

veidotas virtuālās izstādes, rīkoti konkursi, akcijas. Daudz vairāk sniegtas uzziņas pa telefonu, 

e-pastā. 

Dažas bibliotēkas norāda, ka šai laikā varēja atpūsties no klātienes pasākumiem, tādējādi 

cerot uz lielāku enerģiju tos no jauna rīkojot, gan apmeklējot, kad tas būs atļauts klātienē. 

Smiltenes novada bibliotēkā, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu interneta lasītavā, 

2021. gada budžetā pieteikts finansējums sešiem jauniem datorkomplektiem. 

 

 

6. KRĀJUMS 

6.1. Krājuma komplektēšanas politika un organizācija 

Valkas NCB 

Pārskata periodā Valkas NCB krājuma komplektēšana veikta saskaņā ar 2018. gadā 

izstrādāto dokumentu “Valkas NCB krājuma organizācijas un attīstības politika 2018. – 

2020. gadam”, kas apstiprināts 2018. gada 23. martā. Tajā izvērtēts bibliotēkas krājums, tā 
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attīstības dinamika, kvalitāte, glabāšanas principi, norādīti mērķi, uzdevumi, jaunieguvumu 

izvēles kritēriji, komplektēšanas avoti, resursu izslēgšanas noteikumi, dāvinājumu pieņemšanas 

politika. Pārskata gada prioritātes: 

 krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma palielināšana, 

 maksimāla bērnu, oriģinālliteratūras un novadpētniecības jaunieguvumu skaita 

palielināšana, 

 krājuma saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana, apgrozījuma, u.c. krājuma 

kvalitātes rādītāju pieaugumu sasniegšana. 

 

Reģions 

Valkas reģionā katrai pagasta bibliotēkai izstrādāta atsevišķa, vietējai situācijai 

atbilstoša krājuma komplektēšanas politika, pēc kuras tās vadās, organizējot darbu ar krājumu. 

Tiek ņemti vērā arī akreditācijas un inventarizācijas komisijas ieteikumi bibliotēkas krājuma 

kvalitātes uzlabošanai. Pārskata gada prioritātes: 

 krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma palielināšana, 

 maksimāla bērnu un oriģinālliteratūras jaunieguvumu skaita palielināšana, 

 krājuma saturiskās un fiziskās kvalitātes uzlabošana, apgrozījuma, u.c. krājuma 

kvalitātes rādītāju pieaugumu sasniegšana, 

  procentuāli palielināt finansējumu grāmatām attiecībā pret periodiskajiem 

izdevumiem. 
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6.2. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019* 2020 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 
10747 9364/10804 10644 -14,8; +13,7 

t. sk. grāmatām 8165 6864 8206 -18,9; +19,6 

t. sk. bērnu grāmatām 1898 1577 1958 -20,4; +24,2 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 2247 2082 2144 -7,9; +3 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 
2,08 2,1 2,1 +0,1; 0 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 10791 9364 10644 -15,2; +13,7 

*Finansējums krājumam uz 1 iedz. pilsētā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2019) ņemts pašvaldības piešķirtais 

(10804), pārējās pozīcijās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir analizēts iztērētais (9364). 

 

Pārskata gadā krājuma komplektēšanas finansiālā nodrošinājuma rādītājs procentuāli ir 

palielinājies. Līdz ar to pieaugums vērojams visās pozīcijās. Īpašs prieks par pieaugumu bērnu 

grāmatām (+ 24,2%). No kopējā grāmatu finansējuma bērnu grāmatu iegādei izlietots 23%, kas 

arī ir palielinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 6%, tomēr nav sasniedzis krājuma attīstības 

politikā paredzētos 25%. Tāpēc jāturpina aktīvāk komplektēt grāmatas bērnu auditorijai. 

Finansējuma sadalījums 79,9% grāmatu u.c. izdevumu un 20,1% periodikas iegādei 

norāda, ka grāmatu iegāde izvirzīta kā prioritāte. Finansējums ir pietiekošs jaunu, kvalitatīvu 

resursu iegādei, jo grāmatu izdevniecību piedāvājums ir samazinājies, un katrai iegādātajai 

vienībai tiek daudzpusīgi vērtēta satura un fiziskā  kvalitāte, kā rezultātā nereti tiek pieņemts 

kritisks lēmums neiegādāties resursu. 

Par piešķirto finansējumu (8500 EUR) iegādātas 862 grāmatas u.c. resursi (neieskaitot 

periodiku), tātad vienas vienības vidējā cena ir 9,86 EUR. 

Piešķirtais finansējums krājumam uz vienu iedzīvotāju Valkas pilsētā saglabājies 

iepriekšējā gada līmenī 2,1 EUR. 

79,5% grāmatu iepirktas SIA “Jānis Roze” Valkas veikalā, 20,4% IK “Virja AK” 

izbraukumu tirdzniecībā, šeit arī grāmatas krievu valodā. Periodiskie izdevumi abonēti, 

VAS “Latvijas Pasts”, izmantojot elektroniskās abonēšanas sistēmu, SIA “Izdevniecība Dienas 
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Mediji” un SIA Izdevniecība “Dienas Žurnāli”, sazinoties telefoniski, bērnu žurnāli 

izdevniecības SIA “Egmont Latvija” bāzē, sazinoties e-pastā. 

 

Reģions 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 
% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 42522 43434 44089 +2,14; +1,51 

t. sk. grāmatām 27363 27789 28010 +1,56; +0,8 

t. sk. bērnu grāmatām (pirmssk. un sākumsk.) 4128 3965 4160 -4,11; +4,92 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 14901 15177 15366 +1,85; +1,25 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 
1,71 1,76 1,8 +2,9; +2,27 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā 42599 43434 44089 +1,96; +1,51 

 

Valkas reģiona bibliotēkās finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai 

pārskata periodā palielinājies par 1,51%. Šāds palielinājums ir ļoti minimāls un nepietiekams, 

jo nenosedz izdevumu cenu kāpumu. Tāpat ir ar grāmatām, pieaugums nepietiekams. Labs 

finansējuma pieauguma rādītājs ir bērnu grāmatām. Tātad ir piestrādāts pie pārskata gada 

prioritātes – bērnu grāmatu skaita palielināšanas. Bērnu resursu (neieskaitot periodiku) iegādei 

atvēlēti 14,5% no kopējā grāmatu finansējuma. 

Par piešķirto finansējumu (28696 EUR) iegādātas 2917 grāmatas u.c. resursi 

(neieskaitot periodiku), tātad vienas vienības vidējā cena ir 9,84 EUR. 

Pārskata gadā grāmatām u.c. resursiem atvēlēti 65%, periodikas iegādei 35% no kopējā 

finansējuma. Šie skaitļi, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, nav mainījušies. Būtu vēlams lielāks 

procentuālais iedalījums grāmatām. 

Finansējums krājumam uz vienu iedzīvotāju Valkas reģionā salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu, palielinājies par 2,27%, jo pašvaldības piešķirtais finansējums nedaudz 

palielinājies un iedzīvotāju skaits samazinājies. Vairākums bibliotekāru vērtē, ka krājuma 

komplektēšanai piešķirtais finansējums ir nepietiekošs, tādēļ nopietni jāizvērtē vajadzības, 

iespējas un piedāvājums, katras konkrētās grāmatas nepieciešamība un efektivitāte. 
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Tabula “Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai reģiona novados” 

 2018 2019 2020 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

novadā 

2019 2020 

Valkas novads 21520 21328 20612 -0,9; -3,47 2,4 2,4 

Smiltenes 

novads 
15096 15921 17139 +5,5; +7,7 1,3 1,36 

Strenču novads 5983 6184 6338 +3,4; +2,5 1,9 1,97 

 

Līdzekļu piešķīrums starp pagastiem un novadiem ir atšķirīgs. Valkas novadā 

finansējums samazinājies, tomēr, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, ir visaugstākais starp novadiem. 

Smiltenes novada bibliotēkām finansiālais nodrošinājums grāmatām tiek piešķirts, ņemot vērā 

iedzīvotāju skaitu. Aprēķinot summu grāmatu iegādei 2020. gada budžetā, tika palielināts 

kritērijs uz vienu iedzīvotāju no 0,75 uz 0,82 EUR, tomēr tas joprojām ir nepietiekams. Kopējais 

finansējums pieaug, un tas ir pozitīvi, jo finansējums uz vienu iedzīvotāju ir vismazākais starp 

novadiem. Smiltenes novada bibliotēkās neapmierina ievērojami lielāks procentuālais 

iedalījums seriālizdevumiem (39%), kas neatbilst normai (70% grāmatām un 30% 

seriālizdevumiem). 

Strenču novadā krājuma komplektēšanai piešķirto līdzekļu apmērs pieaug, tas nodrošina 

arvien lielāku izvēles brīvību un elastību krājuma pārvaldības procesos, gan iegādājoties jaunus 

izdevumus, gan piekomplektējot trūkstošos vai nolietotos eksemplārus, kā arī nodrošinot 

lasītājus ar pieprasītāko izdevumu dubletiem. 

 

6.3. Rekataloģizācija 
 

Valkas NCB 

Grāmatu u.c. resursu retrospektīvā rekataloģizācija pabeigta 2014. gadā. Pārskata gadā 

rekataloģizēti 967 periodisko izdevumu eksemplāri, kas ir 46% no kopējā jaunieguvumu skaita. 

 

Reģions 

Pārskata gadā publiskajās bibliotēkās rekataloģizēti 9378 periodisko izdevumu 

eksemplāri, kas ir 62% no kopējā jaunieguvumu skaita. 
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Grāmatu rekataloģizācijas darbs turpinās 3 skolu bibliotēkās. Uz 01.01.2021. 

rekataloģizēti: 

 2019 2020 Rekat. no kopskaita % 

PIKC “Smiltenes tehnikums” bibliotēka 354 43 7710 no 12092 63,8 

Smiltenes vidusskolas bibliotēka 3476 3246 33967 no 34420 98,7 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotēka 2555 3936 20437 no 31316 65,3 

 

Kopā rekataloģizēti 62114 eks. no 77828 (79,8%). Smiltenes vidusskolas bibliotēka ir 

ļoti tuvu procesa finišam. 

 

6.4. Krājuma pārbaude (inventarizācija) 
 

Valkas NCB 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta. 

 

Reģions 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude veikta Strenču novadā Strenču pilsētas 

bibliotēkā un Jērcēnu pagasta bibliotēkā, Smiltenes novada Birzuļu bibliotēkā. Krājuma 

pārbaude veikta, izmantojot BIS ALISE Inventarizācijas moduli. Ziņas par krājuma stāvokli uz 

konkrēto datumu iegūtas, izmantojot BIS ALISE piedāvātās iespējas (inventāra grāmata, SUG). 

Pagastu bibliotēku krājumu inventarizācijās piedalās Valkas NCB darbinieki: sistēmas 

administrators un citi darbinieki pēc vajadzības, lai nodrošinātu darba grupas pie vismaz trim 

datoriem. Darbs nesagādāja grūtības, jo palīdzēja iepriekšējās 17 inventarizācijās gūtā pieredze, 

savlaicīga darbu plānošana un sakārtotie krājumi. Te vieta uzteikt Jērcēnu bibliotekāres Ilvijas 

Ķimses uzņēmību, centību, precizitāti, enerģiju, vienai veicot svītrkodu skenēšanu Covid-19 

infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu laikā. Par šo pasākumu darbiniece saka: 

“Inventarizācija tika veikta, izmantojot BIS ALISE, kas bija ļoti raiti un parocīgi.” 

Konstatēts, ka uzskaites dokumenti aizpildīti un izdrukas no BIS ALISE veiktas daļēji, 

krājums nodaļu ietvaros nav sakārtots alfabēta secībā. Konstatēti nelieli krājuma iztrūkumi 

pieļaujamo normu robežās. Atklātās kļūdas (neuzskaitīti, norakstīti, nolietoti eksemplāri 

krājumā) minimālas. Tās novērstas. Ieguvums ir darbā pieļauto kļūdu apzināšana, analizēšana, 

precizēta uzskaite, uzlabota darba kvalitāte. 
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6.5. Krājuma rādītāji 
 

Valkas NCB 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019* 2020 
% salīdzinot ar iepr. 

gadu 

Jaunieguvumi kopā 2208 2186+163=2349 2097 -1; -4,2 

t. sk. grāmatas 1093 996+163=1159 1099 -9,7; +10,3 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 196 202+62=264 251 +3,1; +24,3 

t. sk. bērniem (pirmssk. un 

sākumsk.) 
277 226+8=234 280 -22,6; +23,9 

Izslēgtie dokumenti 2540 2375 3921 -6,9; +65,1 

Krājuma kopskaits 35530 35504 33680 -0,7; -5,4 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,72 0,70 0,65 -2,9; -7,7 

Periodisko izdevumu apgrozība 9,49 8,37 4,72 -13,4; -77 

Kopējā krājuma apgrozība 1,29 1,17 0,9 -10,3; -30 

*2019. gada rādītāju ailē analizēts pirmais skaitlis, jo tas ir reālais jaunieguvumu 

skaits. Otrais skaitlis ir no Omuļu bibliotēkas saņemtās grāmatas, sakarā ar krājuma 

likvidāciju. 

 

Pārskata periodā periodisko izdevumu samazinājums ietekmējis kopējo jaunieguvumu 

skaitu, kas ir ar mīnus zīmi. Pārējie krājuma kustības rādītāji ir ar plus zīmi, jo palielinājies 

pašvaldības finansējums un realizēti LNB projekti. Visvairāk iepriecina jaunieguvumu 

palielinājums bērniem (23,9%), jo tā bija viena no 2020. gada krājuma komplektēšanas 

prioritātēm. Panākts latviešu daiļliteratūras jaunieguvumu skaita palielinājums, kas arī bija 

viena no šā gada prioritātēm. 22,2% no jaunieguvumiem ir latviešu daiļliteratūra (neieskaitot 

periodiku), kas ir par 3,6% vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Krājuma komplektēšanas avoti 2020. gadā ir pirkumi, abonēšana, dāvinājumi, projektos 

iegūtās grāmatas (LNB projekti: “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” 16 grāmatas par 

131,73 EUR un “Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” 52 grāmatas par 

551,10 EUR). 
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Jaunieguvumi sastāda 6,2% no kopējā krājuma, tie ir 2097 resursi par 12594,09 EUR 

(ieskaitot periodiku). Neieskaitot periodiku iepirkti 862 resursi (76,3%), dāvinājumos saņemti 

268 resursi (23,7%). Pārskata gadā dāvinājumu skaits samazinājies par 73 vienībām, iepirkto 

resursu skaits palielinājies par 115, salīdzinot ar 2019. gadu. Tātad galvenais finansējuma avots 

ir pašvaldības budžets. 

Daiļliteratūra sastāda 612 (54,2%) vienības, nozaru literatūra 238 (21%) un bērnu 

literatūra 280 (24,8%) vienības no jaunieguvumiem (neieskaitot periodiku). Iegādājoties 

daiļliteratūru, tiek izvērtēta satura un fiziskā kvalitāte. Nozaru literatūra komplektēta, vadoties 

no apmeklētāju pieprasījuma un bibliotēkas profila, izvērtējot izdevumu saturu. Par nozaru 

literatūru ir izdarīts secinājums, ka pietrūkst jaunu, kvalitatīva satura izdevumu, piemēram, par 

pedagoģiju, par sociālo darbu, juridiskā literatūra. Bērnu literatūras iegādē prioritāte ir 

oriģinālliteratūrai, saturiski augstvērtīgām tulkotām grāmatām, attīstošām galda spēlēm, 

izdevumiem, kas rosina bērnus uzzināt, mācīties, darboties, attīstīties. 

Jaunieguvumu sadalījuma izvērtējums pa izdevumu veidiem: 

Izdevuma veids 
Skaits (%) 

2019 2020 

Periodiskie izd. 1097 (50,2) 967 (46,1) 

Grāmatas 996 (45,6) 1099 (52,5) 

Audiovizuālie res. 69 (3,2) 7 (0,3) 

Kartogrāfiskie res. 4 (0,2) 0 

Nošizdevumi 7 (0,3) 5 (0,2) 

Nepublicētie dok. 1(0) 1 (0) 

Pārējie res. 12 (0,5) 18 (0,9) 

 

Iepriecina tas, ka palielinājies grāmatu un pārējo resursu (spēles) skaits. Apbēdina ļoti, 

ka samazinājies audiovizuālo resursu skaits. 

Abonēti un dāvinājumos saņemti: 

Izdevuma tips 

Nosaukumi 

2019 2020 

Žurnāli 68 62 

Laikraksti 16 11 
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Pārskata gadā izslēgto resursu skaits ievērojami palielinājies, jo sakarā ar Covid-19 

infekcijas izplatības saistītiem ierobežojumiem samazinājās klātienes apmeklējumi un 

atbrīvojās laiks darbam ar krājumu un tā kvalitātes uzlabošanai, neaktuālu, nekvalitatīvu resursu 

rekomplektēšanai. Tā rezultātā krājums samazinājies par 5,4%. Tas sekmēs krājuma kvalitātes 

rādītāju uzlabošanos. Izslēgti 11,6% resursi (nolietoti, novecojuši pēc satura, lieki eksemplāri, 

maz izmantoti, īslaicīga glabāšanas termiņa), kas no kopējā krājuma ir 3921 resursi par 

5993,93 EUR (ieskaitot periodiku). 

Krājuma kopskaits samazināts, lai uzlabotos krājuma kvalitātes rādītāji. Krājuma 

apgrozība samazinājusies, jo samazinājies izsniegums. 

Regulāri tiek strādāts pie fiziski nolietotu grāmatu apmaiņas pret labākā stāvoklī 

esošām. Tās tiek iegūtas, izvērtējot iedzīvotāju dāvinājumus, apmeklējot Rīgas Centrālās 

bibliotēkas repozitārija apmaiņas krājumu (85 grāmatas) un LNB Brīvpieejas apmaiņas 

krājumu. 

Ziņas par krājuma apjomu un skaitliskais un procentuālais sadalījums pa izdevumu 

veidiem, nozarēm un valodām apskatāms Valkas NCB mājaslapā. 

 

Reģions 

 2018 2019* 2020 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Jaunieguvumi kopā 14546 14922+404=15326 15052 +2,6; +0,9 

t. sk. grāmatas 4278 4243+400=4643 5295 -0,8; +24,8 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 1025 1152+157=1309 1944 +12,4; +68,8 

t. sk. bērniem (pirmssk. un sākumsk.) 842 716+38=754 1482 -17,6; +106,9 

Izslēgtie dokumenti 16037 20148+404=20552 17472 +25,6; -15,3 

Krājuma kopskaits 155841 150615 148195 -3,5; -1,6 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,65 0,66 0,59 +1,5; -11,8 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,4 3,9 2,78 -12,8; -40,3 

Kopējā krājuma apgrozība 1,16 1,11 0,88 -4,5; -26,1 

*2019. gada rādītāju ailē analizēts pirmais skaitlis, jo tas ir reālais jaunieguvumu skaits. Otrais skaitlis 

ir no Omuļu bibliotēkas saņemtās grāmatas, sakarā ar krājuma likvidāciju. 

http://biblioteka.valka.lv/lv/par-mums-1/krajums-1
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Pārskata periodā jaunieguvumu skaits palielinājies. Tas sasniegts, pateicoties 

realizētajiem LNB projektiem, kas devis iespēju ievērojami palielināt latviešu daiļliteratūras un 

bērnu grāmatu skaitu. Paldies LNB speciālistiem par doto iespēju pašām reģiona bibliotēkām 

veikt izvēli no piedāvātā grāmatu saraksta un tādā veidā papildināt krājumus ar kvalitatīvu 

Latvijas izdevēju produkciju. 

2020. gadā jaunieguvumi sastāda 10,2% no kopējā krājuma, tie ir 15052 resursi par 

60529,94 EUR (ieskaitot periodiku). Neieskaitot periodiku, iepirkti 2917 (51,4%) resursi, 

dāvinājumos saņemti 2757 (48,6%) resursi, tai skaitā projektos iegūtās grāmatas (“Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2020” 196 grāmatas par 1564,65 EUR un “Vērtīgo grāmatu iepirkums 

publiskajām bibliotēkām” 1034 grāmatas par 8476,30 EUR). Valkas reģionā galvenais 

finansējuma avots ir pašvaldības budžets. 

Pagastu bibliotekāri turpina atzīt, ka jūtams jauno grāmatu trūkums. Varbūt jācenšas 

vairāk izmantot izdevniecību piedāvātās atlaides. 34,3% no jaunieguvumiem ir 

oriģinālliteratūra (neieskaitot periodiku). Tas liek secināt, ka lauku lasītāji mīl lasīt latviešu 

daiļliteratūru. Daiļliteratūra sastāda 57,8%, nozaru literatūra ir 16% un bērnu literatūra ir 26,2% 

no jaunieguvumiem (neieskaitot periodiku). 

Izslēgtie resursi samazinājušies, jo ievērojams izslēgšanas darbs tika veikts iepriekšējā 

pārskata gadā un 2019. gada norakstīšanu mākslīgi palielināja Omuļu bibliotēkas likvidācija. 

Izslēgti 11,8% resursi (nolietoti, novecojuši pēc satura, lasītāju nozaudēti, lieki eksemplāri, maz 

izmantoti, nav atgūstami, inventarizācijā iztrūkstoši, īslaicīga glabāšanas termiņa), kas no 

kopējā krājuma ir 17472 resursi par 14306,41 EUR (ieskaitot periodiku). Izslēgto resursu skaits 

pārsniedz jaunieguvumu skaitu par 2420 (16%). Tas ir pozitīvi, jo samazina krājuma kopskaitu, 

rezultātā paaugstina tā kvalitāti. 

Krājuma apgrozība samazinājusies visos veidos, jo samazinājies izsniegums Covid-19 

infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ. 

Abonēti un dāvinājumos saņemti: 

Izdevuma tips 

Nosaukumi 

2019 2020 

Žurnāli 97 99 

Laikraksti 23 17 

 



62 

6.6. Datubāzes 
 

Valkas NCB 

Valkas NCB apmeklētājiem pieejamas abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika.lv un 

Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv. Ar datubāzēm un tajās atrodamo informāciju apmeklētāji 

var iepazīties bibliotēkas mājaslapā sadaļā “Pakalpojumi” > “Autorizētās datu bāzes”. 

 

Tabula “Valkas NCB pieejamo datubāzu izmantošana” 

Datubāze 2018 2019 2020 

% sal. ar 

iepriekšējo 

gadu 

2018. g. 

attālināto 

lietotāju 

skatījumi un 

sesijas 

2019. g. 

attālināto 

lietotāju 

skatījumi un 

sesijas 

2020.g. 

attālināto 

lietotāju 

skatījumi un 

sesijas 

Letonika 349 262 150 -33; -75 1203/675 466/219 412/214 

News 620 568 142 -9; -300    

 

Datubāzes Letonika.lv izmantošana pie bibliotēkas datoriem samazinājusies par 75% 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tas ir likumsakarīgi, ņemot vērā Covid-19 infekcijas 

izplatības saistītos ierobežojumus bibliotēkas darbā. Attālināto lietotāju aktivitāte darbā ar 

datubāzi ir palikusi iepriekšējā gada līmenī. 

Ievērojami samazinājies News.lv skatījumu skaits. Lielāko daļu 2020. gada Valkas NCB 

Periodikas lasītavā tika ierobežots uzturēšanās laiks, tādēļ apmeklētāji pārsvarā veica tikai 

preses izdevumu apmaiņu. Iepriekšējos gados skolēni meklēja materiālus saviem zinātniski 

pētnieciskajiem darbiem, pagājušajā gadā šis pakalpojums nebija aktuāls. 

 

Reģions 

Valkas reģiona bibliotēkās datubāzu izmantošanu raksturojošie rādītāji ir ļoti atšķirīgi. 

Bibliotekāres norāda, ka Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ samazinājies 

to apmeklētāju skaits, kuri interesējas par datubāzēs atrodamo informāciju. No otras puses, 

vairākas reģiona bibliotēkas izmantojušas 2020. gada īpašo darba grafiku, lai strādātu pie 

novadpētniecības materiālu papildināšanas un sakārtošanas, iegūstot informāciju abonētajās 

datubāzēs un Periodika.lv. Šīm bibliotēkām datubāzu izmantošanas statistika ir iepriecinoša. 

Tas nozīmē, ka datubāzu popularitāte bibliotēkās joprojām ir lielā mērā atkarīga no bibliotekāru 

iniciatīvas. 
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Tabula “Reģionā pieejamo datubāzu izmantošana” 

 

Bibliotēka 

Datubāze Letonika.lv 

(skatījumi) 
Datubāze News.lv 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1. Valkas pilsētas 1552 262 546 620 568 142 

2. Smiltenes novada 717 1238 457 743 805 355 

3. Strenču pilsētas 107 9 62 58 33 19 

4. Bilskas pag. Birzuļi 77 86 8 0 0 0 

5. Blomes 19 17 2 0 0 2 

6. Bilskas 555 364 329 1737 1230 557 

7. Brantu 21 27 4 94 88 27 

8. Ērģemes 85 166 8 0 0 12 

9. Ērģemes pag. Turnas 2 15 7 0 0 10 

10. Grundzāles 54 105 106 0 0 279 

11. Jērcēnu 96 20 26 17 9 12 

12. Kārķu 133 79 90 90 3628 199 

13. Launkalnes 22 9 14 250 149 129 

14. Plāņu 34 12 7 0 0 0 

15. Palsmanes 5 41 39 0 18 90 

16. Variņu 68 35 10 1 0 1 

17. Plāņu pag. Jaunklidzis 48 82 34 35 66 25 

18. Vijciema 1 11 0 15 22 0 

19. Zvārtavas 17 6 1 6 0 0 

20. Sedas pilsētas 1 0 8 0 0 1 

21. Valkas pagasta 82 60 1 201 0 1 
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6.7. Krājuma un datubāzu popularizēšana 
 

Valkas NCB 

Jaunāko grāmatu piedāvājums bijis nemainīgi populārākais Valkas NCB pakalpojums. 

Pārskata periodā notikušas astoņas Jauno grāmatu dienas, kad lasītājiem bija iespēja uz vietas 

bibliotēkā apskatīt un pierakstīties rindā uz mēneša jaunieguvumiem. 

Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu laikā, tika veidots informatīvs 

materiāls ar jaunieguvumu anotācijām un grāmatu vāku attēliem, ko mājās izskatīt un atzīmēt 

interesējošos izdevumus, uz kuriem vēlas pieteikties rindā. 

Lasītāji iecienījuši rotējošo izstādes stendu, kurā ik mēnesi ar interesantu nosaukumu 

tiek piedāvāta daiļliteratūra līdzņemšanai. Interesi raisījušas šādas 

izstādes: “Zemes sāls” (daiļliteratūra par piederību savai zemei), 

“Angļu pudiņš” (no angļu valodas tulkotā literatūra), “Grāmatas ar 

astīti” (grāmatas ar iestrādātu grāmatzīmi, lentīti) (skat. TE). 

Šajā stendā tiek izliktas grāmatas no krājuma, kas kāda 

iemesla pēc (no apakšējā plaukta, neizteiksmīgs vāciņš, senāk 

izdota u.c.) ir mazāk izsniegtas. Veiksmīgs izstādes nosaukums vai izvēlētā tematika ir veids, 

kā tiek piesaistīta lasītāju uzmanība. 

Pārskata periodā Valkas NCB Lasītāju apkalpošanas nodaļā izliktas 45 izstādes, tostarp 

12 tematiskās izstādes, 8 novadpētniecības, 17 daiļliteratūras un 8 jauno grāmatu izstādes. 

Valkas NCB sekotājiem sociālajos tīklos tika publicēta padomu sērija #kodarītkadnavkodarīt, 

kuras sagatavošanā tika izmantots bibliotēkas krājums. Bibliotēkas mājaslapā bija skatāmas 

5 virtuālās izstādes par Valkas NCB novadpētniecības materiāliem. (Lasīt vairāk 42.lpp.) 

 

Reģions 

Literatūras un tematiskās izstādes ir visu bibliotēku visbiežākais krājuma 

popularizēšanas veids. Kā ierasts, ar izstādēm atzīmētas rakstnieku jubilejas, valsts svētki, 

veidotas tematiskās izstādes. 

Kārķu pagasta bibliotēkā, lai popularizētu datubāzes, pie katra lietotāju datora ir 

izvietota informācija ar noderīgām interneta vietnēm. Šīs informatīvās lapas ir laminētas, lai 

apmeklētāji tās nevarētu izmantot kā piezīmju papīru. Aktuālas un lasītāju uzmanību 

piesaistošas arī pārskata gadā bijušas 2019. gadā ar krāsainām uzlīmēm atzīmētās Lielās 

lasīšanas TOP 100 grāmatas. 

 

http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/valkas-biblioteka-2020gada-augusta
https://www.facebook.com/hashtag/kodar%C4%ABtkadnavkodar%C4%ABt
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Smiltenes novada bibliotēka 2020.gadā atteikusies no jauno grāmatu dienu rīkošanas. 

Rezultātā jaunumi ātrāk nonāk pie lasītāja, samazinājušās rindas uz jaunumiem, jo tās neveido 

vieni un tie paši lasītāji uz visām grāmatām. Bibliotēkā jau no 2017. gada lasītājiem ir papīra 

formātā pieejams grāmatu jaunumu saraksts pa mēnešiem. Tajā ikviens interesents pēc 

nosaukuma, autora vai nozares var meklēt sev interesējošo izdevumu. Ļoti viegli pēc saraksta 

pārskatīt jaunumus pa mēnešiem. Grāmatu jaunumu saraksts un visa aktuālā informācija par 

bibliotēku pieejama Smiltenes novada mājaslapā Smiltene.lv/ sadaļā  “Bibliotēkas”, kā arī 

Smiltenes novada bibliotēkas Facebook lapā Facebook.com/bibliosmiltene/ . Par kārtējā 

mēneša jaunieguvumiem tiek sagatavots plakāts “Jaunākās grāmatas” ar grāmatu vāciņiem 

(skat. TE). To izvieto bibliotēkā, Smiltenes pilsētā pie informācijas dēļa, pirmsskolas izglītības 

iestādē u.c. Par grāmatu jaunumiem ikreiz informācija tiek ievietota arī laikrakstā 

“Ziemeļlatvija”. 

 

6.8.  Darbs ar parādniekiem 
 

Valkas NCB 2020. gadā joprojām aktuāla problēma ir laikā neatdotas grāmatas. Tas 

ietekmē klientu apkalpošanas kvalitāti, jo nespējam apkalpot lasītājus no mums neatkarīgu 

apstākļu dēļ. Grāmatas izsniedzot, lasītājam tiek atgādināts, ka resursu izmantošanas termiņš ir 

trīs kalendārās nedēļas. Parādnieku atlase tiek veikta BIS ALISE, kur iespējams ātri un ērti 

atlasīt grāmatu un citu izdevumu nodošanas termiņus un nosūtīt atgādinājumus lasītājiem, kuri 

kavējas ar grāmatu atgriešanu. Saziņai tiek izmantoti lasītāju mobilā tālruņa numuri, lai 

sazvanītu vai nosūtītu SMS. 

Par darbu ar parādniekiem vairums Valkas reģionu bibliotēku atskaitēs lasāms pavisam 

nedaudz, grūtības vai neskaidrības netiek uzskaitītas. Analizējot BIS ALISE pieejamos datus, 

tikai septiņās bibliotēkās nav ilgstošu parādnieku. Vēl četrās bibliotēkās parāds lasītājiem ir 

2020. gada robežās. Parādnieki no 2018. gada un 2019. gada ir septiņās bibliotēkās. Taču četrās 

bibliotēkās ir parādnieki no 2017. gada un pat no 2016. gada. Šis būtu jautājums, ko kopīgi 

risināt ar Valkas NCB kā metodisko konsultāciju sniedzēju, jo sliktāk ar parādu atgūšanu ir 

veicies bibliotēkām, kurās nomainījušies darbinieki. 

Valkas NCB darbinieki, organizējot un veicot inventarizācijas reģiona bibliotēkās, 

ierosina veicināt parādu atgūšanu vai dzēšanu pirms krājuma inventarizācijas. Tā tas bija 

pārskata periodā Strenču pilsētas, Jērcēnu pagasta un Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkās. 

 

 

https://smiltene.lv/kultura/biblioteka/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1085094181922765
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6.9. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi 
 

Covid-19 infekcijas izplatības saistītie ierobežojumi nav negatīvi ietekmējuši krājuma 

organizācijas darbus. Gluži pretēji, ir pozitīvs pienesums; arī pateicoties valdības lēmumam 

piešķirt līdzekļus kultūras nozares iestādēm, LNB realizējot projektu “Vērtīgo grāmatu 

iepirkums publiskajām bibliotēkām”. Paldies arī par iespēju pašiem izvēlēties un sastādīt 

sarakstu no LNB nozares ekspertu sagatavotā grāmatu saraksta! Tā bija lieliska iespēja 

papildināt publisko bibliotēku krājumus. 

Sakarā ar valstī ir izsludināto ārkārtējo situāciju un ar Covid-19 infekcijas izplatības 

noteiktajiem ierobežojumiem samazinājās darbs ar lasītāju apkalpošanu, pasākumu 

organizēšanu un atbrīvojās laiks darbam ar krājumu. Tas tika izmantots un Valkas reģiona 

bibliotēkām piedāvāts uzdevums “Plauktu indeksu kontrole, sakārtošana”. Rezultātā daļā 

krājuma tika precizēti plauktu indeksi uz daleņa, uz grāmatas un BIS ALISE eksemplāru ziņās, 

lai tie būtu vienādi un atvieglotu, un paātrinātu grāmatu meklēšanu un novietošanu plauktos. 

Pamanīta problēma ar bērnu grāmatu uzskaiti. Valkas reģiona bibliotēkās nav vienota 

statistiskā uzskaite, kurām vecuma grupām adresētie izdevumi jāskaita pie bērnu resursiem. 

Pastāv divi normatīvie dokumenti, kas norāda uz bērnu grāmatu dalījumu pēc bērnu 

vecumposma: 

1. dokumentā “Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām” (24. lpp.: “Šajā iedaļā 

jāuzrāda tikai bērniem paredzētās grāmatas. Tās ir grāmatas pirmskolas vecuma 

bērniem un 1. – 4. klašu skolēniem”), 

2. dokumentā: Ministru kabineta noteikumi Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla 

darbības noteikumi” (3.8. pašvaldību bibliotēkās, kurās 25% lietotāju ir bērni vecumā 

līdz 15 gadiem, bērnu izdevumu skaits ir ne mazāks par 20% no kopējā bibliotēkas 

krājuma”). 

Vadoties pēc iepriekšminētā, nav skaidrs, kādam vecumposmam tiek definētas bērnu 

grāmatas, vai pirmskolas vecuma bērniem un 1. – 4. klašu skolēniem vai bērniem vecumā līdz 

15 gadiem, kuru skaitā ir arī pusaudži. Ar šo neskaidrību Valkas NCB Kataloģizācijas un 

automatizācijas nodaļas vadītāja Dace Pasopa konsultējās ar LNB Bibliotēku attīstības centra 

projektu koordinatori Ilzi Kļaviņu, kura solīja šo jautājumu risināt. 

Valkas reģiona pagastu bibliotekāri kā problēmu min jaunieguvumu trūkumu. Lasītāju 

intereses ir tik dažādas, un nav iespējams nodrošināt visiem jaunāko literatūru interesējošā 

tēmā; arī SBA te nepalīdz. Ar agrāk izdotām grāmatām nav problēmu, tās ir iespējams saņemt, 

taču jaunās grāmatas nē, jo katrā bibliotēkā uz tām ir rinda. Risinājums ir pieprasīt vairāk 
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līdzekļu grāmatu iegādei, taču to parasti atsaka. Nepalīdz arī apmaiņas krājums, tas nepiedāvā 

pašas jaunākās grāmatas. 

Grundzāles bibliotekāre Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu laikā 

min pozitīvu piemēru. Kad bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem, tika turpināts darbs pie 

pagājušā gada inventarizācijā konstatēto nepilnību novēršanas, krājums nodaļu ietvaros 

sakārtots pēc alfabēta, salīdzināti plauktu indeksi ar BIS ALISE, atjaunoti vecie svītrkodi. 

 

 

7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 
 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas darba prioritātes 2020. gadā: 

 lasīšanas veicināšanas programmu turpināšana (BJVŽ un noslēguma pasākums, 

programma “Grāmatu starts” Valkas novadā, Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība 

Valkas reģionā, Lasīšanas darbnīca), 

 tradicionālie bibliotēkas pasākumi (“Bērnu rīts”, Vispasaules Drošāka interneta diena 

(DID), radošās nodarbības jūlijā, Eiropas valodu diena, Ziemeļvalstu literatūras nedēļa), 

 ģimeņu iesaiste bibliotēkas aktivitātēs, 

 tematisko nodarbību sagatavošana un vadīšana (pēc pieprasījuma), 

 krājuma saturiskā izvērtēšana un resursu izvietojuma maiņa. 

 

Valkas NCB Bērnu nodaļas aktivitātes īstenotas gan uz vietas bibliotēkā, gan ārpus 

bibliotēkas Valkas pilsētas un Valkas novada pasākumos un izglītības iestādēs. Bibliotēkas 

mērķis ir iet pie lasītājiem, rosinot interesi par lasīšanu kā saistošu un noderīgu nodarbi. 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas mērķauditorija ir pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, 

bērnu vecāki, pedagogi; vasarās arī pilsētas viesi. 2020. gadā Valkas NCB tika reģistrēti 48 

jauni lietotāji (vecumā līdz 18 gadiem). Bērnu literatūras nodaļa ir arī vieta apmeklētāju brīvā 

laika pavadīšanai; vieta, kur pakavēties, nevis, kur saņemt minimālo pakalpojumu. 

Arī Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa norāda, ka bibliotēka 

nav tikai ēka vai krātuve. Tā ir sadarbības platforma, kur radīt un izplatīt zināšanas. Turpmāk 

ir jāmeklē jaunas sadarbības iespējas, lai dažādotu un bagātinātu bibliotēkas piedāvājumu. 

Jaunas sadarbības iespējas tiek saskatītas pēc novadu apvienošanas. 
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Atsevišķās pagastu bibliotēkās (Brantos, Plāņos, Birzuļos u.c.) ir problemātiska 

situācija ar vidējā skolas vecuma bērnu iesaistīšanu bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs, bibliotēkas 

apmeklējumu un pakalpojumu izmantošanu. Viens no iemesliem ir skolu un pirmsskolas 

izglītības iestāžu neesamība pagastā. Skolēni lielāko dienas daļu pavada pilsētas mācību 

iestādēs, no rīta agri aizbrauc, vakaros vēlu atgriežas, tāpēc bibliotēku viņiem apmeklēt sanāk 

reti. 

2020. gadā notikušas izmaiņas personālā. Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas 

ilggadējā vadītāja Ruta Korpa devās pensijā. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu 

apkalpošanas nodaļā pēc 42 bibliotekārajā darbā nostrādātajiem gadiem pelnītā atpūtā devās 

vecākā bibliotekāre Zoja Nikolajeva. 

Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ 2020. gadā Valkas reģiona 

bibliotēkās samazinājies klātienes apmeklējums (lasītājiem līdz 18 gadiem), jo valstī bija 

noteikti dažādi uzturēšanās sabiedriskās vietās un pārvietošanās ierobežojumi, bērniem mācības 

notika attālināti. Par bibliotēkas bērnu grāmatu un citu resursu apmaiņu interesējās pieaugušie, 

bērni uzturējās mājās un bija gana noslogoti ar mācību uzdevumu veikšanu, maz atvēlot laiku 

bibliotēkas resursu izmantošanai. 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļā neizdevās īstenot arī vairākas iecerētos 

2020. gada pasākumus. Tikai daži no plānotajiem pasākumiem notika, tos organizējot attālināti, 

piemēram, īpaši veidota foto galerija par tradīcijām Bērnu literatūras nodaļā (skat. TE), 

Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību Valkas reģiona fināls (lasīt vairāk 75.lpp.), Spoku stāstu 

konkurss (skat. TE), pasākumu cikla bērniem un ģimenēm “Bērnu rīts” divas aktivitātes virtuāli 

(lasīt vairāk 77.lpp.). 

Par Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu ietekmi uz apmeklētāju skaita 

un izsniegumu samazināšanos stāsta vairākas Valkas reģiona bibliotēkas. 

Jērcēnu pagasta bibliotēkā tikšanās ar bērniem aprobežojās vien ar Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas aktivitātēm, samainot grāmatas. Veidot kādas virtuālas vai attālinātas aktivitātes 

brīvlaikā Jērcēnu bibliotekāre uzskatījusi par nelietderīgu, jo lauku bērni pilnībā ļāvās baudīt 

āra aktivitātes ar ģimenēm un draugiem, pēc nogurdinošām pavasara attālinātām mācībām. 

Arī Grundzāles bibliotēkā 2020. gadā (salīdzinot ar 2019. gadu) ir samazinājies bērnu 

apmeklējums, jo skola lielu mācību periodu strādāja ierobežoti un attālināti. Smiltenes novada 

bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā bibliotēkas slēgšana apmeklētajiem un skolēniem 

noteiktais attālinātais mācību process bija vieni no galvenajiem faktoriem, kas ietekmēja 

bibliotēkas darbu. Netika sasniegti uzstādītie mērķi lasītāju skaita palielināšanā, dažādu 

http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/biblioteku-nedela-2020-foto-albums-tradicijas-bernu-literaturas-nodala
http://biblioteka.valka.lv/lv/news-1/piedalies-spoku-stastu-konkursa
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pasākumu īstenošanā. Arī bibliotēkas statistikā visi rādītāji ir kritušies. Kopumā 2020. gads 

bijis nemierīgs, juceklīgs, pilns neziņas un neprognozējams. 

Strenču pilsētas bibliotēka arī norāda, ka rādītāji par darbu ar bērniem un jauniešiem 

ir ar mīnusa zīmi. Pārskata periodā Strenču pilsētas vidusskola tika reorganizēta par 

pamatskolu. Grāmatu izsniegums bērniem un jauniešiem samazinājies par 18%; samazinājums 

varējis būt vēl drastiskāks, jo attālinātais mācību process, pēc skolēnu stāstītā, ļoti maz atlicināja 

brīvo laiku, kurā tiek izmantoti bibliotēkas pakalpojumi. 

Smiltenes novada kolēģi norāda, ka nākotnē bibliotekāriem jābūt elastīgiem, lai 

pielāgotos jaunajiem apstākļiem, bibliotēkai ir jādomā par jauniem, alternatīviem 

piedāvājumiem, lai nepazaudētu savus klientus šajā sarežģītajā laika posmā. 

Lai arī turpmāk uzrunātu un iesaistītu bērnu un jauniešu auditoriju, Birzuļu bibliotēka 

iesaka rīkot darbnīcas radošuma izpaušanai un fiziski būt bērniem blakus, pamācīt, iedrošināt 

un palīdzēt, jo tas viņiem šķiet interesantāk, nekā, piemēram, lietotnē Zoom. Tā viņi jūtas 

drošāk un pārliecinošāk. Arī Palsmanes bibliotēka norāda, ka turpmākajos gados bērnu un 

jauniešu auditorijas piesaiste būs ļoti liels izaicinājums ar nepieciešamību ieinteresēt, iesaistīt, 

atjaunot interesi par bibliotēku, lasāmo grāmatu, galda spēlēm, kopā būšanu. 

2020. gada nogalē tika veikta Valkas iedzīvotāju anketēšana, ar mērķi pilnveidot 

Valkas NCB pakalpojumu kvalitāti un uzzināt iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem. Tika secināts, ka Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa 

lielākajai daļai respondentu nav aktuāla. Taču tie, kuriem šī nodaļa ir aktuāla, galvenokārt to 

izmanto grāmatu nodošanai un saņemšanai, kā arī dalībai lasīšanas veicināšanas programmā 

“BJVŽ”. Vērtīgi ir anketas 14. jautājumā respondentu ieteikumi, kā bibliotēkai piesaistīt 

apmeklētāju pulkam jauniešus vecumā no 13 – 18 gadiem. (Lasīt vairāk 39.lpp.) 

 

7.2. Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba 

virzienu 
 

2020. gadā Valkas NCB, informējot bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar bērniem un 

jauniešiem, Valkas reģiona bibliotēkām sniegusi informāciju e-pastā, telefoniski, reģiona 

bibliotēku darbinieku semināra laikā (05.03.2020.), koordinēta BJVŽ grāmatu un balvu 

saņemšana. 

Pārskata gadā Valkas novada sešas publiskās bibliotēkas jau trešo gadu piedalījušās 

Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu starts”, organizējot Mazā Pūčulēna 

skoliņu. Programmas darbu novadā koordinē Valkas NCB, sadarbojoties ar Ērģemes pagasta 
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bibliotēku, Kārķu pagasta bibliotēku, Vijciema pagasta bibliotēku, Zvārtavas pagasta bibliotēku 

un Valkas pagasta bibliotēku (Lugažos un Sēļos) (skat. TE). 

Valkas reģionā koordinēta Nacionālās skaļās lasīšanas norise, 1. kārtai notiekot skolās 

un bibliotēkās laika posmā no 2019. gada septembra līdz janvārim. 2020. gada pavasarī 

iecerētais Valkas reģiona fināls jeb 2. kārta klātienē tika rīkots, dalībniekiem piedaloties 

attālināti. (Lasīt vairāk 75.lpp.) 

Jaunajiem kolēģiem, kuri uzsāk darbu reģiona bibliotēkās, tiek piedāvāts pamatzināšanu 

praktikums “Pamatlīmeņa profesionālās zināšanas bibliotēku darba jomā” (32 stundas), tostarp 

tēmā “Darbs ar bērniem, jauniešiem”. 

 

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte 
 

2020. gadā Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas jaunieguvumu skaits sastāda 

21.5% (ieskaitot periodiku) no kopējā bibliotēkas jaunieguvumu klāsta. Krājums regulāri tiek 

papildināts ar jaunāko latviešu un ārzemju literatūru, uzziņu literatūru dažādām vecuma 

grupām, arī lasītāju pieprasītajiem daiļdarbiem, periodiskajiem izdevumiem, spēlēm, 

CD/ DVD. Krājums tiek izvērtēts pēc nolietojuma, satura novecošanas un izmantošanas 

efektivitātes kritērijiem. No krājuma 2020. gadā izslēgti 36.5% (ieskaitot periodiku) nolietotie 

un maz pieprasītie izdevumi. 2020. gadā uzsākta krājuma izvietojuma maiņa. 

Strenču pilsētas bibliotēkā no kopējā bibliotēkas grāmatu krājuma bērnu grāmatas ir 

679, kas ir 10% no kopkrājuma. 2020. gadā iegādātas 98 grāmatas bērniem, kas ir 22% no 

visiem jaunieguvumiem. Komplektējot bērnu grāmatu krājumu, tiek ievēroti līdzīgi principi kā 

bibliotēkā kopumā, proti, augstvērtīgu jaunizdevumu iepirkums, kvalitatīvi dāvinājumi, 

pārdomāts periodisko izdevumu piedāvājums, lai krājums būtu daudzpusīgs un interesants gan 

mazākiem, gan lielākiem bērniem. Tiek komplektētas gan spēļgrāmatas, gan dažādas izzinošas 

un attīstošas grāmatas. Pateicoties KM atbalstam projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas 

publiskajām bibliotēkām”, Strenču pilsētas bibliotēkas krājums tika papildināts ar daudzveidīgu 

un kvalitatīvu Latvijas izdevēju bērnu grāmatu produkciju. 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā bērnu literatūras krājums 

galvenokārt tiek veidots un papildināts no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, par prioritāti ņemot 

latviešu bērnu oriģinālliteratūru, tulkoto literatūru, uzziņu literatūru bērniem un pusaudžiem. 

Mazajiem lasītājiem iecienītas ir bilžu un spēļu grāmatas. Kārtējā komplektēšana tiek veikta 

http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/valkas-novada-bibliotekas-aicina-uz-maza-puculena-skolu
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reizi mēnesī. Popularizējot iespēju galda spēles ņemt līdzi uz mājām, tāpat kā grāmatas, par tām 

vērojama liela apmeklētāju interese (skat. TE). 2020. gadā no krājuma izslēgti 312 resursi. 

 

7.4. Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi 

dažādām vecuma grupām 
 

2020. gadā skolēniem, kuri raksta zinātniski pētnieciskos darbus, Valkas NCB Bērnu 

literatūras nodaļā sniegtas tematiskas uzziņas un sniegtas konsultācijas informācijas 

meklēšanā, izmantojot bibliotēku kopkatalogu un pieejamās datubāzes. Uzziņas par šādām 

tēmām: baktērijas, fizioterapija, dinozauri, suņu dresūra, visums, gadalaiki u.c. 

Plāņu bibliotēkā uzziņas bērniem sniegtas par dažādām tēmām: kukaiņi, ekoloģija, 

dzīvnieki, un citas. Visas uzziņas tiek sniegtas, lai varētu sagatavoties mācību stundām. Kārķu 

bibliotēkā sniegta uzziņa par kāršu pupiņu audzēšanu, žāvēšanu, pagatavošanas receptēm 

mazpulku projektam. Strenču pilsētas bibliotēkā uzziņu darbs pārsvarā saistīts ar attālināto 

mācību procesu, kad bijusi nepieciešama palīdzība skolas uzdoto darbu izpildē. Meklēta 

informācija par novadniekiem, ārstniecības augiem, dažādiem autoriem. Uzziņu materiālu 

sagatavošanā tiek izmantots bibliotēkas krājums. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu 

apkalpošanas nodaļā sniegtas dažādas tematiskās konsultācijas par darbu ar datoru 

(dokumenta pārkopēšana un ievietošana Word formātā, informācijas meklēšana u.c.) un uzziņas 

par šādām tēmām: latviešu folklora, pilis un muižas, Smiltenes vēsture, ģeogrāfija, rakstnieki, 

dinozauri, veselīgs uzturs, kosmoss u.c. Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantots 

bibliotēkā pieejamais nozaru literatūras krājums un interneta resursi. 

Vairāki Valkas NCB lietotāji izmantoja iespēju ar bibliotēkas piešķirtiem autorizācijas 

datiem pilnvērtīgi izmantot Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogu, aplūkot, meklēt un pasūtīt 

sev interesējošo resursu, kā arī izmantot e-grāmatu piedāvājumu 3td.lv. Arī Smiltenes novada 

bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā laikā, kad bibliotēka bija apmeklētājiem slēgta, 

palielinājās lasītāju interese par 3td e-grāmatu bibliotēku, 15 lietotājiem izsniegti autorizācijas 

dati pēc pieprasījuma, tomēr joprojām interese par šo pakalpojumu ir zema. Gan bērni, gan viņu 

vecāki norāda, ka lasīt taustāmu, īstu grāmatu ir vieglāk un patīkamāk. 

Valkas NCB bibliotekāre 2020. gada februārī vadījusi informatīvu nodarbību “E-

grāmatas, e-resursi” ar mērķi parādīt arī tuvējo bibliotēku sniegtās iespējas Valkas J.Cimzes 

ģimnāzijas pedagogiem, stāstot par tādiem resursiem kā Lasamkoks.lv, Letonika.lv, 3td.lv, 

LNDB.lv (Gramatas.lndb.lv), Periodika.lv, LNB Digitālās bibliotēkas kolekcijas, Diva.lv, 

Filmas.lv, Latlex.lv, News.lv. 

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1094582410973942
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Datubāzu izmantošana bērnu un jauniešu vidū joprojām Smiltenes novada bibliotēkas 

Bērnu apkalpošanas nodaļā, kā arī vairums Valkas reģiona bibliotēkās nav pieprasīts 

pakalpojums. Lai izglītotu skolēnus par bibliotēkā pieejamajām datubāzēm, nākamajā gadā 

būtu vērtīgi sagatavot skolēniem konkursu, kurā atbildes meklējamas bibliotēkas datubāzēs. 

Tādējādi skolēni ne tikai uzzinātu par datubāzu piedāvājumu, bet arī atnāktu uz bibliotēku, 

uzzinātu ko jaunu, un rezultātā vēl saņemtu balvas. 

Informācija par bibliotēkas pakalpojumiem un citām kultūrā un izglītībā interesantām 

aktivitātēm tīmeklī Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu laikā daudz tika 

publicēta Valkas NCB mājaslapā un sociālos tīklos, piemēram, publikācija “Bērnu literatūras 

nodaļa piedāvā grāmatas, žurnālus un spēles” (skat. TE), publikācija “Tiešsaistē notiks “Satori” 

literatūras lasījumi bērniem” (skat. TE). 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre uzsver, ka 

nākamgad jāturpina izmantot mūsdienīgi saziņas līdzekļi ar bērnu un jauniešu, arī vecāku 

mērķauditoriju, vēstījumu veidojot īsu, uzmanību piesaistošu un skatītāju/lasītāju iesaistošu. 

2020. gadā notikuši 64 Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas rīkoti pasākumi un 

aktivitātes dažādām vecuma grupām gan uz vietas bibliotēkā, gan izglītības iestādēs un 

bibliotēkās Valkā un Valkas novadā, gan arī virtuāli. 

 

Mērķgrupa 

Aktivitāte, pasākums 
Skaits 

Pirmsskolas vecuma bērniem, ģimenēm 13 

Sākumskolas vecuma bērniem 13 

Pusaudžiem un jauniešiem 13 

Pedagogi, bibliotekāri 2 

Projekts “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku” 5 

Ceļojošā izstāde “Zīmē & Rīmē” (+ nodarbība) 12 

Virtuālās aktivitātes (visām vecuma grupām) 6 

 

Pārskata periodā Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļā izvietotas četras tematiskās 

grāmatu (u.c. bibliotēkas resursu) izstādes, rīkota Dzejas dienu akcija un eksponēta viena 

ceļojošā izstāde. 

 

 

http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/bernu-literaturas-nodala-piedava-gramatas-zurnalus-un-speles
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/tiessaiste-notiks-satori-literaturas-lasijumi-berniem
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Norises laiks Izstāde, akcija 

Janvāris Izstāde “Sveika, Ziema!” Pasakas par pelēm un žurciņām. 

Februāris Izstāde “Kā Valkas lasītāji novērtējuši BJVŽ kolekcijas grāmatas?” 

Marts Izstāde “Mežs ir mājas”: grāmatas par putniem un kokiem. 

Jūnijs/decembris Izstāde ar “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2020” kolekcijas grāmatām. 

Septembris Dzejas dienu akcija “Palasi dzeju un padalies”. 

Septembris/ oktobris A.Kronenbergam veltīta ceļojošā izstāde “Zīmē & Rīmē”. 

 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, lai popularizētu grāmatas 

un bibliotēkas pakalpojumus, pārskata periodā arī tika rīkotas dažādas izstādes. Kopumā bijušas 

deviņas literatūras izstādes un divas radošo darbu izstādes. Janvārī izveidota izstāde ar pērnā 

gada decembrī izsludinātā bērnu radošo darbu konkursa “Pirmais sniegs, pirmais sniegs! 

Bērniem lielu lielais prieks! Sniega viļas lielas veļas, Sniegavīrs uz kalna ceļas!” 15 bērnu 

radošiem darbiem un zīmējumiem, kuros attēloti sniegavīru ziemas prieki. Lai rosinātu bērnu 

interesi par lasīšanu, Bērnu apkalpošanas nodaļā ieradies viesis no Vampirellī valstības un 

atvedis līdzi spocīgi jocīgas grāmatas, izveidojot grāmatu izstādi “Vampīriņš iesaka izlasīt” 

(skat. TE). Tika rīkota akcija “Dzejas džungļi: radi savu neparasto dzejoli!” radīto dzejoļu 

izstāde (skat. TE). 

Launkalnes bibliotēkā apmeklētāju iecienīta bijusi literatūras izstāde “Pasakas katrai 

dienai”. Jaunklidža bibliotēkā lasītāju uzmanību pievērsusi mākslinieces Agijas Stakas 

ceļojošā izstāde, kas deva iespēju tuvāk iepazīt pasaku pasauli gan ar grāmatu starpniecību, gan 

ar krāšņajām ilustrācijām, gan ar mājiņām ar noslēpumu lodziņiem, gan ar trīs sivēntiņu un 

kazlēnu dekorācijām. Šī izstāde uzrunāja ikvienu bibliotēkas apmeklētāju un sniedza pozitīvas 

emocijas. (Skat. TE) 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā jau 2020. gada sākumā 

tika ieviests “Vecāku plaukts” ar mērķi sniegt atbildes uz vecākiem svarīgiem jautājumiem, 

kliedēt viņu neziņu, izglītot un informēt par noderīgām, ar bērnu audzināšanu saistītām tēmām. 

(Skat. TE) Plauktā apkopotas grāmatas, kurās aprakstītas vecākiem noderīgas tēmas, piemēram, 

par bērnu audzināšanu, bērnu attīstības posmiem, bērnu runas attīstību, saprašanos ar 

pusaudžiem, bērnu uzturu un citas. Gada laikā, komplektējot krājumu, grāmatu plaukts 

vecākiem tika papildināts ar jaunāko literatūru. Bija vērojama vecāku interese par “Vecāku 

plaukta” grāmatām. 

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1061214437644073
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1046978645734319'
https://strencunovads.lv/celojums-agijas-stakas-telu-pasaule-jaunklidza-biblioteka-saieta-nama/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1064665733965610
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7.5. Veiksmīgākie pasākumi, lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 

2020. gadā Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas darbs bija vērsts uz 

 lasīšanas veicināšanas programmu darbības turpināšanu (BJVŽ, programma “Grāmatu 

Starts”, Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensība, Lasīšanas darbnīca, izstāde “Zīmē & 

Rīmē”), 

 tradicionālo bibliotēkas pasākumu norisi (pasākumu cikls bērniem un ģimenēm “Bērnu 

rīts”, Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), radošās nodarbības jūlijā, Eiropas 

Valodu diena, Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījumi), 

 ģimeņu iesaisti bibliotēkas aktivitātēs (Spoku stāstu konkurss), 

 novadpētniecības popularizēšanu (projekts “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”), 

 bibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu popularizēšanu virtuāli (foto albums “Tradīcijas 

Bērnu literatūras nodaļā”, Spoku stāstu konkurss, aicinājums rīkot “Bērnu rītu” mājās). 

 

Valkas NCB “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2019” iesaistījās 22 bērni un vecāki. 

Februārī izveidota grāmatu izstāde “Kā Valkas lasītāji novērtējuši BJVŽ kolekcijas grāmatas?”. 

Rudenī, 28.septembrī, Valkas bibliotēka savus lasītājus sveica par dalību 2019. gada žūrijā, 

dāvājot iespēju izbraukt ar drezīnu un uzkost ko gardu, kā arī saņemt LNB Bērnu literatūras 

centra sarūpētos suvenīrus. (Skat. TE) Lai kuplinātu žūrijas grāmatu lasītāju pulku, 

bibliotekārei ir jāstāsta un jāieinteresē piedalīties šajā lasīšanas programmā, taču tas ir sarežģīti 

paveicams, kad netiekamies ar bērniem un vecākiem klātienē. Publikācijās par BJVŽ internetā 

tiek izmantotas mirkļbirkas #BJVŽ,#bērnujauniešuunvecākužūrija, #BJVŽ2019. 

Valkas reģionā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” piedalījušas vairākas bibliotēkas, 

uzsverot, ka šis ir vērtīgs projekts, kas kuplina gan bibliotēku apmeklētāju skaitu, gan vairo 

ekspertu pulku ar jauniem dalībniekiem un piedāvā auditorijai saistošas grāmatas. Palsmanes 

bibliotēkā 2020. gada februārī rīkots jauks BJVŽ’2019 noslēguma pasākums, kurā 

dalībniekiem bija jāatpazīst citāts no izlasītās projekta grāmatas, jāsaliek puzle ar grāmatas 

vāku, jāpiedalās dažādu veidu stafetēs. Noslēgumā izsniegts atzinības raksts, dāvaniņas un 

saldumi. Balviņa pašai Palsmanes bibliotekārei bijis bērnu lūdzošs jautājums: “Vai varam 

uzspēlēt vēl kādu spēli?” 

Programmā “Grāmatu starts” 2020. gadā Valkas novada publiskās bibliotēkas 

piedalās jau trešo reizi. Programmas darbu koordinē Valkas NCB, sadarbojoties ar Ērģemes 

pagasta bibliotēku, Kārķu pagasta bibliotēku, Vijciema pagasta bibliotēku, Zvārtavas pagasta 

http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/bjv-zurijas-dalibnieku-godinasanas-pasakums-28septembri
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bibliotēku un Valkas pagasta bibliotēku (Lugažos un Sēļos). 

(Skat. TE) Valkas novadā tika organizēta Mazā Pūčulēna skoliņa 

ar trim nodarbībām. 1. nodarbībā “Bibliotēka un grāmata: 

iepazīšanās” tiek iepazīta ģimenei tuvākā bibliotēka, kopīgi lasīta 

arī grāmata, bērns kopā ar ģimeni veic radošu uzdevumu, kā arī 

saņem mājas darbu – izveidot savu grāmatu (skat. TE). 

2. nodarbība “Spēles pagalmā” notiek laukā pie bibliotēkas,  jo notiek spēle un zīmēšana uz 

zemes (skat. TE). 3. nodarbībā “Mazā Pūčulēna skoliņas noslēgums” dalībnieki ieskatījās A. 

Kronenberga grāmatā “Mazais ganiņš” (tā izmantota no tobrīd bibliotēkā izvietotās ceļojošās 

izstādes “Zīmē & Rīmē”). Liels prieks bija satikties ar Lielo pūci, kura dāvāja īpaši veidoto 

„Grāmatu starta“ komplektiņu: mugursomu, lasāmgrāmatu un mīļlietiņu (skat. TE). 

Publikācijās internetā par programmu “Grāmatu starts” tiek izmantota mirkļbirka 

#GrāmatuStarts. 

Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību 1. kārtā, kas notika Smiltenes, Strenču un 

Valkas novada skolās un bibliotēkās laika posmā no 2019. gada septembra līdz 2020. gada 

janvārim, piedalījušies 297 skolēni (skat. TE). Valkas reģionā 2. kārtas pusfinālā skaļi lasījuši 

50 dalībnieki, no kuriem 15 konkursanti plānoja tikties reģiona 2. kārtas finālā Strenčos. 2020. 

gada martā daudzviet, tostarp arī Valkas reģionā, nepaspēja notikt reģiona finālu sacensība 

valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas un Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu 

dēļ. Tādēļ Skaļās lasīšanas fināls Valkas reģionā tika rīkots, dalībniekiem piedaloties attālināti 

(skat. TE). Bija aicinājums uzfilmēt video, kurā dalībnieks iepazīstina ar sevi, pastāsta par 

grāmatas izvēli, sniedz nelielu ieskatu grāmatas tēlos, notikumā un lasa skaļi izvēlēto grāmatas 

fragmentu, un līdz noteiktam datumam video nosūtīt e-pastā 

vai mobilajā aplikācijā WhatsApp. No 15 konkursantiem 

savus video atsūtīja 11. Tiekoties Strenču pilsētas 

bibliotēkā, šos video skatījās, klausījās un vērtēja 

kompetenta žūrija. Par 2020. gada Skaļās lasīšanas 

sacensības Valkas reģiona fināla uzvarētāju tika atzīta 

Valkas J.Cimzes ģimnāzijas 6. klases skolniece Liene. Viņa 

ieguva tiesības rudenī doties uz valsts finālu Rīgā, taču 

veselības traucējumu dēļ viņa turp nedevās. (Skat. TE) 

Publikācijās internetā par Skaļās lasīšanas sacensībām izmantotas mirkļbirkas #Skaļālasīšana , 

#SkaLas. 

 

 

http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/valkas-novada-bibliotekas-aicina-uz-maza-puculena-skolu-2
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/valkas-novada-bibliotekas-notiek-maza-puculena-skolina
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/maza-puculena-skolina-valkas-novada-turpinas
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/maza-puculena-skolina-valkas-novada-turpinas
http://biblioteka.valka.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/valkas-novada-bibliotekas-maza-puculena-skola-notikusi-jau-treso-gadu
http://biblioteka.valka.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/valkas-novada-bibliotekas-maza-puculena-skola-notikusi-jau-treso-gadu
http://biblioteka.valka.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/valkas-novada-bibliotekas-maza-puculena-skola-notikusi-jau-treso-gadu
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/skalas-lasisanas-sacensiba-jau-treso-gadu
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/skalas-lasisanas-sacensiba-jau-treso-gadu
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/aiziet-skalas-lasisanas-finals-valkas-regiona-attalinati
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/noskaidrots-valkas-regiona-skalas-lasisanas-sacensibas-uzvaretajs
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Lasīšanas darbnīca ir Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas iniciatīva, kurā tiek 

vadītas nodarbības bērniem, īstenojot tās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un arī 

Valkas novada skolās. Darbnīcas īstenošanas mērķi ir 

rosināt interesi par lasīšanu kā saistošu un noderīgu 

nodarbi, kā arī veicināt bērnu interesi par literatūru, par 

ilustrāciju, par radošām izpausmēm: teātri, zīmēšanu, 

rakstīšanu, veidošanu. 2020. gadā notikušas astoņas 

Lasīšanas darbnīcas nodarbības, iepazīstot šādas 

grāmatas: A. Lindgrēne “Trokšņu ciema bērni” (skat. TE), A. Kasalisas grāmatas par Pelēnu 

Peksi (skat. TE), M. Zutis “Nenotikušais atklājums” (skat. TE), K. Roka un G. Mabīra “Vilku 

skola” (skat. TE), dzejoļi bērniem (skat. TE). Publikācijās par Lasīšanas darbnīcu internetā tiek 

izmantota mirkļbirka #Lasīšanasdarbnīca. 

Lai bibliotēkā piesaistītu jaunus lasītājus, 2020. gada sākumā aicinājām Lasīšanas 

darbnīcas apmeklētājus atnākt uz Valkas NCB piereģistrēties, kas bija jāveic viena mēneša 

ietvaros. Bērnu literatūras nodaļā reģistrējušies 14 jauni lasītāji. Katrs jaunais lasītājs saņēma 

īpašu pārsteiguma velti. 

Jaunums Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā šajā gadā bijis 

labāko lasītāju sveikšana. Bērnu apkalpošanas nodaļā titulu “2020 gada labākais lasītājs” 

ieguva divi pusaudži Emīls un Dāvis, kuri ir lielisks piemērs citiem gan ar savu lasītprieku, gan 

ar uzvedības kultūru, atrodoties bibliotēkā (skat. TE). 

Septembrī Variņu bibliotēkā tika rīkots “Krāsošanas čempionāts”, kurā tā dalībnieku 

uzdevums bija izvēlēties savu attēlu un izkrāsot, cik labi vien spēj (skat. TE). 

Oktobrī Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā norisinājās radošā 

darbnīca “Ezīšam, ezīšam adatu kažociņš; vēl pirkstiņu nepiedūru, jau vēlās kamolā”. Radošajā 

darbnīcā tika gatavoti ezīši no PET pudelēm un dažādiem dabas materiāliem (skat. TE). Lai 

ievērotu epidemioloģiskās prasības, saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas situāciju 

valstī, vietu skaits radošajā darbnīcā bija ierobežots. 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļā no 24. septembra līdz 31. oktobrim bija 

apmeklējama ceļojošā izstāde “Zīmē & Rīmē”, kas ir 

veltīta māksliniekam un rakstniekam, bērnu grāmatu 

autoram Albertam Kronenbergam (skat. TE). Izstāde 

veidota tā, lai radītu apmeklētājiem vidi, kurā viņi paši 

var darboties, kāpelēt, klausīties, zīmēt, lasīt, dzīvoties, 

fotografēties, proti, atklāt Kronenbergu, iepazīties ar viņa 

 

 

http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/lasisanas-darbnica-kopa-ar-vjcg-1klasem-16janvari
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/2917216811632120
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/lasisanas-darbnica-ergemes-pamatskola-12marta
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3644187482268379
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/dzejas-dienu-lasisanas-darbnica-valkas-jcimzes-gimnazija-14septembri
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1108169382948578
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1040699946362189
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1057949211303929
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/lai-valkas-biblioteka-ka-lieliem-ta-maziem-aizrautiga-kronenbergosanas
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radītiem ar tekstiem un zīmējumiem. Ceļojošā izstāde piesaistīja lielu uzmanību un bibliotēkā 

tika uzņemtas 12 apmeklētāju grupas (gan klases, gan pirmsskolas grupas, gan ģimenes). 

Nodarbība ekspozīcijā notika apmēram stundu, taču nereti tās apmeklētāji atgriezās izstādē un 

vēlreiz izpētīja un darbojās ar tās materiāliem. Šī izstāde ir uzskatāms piemērs, kā spilgti un 

bērniem uzmanību piesaistoši atklāt literatūru, kā to sasaistīt ar radošām un kustīgām nodarbēm. 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas pasākumu cikls bērniem un ģimenēm “Bērnu 

rīts” jau vairāku gadu garumā pulcē mazus un lielus apmeklētājus. Pasākums notiek katra 

mēneša trešajā sestdienā par noteiktu tēmu sagatavotā stundu garā nodarbībā, kurā mazie 

apmeklētāji ieskatās, ieklausās un iejūtas literārajā un ikdienas pasaulē. (Skat. TE) 2020.  gadā 

klātienē paspēja vien notikt trīs “Bērnu rīti”: 18. janvārī “Peļu darbi un nedarbi” (skat. TE), 

15. februārī “No sirds” (skat. TE) un 19. septembrī “Tētis, tēvs, paps un tēte” (skat. TE). 

Virtuālais Valkas NCB “Bērnu rīts” 2020. gada nogalē tika izveidots, lai rosinātu 

ģimenes pašām rīkot pasākumu mājās. 21. novembrī aicinājām piedalīties konkursā „Vārdu 

spēles”, ko veidojusi Latviešu valodas aģentūra (skat. TE). 19. decembrī tika publicēts 

uzdevums ieskatīties ziemeļbrieža video un uzminēt piecas mīklas! (skat. TE un Valkas NCB 

YouTube kanālā TE). Publikācijās par “Bērnu rītiem” internetā tiek izmantota mirkļbirka 

#BērnuRītiValkā. 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā 2020. gadā tika turpināts 

2019. gadā iesāktais nodarbību cikls māmiņām ar bērniem pirmsskolas vecumā “Skanīgais 

bērnu rīts” (skat. TE), kas notika katru nedēļu trešdienā. Covid-19 infekcijas izplatības saistīto 

ierobežojumu dēļ nodarbības drīkstēja apmeklēt ierobežots cilvēku skaits. Nodarbību mērķis ir 

satikties brīvā, nepiespiestā gaisotnē, sarunāties, sniegt atbalstu, darboties nodarbībās ar 

dziesmām, rotaļām, apgūt jaunas prasmes kopā ar bērniem. Tāpat tā bērniem ir pirmā 

iepazīšanās ar grāmatu pasauli. Šīs nodarbības māmiņām ir ļoti mīļas, un arī pandēmijas laikā, 

kad dalība tajās bija liegta, māmiņas interesējās, kad nodarbību cikls atsāksies, lai atkal varētu 

to apmeklēt. 

2020. gada 11. februārī tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar 

saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”. Arī Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa 

organizēja izglītojošu aktivitāti – spēli par dažādām tēmām: interneta ziņu patiesums, privātas 

informācijas publicēšana, autortiesības. Tika novadītas 2 spēles Valkas J.Cimzes ģimnāzijas 

7. klašu skolēniem (skat. TE). Arī Smiltenes, Strenču un Valkas novada bibliotēku darbinieku 

seminārā 2020. gada 5. martā bibliotekāres, darbojoties grupās, izpildīja spēles uzdevumus, 

atzīstot, ka tādējādi iegūta laba ideja darbam ar jauniešiem un bijis vērtīgs laiks ar kolēģiem 

http://biblioteka.valka.lv/lv/e-gramatu-biblioteka/aicinam-uz-bernu-ritiem-biblioteka
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/18janvari-bernu-rits-pelu-darbi-un-nedarbi
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/18janvari-bernu-rits-pelu-darbi-un-nedarbi%20,
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/19septembri-bernu-rits-tetis-tevs-paps-un-tete
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/21novembri-aicinam-bernu-ritu-rikot-gimene
http://biblioteka.valka.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/bernu-rits-decembri-ieskaties-ziemelbrieza-video-un-uzmini-piecas-miklas
https://www.youtube.com/watch?v=mzt7K1gf1u4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1050000348765482
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/11februari-vispasaules-drosaka-interneta-diena-did
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(skat. TE). Publikācijās internetā tiek izmantotas mirkļbirkas #DID2020 , #Drossinternetslv, 

#DrosāksInternetsSākasArTevi. 

Īpaši veidots virtuālais foto albums “Tradīcijas Bērnu literatūras nodaļā” (skat. TE) tapa 

“Bibliotēku nedēļa 2020” ietvaros, kad arī Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa savus 

lasītājus uzrunāja attālināti un aicināja ikvienu lielu un mazu lasītāju ielūkoties, iedvesmoties 

un pilnveidoties (skat. TE). Foto albums ļauj ieskatīties divu, trīs gadu nesenā pagātnē Bērnu 

literatūras nodaļā notikušajās tradīcijās un rīkotajos pasākumos. Tie katru reizi ir bijuši 

aizraujoši un interesanti. Taču ar interesi fotogrāfijās var vērot, kā mazie bibliotēkas 

apmeklētāji pieaug, kā viņu vietā nāk citi, mazie un zinātkārie bērni. Publikācijās internetā tika 

izmantota mirkļbirka #bibliotēkunedēļa2020. 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa jau ceturto gadu aicināja bērnus uz radošajām 

nodarbībām vasarā. 2020. gada jūlija otrdienās darbojāmies kopā ar Pikolo. Tas ir žurnāla 

bērniem galvenais varonis – zinātkārs, rotaļīgs un draudzīgs mākonītis, kura sapņi ir lieli un tas 

spēj paveikt ļoti daudz. Vasaras četrās nodarbībās (7., 14., 21., 28.jūlijā) iepazināmies ar Pikolo 

radošo daudzpusību un viņa draugiem, kuri mīt stāstā, komiksā, āķīgos, aizraujošos un reizēm 

smieklīgos uzdevumos (skat. TE). Publikācijās, par radošajām nodarbībām vasarā, internetā 

izmantotas mirkļbirkas #pikoložurnāls , #žurnālsbērniem. 

Dzejas mēneša ietvaros Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā 

norisinājās akcija “Dzejas džungļi: radi savu neparasto dzejoli!”. Ikvienam apmeklētājam bija 

iespēja radīt dzejoli bibliotēkā, izmantojot piedāvātos 

materiālus – izgrieztus virsrakstus no žurnāliem. Visi 

radītie neparastie dzejoļi tika izlikti izstādē, lai var 

iepazīties ar moderno jaunradi. Šī bija jautra un bērnus 

uzrunājoša nodarbe, ļaujot arī padomāt ārpus noteiktajiem 

standartiem. Katram akcijas dalībniekam tika neliels 

pārsteigums par piedalīšanos. (Skat. TE) 

Eiropas Valodu dienas ietvaros Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar 

ESIP Valka jau ceturto gadu devās pie Valkas J.Cimzes ģimnāzijas 4. klases skolēniem. 

Pasākumā 25. septembrī valodas viktorīnā tika akcentēta informācija par ES un valodu 

dažādību tajā, novērtējot savas dzimtās, latviešu, valodas prasmi un bagātību. Dalībnieki 

saņēma piemiņas veltes. (Skat. TE) Publikācijās internetā tika izmantotas 

#EiropasValodudiena, #Valodudiena , #Eiropasvalodunedēļa. 

Lasīšanas piedzīvojumu Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļai Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļā ar norvēģu rakstnieces K. Rūšiftes mudžgrāmatu “Visi skaitās” izdevās 

 

http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/smiltenes-strencu-un-valkas-novada-publisko-un-izglitibas-iestazu-biblioteku-darbinieku-seminars-5marta
http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/biblioteku-nedela-2020-foto-albums-tradicijas-bernu-literaturas-nodala
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/esi-kopa-ar-mums-biblioteku-nedela-2020-iedvesmo-iesaisti-iespejo-vieno
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/julija-radosas-otrdienas-zinatkariem-berniem
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1046978645734319
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/valodas-svetki-eiropas-valodu-diena
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īstenot tikai vienā nodarbībā, tiekoties ar Valkas PII “Gaismiņa” bērniem. (Skat. TE) Pārējās 

sarunātās nodarbības nācās atcelt Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ. 

Publikācijās internetā tika izmantota mirkļbirka #nordisklitt20. 

Lai veicinātu ģimeņu iesaisti bibliotēkas aktivitātēs, Valkas NCB Bērnu literatūras 

nodaļa rīkoja Spoku stāstu konkursu. Konkursa uzdevums bija izdomāt un uzfilmēt spoku 

stāstu (video garums līdz 3min). Tas iesūtams, izmantojot e-pastu vai mobilo aplikāciju 

WhatsApp. Drosmīgie dalībnieki varēja piedalīties gan pa vienam, gan kopā ar draugiem vai 

ģimeni. Konkursu atbalstīja uzņēmums LONAS, uzvarētājiem dāvinot spilvenus. (Skat. TE) 

Arī konkursa rezultātu paziņošana notika virtuāli, publicējot tos 10. novembrī Valkas NCB 

YouTube kanālā (TE). 

Lai pilnveidotu Valkas novada bērnu saturīga laika pavadīšanas iespēju vasarā, 

sadarbībā ar biedrību “Valkas attīstībai” tika īstenots projekts ar 5 dienu nodarbību ciklu 

“Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”, ko finansiāli atbalstīja LAD un Valkas novada dome. No 

24. līdz 28. augustam projekta dalībnieki piedalījās piecās nodarbību dienās ar darbošanos 

Valkas novada publiskajās bibliotēkās, izmantoja tur pieejamo novadpētniecības krājumu un 

informāciju, un tad devās pastaigā vai izbraukumā pa pagastu (skat. TE). Projekta mērķis bija 

veicināt izpratni par vienu no prioritārajiem bibliotēkas darba virzieniem – novadpētniecību, 

konstatēt, ko publiskā bibliotēka vāc un uzkrāj savā novadpētniecības krājumā: publicēto 

informāciju, dažādus dokumentus par savu novadu un pagastu. Tika aplūkoti objekti, satikti 

novada iedzīvotāji, uzņēmēji, personības, novērtējot Valkas novada bagātību un savdabību.  

1. diena Valkā. (Skat. TE) Projekta dalībnieki 

ieskatījās un darbojās Valkas NCB novadpētniecības 

krājuma dažādībā, mācījās meklēt informāciju mapēs. 

Uzklausīja dažādus faktus par Valku, nosakot, vai tie 

ir patiesi vai nepatiesi. Tikās ar Valkas dzejnieci 

Anitu Anitīnu un uzzināja, kā top viņas dzejoļi. Bērni 

ar interesi klausījās dzejnieces darbu lasījumā. Tapa 

dzejoļa “Zvaigzne” ilustrācijas. 2. diena Zvārtavā. (Skat. TE) Bērni izpētīja un darbojās 

Zvārtavas pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma dažādībā, aplūkoja daudzos foto 

albumus par Ozolu skolu. Vērtēja dažādus faktus par Zvārtavas pagastu, nosakot, vai tie ir 

patiesi vai nepatiesi. Kartē atzīmēja bibliotēkas atrašanās vietu un iezīmēja ceļu no Valkas līdz 

Kalnainei. Dienas otrā pusē dalībnieki baudīja svaigu gaisu, apmeklējot Cirgaļu skatu torni un 

garšojot meža veltes. 3. diena Ērģemē. (Skat. TE) Nodarbība ar Ērģemes pagasta bibliotēkas 

novadpētniecības krājumu, aplūkoja daudzas mapes un mapītes. Vērtēja dažādus faktus par 

 

http://biblioteka.valka.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/lasisanas-piedzivojums-ziemelvalstu-literaturas-nedela
file:///C:/Users/Liga_M/Desktop/(Skat.%20TE)%20http:/biblioteka.valka.lv/lv/news-1/piedalies-spoku-stastu-konkursa
https://www.youtube.com/watch?v=9uQLByJnnog
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/projekti-2/projekti-1/nodarbibas-berniem-valkas-novada-bibliotekas-un-to-apkartne#.Xz-p8jjJ6e0.facebook
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2740603302891312&id=100008250072272
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2741481509470158&id=100008250072272
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2742300202721622&id=100008250072272


80 

Ērģemes pagastu, nosakot, vai tie ir patiesi vai nepatiesi. Nodarbības praktiskās daļas ietvaros 

dalībnieki devās uz sporta kluba “Petanks Ērģeme” laukumu un iepazina un apguva divas īpašas 

laukumu spēles: petanku un “cornhole”. 4. diena Lugažos. (Skat. TE) Darbošanās Valkas 

pagasta bibliotēkas Lugažos novadpētniecības krājuma dažādībā, izšķirstot daudzās mapes. 

Klausījās nostāstu par Lugažu pili. Kartē atzīmēja bibliotēkas atrašanās vietu, un dalībnieki 

veidoja katrs savu “Pētnieka mugursomu”. Vēl šajā dienā dalībnieki apmeklēja kokapstrādes 

uzņēmumu “Vārpas-1”. Kopā ar jauko gidi Ilzi Zalužinsku bija iespēja ieskatīties darba telpās 

un redzēt milzīgos aparātus, saklausīt, sataustīt un sasmaržot uzņēmuma produkciju. 5. diena 

Vijciemā. (Skat. TE) Darbošanās notika ar Vijciema pagasta bibliotēkas novadpētniecības 

krājumu, izšķirstot daudzas mapes, lai meklētu izceltās fotogrāfijas. Klausījās teikas par 

Vijciema pusi. Dalībnieki devās dziļi mežā, lai mirkli būtu klusumā un mierā, un viesojās pie 

eksperimentālās saimniecības “Silkalni” īpašniekiem Annas un Gvido, kas piedāvāja nobaudīt 

uz ugunskura ceptas pankūkas un beduīnu tēju. Publikācijās par projektu internetā tika 

izmantotas mirkļbirkas #iepazīstiValkasnovadu , #kopāarbibliotēku. 

 

7.6. Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā 

(Skola2030)” ietvaros 
 

Sadarbība ar izglītības iestādēm notikusi, ņemot vērā skolas mācību gada ritmu. Lai 

nodarbība vai viesošanās bibliotēkā būtu vērtīga un saistoša, tai jāsniedz unikāla pieredze, kas 

nav iespējama skolā. 

Ēnu dienā, 12. februārī, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 9. klašu skolēni karjeras dienas 

pasākumā iepazina Valkas novada pašvaldības iestādes, to darbības galvenos uzdevumus. 

Tostarp, skolēni apmeklēja arī Valkas NCB, ieraugot un uzzinot, ka bibliotēka ir daudz ne vien 

grāmatu, bet arī darbinieku, kas katrs veic īpašu darbu (skat. TE). Publikācijās internetā tika 

izmantota mirkļbirka #ēnudiena2020. 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 8., 9., 10. klašu skolēnu Dzejas dienu nodarbības, 

izmantojot Valkas NCB krājumu (skat. TE). 

Lasīšanas darbnīca ir Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāra vadītas 

nodarbības pirmsskolas un sākumskolas bērniem ar grāmatas lasīšanu, teksta izpratnes un vārdu 

izpratnes pārrunāšanu, radošu uzdevumu. (Lasīt vairāk 76.lpp.) 

Strenču pilsētas bibliotēka norāda, ka bibliotēkas galvenais uzdevums ir bērnu un 

jauniešu lasītprasmju uzlabošanas veicināšana, tāpēc bibliotekāri strādā ar skolu un pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem. Visciešākā sadarbība veidojas ar Strenču pamatskolas 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2743190815965894&id=100008250072272
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2744078105877165&id=100008250072272
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/2965047893515678
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3526172790736516
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pedagogiem, lai kopīgi meklētu un rosinātu pieeju, kā ieinteresēt bērnus lasītgribai. Jau otro 

gadu skola ir tā, kas uzsāk gatavošanos Skaļās lasīšanas sacensībai un tad nodod stafeti 

bibliotēkai. Bibliotēkas darbiniece dodas pie latviešu valodas skolotājas, iepazīstina ar žūrijas 

kolekcijas klāstu un vienojas, ka vēlamo lasāmo grāmatu sarakstā tiks iekļautas šīs grāmatas. 

(Skat. TE) 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļai ir veiksmīga sadarbība ar 

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēm, īpaši ar PII “Pīlādzītis”. Pirms jaunā mācību gada 

sākuma Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēm tika izsūtīts pasākumu piedāvājums 

2020./2021. mācību gadam, īstenojot “Kompetenču pieejas mācību saturā”. Šāda prakse tika 

īstenota jau otro gadu un arī atskaites periodā bija vērojams liels pieprasījums pēc bibliotēkas 

sagatavotajiem pasākumiem: “Neparastie dabas brīnumi – koki” (skat. TE), “Piedzīvojums 

kopā ar lācīti Vinniju Pūku” (skat. TE), “Margaritas Stārastes Saulītes svētki bibliotēkā” un 

“Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku”. 

 

7.7. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, 

nozīmīgākie partneri, sadarbības vērtējums 
 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļa sadarbībā ar: 

 Drossinternets.lv, Drošāka interneta vēstnesi Valkas NCB, Valkas novada Tūrisma un 

informācijas biroju, Valkas novadpētniecības muzeju, Smiltenes novada bibliotēku, 

Strenču pilsētas bibliotēku izveidota aizraujoša spēle “Pilsētas ABC” (skat. TE), kurā 

iekļauti dažādi apgalvojumi par vairākām Latvijas pilsētām, tostarp par Valku 

(skat. TE), Smilteni (skat. TE) un Strenčiem (skat. TE), 

 Valkas pirmsskolas izglītības iestādi, Valkas PII “Gaismiņa” notiek Lasīšanas darbnīca 

un Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījumi, 

 Valkas J.Cimzes ģimnāzijas pedagogiem, Valkas J.Cimzes ģimnāzijas skolēniem, 

Smiltenes vidusskolu, Ērģemes pamatskolu notiek Lasīšanas darbnīca,  Karjeras diena, 

Eiropas Valodu diena, Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), Nacionālā Skaļās 

lasīšanas sacensība (lasīt vairāk 75.lpp.), informatīva nodarbība “E-grāmatas, e-resursi”, 

Dzejas dienu nodarbības bibliotēkā, 

 Valkas novada bibliotēkām, Valkas dzejnieci Anitu Anitīnu, sporta klubu “Petanks 

Ērģeme”, kokapstrādes uzņēmumu “Vārpas-1”, eksperimentālo saimniecību “Silkalni” 

īstenota programma “Grāmatu starts” Valkas novadā, projekts ar 5 dienu nodarbību 

ciklu “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku”, 

https://strencunovads.lv/noskaidrots-valkas-regiona-skalas-lasisanas-sacensibas-uzvaretajs/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1047770125655171
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1040166646415519
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/-4-94
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/PilsetuABC/files/PilsetuABC_Valka.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/PilsetuABC/files/PilsetuABC_Smiltene.pdf
https://drossinternets.lv/uploads/Sadalas/PilsetuABC/files/PilsetuABC_Strenci.pdf
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 biedrību “Kronenbergs un Draugi” ceļojošās izstādes “Zīmē & Rīmē” eksponēšanā 

(skat. TE), 

 Lieliskām ģimenēm Valkas novadā kopā piedzīvoti burvīgi mirkļi “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijā”, programmā “Grāmatu starts” Valkas novadā, pasākumu ciklā bērniem 

un ģimenēm “Bērnu rīts”. 

Grundzāles bibliotēka sadarbībā ar: 

 Grundzāles pamatskolas bibliotēku darbojas projekta “Vienaudžu mācīšanās 

lasītprasmes veicināšana” un projekta “Bērnu un jauniešu žūrija” ietvaros. 

Palsmanes bibliotēka sadarbībā ar: 

 Palsmanes pamatskolu veikušas pagasta uzpošanu par godu mācību gada sākumam. 

Katras klases uzdevums bija noformēt konkrētu pagasta vietu (pie skolas, SIA ēkas, 

pagasta ēkas, pie baznīcas). 6. klasei, kopā ar audzinātāju, kultūras nama un bibliotēkas 

vadītāju, bija uzdevums noformēt kultūras nama priekšu. Kopā ar bērniem un viņu 

vecākiem tika meklēti aksesuāri, veidotas kompozīcijas no meža veltēm, dārzeņiem, 

puķēm, labības.  

Strenču pilsētas bibliotēka sadarbībā ar: 

 Strenču pamatskolu un tās pedagogiem mācību procesa laikā, kopīgi vienojoties par 

ieteicamo literatūru un aptverot bibliotēkas krājumu. Katru mēnesi skolēnam bija 

jāizlasa un jāpastāsta par izlasīto grāmatu. Bibliotēkā tika izveidots ieteicamās 

literatūras stends, lai bērniem būtu vieglāk izdarīt izvēli un nebūtu ilgi jāuzkavējas 

bibliotēkā. 

Ērģemes pagasta bibliotēka sadarbībā ar: 

 Ērģemes pagasta dažādām iestādēm organizēja pirmos Ērģemes pagasta svētkus ar 

atsevišķu izklaides pasākumu bērniem. Programma bija ļoti interesanta: bērniem 

pieejams bumbiņu baseins, seju apgleznošana, nelielā telpā kino ar iespēju skatīties 

multfilmas, lielākiem bērniem iespēja izpausties radoši, pagatavojot spēli “kendamu”, 

no plastilīna veidot dažādus mākslas darbus, aptīt dziju uz sagatavota trafareta, izveidot 

savu vai kāda drauga burtu, dalība dažādās rotaļās. Kā gan svētki bērniem bez 

kārumiem! Visiem bija iespēja bez maksas baudīt cukura vati! 

 

 

http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/lai-valkas-biblioteka-ka-lieliem-ta-maziem-aizrautiga-kronenbergosanas


83 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar: 

 Smiltenes PII “Pīlādzītis”, Smiltenes vidusskolas PII Smiltenes PII īstenoja bibliotēkas 

pasākumu piedāvājumu 2020./2021.mācību gadam ar sešām aktivitātēm: “Pirmā 

iepazīšanās ar bibliotēku”, “Margaritas Stārastes Saulītes svētki bibliotēkā”, “Esi 

mākslinieks kopā ar Imanta Ziedoņa Krāsainajām pasakām”, “Piedzīvojums kopā ar 

lācīti Vinniju Pūku”, “Neparastie dabas brīnumi – koki” un “Mājas, mīļās mājas”. 

 

7.8. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 
 

Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas darbinieces piedalījušās LNB rīkotos kursos un 

semināros, Latvijas Pašvaldību mācību centra apmācībās (skat. 5.nodaļā tabulu “Apmeklētie 

profesionālās pilnveides pasākumi”), kā arī Valkas NCB organizētajos reģiona bibliotēku 

darbinieku semināros (skat. 12.2 nodaļā Tabula “Profesionālās pilnveides pasākumi”). 

Viena darbiniece pabeigusi mācības profesionālās tālākizglītības programmā 

“Bibliotēku zinības” (960h) LNB Kompetenču attīstības centrā, iegūstot profesionālo 

bibliotekāro izglītību ar kvalifikāciju “Bibliotekārs”. 

 

7.9. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi 
 

Informācija par bibliotēkas pakalpojumiem, jaunieguvumiem regulāri tiek publicēta 

Valkas NCB mājaslapā, sociālos tīklos, taču nav zināms, cik no tā sasniedz un uzrunā bērnu 

un jauniešu auditoriju. Virtuālās aktivitātes nedod atgriezenisko saiti par to, cik daudz ir 

publicētā materiāla izmantotāji, cik tas ir bijis vērtīgs un noderīgs. Komunicēšana caur 

digitālajiem medijiem nav viegla. 

Tagad ir apgrūtināta informācijas nodošana bērniem, jo ne visiem ir uzrādīts viņa 

telefona numurs, bērni neizmanto e-pastus. Ir jāizmanto vecāku telefona numurs, taču ne 

vienmēr vecāki nodod sūtīto ziņu adresātam. Jāievēro, ka tik populārās mobilās aplikācijas 

WhatsApp izmantošana ir atļauta no 16 gadu vecuma. 

Skumdina, ka skolā uzdots izlasīt noteiktu lapaspušu apjomu grāmatu, bet tiek norādīts, 

kuras ir “nederīgās” vai “nevērtīgās” grāmatas. Skolotāji apšauba bērna grāmatas izvēli. Tas 

diemžēl arī noplacina bērna vai jaunieša lasītprieku un interesi par grāmatām. Palsmanes 

bibliotēka aprīlī “Bibliotēku nedēļa 2020” ietvaros rīkojusi konkursu ilustrēt Aspazijas dzejoli 

”Nebēda”, lai no iesūtītajiem darbiem veidotu virtuālu izstādi, taču atsaucība bijusi gaužām 
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neliela. Bērni ir ļoti noslogoti attālinātajās mācībās, kā arī grūti sevi piespiest, ja par to neliek 

atzīmes. 

Plāņu bibliotēkā grāmatas bērni lasa mazāk, tikai tik, lai sagatavotos mācībām skolā. 

Bērni vairāk vēlas darboties ar datoriem un viedtālruņiem. 

Variņu bibliotēka norāda, ka ir bijušas problēmas ar bērnu valodu, kad tiek lietoti 

necenzēti vārdi, atrodoties pie datoriem. Pagājis laiks, kamēr iemācīta pieklājīga uzvedība. Pie 

bibliotēkas ieejas tika izvietota A3 lapa ar noteikumiem, kurus neievērojot piemēro sodu: 

3 dienas nedrīkst uzkavēties bibliotēkā un izmantot datorus. Drīkst apmainīt tikai lasāmvielu. 

Šādu noteikumu ieviešana nesusi rezultātu, bērni apguvuši pieklājīgu uzvedību. Tika par to 

runāts ar vecākiem, taču tas īsti augļus nav nesis. Arī Kārķu bibliotēkā novērots, ka tiek 

nemitīgi spēlētas datorspēles, tādēļ tur ir troksnis, nesaudzīga izturēšanās pret grāmatām, 

spēlēm, galdiem, krēsliem. Ietekmīgs līdzeklis pret parādniekiem – bērniem ir netikšana pie 

datora. Parādniekiem pirmo reizi tiek izteikts brīdinājums, pēc tam nav atļauts izmantot datoru, 

kamēr nebūs nodota grāmata. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa 

uzsver, ka liels ieguldījums jāveic darbā ar parādniekiem, kuri valstī izsludinātās ārkārtējās 

situācijas laikā ir palikuši vairāk. Laikā, kad bibliotēkas bija slēgtas apmeklētājiem, nebija 

iespējams strādāt ar parādniekiem, jo bibliotēkās nebija iespēja nodot grāmatas. Risinājums 

būtu grāmatu nodošanas kastes ierīkošana ārpus bibliotēkas telpām. 

Birzuļu bibliotēka ierosina, ka bērnu un jauniešu piesaisti varētu īstenot ar darbnīcām, 

tādējādi iepazīt bērnu personību, būt draugam un atbalstam. Šim mērķim labi noderētu kursi, 

kuri iekļauj mācību par bērnu psiholoģiju, lai bibliotekārs var izveidot pareizo pieeju 

konkrētajam bērnam vai jaunietim. 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas darbiniece uzsver, ka 

darbs ar bērniem un jauniešiem prasa daudz vairāk laika nekā darbs ar citiem bibliotēkas 

apmeklētājiem. Bērniem nepārtraukti ir nepieciešamas dažādas novitātes un interesanti 

piedāvājumi, kas spētu noturēt viņu uzmanību. Bibliotekāram ir jāspēj bērnā radīt pietiekoši 

stipru motivāciju, lai tas kļūtu par patstāvīgu bibliotēkas apmeklētāju, jāsadarbojas ar vecākiem. 
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8. NOVADPĒTNIECĪBA 
8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda 

prioritātes 
 

“Bibliotēkas veido katras apdzīvotās vietas identitāti, kas ir svarīgi, lai nepazustu laikā 

pēc kārtējās teritoriālās reformas,” pārskatā raksta Jaunklidža bibliotēkas vadītāja. Tas būtībā 

arī ir novadpētniecības darba galvenais virziens – saglabāt un popularizēt savu lokālo vēsturi. 

Smiltenes novada bibliotēkā aizvadītā gada novadpētniecības darba prioritāte bija 

saistīta ar gatavošanos pilsētas 100 gadu jubilejai, datu apkopošana, informācijas meklēšana, 

faktu precizēšana, brošūras sagatavošana, izstāžu veidošana. 

Valkas NCB novadpētniecības darba prioritāte bija informācijas papildināšana 

kopkatalogā, novadpētniecības datubāzē (aprakstu anotācijās) un bibliotēkas mājaslapas sadaļā 

“Novadpētniecība”, materiālu digitalizācija, lai nodrošinātu tiem attālinātu piekļuvi. 

Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ pārskata gadā daudzās 

bibliotēkās par galveno darba virzienu izvērtās novadpētniecības krājuma kārtošana, aktīvāka 

materiālu papildināšana. Jērcēnu bibliotēkas pārskatā norādīts: “Šis ir bijis laiks apkopot un 

pētīt noteiktas tēmas dziļāk.” Paldies LNB par iespēju skatīt digitālos resursus arī ārpus 

bibliotēku telpām, strādājot attālināti! 

 

8.2. Novadpētniecības krājums 
 

Ziņas par Valkas NCB novadpētniecības krājumu pieejamas bibliotēkas mājaslapas 

sadaļā “Novadpētniecība” (skat. TE). Strenču pilsētas bibliotēka savu novada mājaslapas 

sadaļu “Bibliotēka” > “Novadpētniecība” papildinājusi ar 373 teksta un attēlu dokumentiem 

par vietējo vēsturi un kultūrvēsturiskiem objektiem (skat. TE). Ar novadpētniecības krājumu 

Smiltenes novadā iepazīstina bibliotēkas Novadpētniecības blogs (skat. TE). Ziņas par 

atsevišķu Valkas reģiona bibliotēku novadpētniecības krājumiem sniegtas Valkas NCB 

mājaslapas sadaļā “Novadpētniecība” (skat. TE). 

 

Komplektēšana, ietverto materiālu veidi 

Valkas NCB novadpētniecības krājums papildināts gan ar jauniznākušām ar 

novadniekiem (P. Radziņš, A. Pelēcis, T. Elziņa, J. Strupulis) saistītām grāmatām, gan arī ar 

senākiem izdevumiem (Rauskas apgādā Valkā izdota grāmata). Krājumā nonākušas arī 

kādreizējā omulieša Ē. Kivilanda savulaik Omuļu bibliotēkai dāvinātas grāmatas. Visas 

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/par-novadpetniecibu
https://strencunovads.lv/biblioteka/novadpetnieciba/
https://novadpetnieciba.blogspot.com/
http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/novados
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bibliotēkas Valkas novadā saņēmušas J. Erenštreita atkārtoto J. Cimzem veltītās grāmatas 

“Kroņu pinējs” izdevumu. 

Nozīmīgs papildinājums Strenču pilsētas bibliotēkas krājumam ir fotogrāmata “Stikla 

Strenči” (stikla fotoplatēs saglabājušies fotogrāfa Dāvja Spundes un viņa mācekļu fiksētie 

starpkaru perioda Strenču iedzīvotāju ikdienas un svētku mirkļi). (Lasīt vairāk 91.lpp.) 

Visu Smiltenes novada bibliotēku krājumos tagad ir dzejoļu grāmata “Samīļo savu 

valodiņu” (tajā arī Smiltenes novada skolu jauno autoru radošie darbi). Smiltenes novada 

bibliotēka pilsētas dzimšanas dienā no cēsinieces Irēnas Dubultes saņēmusi dāvinājumu 

1926. gadā izdoto Kārļa Kundziņa grāmatu “Smiltene”. Novadpētniecības krājums papildināts 

arī ar atkārtotu šīs grāmatas izdevumu, kā arī K. Kundziņa atmiņu un apcerējumu grāmatu 

“Mana mūža gājiens”. Palsmanes bibliotēkai novadniece Iveta Reinsone dāvinājusi savu 

dzejoļu grāmatu “Uz autobusa biļetes rakstīts mans stāsts”. 

2018. gadā izdotais, Strenču pilsētas bibliotēkai dāvinātais Baibas Leites pētījums 

“Stackeln – Strenči” tagad jebkuram interesentam pieejams elektroniskā veidā Strenču novada 

mājaslapā (skat. TE). 

Novadpētniecības krājumā ienākuši arī cita veida materiāli. Variņu bibliotēka no 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva iegādājusies 

dokumentālo filmu “Kolhoza arhitekts” par kādreizējā Valkas rajona kolhoza “Oktobris” 

arhitektu Andri Melngalvi. Kārķu bibliotēkas krājums papildināts ar filoloģijas studentes 

referātu par novadnieku Lappas Mārtiņu (tā sagatavošanā izmantoti arī bibliotēkas 

novadpētniecības materiāli). 

Valkas NCB novadpētniecības krājumam kora “Tālava” ilggadīgā dziedātāja 

Anita Zvirgzdiņa dāvinājusi savus saglabātos materiālus: Dziesmu svētkiem veltītas medaļas, 

piemiņas vimpeļus, piezīmes par Valkas kultūras nama jauktā 

kora darbību 1989./90. gada sezonā (dalībnieku saraksti un 

paraksti, mēģinājumu apmeklējuma atzīmes, pasākumu plāni, 

pat receptes) u.c. (Skat. TE) Īpašs prieks par skaisti noformēto 

Valkas jauktā kora hroniku, tā aprakstīta novadpētniecības 

datubāzē, uzsākta digitalizācija, lappuses tiek pakāpeniski 

skenētas un ievietotas apraksta anotācijā. Hronikā pieminētajā 

datumā Valkas NCB Facebook lapā tiek publicēta informācija 

par notikumiem attiecīgajā dienā, lietojot mirkļbirkas #Valkaskorahronika, #Valkaskoris.  

Valkas reģiona pagastu bibliotēkās novadpētniecības materiāli tiek papildināti arī ar 

iedzīvotāju atmiņu stāstiem. Jērcēnu bibliotēkā glabājas barona Adalberta fon Krīdenera kalpa 

 

https://strencunovads.lv/musu-majas-strenci-stackeln-baibas-leites-petijums/
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/novadpetniecibas-krajuma-papildinajums
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Dambura meitas Elzas Johannas (dzimušas 1908. gadā) atmiņas par dzīvi Jaunjērcēnmuižā no 

1912. – 1915. gadam, pierakstītas 2000. gadā. Uzsākta šī atmiņu stāsta rokraksta atšifrēšana un 

pārrakstīšana. 

Lasītāji bibliotēkām dāvinājuši arī fotogrāfijas. Plāņu bibliotēkas novadpētniecības 

krājums papildināts ar fotomateriāliem par ģenerāļa Roberta Dambīša dzimtu un kādreizējo 

Plāņu pagasta vecākā vietnieku Dāvi Markusu. Kārķos iegūtas vērtīgas fotogrāfijas no 

novadnieku Jāņa Ampermaņa un Augusta Tobīsa ģimenēm. 

Valkas NCB lasītāji dāvinājuši skolas gadu fotogrāfijas vai piedāvājuši tās skenēšanai. 

Ieskenētas un novadpētniecības datubāzē aprakstītas arī dažādas skolas piemiņas lietas 

(ielūgumi, pasākumu programmas, žetoni un pat skolēna cepure), kas ir vērtīgs papildinājums 

novadpētniecības materiāliem Valkas ģimnāzijas simtgadē. Jērcēnu bibliotēkas vadītāja 

aizvadītajā gadā nopietnāk pievērsusies pētījumam par Kaņepju māju saimnieku Cīruļu dzimtu. 

Apkopoti fakti, vākti materiāli par likteņiem, kas aizsākušies dižā Kaņepju ozola paēnā. 

Nākotnē iecerēts izveidot aprakstu par šīs dzimtas stāstu. 

Savdabīgs materiālu papildinājums ir Plāņu bibliotēkā, šeit piefiksētas pagasta 

iedzīvotāju iesaukas, piemēram, Dēļu Pēteris (strādājis gaterī) un Teļu Pēteris (kopis teļus). 

Jaunklidža bibliotēkā izveidots informatīvs stends par Jaunklidža saieta nama, 

Jaunklidža Biedrības nama un “Mežuļu” saiešanas nama tapšanas vēsturi.  

Vijciema bibliotēkā izveidotas jaunas novadpētniecības mapes par dzejniecēm, 

novadniecēm Guntu Lukstraupi un Māru Krieviņu, tajās apkopoti viņu dzejoļi no laikraksta 

“Ziemeļlatvija”. Sedas pilsētas bibliotēkā tapusi jauna mape “Seda interneta portālos”. 

Novadpētniecības mapes Valkas NCB aprakstītas elektroniskajā katalogā, aprakstu 

anotācijās tiek ievietota papildu informācija: saites uz LNDB kolekcijā Periodika.lv 

pieejamajām publikācijām, saites uz novadniekiem veltītiem radio raidījumiem u.c. interneta 

resursiem, šeit tiek ievietotas arī jubilāriem veltītās virtuālās izstādes, piemēram, 

mape “Arnolds Sildegs” (skat. TE), “Velga Krile” (skat. TE). 

Valkas NCB un Smiltenes novada bibliotēkā novadpētniecības mapes papildinātas 

vien ar uzskatāmu informāciju (pasākumu afišas, ielūgumi u.tml.). 

Laikraksta “Ziemeļlatvija” publikācijas tiek ieskenētas un krājas 

elektroniskajās mapēs. Novadpētniecības datubāzē tās ievietotas 

analītisko ierakstu anotācijās. Aprakstā piezīmju laukā norādīts 

“Pieejams arī Valkas bibliotēkas novadpētniecības e-mapē...”. 

Visā Valkas reģionā nozīmīgākais novadpētniecības 

krājuma papildinājums ir Smiltenes novada bibliotēkā. 
 

https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=143510&ident=1274373&c=1&c=3
https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=143583&ident=1274446&c=1&c=3
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Bibliotēkai sadarbojoties ar muzeja darbiniekiem, vēstures pētniekiem, novadpētniecības 

entuziastiem un kolekcionāriem, izveidots apjomīgs Smiltenes svarīgāko notikumu 

apkopojums: fakti un atsauces uz informācijas avotiem. Gala rezultātā tapis izdevums “100 

notikumi Smiltenes vēsturē” (skat. TE). 

 

Krājuma organizācija un glabāšana 

Smiltenes novada bibliotēkā pabeigts darbs pie novadpētniecības krājuma 

uzlabošanas, salīdzināti plaukta indeksi ar BIS ALISE, vienlaicīgi krājumu marķējot. 

Jaunklidža bibliotēkā atjaunināts 2010. gadā veidotais informatīvais buklets par 

novadpētniecību. Izdevums sniedz ieskatu novadpētniecības krājuma papildinājumos. 

Jērcēnu bibliotēkā izveidotas apzīmējuma uzlīmes, lai grāmatu 

krājumā būtu vizuāli pamanāmas grāmatas, kas saistītas ar Jērcēnu pagastu. 

Novadpētniecības mapēm izveidoti satura rādītāji. 

 

Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

Valkas NCB digitalizēto teksta dokumentu lappušu skaits ir 803, lielākoties tās ir 

publikācijas no laikraksta “Ziemeļlatvija”. Smiltenes novada bibliotēkā digitalizētas 

240 lappuses, Strenču pilsētas bibliotēkā 373 lappuses. Kārķu bibliotēkai aizvadītajā gadā 

gan tikai viena lappuse, bet kopumā pēdējos gados ieskenētās publikācijas pievienotas visiem 

novadpētniecības datubāzē pieejamiem, ar vietējo pagastu saistītiem aprakstiem. 

Valkas NCB digitalizēta 61 lappuse no dažādiem ar bibliotēkas vēsturi saistītiem 

dokumentiem: kādreizējās vadītājas Ausmas Vaļģes atmiņas, pirmo krājuma grāmatu titullapas 

ar zīmogiem u.c. Digitalizēti arī grāmatu autoru, novadnieku autogrāfi (25). Elektroniskajā 

katalogā Antona Austriņa izlases “Sirmā stunda” apraksta lokālajā anotācijā ievietoti “Valkas 

stāsti”, kas rakstīti, autoram dzīvojot Valkā. Digitalizēti arī 200 attēlizdevumi – vēsturiskas 

fotogrāfijas. Pilnībā digitalizēti seši dokumenti, tai skaitā trīs par Valkas 1. vidusskolu, kā arī 

“Valkas apriņķa skolu albums” (1936). 

Par digitālo kolekciju tiek uzskatīts bibliotēkas kopkatalogs un novadpētniecības 

datubāze, kur aprakstiem anotācijās pievienoti skenēti materiāli un kurus iespējams atlasīt pēc 

atslēgas vārdiem, piemēram, visu, kas saistīts ar Valkas ģimnāziju, Velgu Krili un tml. 

 

Izmantojums 

Novadpētniecības materiālus izmantojušas skolas, kultūras nami, pagastu pārvaldes. 

Kārķu bibliotēka tautas namam sagatavojusi informāciju par koncertiem “Dziesma manai 

 

https://smiltene.lv/pdf_100-notikumi-smiltenes-vesture/
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paaudzei” Kārķos 15 gadu garumā. Jaunklidža bibliotēkas novadpētniecības krājuma 

materiāli izmantoti, sniedzot informāciju tūristiem. Šeit arī sagatavota informācija studentei 

maģistra darbam par Knapes dzirnavām. Jērcēnu bibliotēkā informācija sniegta Daugavpils 

universitātes pētniecēm projektā “Epifītisko sūnu un ķērpju daudzveidība, ekoloģija un 

aizsardzība Latvijas muižu parkos”. 

Novadpētniecības materiāli izmantoti arī spēles jautājumu sastādīšanai. Latvijas 

Drošāka interneta centra un Drošāka interneta vēstneses Valkas NCB aicinājumam atsaukušās 

Valkas, Strenču un Smiltenes bibliotēkas. Tagad ikvienam ir iespēja izspēlēt tiešsaistes spēli 

“Pilsētas ABC” par Valku, Strenčiem un Smilteni. (Skat. TE) Strenču pilsētas bibliotēka to 

veidojusi sadarbībā ar Strenču novada Plānošanas un attīstības nodaļas speciālisti un Strenču 

pamatskolas vēstures skolotāju. Smiltenē tā tapusi sadarbībā ar Tūrisma un informācijas centru, 

Valkā spēles veidošanā piedalījušies arī Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs un 

Valkas novadpētniecības muzejs. 

Kārķos notikusi LTV raidījuma “Tas notika šeit” filmēšana (skat. TE). Sakarā ar to 

bibliotēkā vākti materiāli par aptuveni 10 tēmām. No tām raidījumam izvēlētas trīs leģendas: 

par pērļu zvejošanu Sedas upē, par Veckārķu pils likteni. Trešā tēma no sākotnējās ieceres par 

igauņu okupāciju 1918. gadā pārtapusi par Jāņa Ampermaņa dzīvesgājuma izpēti, bet gala 

rezultātā izvēlēts temats par nacionālo partizānu darbību Kārķos. Gada nogalē raidījumu varēja 

vērot LTV, bibliotēkas vadītājas ieguldījums gan palicis aizkadrā. 

Kārķu bibliotēkā sniegta informācija vairākiem interesentiem, tai skaitā Madonas 

muzejam par baltvācu mākslinieku Volfeilu. Šeit arī sniegta palīdzība advokātei, meklējot 

kādas personas mantiniekus. “Prieks, ka paveiktais darbs novadpētniecībā nav bijis veltīgs,” 

raksta bibliotēkas vadītāja. Bibliotēkā joprojām popularitāti nav zaudējis Latvijas 

100. dzimšanas dienai sagatavotais konkursa darbs “Kārķu hronika” (elektroniski pieejams arī 

Valkas NCB mājaslapā, skat. TE), tā izdruka Kārķu bibliotēkā aizvadītajā gadā izsniegta 

3 reizes. 

Bibliotēkās apmeklētāji vērsušies pēc palīdzības ciltskoku precizēšanā. Jaunklidža 

bibliotēkā, meklējot informāciju konkrētas dzimtas ciltskokam, izmantoti gan 

novadpētniecības materiāli, gan LNDB kolekcija Periodika.lv un pat piesaistīti Alūksnes 

pilsētas bibliotēkas resursi. Šeit arī bijis tāds skaists notikums, kad no Strenču bibliotēkas 

pasūtītajā grāmatā “Stikla Strenči” kāda Jaunklidža iedzīvotāja atradusi sava vectēva 

fotogrāfiju. Jērcēnu bibliotēkā pagasta iedzīvotāji interesējušies par savu māju vēsturi, kā arī 

par Ķeižu muižas teritorijā esošajām viensētām. 

https://drossinternets.lv/lv/info/pilsetu-spele
https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/202020/tas-notika-seit-karki
http://valka.lv/wp-content/biblioteka/karki-stasts.pdf
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Novadpētniecības krājums izmantots Valkas NCB, Ērģemes, Vijciema, Zvārtavas un 

Valkas pagasta Lugažu bibliotēkās, iepazīstinot mazos lasītājus ar novadpētniecības 

materiāliem projekta ar 5 dienu nodarbību cikla “Iepazīsti novadu kopā ar bibliotēku” ietvaros. 

(Lasīt vairāk. 79.lpp.) 

Materiāli no Smiltenes novada bibliotēkas novadpētniecības krājuma izmantoti 

Smiltenes TV veidotajos video sižetos par Smiltenes 100 nozīmīgākiem vēstures notikumiem 

(skat. TE). Smiltenes novada muzejs, apkopojot teikas un nostāstus par Smiltenes pilsētu un tās 

tuvāko apkārtni video formā, izmantojis novadpētniecības krājumā savāktās leģendas, teikas un 

nostāstus. 

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 
 

Bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu popularizējušas izstādēs, pasākumos, 

publikācijās sociālajos tīklos u.c. 

Ar svinīgu Smiltene novada bibliotēkas un muzeja kopīgi veidotās izstādes “Smiltenes 

simtgades vēstures mirkļi 1920–2020” atklāšanu iesākušās Smiltenes simtgades svētku dienas 

(skat. TE). Izstāde iecerēta kā pieskāriens Smiltenes vēstures mirkļiem, mudinot aizdomāties, 

cik daudz 100 gadu laikā noticis, kā pilsēta mainījusies un attīstījusies. Izstādes teksts iztulkots 

vācu, angļu, krievu valodās. Izstāde nosūtīta arī uz Villihu, Smiltenes sadraudzības pilsētu 

Vācijā. Sagatavots arī izstādes virtuālais variants ar papildinātu informāciju (skat. TE). Par 

izstādes tapšanas gaitu sniegta intervija Latvijas Radio žurnālistei Dainai Zalamanei. Tā 

izskanējusi “Latvijas radio 1” 12. marta raidījumā “Tādi esam”. Savukārt LTV radošā grupa 

Smiltenē filmējusi raidījumu “Ielas garumā. Smiltene (skat. TE). No Kalnamuižas līdz Baznīcas 

laukumam un Dārza ielai”. Bibliogrāfe Alda Liuke žurnālistei Lilitai Eglītei stāstījusi par 

Spruguļu krogu, ēku, kurā pašreiz atrodas Smiltenes novada bibliotēka. 

100 nozīmīgāko Smiltenes vēstures notikumu apkopojums publicēts pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Domes Vēstis” (18.09.2020. Nr. 9 (104), 10.lpp., 

skat. TE). 

Valkas NCB gada sākumā izveidots jubileju kalendārs, kurā atspoguļota informācija 

par jubilāriem. Vadoties pēc šī kalendāra, veidotas izstādes novadpētniecības stendā. Pirmā no 

tām bija “Togad Valkā pirmoreiz jeb ko svinēsim 2020. gadā” (skat. TE). Pavisam tapušas 

astoņas izstādes. 

Valkas NCB ar izstādi 60. dzimšanas dienā tika godināta studija “Saulīte”. Kad Covid-

19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ bibliotēka bija slēgta apmeklētājiem, 

https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/posts/1559484864260084
https://smiltene.lv/blog/class/izstade-smiltenes-simtgades-vestures-mirkli-1920-1930/
https://biblioteka.shutterfly.com/pictures/399
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1049341555498028
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2020/Smiltene_Novada_Domes_Vestis_09_2020.pdf
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/ko-svinesim-2020-gada
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interesenti varēja ielūkoties bibliotēkas mājaslapā publicētajā virtuālajā mapē “Tautas lietišķās 

mākslas studija “Saulīte” Valkā” (skat. TE). Saņemts emocionāls paldies no kolektīva vadītājas 

“par patieso vēlmi “Saulītes” gājumu cauri laikiem tik bagātīgi izcelt saulītē”. 

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā bibliotēkas lasītājiem piedāvāja dažādus 

attālināti pieejamus resursus. Tās publicētas Valkas NCB mājaslapā un popularizētas sociālajos 

tīklos. Valkas NCB sagatavoja novadpētniecības materiālu izlasi dažādām gaumēm “Iepazīsti 

Valku virtuāli!” (skat. TE). Arī novadniekiem jubilejās veltītas virtuālas izstādes: Valkas 

novadpētniecības muzejam (skat. TE) , rakstniekam Aleksandram Pelēcim (skat. TE), 

operdziedātājai Silgai Tīrumai (skat. TE). Virtuālais sveiciens literātei Ausmai Kurpniecei 

izdrukāts, iebrošēts un uzdāvināts jubilārei. Pateicības vārdus par to bibliotēka saņēmusi 

laikrakstā “Ziemeļlatvija”. Ērģemiskā manierē pieminēta valodnieces Elgas Kagaines 90. 

dzimšanas diena (skat. TE). Saistībā ar to sociālajos tīklos izvirzīts jautājums: “Vai valodnieku 

aprindās viņu atcerējās, vai ir domāts par piemiņas zīmi Valkā, Cimzes kapos?”, un ieteikums 

“uzņemties iniciatīvu, sazināties ar Valodas institūtu”. 

Laikraksta “Ziemeļlatvija” 95. dzimšanas dienai veltīta publikācija Valkas NCB 

mājaslapā (skat. TE), kā arī sagatavots virtuāls sveiciens sociālajos tīklos, kā arī sniegts neliels 

ieskats dažos avīzes pirmajos numuros. Ar izstādi “Zīmē, glezno, rada... un svin jubilejas vēža 

zīmē” patīkami pārsteigtas trīs Valkas mākslas skolas pedagoģes (skat. TE). Izstādē bibliotēkā 

bija aplūkojami arī materiāli no mākslas skolas arhīva, kas savulaik uzticēts bibliotēkai. 

Valkas NCB veidotā izstāde “Manai skolai simtgadē” balstīta uz Valkas muzeja 

apkopotajiem nozīmīgākajiem notikumiem Valkas ģimnāzijas 100 pastāvēšanas gados. To 

ilustrēšanai izmantoti arī bijušo audzēkņu fotoattēli un citi materiāli. Izstādē, noskenējot 

QR kodu, bija iespēja aplūkot novadpētniecības datubāzē aprakstītās fotogrāfijas (skat. TE). 

Izstādē „Uz tā tālā ceļa... Velgai Krilei – 75” bija skatāmas arī vairākas Valkas pagasta 

Lugažu bibliotēkas novadpētniecības mapes, kurās apkopota saistoša informācija par 

dzejnieces dzīvi un daiļradi, kā arī Velgas Kriles vārdam veltītā dzejas autoru – iesācēju 

konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” darbi. 

2020. gads Valkas NCB noslēdzies ar izstādi “100 gadu Latvijas Valkai”. Jācer, ka tā 

valcēniešiem lika aizdomāties par pilsētas vēstures sarežģītajiem līkločiem (skat. TE). 

Strenču pilsētas bibliotēkā prezentēta grāmata “Stikla Strenči”, veidotāju radošā grupa 

iepazīstinājusi klātesošos ar grāmatas tapšanas stāstiem. (Skat. TE) Pasākuma apmeklētāji 

dalījušies savās atmiņās. (Skat. TE) Stāsts par Strenču fotodarbnīcu ieinteresējis žurnāla “Ir” 

veidotājus. Rezultātā tapusi plaša Ievas Puķes publikācija “Ziemeļu entuziasti” žurnāla “Ir” 

http://valka.lv/wp-content/biblioteka/saulite-publikacijas.pdf
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/-4-85
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/-4-86
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/sveiciens-valkas-muzejam
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/aleksandram-pelecim-100
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/sveiciens-dzimsanas-diena-silgai-tirumai
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3073012936052506
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/z
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/makslinieces
https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=ains&op0=%25LIKE%25&val0=14073%7C14073%7CValkas+J%C4%81%C5%86a+Cimzes+%C4%A3imn%C4%81zija&linkid0=14073&bop1=AND&crit1=mt&op1=%3D&val1=k&addCriteriaBop=AND&l=1&l=30&l=28&l=27&l=19&l=20&l=11&l=21&l=15&l=26&l=7&l=23&l=6&l=24&l=13&l=8&l=25&l=4&l=3&l=17&l=18&l=14&l=9&l=5&c=1&c=3
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/izstade-100-gadu-latvijas-valkai
https://strencunovads.lv/fotogramatas-stiklastrenci-prezentacija/
https://strencunovads.lv/galerija/gramatas-stikla-strenci-prezentacija/
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2020/2021, 17. dec./6. janv. numurā. Tajā iekļauti arī Strenču novada vidusskolas vēstures 

skolotājas Sarmītes Krūzes stāstījuma fragmenti. 

Grāmatas “Stikla Strenči” prezentācijas pasākumā radusies doma par foto kolekcijas 

papildināšanu. Latvijas Valsts mežu un VKKF atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020 

projekta “Dāvja Spundes un viņa laikabiedru fotodarbu digitālās kolekcijas Starp diviem kariem 

izveide” ietvaros iedzīvotāji aicināti dalīties ar personīgo arhīvu fotogrāfijām no Strenču 

fotodarbnīcas. Rudens pusē bibliotēkā noticis digitālās foto kolekcijas “Starp diviem kariem” 

prezentācijas pasākums (skat. TE). Kolekcija skatāma Strenču pilsētas bibliotēkā, bet ikviens 

aicināts to vēl papildināt. 

Jērcēnu bibliotēkā novadpētniecības materiāli popularizēti, vadot ekskursijas. 

Neskatoties uz ar Covid-19 infekcijas izplatības saistītajiem ierobežojumiem, tās bijušas 

pieprasītas. Jērcēnmuižā uzņemtas 19 ekskursantu grupas (241 tūrists, tai skaitā arī no 

Igaunijas). Joprojām notiek sadarbība ar tūrisma firmām “Impro” un “Jaunie rakursi”. 

Bibliotēka jau devīto reizi piedalījusies Leģendu naktī. Diemžēl iepriekšminēto ierobežojumu 

dēļ šo pasākumu drīkstēja apmeklēt tikai 22 viesi. Jērcēnmuižas Mednieku namā organizēta 

novadnieka Edgara Vaivada dabas fotogrāfiju personālizstāde (skat. TE). Jaunjērcēnu muižas 

barona Adalberta fon Krīdenera kalpa Dambura meitas Elzas Johannas atmiņu fragments par 

Ziemassvētku svinēšanu muižā 1913. gadā kā sveiciens svētkos publicēts (skat. TE) Strenču 

novada mājaslapā un publikācijās sociālajos tīklos. 

Palsmanē vietējās skolas projektu nedēļā skolēni 

pētījuši savus dzimtas kokus. Šajā laikā Palsmanes 

bibliotēkā izveidota izstāde “Mans dzimtas koks” par 

bibliotēkas vadītājas dzimtu, kas izpētīta līdz pat 8. 

paaudzei. Senču fotogrāfijas apkopotas albumā, vecākā 

fotogrāfija no 19. gadsimta beigām. 

Palsmanes pagastā dzimušās pianistes, operas solistes Annijas Vītolas 130. jubilejai 

veltīta izstāde, kurā palsmanieši varēja iepazīties ar Palsmanes bibliotēkas krājumā esošajām 

fotogrāfijām, mūziķes rokrakstu. Fotogrāfijas no sava personīgā arhīva piedāvājuši arī 

novadnieces radinieki (Maija Helēna Zīle, kas ir Jāzepa Vītola krustmeita, Annijas un Jāzepa 

Vītolu mantiniece). Unikālākais eksponāts izstādē bijis Jāzepa Vītola ar roku rakstīta adrešu 

grāmatiņa, tajā arī Palsmanes radinieku adreses. 

Launkalnes bibliotēkā novadpētniecības materiāli popularizēti izstādē “Launkalnes 

kora vēsture” (ar to iepazinušies 73 apmeklētāji). 

 

https://strencunovads.lv/digitalas-foto-kolekcijas-starp-diviem-kariem-prezentacija/?highlight=Starp%20diviem%20kariem
https://strencunovads.lv/legendu-nakti-jercenmuiza/?highlight=Edgara%20Vaivada
https://strencunovads.lv/sveiciens-no-jercenu-bibliotekas-ziemasvetki-jercenmuiza-1913-gada/?highlight=Elzas%20Johanna
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Bilskas bibliotēkā veidots novadpētniecības izstāžu cikls. Katru mēnesi visa gada 

garumā izstādē skatāmas iepriekšējo gadu preses publikācijas, kurās atspoguļoti notikumi un 

cilvēki Bilskas pagastā laikrakstos “Smiltenes Ziņas”, “Jaunais Smiltenes Vēstnesis”, 

“Dzimtenes Vēstnesis”, “Cīņa”, “Darba Karogs”, “Mūsu Zeme”. Kad Covid-19 infekcijas 

izplatības saistīto ierobežojumu dēļ bibliotēka bija apmeklētājiem slēgta, izstāde bija 

aplūkojama virtuāli Bilskas bibliotēkas Facebook lapā ar pavadtekstu: “No laimēta televizora 

līdz takai apkārt ezeram, pa vidu intervijas ar mūsu iedzīvotājiem un citi notikumi. Tieši tik 

interesanti ir bijuši iepriekšējo gadu maija mēneša notikumi, kas saistīti ar Bilsku un tās 

iedzīvotājiem! Ieskaties arī Tu vēstures liecībās, varbūt ieraudzīsi pats sevi!” (Skat. TE un TE) 

Novadpētniecības materiālu popularizēšana sociālajos tīklos tiek izmantota aizvien 

biežāk. Valkas NCB Facebook lapā ar mirkļbirku #novadpētniecībavalkasnovadā publicēti 

20 ieraksti un 2 minikonkursi: “Sveicam Igaunijas Republiku 102. dzimšanas dienā!” 

(Skat. TE) un “Kā sauca pašu pirmo veikalu, kas tika atvērts 1994. gadā šajā Rīgas ielas 

24. namā?” (Skat. TE). 

Kārķu bibliotēka savā Facebook lapā regulāri publicējusi informāciju par nozīmīgu 

notikumu, cilvēku un pasākumu atceres dienām Kārķu vēsturē: “Šajā dienā Kārķos” (skat. TE) 

un “Šajā mēnesī Kārķos” (skat. TE). 

 

8.4. Sadarbība novadpētniecības jomā 

 
Smiltenes novada bibliotēka aktīvi sadarbojusies ar 

Smiltenes novada muzeju, Tūrisma informācijas centru un 

novadpētniecības entuziastiem, veidojot Smiltenes simtgades 

svinībām veltītos materiālus un gatavojoties pasākumiem. 

“Sadarbojoties varam izdarīt daudz vairāk un kvalitatīvāk,” pārskatā 

raksta bibliogrāfe Alda Liuke. 

Strenču pilsētas bibliotēka jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar vietējās skolas 

vēstures skolotāju, Strenču novada domes plānošanas un attīstības nodaļas speciālistiem. “Katrs 

realizētais projekts un pasākums rada jaunas idejas, un top jauni projekti, kas turpina šo 

vēsturisko izpēti,” savā pārskatā raksta bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane. 

Valkas NCB regulāri sadarbojas ar Valkas novadpētniecības muzeju, apmainoties ar 

informāciju, tiek saskaņotas publikācijas Facebook, viens otru papildina. Sadarbībā ar Valkas 

novada Bērnu un jauniešu centru “Mice” ar izstādi bibliotēkā atzīmēta jauniešu deju kolektīva 

“Vendīgs” 18. dzimšanas diena (skat. TE). Sadarbībā ar Valkas pilsētas teātri, Valkas Jāņa 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3948778308527908&id=937060166366419
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/photos/a.872173832803105/3756702024350257/
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/photos/a.872173832803105/3756702024350257/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795351177744745&id=189723488307520
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=796866877593175&id=189723488307520
http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/aicinam-uz-vendiga-pilngadibas-svetku-izstadi
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Cimzes ģimnāziju, Valkas novada literāro apvienību un Valkas novadpētniecības muzeju 

bibliotēka plānojusi Velgai Krilei veltītu atceres vakaru. Diemžēl Covid-19 infekcijas izplatības 

saistīto ierobežojumu dēļ tas atlikts. Sadarbībā ar dzejnieci Anitu Anitīnu (Velgas vārdam 

veltītā konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” žūrijas locekle) un dzejniecei veltītu rindu autori 

Daigu Putniņu noorganizēts atceres brīdis pie Velgas Kriles atdusas vietas. 

Lugažu bibliotēka sadarbībā ar saieta namu Lugažu muiža, Valkas pagasta pārvaldi un 

Antru Krili organizējusi dzejniecei veltītās Velgas dienas (skat. TE) un viņas vārdam veltīto 

autoru – iesācēju konkursu “Tu arī mani spēsi izpildīt” (skat. TE). 

Plāņu bibliotēkā sadarbībā ar Beverīnas novada Trikātas pagasta tūrisma speciālisti, jo 

abiem pagastiem ir kopīga vēsture sniegta informācija par ģenerāli Kārli Gopperu un brīvības 

cīņu dalībnieka Pētera Dambīša dzimtu. 

Palsmanes pagasta bibliotēka sadarbībā ar kultūras namu, pagasta pārvaldi un 

vietējām nevalstiskajām organizācijām (“Māsas Veronikas”, “Spēkavots”, Palsmanes pagasta 

Pieaugušo tālākizglītības centrs) Palsmanes luterāņu baznīcā organizējusi dzejas vakaru “ar 

lapām augšup”, kurā savu dzeju lasījuši pagasta iedzīvotāji un cilvēki, kuriem dzimtās saknes 

ir Palsmanes pagastā (skat. TE). 

 

8.5. Jauninājumi novadpētniecības darbā 
 

Smiltenes novadā organizēta kopīga ekspedīcija bibliotēkai, TLMS “Smiltene”, Brantu 

un Smiltenes pagastu pārvaldei un Smiltenes novada muzejam. Ekspedīcijas laikā pie vietējās 

iedzīvotājas Maigas Ziediņas iegūti interesanti materiāli par Smiltenes novada apdzīvoto vietu 

Grotūzis un tā iedzīvotājiem. Intervija un fotogrāfijas tiek apstrādātas, materiāli tiek apkopoti. 

Sedas pilsētas bibliotēka iesaistījusies LNB jaunās digitālās kolekcijas “Industriālais 

mantojums” veidošanā, šajā projektā iekļauta kūdras fabrika “Seda”. 

Ērtākai laikraksta “Ziemeļlatvija” (1925–1940) pārskatīšanai Valkas NCB mājaslapā 

uzsākta avīzes numuru kalendāra veidošana ar saitēm uz portālu Europeana Newspapers. 

Pagaidām tajā var atvērt 1925. – 1928. gadu numurus (skat. TE). 

 

8.6. Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 
 

Smiltenes novada bibliotēka atzīst, ka pārskata gadā galvenā novadpētniecības darba 

problēma bijusi lielais un laikietilpīgais darba apjoms, kad bieži vien vienam darbiniekam īsā 

laika posmā jāspēj paveikt neiespējamais. 

http://www.valka.lv/lv/valkas-pagasts-1/valkas-pagasts-4/kultura-4/valkas-pagasta-norisinasies-ikgadeja-velgas-diena-1
http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/kultura-2/godinas-dzejnieces-velgas-kriles-vardam-veltita-dzejas-autoru-iesaceju-konkursa-laureatus-1
https://www.facebook.com/palsmanesbaznica/posts/1261832404157116
http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/-1-42/mediji/pirms-95-gadiem-13-junija-iznacis-laikraksta-ziemellatvija-1-numurs
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Tomēr viena no galvenajām problēmām aizvadītajā gadā ir Covid-19 infekcijas 

izplatības saistītie ierobežojumi. To dēļ izpalikuši vairāki iecerētie klātienes pasākumi. 

Valkas NCB tie bija atmiņu vakars studijas “Saulīte” dalībniecēm, Aleksandra Pelēča grāmatas 

“Argas vēstules” atvēršana kopīgi ar izdevējiem un, protams, Velgas Kriles 75. dzimšanas 

dienai veltītais atceres pasākums. 

Jaunajiem bibliotēku darbiniekiem bieži vien pietrūkst zināšanu, tāpēc ļoti gaidīta ir 

“Novadpētniecības rokasgrāmata”, kur varētu smelties praktiskus padomus un iedvesmu 

darbam. 

 

8.7. Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 
 

Joprojām aktuāls jautājums ir darbs pie visa Valkas reģiona bibliotēku uzkrāto 

novadpētniecības materiālu aprakstīšanas un ievadīšanas elektroniskajā katalogā vai 

novadpētniecības datubāzē. 

Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja atzīst, ka ir svarīgi smelties idejas un pieredzi citu 

bibliotēku novadpētniecības darbā, kā arī dalīties ar savām darba metodēm. Novadpētniecības 

darbā nepieciešama zināšanu un prasmju pilnveidošana. 

Smiltenes novada bibliotēka nākotnē vēlētos kopīgu interneta vietni ar Smiltenes 

novada muzeju un TIC, lai saglabātu lokālo kultūras mantojumu un nodrošinātu tam globālu 

pieejamību. Ieraksti bibliotēkas Atsauksmju grāmatā liecina, ka smilteniešus interesē pilsētas 

vēsture: “Izstādē ieraugām pārsteidzošas ainas, kur meklējam pazīstamas mājas un uzzinām par 

zudušajām. Paldies Aldai par aizrautību un interesi par mūsu tautas sakņu saglabāšanu!” 

“Ja katram musulmanim vienreiz dzīvē jāapmeklē Meka, tad katram latvietim – Valka, 

pilsēta, kur sākas Latvija,” rakstījis V. A. Krauklis J. Erenštreita grāmatas “Kroņu pinējs” gala 

vārdā. Arī Valkas NCB devusi nelielu ieguldījumu šo gala vārdu tapšanā. Tā arī katra no 

Valkas reģiona bibliotēkām devusi kādu artavu savas lokālās vēstures saglabāšanā. 
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9. PROJEKTI 

9.1. Projektu apkopojums 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 
Finansētājs 

Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. 

īstenošanas laika periods, 

rezultāti, īss kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

“Notikums. Autors. 

Lasītājs.” 
VKKF 600 

Valkas NCB tika noorganizētas 

četras tikšanās ar autorēm U. 

Cepīti, M. Krekli, E. Ruku, un 

raidījuma Literatūre vadītājiem 

M. Selecku un G. Terzenu 

atbalstīts 

Valkas novada 

Dzejas diena 2020 

“Latgaliešu dzeja 

Ziemeļvidzemes 

pakalnos.” 

VKKF 440 

Dzejas dienās Valkā viesojās 

latgaliešu dzejnieki L. Purinaša 

un O. Orlovs, dziesmas 

izpildīja S. Bondare 

atbalstīts 

“Romantika dzejas 

dārzā” 
VKKF  

Valkas pagasta bibliotēka, 

sadarbībā ar saieta namu 

“Lugažu muiža” dzejas 

koncerts un tikšanās ar 

dzejniekiem 

neatbalstīts 

“Veselības 

veicināšana un 

slimību profilakses 

pasākumi Strenču 

novadā” 

ESF 570 

Strenču novada Attīstības 

nodaļa administrē projektu. 

Saņemts finansējums 

nodarbību apmaksai Strenču 

pilsētas un Jērcēnu pagasta 

iedzīvotājiem 2020.01.01. – 

2020.31.12 

atbalstīts 

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2020” 
LNB 113 

Jērcēnu pagasta bibliotēkā 

saņemts nepilns komplekts 
daļēji 

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2020” 
LNB 134.45 

Grāmatu kolekcijas iegāde 

Kārķu pagasta bibliotēkā 
atbalstīts 

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2020” 
LNB 132.15 EUR 

Strenču bibliotēka saņēmusi 

daļu no kolekcijas 
atbalstīts 

Programma 

“Grāmatu starts” 

Valkas novadā 

2020 

LNB 

Atbalsta 

biedrība 

87.50 EUR 

Valkas novadā organizēta 

Mazā Pūčulēna skoliņa ar trim 

nodarbībām. Piedalās sešas 

Valkas novada publiskās 

bibliotēkas. 

atbalstīts 

Projekts ar 5 dienu 

nodarbību ciklu 
LAD, 1101.25 EUR 

Sadarbībā ar biedrību “Valkas 

attīstībai” tika īstenots projekts 

ar piecu dienu nodarbību ciklu, 

atbalstīts 
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“Iepazīsti novadu 

kopā ar bibliotēku” 

Valkas 

novada 

dome 

lai pilnveidotu Valkas novada 

bērnu saturīga laika 

pavadīšanas iespēju vasarā, 

iepazīstot novada bibliotēkas, 

novadpētniecības krājumu, 

iepazīstot novada vietas un 

personības. 

 

9.2. Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 
 

2020. gada atbalstīto projektu realizēšana sagādāja ne mazums raižu. Valkas NCB 

izstrādātam projektam “Notikums. Autors. Lasītājs” nācās lūgt VKKF realizācijas 

pagarinājumu, pavasarī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ. Ar bažām par pasākumu 

norisi rudenī VKKF 2. konkursam tika iesniegts projekts par Dzejas dienām Valkas novadā. 

Tikai dažas dienas pirms pasākuma vajadzēja aizstāt dzejnieku no Daugavpils, viņš nevarēja 

piedalīties, jo tika atzīts kā Covid-19 kontaktpersona. Abos gadījumos ar VKKF projektu 

kuratoru un konsultantu palīdzību un padomiem vajadzīgā dokumentācija tika ātri sakārtota un 

pasākumi varēja notikt. 

Strenču pilsētas bibliotēka par savu veiksmi uzskata līdzdalību citu institūciju 

izstrādātajos projektos, kuru realizācija notiek bibliotēkas telpās. 

 

 

10. PUBLICITĀTE  

10.1. Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 
 

Bibliotēkas tēla veidošana un publicitāte Valkas reģiona publiskajās bibliotēkās tiek 

nodrošināta trejādi: bibliotēkas pakalpojumi, apkalpojošais personāls un viņu darbs klātienē, un 

sniegtā informācija par bibliotēku (drukātos un interneta medijos, sociālajos tīklos). Lielākā 

daļa bibliotēku par bibliotēkas plānotajiem pasākumiem izvieto informāciju pie ziņojumu 

stenda, pie daudzdzīvokļu mājām un veikalu skatlogos. Pēc notikušajiem pasākumiem 

informācija un fotogrāfijas tiek atspoguļotas vietējos laikrakstos un bibliotēku/ pagastu mājas 

lapās un sociālo tīklu lapās. 

Pagastā, kur iedzīvotāji labi viens otru pazīst, laba publicitāte ir vietējo atsauksmes par 

bibliotēku un pārrunas iedzīvotāju vidū. Šogad šo apstiprināja arī Strenču pilsētas bibliotēka, 
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minot, ka “visiedarbīgākā informācijas forma ir un paliek individuāla saruna, tikšanās brīdī. 

Esam secinājuši, ka ir svarīgi personīgi uzrunāt katru cilvēku un likt viņam justies gaidītam.” 

Birzuļu bibliotēka, kura sociālajos tīklos ir piesaistīta Smiltenes novada bibliotēkas 

Facebook lapai, kā mīnusu komunikācijā uzsver: “Ja katrai bibliotēkai būtu sava Facebook lapa, 

apmeklētāji būtu daudz informētāki par bibliotēkas aktualitātēm, notikumiem un pasākumiem. 

Lauku cilvēkiem ir nozīmīgi sava apriņķa notikumi, tādejādi, bibliotēka būtu arī vairāk 

apmeklēta un tā būtu pieprasītāka, populārāka.” Smiltenes novada bibliotēka šo neuzskata par 

problēmu, sakot, ka “līdz šim Bilskas, Blomes, Birzuļu un Palsmanes bibliotēkai bija 

atsevišķas Facebook lapas, un visa informācija no šīm lapām tika pārpublicēta arī Smiltenes 

novada bibliotēkas Facebook lapā. Tomēr no nākamā gada nepieciešams visu informāciju 

publicēt tikai vienuviet, proti, Smiltenes novada bibliotēkas lapā, lai neradītu vienas iestādes 

sadrumstalotību.” 

Valkas reģiona bibliotēkas 2020. gadā informāciju par pakalpojumiem, grāmatu 

jaunumiem, aktualitātēm un pasākumiem sniegušas, izmantojot: 

 drukātos medijus (Valkas reģiona laikrakstu “Ziemeļlatvija” un pašvaldību 

informatīvos izdevumus “Valkas Novada Vēstis” (skat. TE), “Smiltenes Novada Domes 

Vēstis” (skat. TE), Strenčos “Mūsu Novada Vēstis” (skat. TE)), 

 afišas/plakātus, kas tiek izvietoti info stendos (publiski pieejamās vietās) bibliotēkā, 

pilsētā, iestādēs, veikalu skatlogos, 

 Latvijas kultūras datu portālu “Kultūras dati”, 

 novadu mājaslapas: Valka.lv (sadaļās “Kultūra”, “Pasākumu kalendārs”), 

Strencunovads.lv (sadaļā “Bibliotēka”), Smiltene.lv (sadaļā “Novads” > “Kultūra” > 

“Bibliotēkas”), 

 Valkas NCB mājaslapā Biblioteka.valka.lv/ , 

 sociālos tīklu lapas. 

 

Tabula “Laikrakstā “Ziemeļlatvija” publikācijas par Valkas reģiona bibliotēkām”  

2018 2019 2020 

KOPĀ 47 

(no tiem 21 izvērstāks) 

KOPĀ 52 

(no tiem 21 izvērstāks) 

KOPĀ 60 

(no tiem 28 izvērstāki) 

15 raksti par Valkas NCB (no 

tiem 5 izvērstāki) 

14 raksti par Valkas NCB (no 

tiem 5 izvērstāki) 

24 raksti par Valkas NCB 

(no tiem 7 izvērstāki)  

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/novads/valkas-novada-vestis
https://smiltene.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/domes-vestis/
https://strencunovads.lv/musu-novada-vestis/
http://biblioteka.valka.lv/
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22 raksti par Smiltenes 

novada bibliotēku (no tiem 12 

izvērstāki) 

22 raksti par Smiltenes 

novada bibliotēku (no tiem 8 

izvērstāki) 

24 raksti par Smiltenes 

novada bibliotēku (no tiem 15 

izvērstāki) 

10 raksti par citām reģiona 

bibliotēkām 

16 raksti par citām reģiona 

bibliotēkām  

12 raksti par citām reģiona 

bibliotēkām 

 

Regulāri tiek apkopota un iesūtīta informācija par notikumiem Valkas NCB 

publicēšanai pasākumu kalendārā Valkas novada pašvaldības mājaslapā un laikrakstā “Valkas 

Novada Vēstis”. 

 

Tabula “Valkas NCB publikācijas Valkas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “ 

2018 2019 2020 

11 publikācijas 8 publikācijas 9 publikācijas 

 

Valkas NCB ik mēnesi sagatavo informāciju “Sveiks, Lasītāj!” par publiskajiem 

pasākumiem un aktualitātēm tuvākajā mēnesī (skat. TE) Šī informācija tiek noformēta gan 

teksta, gan plakāta veidā, kurā tiek pievienoti arī pasākumu/izstāžu vizuālie noformējumi un 

tiek nosūtīta e-pastā bibliotēkas lietotājiem, kas piekrituši šādai bibliotēkas jaunumu 

saņemšanai. “Sveiks, Lasītāj!” tiek publicēts bibliotēkas mājaslapā un reklamēts sociālos tīklos 

Valkas NCB Facebook lapā un Instagram kontā, izmantojot mirkļbirku #SveiksLasītāj. 

(Skat. TE) Mēneša jaunumu afiša izvietota arī pie Valkas NCB ieejas, afiša papildināta ar 

bibliotēkas kontaktinformāciju. 

Valkas reģiona publiskās bibliotēkas pasākumu organizēšanā un savu pakalpojumu 

popularizēšanā veiksmīgi sadarbojas ar citām iestādēm/grupām: tautas namiem, tūrisma 

informācijas centriem/birojiem Valkā, Smiltenē, Strenčos, pirmsskolas izglītības iestādēm, 

skolām (vispārizglītojošās un profesionālās ievirzes), biedrībām, pašdarbības kolektīviem, 

uzņēmējiem, citām publiskajām bibliotēkām, pašvaldības amatpersonām, struktūrvienībām, 

radošiem un atsaucīgiem novada iedzīvotājiem. Tādēļ arī Valkas reģiona bibliotēkas, 

izvietojot afišas savā informācijas stendā, nodrošina publicitāti vietējiem kultūras notikumiem, 

kurus organizē tautas nami, muzeji. 

Jērcēnu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā 2020. gadā bija pieprasījums pēc 

kultūrvēsturiskās ekskursijas, taču Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ 

pavasarī un rudenī daudzi interesenti atsauca savu apmeklējumu rezervācijas. 

 

http://biblioteka.valka.lv/lv/visi-raksti/valkas-biblioteka-2020gada-novembri-1
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3497612053592590


100 

10.2. Bibliotēkas informācija tīmeklī 
 

Publikācijas tīmeklī un sociālajos tīklos ļauj Valkas reģiona bibliotēkām savstarpēji 

dalīties ar informāciju, tā palielinot pasākuma publicitāti un par pasākumu ieinteresēto cilvēku 

loku. Internets sniedz iespēju arī ārpus reģiona robežām popularizēt bibliotēku jaunumus, kas 

ir ne vien reklāma, bet arī lielisks ideju un pieredzes apmaiņas veids. 

Statistikas dati liecina, ka salīdzinājumā ar 2018. un 2019. gadu, 2020. gadā Valkas 

NCB mājaslapas skatījums uzskatāmi audzis (40 673 sesijas). 2019. gadā Valkas NCB 

mājaslapas lapas skatījums bija samazinājies par 9%, salīdzinot ar iepriekšējo 2018. gadu 

(2018.gadā 39 772 sesijas, 2019.gadā 36 261 sesijas). Tas nozīmē, ka bibliotēkas publicētā 

informācija kļuvusi saistošāka, interesantāka bibliotēkas apmeklētājiem un citiem 

interesentiem, jo kopējais interesentu skaits ir manāmi audzis. Tam par izskaidrojumu ir valstī 

izsludinātā ārkārtējā situācija ar Covid-19 infekcijas izplatības saistītiem ierobežojumiem, kad 

cilvēkiem ir bijis vairāk laika nodoties hobijiem, pašizglītošanās procesiem, atļautajiem 

klātienes un attālinātajiem pasākumiem, kā arī bijusi nepieciešamība pēc materiāliem attālināto 

mācību programmu apgūšanai. 

Tabula “Valkas NCB mājaslapas skatījumi” 

2018 2019 2020 

39 772 sesijas 36 261 sesijas 40 673 sesijas 

 

Valkas NCB mājaslapas virtuālā apmeklējuma skaita pieaugums skaidrojams ar to, ka 

pieaudzis publikāciju skaits gan par bibliotēkās aktualitātēm un pasākumiem kopumā, gan 

atsevišķi sadaļā “Bērniem, jauniešiem”. Attēlu galeriju skaita samazinājums viennozīmīgi 

skaidrojams ar to, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ tika atcelti visi klātienes 

pasākumi, tostarp aktivitātes ar bērniem izglītības iestādēs. 

 

Tabula “Publikācijas Valkas NCB mājaslapā 2020. gadā” 

 2019 2020 

Kopumā publicētie ieraksti, 

kas informē par aktualitātēm un pasākumiem 
129 144 

Sadaļā “Bērniem, jauniešiem” 26 34 

Sadaļā “Bibliotekāriem” 15 12 

Attēlu galerijas no bibliotēkas pasākumiem 71 57 
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Populārākais jaunumu izplatīšanas veids Valkas reģiona bibliotēkām ir publikācijas 

bibliotēku Facebook lapās. Tiek izmantotas lapas, kurās apvienotas vairākas viena pagasta vai 

novada bibliotēkas (piem., Ērģemes pagasta Ērģemes un Turnas bibliotēkas) vai lapa piesaistīta 

sadarbības iestādei (piem., Tūrisma informācijas centram Jērcēnmuiža, Palsmanes pagasta 

Kultūras namam). 

Valkas NCB, Strenču pilsētas bibliotēkas un Smiltenes novada bibliotēkas 

mājaslapā iekļautā informācija ir aprakstoša, kā arī bieži papildināta ar vizuālu materiālu. Šāda 

informācija tiek pārpublicēta arī bibliotēku sociālo tīklu lapās, tādēļ interesentiem vienmēr nav 

nepieciešamība par bibliotēkas jaunumiem ielūkoties bibliotēkas mājaslapā vai pašvaldības 

interneta vietnē. 

Sociālo tīklu popularitāte ir augoša, ar to palīdzību ātrāk tiek sasniegti interesenti. 

Iespēja rakstīt komentārus nodrošina arī ātrāku informācijas un viedokļu apmaiņu, kā arī 

lieliska iespēja ir dalīšanās funkcija ar ierakstiem un publikācijām. 

2020. gada laikā Valkas NCB Facebook lapas sekotāju pulks audzis, tāpat arī Instagram 

konta sekotāju skaits gada laikā ir palielinājies. Vidēji katrā 2020. gada mēnesī lapas “Patīk” 

skaits pieaudzis par 8 interesentiem. Sekotāju skaits katrā 2020. gada mēnesī pieaudzis vidēji 

par 10 sekotājiem. 

 

 2019 2020 

Valkas NCB 

Facebook lapa 

Patīk 503 596 

Seko 550 681 

Valkas NCB 

Instagram konts 
Seko 279 381 

 

Kopš 2020. gada 5. oktobra Valkas NCB kolektīvam pievienojās jauna darbiniece, kuras 

darbs Valkas NCB sociālo tīklu profilos ir bijis ne vien mainīt sociālo tīklu stratēģijas plānu, 

bet arī to īstenot tik veiksmīgi, ka sekotāju skaita pieaugums ir bijis visstraujākais kopš to 

izveides. 

Valkas NCB sociālo tīklu profilos sekotāji, galvenokārt, tiek piesaistīti, rīkojot akcijas 

un veicot bibliotēkas krājuma popularizēšanu, atgādinot par bibliotēkā pieejamo resursu 

daudzveidību. 

Veiksmīgākā bijusi akcija “Piedalies Ziemassvētku noskaņas radīšanā visa decembra 

garumā!” (skat. TE). Daudz interesentu piesaistīja publikācijas par novadpētniecību (izmantojot 

mirkļbirku #novadpētniecībaValkasnovadā), jo iedzīvotājiem ir saistoša informācija par savu 

https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/photos/3776094769077649
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pilsētu un novadu. Skatītākais ieraksts ir publikācija par Valkas Rīgas ielas 24. namu (skat. TE); 

tas sasniedzis 3649 FB lietotāju, atzīmēti 99 “Patīk”, pievienoti 26 komentāri. 

Vēl uzmanību piesaistošas ir publikācijas, kas ataino darbu ar bērniem un jauniešiem. 

Tā ir pamatota interese aplūkot, ko dara bērni vai redzēt radu, draugu atvases. Skatītākie ieraksti 

ir par “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas ’19” dalībnieku godināšanas pasākumu, nodarbībām 

ceļojošās izstādes “Zīmē & Rīmē” ekspozīcijā (skat. TE), programmas “Grāmatu starts” Valkas 

novadā noslēguma pasākums Valkas NCB (skat. TE). 

Nevar nepieminēt, ka ieraksts par darbinieka meklējumiem Valkas NCB 2020. gada 

25. novembrī sasniedzis rekordlielu Facebook lietotāju skaitu 3975, ar šo ierakstu dalījušies 

42 Facebook lietotāji. 

2021. gada sākumā dzēsts Valkas NCB Twitter konts, jo komunikācija tajā nav bijusi 

aktīva jau pāris gadus. 

 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 
 

Akcija “Piedalies Ziemassvētku noskaņas radīšanā visa decembra garumā!” (skat. TE) 

Valkas NCB Facebook lapā tika rīkota ar mērķi profilam piesaistīt vairāk sekotāju/ interesentu. 

Piesaiste tika nodrošināta ar iesūtīto darbu autoru profilu palīdzību, atzīmējot autoru ierakstā, 

lai šo publikāciju redz arī autora draugi un draugu draugi. Tādējādi notiek ķēdes reakcija, kura 

piesaista interesentus ielūkoties Valkas NCB Facebook lapā un sekot tai. Akcijas uzdevums 

bija uzzīmēt, izveidot datorgrafikā, nofotografēt, nofilmēt, uzgleznot vai kā citādi radīt saturu 

ar Ziemassvētku tematiku. Akcijā piedalījās 9 dalībnieki. Lielāko atsaucību ieguva Lailas 

iesūtītais attēls (skat. TE). Tas sasniedzis 1468 Facebook lietotāju, atzīmēti 20 “Patīk” un 

10 “Dalīties ar ierakstu”. Akcijas laikā Valkas NCB Facebook lapai par sekotājiem 

pievienojušies 17 Facebook lietotāju, kas ir salīdzinoši daudz, jo mēnesī vidēji Valkas NCB 

Facebook lapai par sekotājiem pievienojas 8 cilvēki. 

Laikā, kad bibliotēkas bija apmeklētājiem slēgtas, Valkas NCB Facebook un Instagram 

sekotājiem tika veidota padomu sērija #kodarītkadnavkodarīt, kurā tika sniegti padomi no 

bibliotēkā pieejamajām grāmatām, kā arī ieteikumi lasīt 3td.lv pieejamās e-grāmatas un 

klausīties audiogrāmatas dažādās interneta vietnēs. Publicēti 11 ieraksti, pievienojot mirkļbirku 

#kodarītkadnavkodarīt (skat. TE). 

Valkas NCB, piedaloties Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas 

akcijā “Viena diena bibliotēkas dzīvē” (izmantojot mirkļbirkas #LibdayLV_2020, 

#novadpētniecībaValkasnovadā), sniedza ieskatu, kā novadpētniecība, viens no bibliotēku 

https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/photos/3756702024350257
https://www.facebook.com/ventsarmands.krauklis/posts/3233214823459168
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3669428266410967
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/photos/3776094769077649
https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3792639967423129
https://www.facebook.com/hashtag/kodar%C4%ABtkadnavkodar%C4%ABt
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darba virzieniem, var tikt izmantota novada izzināšanā, gan Valkas NCB, gan citās Valkas 

novada piecās publiskajās bibliotēkās. (Skat. TE) Šie ieraksti sasnieguši 806 Facebook 

lietotājus. 

Kārķu bibliotēka, lai publicētu ar savu darbību un pagastu saistītas aktualitātes un 

nozīmīgus vēstures faktus, izmanto bibliotēkas Facebook lapu (skat. TE), kurai ir 166 sekotāju. 

Veiksmīgākie Kārķu bibliotēkas popularizējošie pasākumi bijuši “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas” aktivitātes, programmas “Grāmatu starts” ietvaros Mazā Pūčulēna skola, kā arī lielu 

interesi rosinājis regulārās publikācijas par nozīmīgu notikumu, cilvēku un pasākumu atceres 

dienām Kārķu vēsturē: “Šajā dienā Kārķos” (skat. TE) un “Šajā mēnesī Kārķos” (skat. TE). 

 

10.4. Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 
 

Arī 2020. gadā ar publicitāti saistītais darbs ir apjomīgs un laikietilpīgs. Kā viena no 

darba grūtībām ir audiovizuālo programmu trūkums, tiek izmantotas tikai un vienīgi bezmaksas 

tiešsaistē pieejamās programmas vai rīki. Nepārtraukti jāpilnveido informācijprasme darbam ar 

tehnoloģijām un informācijas apstrādi. Ik dienu nepieciešams sekot līdzi jaunumiem dažādās 

nozarēs, medijos. 

Valkas NCB sociālo tīklu administratore ir izmantojusi iespēju piedalīties profesionālās 

pilnveides kursos un vebināros, kuros varēja apgūt medijpratību, afišu veidošanu, reklāmas 

attēlu izveidi sociālajiem tīkliem, kā arī video apstrādes kursus. Līdz ar jaunu zināšanu un 

iemaņu apgūšanu, apjomīgais darbs ir kļuvis vieglāks, ātrāk paveicams, lai arī joprojām 

laikietilpīgs. Ar jauniegūtām iemaņām publicitātes veidošanā, sociālajos tīklos ir izdevies 

piesaistīt vairāk pieaugušo auditoriju. 

Jauniešu auditorija vecumā no 13 – 18 gadiem ir pavisam neliela sekotāju grupa Valkas 

NCB sociālo tīklu profiliem, tādēļ to ir grūti sasniegt un uzrunāt, ieinteresēt bibliotēkas 

aktivitātēs. Trūkst ciešākas sadarbības ar skolu, lai tā palīdzētu uzrunāt jauniešus, kuri, 

iespējams, jau ir nogurdināti no informācijas saņemšanas virtuāli. 

Birzuļu bibliotēkas vadītāja uzskata, ka katrai Smiltenes novada bibliotēkai 

nepieciešama sava Facebook lapa, lai vietējie iedzīvotāji varētu sekot savas tuvākās bibliotēkas 

aktivitātēm. Arī Sedas pilsētas bibliotēkas aktualitātes tiek ievietots Strenču novada 

mājaslapas sadaļā “Bibliotēka”, kurā ir pieejama informācija arī par citām novada bibliotēkām. 

Birzuļu bibliotēkas vadītāja iesaka: “Vēl viens no risinājumiem būtu, ja ciema iestādes 

tiktu apvienotas vienā kontā. Tas būtu daudz efektīvāk, nekā pašreizējā situācija. Nedomāju, 

https://www.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3475294789157650
https://www.facebook.com/K%C4%81r%C4%B7u-pagasta-bibliot%C4%93ka-189723488307520/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795351177744745&id=189723488307520
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=796866877593175&id=189723488307520
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ka, piemēram, Blomes iedzīvotājam ir interesantas Birzuļu vai Grundzāles bibliotēkas 

aktualitātes.” 

Lobērģu bibliotēka atrodas laukos un tās apmeklētāji ir vecāka gadagājuma cilvēki, no 

kuriem ļoti maz izmanto internetu un sociālos tīklus. 2020. gadā turpinājās sadarbība ar 

Smiltenes novada bibliotēku, ar kuras palīdzību dažādās interneta vietnēs tiek reklāmas 

Lobērģu bibliotēkas aktivitātes. Grūtības sagādāja Covid-19 infekcijas izplatības saistītie 

ierobežojumi, kuru dēļ publicitāte kļuva grūti plānojama, te pasākums tika reklamēts, te atcelts. 

Pamatinformācija par Grundzāles bibliotēku pieejama vairākās vietās: Smiltenes 

novada pašvaldības mājaslapā, Valkas NCB mājaslapā, taču vairāk popularizēt bibliotēkas 

aktualitātes dažādos medijos un sociālajos tīklos būs bibliotēkas nākamā gada darba virziens. 

 

 

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 
 

Valkas NCB sadarbība ar: 

 Valkas novada domi palīdzībā finanšu, personāla, grāmatvedības u.c. jautājumos, 

 PMLP Valkas nodaļas darbiniecēm, kas brīvprātīgi uzņēmušās SBA grāmatu kurjera 

pienākumus starp Valkas un Smiltenes novada bibliotēkām, 

 Valkas Mākslas skolu, nodrošinot telpas Valkas novada Dzejas dienu norisei Valkā un 

novadnieces T. Elziņas grāmatas atklāšanas pasākumam, 

 Valkas novada Tūrisma un informācijas biroju, tam nodrošinot balvas (pēc izlozes 

principa) Valkas NCB aptaujas dalībniekiem, sagatavota “Pilsētu spēle ABC” par 

Valku, 

 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju, piedāvājot telpas un resursu mācību stundu norisei 

bibliotēkā, lasīšanas veicināšanas pasākumu īstenošanā bibliotēkā un skolā, 

 Valkas PII lasīšanas veicināšanas pasākumu īstenošanā bērniem, jaunākās 

daiļliteratūras un pedagoģiskās literatūras apskata nodrošināšanai iestādes 

darbiniekiem. 
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Kārķu pagasta bibliotēkas sadarbība ar: 

 pašvaldību, kas finansē bibliotēkas darbību, budžeta apspriešanā noskaidrojot 

bibliotēkas vajadzības vai atbalsta līdzekļu pieprasījumu, 

 Kārķu sākumskolu un pirmskolas izglītības grupu, īstenojot Bērnu un jauniešu žūriju, 

sagatavojot materiālus skolotājiem un audzinātājām mācību stundām, 

 Kārķu tautas namu dažādu materiālu atlasē pasākumiem, lugu atlasē amatierteātrim, 

izstādēm, 

 Kārķu tūrisma informācijas centru, daloties ar savāktajiem novadpētniecības 

materiāliem pasākumiem, 

 Rūjienas novada bibliotēku un Rūjienas vidusskolas bibliotēku, nodrošinot SBA. 

Palsmanes bibliotēkas sadarbība ar: 

 pagasta pārvaldi, kultūras namu un biedrībām ”Spēkavots” un “Māsas Veronikas”, 

rīkojot dzejas vakaru “ … ar lapām augšup” Palsmanes baznīcā, 

 dzejas vakara “ … ar lapām augšup” māksliniekiem M. Svīķi, I. Reinsoni, D. Purvlīvi, 

V. Namnieci, J. Glāzeru, pasākumam izskanot plaši un emocionāli. 

Zvārtavas pagasta bibliotēkas sadarbība ar: 

 pagasta pārvaldes darbiniekiem, kas atbalsta un palīdz ar savām idejām pasākumu 

rīkošanā, 

 pagasta pārvaldi, tai piešķirot transportu, lai nokļūtu uz semināriem un pasākumiem. 

Smiltenes novada bibliotēkas sadarbība ar: 

 Smiltenes novada muzeju, strādājot pie Smiltenes simtgades svarīgāko notikumu 

apkopošanas datu bāzē, izstāžu sagatavošanas, materiālu atlases un faktu pārbaudes, 

gatavojot drukāto materiālu, brošūru “Smiltenes 100 nozīmīgākie vēstures notikumi”, 

 Smiltenes TIC materiālu un informācijas apmaiņā, gatavojoties Smiltenes 100gadei, 

sagatavota “Pilsētu spēle ABC” par Smilteni, 

 Smiltenes Mākslas skolu Smiltenes Mākslas skolas absolventu darbu izstāžu “Sapņi un 

īstenība”, “Mirkļa ķeršana” veidošanā, 

 Smiltenes vidusskolu Eiropas valodu dienai veltītā pasākums “ES – valodas – digitālais 

laikmets” veidošanā, 

 PII “Pīlādzītis” “Ezēnu” grupiņas audzēkņu darbu izstādes “Sveiciens Latvijai svētkos” 

veidošanā bibliotēkas logos.  
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Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkas sadarbība ar: 

 novada pašvaldību, pagasta pārvaldi, bibliotēkai veicot starpnieka uzdevumu 

informācijas apmaiņā ar iedzīvotājiem, 

 pagasta pārvaldi saimniecisko jautājumu risināšanā. 

Strenču pilsētas bibliotēkas sadarbība ar: 

 novada publiskajām bibliotēkām, organizējot sadarbību bibliotekārajā darbā, 

 Strenču novada TIC informācijas apmaiņā, Strenču novada suvenīru tirdzniecībā, 

 Strenču novada kultūras centru teātra izrāžu, koncertu organizēšanā, Plāņu dienas 

rīkošanā Jaunklidzī, 

 novada mākslinieci afišu veidošanā, bibliotēkas telpu noformēšanā, 

 Strenču novada Plānošanas un attīstības nodaļu, organizējot tikšanos ar 2020. gada 

īpašajiem viesiem Mencendorfa nama vadītāju Ilonu Auderi, fotogrāfi Sandru Eglīti un 

Dāvi Beitleru – grāmatu autoru, vēsturnieku, lektoru, komponistu, ērģelnieku, Latvijas 

lepnumu. 

 

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības 

aktivitātes 
 

Valkas NCB sadarbība ar: 

 Latviešu valodas aģentūru, eksponējot ceļojošo izstādi “Redzu labu vārdu, rakstu labu 

stāstu”, 

 LNB Atbalsta biedrību organizējot tikšanās pasākumu ar rakstnieci Marinu Kosteņecku, 

 VKKF koordinatori, saņemot konsultācijas projektu izstrādē, izmaiņu saskaņošanā,  

 “A. W. Olsen & Partners”, nodrošinot plakātus bibliotēkai Veselības ministrijas 

informatīvajā kampaņā “Viss ir Norm.a”, 

 Valkas novada un reģiona iedzīvotājiem Jevgēniju Kozlovu (krustdūrienu gleznu 

izstāde “Kad dvēsele atpūšas”), fotogrāfu Jāni Gailīti (fotogrāfiju izstāde 

“Dienlillijas”), Maiju Puķīti (rokdarbu izstāde “Rotājies”), Tamāru Elziņu (grāmatas 

“Ārpus laika” atklāšana), Artūru Kvēpu (izstāde “Publisks pārskats”), Rudīti Gromuli 

(dekoru izstāde “Kā smaržo Ziemassvētki”), 

 senioru kori “ Dziesmu rota” nodrošinot dziesmu izpildījumu pasākumā ar 

Ingunu Cepīti, 
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 Latvijas Nacionālo arhīvu, kuplinot semināru ar prezentāciju “Latvijas Nacionālā 

arhīva digitālā krātuve: Redzi, dzirdi Latviju!”, 

 aušanas pasniedzēju Āriju Tomiņu, rīkojot bērnu aušanas pulciņa “Atspolīte” un 

rokdarbnieču kopas “Vijums” izstādes bibliotēkā, 

 literātiem un radošiem cilvēkiem Ingunu Cepīti, Martu Selecku, Gustavu Terzenu, 

Elvitu Ruku, Maiju Krekli, Oskaru Orlovu, Ligiju Purinašu, organizējot tikšanos 

projekta “Notikums. Autors. Lasītājs.” un Valkas novada Dzejas dienas 2020 ietvaros, 

 laikrakstu “Ziemeļlatvija” publikācijās par Valkas, Smiltenes, Strenču novada 

bibliotēkām. 

Smiltenes novada bibliotēkas sadarbība ar: 

 LR Ārlietu ministriju, koordinējot ESIP Smiltene, 

 LR Ārlietu ministriju kopā ar “Eiropas Kustība Latvijā” organizējot ES informācijas 

sniedzēju apmācības, 

 Europa Direct informācijas centru Valmierā, organizējot Eiropas valodu dienai veltītu 

pasākumu “ES – valodas – digitālais laikmets”, 

 Smiltenes novadpētniecības entuziastiem Ingūnu Kudlāni, Aldi Apsīti, Andri Paulu-

Pāvulu, Gunāru Liedagu, Gati Samučonoku, Vili Purmali, Inesi Upmali, 

Mārīti Rainbahu , Rihardu Rainbahu, Guntu Droni, Aldi Pētersonu gatavojot Smiltenes 

svarīgāko vēstures notikumu datu bāzi, atlasīti 100 notikumi brošūrai, 

 Smiltenes novada radošiem iedzīvotājiem Veltu Dūzeli (dekoratīvo sveču kolekcijas 

izstāde), Gundegu Strazdiņu (sveču liešanas radošā darbnīca), Viju Meisteri (akvareļu 

darbu izstāde bibliotēkas logos “No sniegpulkstenītes līdz miķelītei”), 

Kornēliju Apškrūmu (dzejnieces veidoto apsveikumu izstāde), Ilzi Džonsu (darbu 

izstāde “Manas pirmās mandalas”), Ingunu Ūdri (darbu izstāde “Dāvanas un dekori 

Ziemassvētkiem”), Deividu Džonsu (fotogrāfiju izstāde “Zilbaltās noskaņas”). 

Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkas sadarbība ar: 

 Valkas NCB, saņemot metodisko un konsultatīvo darbu, seminārus, pieredzes apmaiņas 

braucienus, 

 Valmieras integrēto bibliotēku un Skrīveru bērnu bibliotēku, koordinējot Agijas Stakas 

izstādi, 

 Alūksnes pilsētas bibliotēku novadpētniecības darbā. 
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Strenču pilsētas bibliotēkas sadarbība ar: 

 Valkas NCB, saņemot konsultācijas metodiskajos jautājumos, 

 SIA “Virja LK”par grāmatu iegādi un piegādi, 

 SIA “Vidzemes papīrs” par kancelejas preču piegādi. 

 

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 
 

Valkas NCB tika turpināta sadarbība ar Igaunijas, Repinas Jaunrades nama vadītāju 

Leo Kutt, kurš izstrādāja programmu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienam Valkas un 

Strenču novadu bibliotekārēm. 

Notiek sadarbība ar Igaunijas ebreju kopienas pārstāvjiem, Valgas (Igaunija) 

iedzīvotājiem, informatīvā biļetena “Walk” redaktoriem Sergeju Seļezņovu un Borisu 

Jankeļeviču. No bibliotēkas speciālistu puses tiek sniegta redaktoru pieprasītā informācija. 

Piemēram, par ebreju apbedījuma vietām Valkas apkaimē un citur Latvijā, aculiecinieku 

atmiņas un stāsti par Valkas ebreju kopienas dzīvi, darbību, tradīcijām u.c. No sadarbības 

partneru puses regulāri tiek atsūtīts kārtējais biļetena laidiens ar interesantu ilustratīvo materiālu 

par ebreju tautības Valkas/Valgas novadniekiem. Starp tiem ir veiksmīgi uzņēmēji, skroderi, 

tirdzniecības darbinieki, ugunsdzēsēji, dzelzceļnieki u.c., kuri veicināja Valkas attīstību, 

paliekot par neatņemamu, nozīmīgu mūsu pilsētas vēstures daļu. Saziņas ar Igaunijas ebreju 

kopienas pārstāvjiem kontakpersona ir Valkas NCB bibliotekāre Irina Grīslīte. 

Reizi mēnesī tiek veikta no krājuma izslēgto grāmatu nogādāšana Valgas (Igaunija) 

dzelzceļa stacijā izveidotā grāmatu plauktā, ceļojot dot iespēju tautiešiem īsināt laiku, palasot 

grāmatu. Publikācijās internetā izmantota mirkļbirka #Valgasceļotājabibliotēka. 

Balvas Valkas NCB Bērnu literatūras nodaļas rīkotajā Spoku stāstu konkursā 

nodrošinājis matraču, gultas un guļamistabas piederumu uzņēmums LONAS Lietuvā (skat. 

TE). 

 

11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 
 

Bibliotēkas interešu aizstāvības darbs ir Valkas, Smiltenes un Strenču novada galveno 

bibliotēku vadītāju rūpe. Labāk šajā jomā ir veicies Smiltenē un Strenčos, ko var redzēt arī pēc 

līdzekļu piešķīrumiem un nākotnē risināmo jautājumu aktualizēšanas. Valkā, mainoties 

bibliotēkas vadībai, vairāk domāts par ikdienišķiem darba virzieniem bibliotekāro pakalpojumu 

nodrošināšanā. Pietrūkusi tālredzīga sadarbība ar pašvaldību kopīgai Valkas novada bibliotēku 

http://biblioteka.valka.lv/lv/news-1/piedalies-spoku-stastu-konkursa
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attīstībai. Tas būs izaicinājums jaunajai direktorei, kas stājās amatā 2020. gada oktobrī. Strenču 

pilsētas bibliotēkas vadītāja regulāri piedalās ikmēneša Strenču novada iestāžu vadītāju 

sanāksmē pašvaldībā, tādējādi operatīvi risinot ar bibliotēkas darbību saistītos jautājumus un 

informējot pašvaldības darbiniekus par aktualitātēm bibliotēkā. Sadarbība veiksmīga visos 

jautājumos, palielināts finansējums krājuma iegādei, darba algām, pakāpeniska datortehnikas 

nomaiņa bibliotēkā.. 

 

 

12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS 

12.1. Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba 

prioritātes pārskata periodā 
 

Valkas NCB veic metodiski konsultatīvo darbu 21 reģiona publiskajā bibliotēkā, sadalot 

pienākumus vairākiem speciālistiem (Bērnu literatūras nodaļas vadītājai, BIS ALISE 

administratorei, galvenajai bibliotekārei novadpētniecības jautājumos, KAN vadītājai un 

galvenajai bibliotekārei, kura veic arī metodiķa pienākumus). 

Galvenie metodiskā darba virzieni ir bibliotekārā darba pārraudzība, koordinācija, 

bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana un konsultatīvās 

palīdzības sniegšana. 2020. gadā, ņemot vērā ar Covid-19 infekcijas izplatības saistītos 

ierobežojumus, nebija iespējams rīkot klātienes seminārus un mācības. Metodiskais darbs tika 

veikts attālināti, sniedzot konsultācijas pa telefonu vai e-pastā, kā arī pārsūtot informatīvos 

materiālus no LR Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļas, LNB Bibliotēku attīstības 

centra, LBB u.c. institūcijām. Tika veikta statistikas datu rediģēšana Latvijas kultūras datu 

portālā Kultūrasdati.lv, konsultācijas par pareizu datu aizpildīšanu tajā, sazinoties telefoniski 

un/vai ar e-pastā, datu par reģiona pašvaldību publiskajām bibliotēkām apkopošana, pārskata 

sagatavošana par 2019. gadu un iesniegšana LNB Bibliotēku attīstības centram. 

 

12.2. Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais 

atbalsts 
 

Tabula “Profesionālās pilnveides pasākumi” 

Nr.p

.k. 
Norises laiks Norises vieta 

Organizētāj

s(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 
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1. 15.02.20 
E-pasta 

konsultācija 
Dace Pasopa 

Pārskats “Valkas reģiona un 

Valkas NCB krājuma 

kustības raksturojums 2019. 

gadā un salīdzinājums ar 

iepriekšējo gadu” 

22  

2. 29.01.20 Valkas NCB Valkas NCB 

Tēma “Komplektēšanas 

darba procesu optimizācija 

2019” Reģiona atskaišu 

seminārā 

22  

3. 29.01.2020 Valkas NCB Valkas NCB 

Reģiona bibliotēku 

2019.gada pārskatu 

pieņemšana 

22 5 

4. 05.03.2020 Valkas NCB Valkas NCB 

Publisko un skolu 

bibliotēku darbinieku 

seminārs 

32 4 

5. 
26.03. – 

30.04.20 

E-pasta 

konsultācija 
Dace Pasopa 

Plauktu indeksu kontrole, 

sakārtošana 
21  

6. 
05. – 

06.08.2020 
Igaunija Valkas NCB 

Pieredzes apmaiņas 

brauciens uz Repinas 

pilsētu Igaunijā 

16  

9. 03.12. tiešsaistē 
Swedbank, 

Valkas NCB 
Pensiju kapitāla audzēšana 15 1.5 

10. 03.12. tiešsaistē Valkas NCB 

Darbs lietotnē  Zoom 

(Valkas novada 

bibliotekāri) 

15 1 

 

Covid-19 infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ nebija iespējams organizēt 

divus Valkas reģiona bibliotekāru seminārus, savukārt, visās reģiona bibliotēkās nav tiešsaistes 

semināru organizēšanai nepieciešamā tehniskā nodrošinājuma. 

Pārskata periodā BIS ALISE administratore veikusi individuālās mācību nodarbības 

publisko un skolu bibliotēku darbiniekiem sistēmas moduļos. 

Dažās bibliotēkās notika kadru maiņa. Pārskata periodā darbu uzsākušas divas jaunas 

darbinieces Smiltenes novada Birzuļu bibliotēkā un Strenču novada Sedas pilsētas bibliotēkā. 

Sniegta informatīva, praktiska palīdzība, t.s. krājuma organizēšanā, BIS ALISE izmantošanas 

darbā un citu bibliotekāru pienākumu veikšanā. 

Tika organizēta krājuma pārbaude Strenču pilsētas bibliotēkā, Jērcēnu pagasta 

bibliotēkā-informācijas centrā (Strenču novads), Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēkā (Smiltenes 

novads). Sniegta metodiskā un praktiskā palīdzība šajā procesā. Visi bibliotēku darbinieki 

regulāri informēti par BIS ALISE jaunām versijām un uzlabojumiem, saņemot e-pastā vēstuli 

un pielikumu ar paskaidrojumiem. Ikdienā sniegtas konsultācijas pa tālruni. Nepieciešamības 

gadījumā sniegta praktiskā palīdzība. 
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Krājuma organizācijā veikts informatīvais, konsultatīvais, izglītojošais un praktiskais 

darbs 21 publiskajā un 3 skolu bibliotēkās. Nodrošināta pārraudzība darbībām BIS ALISE 

Komplektēšanas modulī un komandā “Eksemplāru atlase”. Konsultācijas visvairāk tiek 

sniegtas telefoniski, e-pastā, mazāk klātienē un ļoti maz semināru laikā, jo prasmes darbā 

katram darbiniekam ir atšķirīgas, nepieciešama individuāla pieeja un daudzi jautājumi nevar 

gaidīt semināru, tiem nepieciešams tūlītējs risinājums. Tiek veidoti arī mācību palīgmateriāli 

BIS ALISE moduļos “Komplektēšana”, “Eksemplāru atlase” pēc reģiona bibliotēku darbinieku 

pieprasījuma. 

Ikdienas darbs joprojām ir jaunieguvumu bibliogrāfisko aprakstu lejupielāde un 

papildināšana vai veidošana elektroniskajā katalogā pēc individuāla pieprasījuma. 

Jaunieguvumu kataloģizāciju apguvušas un patstāvīgi veic Kārķu un Strenču pilsētas 

bibliotēkas darbinieces. Izveidotie bibliogrāfiskie apraksti tomēr jāpārrauga, jo ar katru gadu 

aprakstā iekļautā informācija kļūst plašāka un komplicētāka. 

Optimizēts komplektēšanas darba process, uzsākts darbs ar automātisko inventāra 

numuru piešķiršanu visās Valkas reģiona publiskajās bibliotēkās, atsakoties no vecās inventāra 

numuru reģistrēšanas metodes. 

Šajā gadā netika turpināts konkurss “Informācija par krājuma vienībām un to kustību 

izmantojot BIS ALISE iespējas”. Secināts, ka pagastu bibliotekāriem nepieciešamās zināšanas 

un praktiskās iemaņas ir apgūtas (pēc katra spējām un vēlēšanās). Tālākā izglītošanās un 

praktizēšanās turpinās pēc katra darbinieka individuālām vēlmēm. 

 

12.3. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 
 

Turpinās sadarbība ar trim reģiona izglītības iestāžu bibliotēkām, kuras darbojas 

BIS ALISE. PIKC “Smiltenes tehnikums” bibliotēkā notika darbinieku maiņa. Covid-19 

infekcijas izplatības saistīto ierobežojumu dēļ nebija iespēja tikties klātienē ar jauno 

bibliotekāri. Iesācējas apmācība notika attālināti. BIS ALISE administratore sagatavoja un 

vadīja neklātienes praktikumu Mācību elektroniskajā katalogā. Rezultāts bija sekmīgs. Papildus 

tam jaunajai darbiniecei bija ieteikts izmantot BIS ALISE grupas piedāvātus mācību kursus 

attālinātā veidā. Tas arī tika veiksmīgi paveikts. 

Sniegta konsultatīvā un praktiskā palīdzība Smiltenes vidusskolas bibliotēkai. Pārskata 

gadā Smiltenes vidusskolas darbinieces apguva un uzsāka periodisko izdevumu eksemplāru 

reģistrēšanu sistēmā. Tiek sniegta informatīvā, konsultatīvā un praktiskā palīdzība krājuma 

organizācijas un kustības jautājumos, notiek bibliogrāfisko ierakstu izveide BIS ALISE pēc 
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pieprasījuma, tiek veikta lasītāju reģistra grupu maiņa mācību gada nogalē modulī “Mācības”, 

jauno plaukta indeksu vai telpu izveide Komplektēšanas modulī u.c. 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas bibliotekāres tika mudinātas uzsākt darbu Cirkulācijas 

modulī. Tika skaidrots, kāda informācija ir nepieciešama no skolas puses, lai BIS ALISE 

administratore varētu veikt konfigurācijas darbības kopkatalogā, piemēram, mācību grupu 

izveidi modulī “Mācības”, taču skolas bibliotekāru noslogotības dēļ šis process ir iekavējies. 

Darbi turpinās lēni, jo lielākajā daļā skolu bibliotēku darbinieku likmes ir 

nepietiekamas, atsevišķās skolās bibliotekāra nav vispār, grāmatu izsniegšanu veic skolas 

direktore vai kāds no pedagogiem. Šajā darbā nepieciešama pacietība un izpratne par 

BIS ALISE ievadīto datu precizitāti un nozīmi turpmākajā darbā. Pedagogi ne vienmēr izvēlās 

izpildīt visu, ko prasām, līdz ar to darbs ir haotisks, nesistemātisks. Nepieciešams laiks, lai to 

apgūtu, bet laika nav, gribas visu uzreiz. Rodas secinājums, ka nav pacietības un ieinteresētības 

šajā specifiskajā ar krājuma kustību saistītajā darbā BIS ALISE. Situāciju sarežģī tas, ka šīs 

darbības tiek veiktas retāk kā grāmatu izsniegšana, apgūtais piemirstas un prasa laiku atcerēties. 

Rezultātā tiek izlemts vairāk laika veltīt pasākumu organizēšanai u.c. darbiem, kas arī ir 

saprotams. Skolu bibliotēku darbs netiek novērtēts un atbalstīts no skolu vadības puses. 

Secinājums, ka vairāk laika un enerģijas vajadzētu veltīt, informējot un pārliecinot skolu vadību 

par mūsdienīgas bibliotēkas un tās sistēmu nozīmi. Jāmaina arī skolu darbinieku izvēles 

politika. Ja skolu bibliotēku akreditācijas prasības būtu tikpat stingras, kā tas notiek publiskajās 

bibliotēkās, būtu arī cita attieksme no skolu vadības un pašvaldības puses. 

 

12.4. Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 
 

 LNB Bibliotēku attīstības centrs – informācijas publicēšana portālā Kultūrasdati.lv, 

statistikas apkopošana, informatīvo materiālu saņemšana un pārsūtīšana publiskajām un 

skolu bibliotēkām. 

 LNB Kompetenču attīstības centrs – informācija par mācību iespējām. 

 AS Swedbank – lekcijas tiešsaistē. 

 Valmieras integrētā bibliotēka – pieredzes apmaiņa un konsultācijas ar Valmieras 

bibliotēkas metodiķi par metodiskā darba organizēšanu ārkārtas situācijas laikā. 
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12.5. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, 

profesionālās pilnveides vajadzības 
 

Valkas NCB darbinieces vienmēr ir atvērtas palīdzības sniegšanai, sadarbībai, 

konsultācijām. Trūkst iniciatīvas, ierosinājumi, vēlmes, intereses no pašu pagastu bibliotekāru 

puses par darba procesiem, īpaši tādā specifiskā jautājumā, kā statistiskās informācijas ieguve 

par krājuma kustību BIS ALISE. Vāji jūtama atgriezeniskā saite ieguldītajam darbam. 

Bibliotekāriem ir jāmainās, nevar palikt uz vietas un turēties tikai pie tradicionālām metodēm. 

Dažiem tas izdodas labāk, citiem grūtāk. Dažās bibliotēkās būtu nepieciešamas biežākas vizītes, 

taču problēma ir transporta jautājums. 

Reģionā ir 21 publiskā bibliotēka, no tām 9 bibliotēkās darbiniekiem ir nepilna slodze. 

Atliek laiks tikai pamatpienākumu veikšanai, kā lasītāju apkalpošana, jauno grāmatu apstrāde, 

profesionālo pilnveidi atstājot novārtā. 
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PIELIKUMI 

1. pielikums 

Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkas vadītājas Līgas Kondratjevas 

pieredzes stāsts “Bibliotēka vietējai kopienai – kopiena bibliotēkai” 
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2. pielikums 

Lasītāju pateicības vārdi Smiltenes novada bibliotēkas Atsauksmju grāmatā 
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Lasītāju pateicības vārdi Smiltenes novada Birzuļu bibliotēkas Atsauksmju grāmatā 
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3. pielikums 

Valkas novada pagastu, Smiltenes novada un Strenču novada bibliotekāru 

apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi 

 

Tabula “Valkas novada pagastu bibliotekāru apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Nr. 

p.k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 

1. 05.03 
Valkas 

NCB 
Valkas NCB 

“Latvijas Nacionālā 

arhīva digitālā krātuve: 

Redzi, dzirdi Latviju!” 

Darbs ar personu datiem. 

“Drošāks internets sākas 

ar tevi!” 

Tikšanās ar rakstnieci 

Marinu Kosteņecku. 

4 6 

2. 16.04. tiešsaistē LBB “LBB valdes atskaite”  1 

3. 23.04 tiešsaistē LBB 

LBB kongress 

“Iedvesmo, iesaisti, 

iespējo, vieno” 

4 1 

4. 
06. – 

07.08. 
Igaunija Valkas NCB 

Pieredze apmaiņas 

brauciens uz Repinas 

novadu Igaunijā 

 1 

5. 
04.09./ 

20.11. 
tiešsaistē LNB 

“Ceļazīmes mediju 

lietošanā” atklāšanas 

seminārs 

4 1 

6. 13.09 

Zvārtavas 

pagasta 

pārvalde 

Biedrība “Atrodi 

laiku sev.” 

Sadarbības projekts 

“Sēņu ceļš”. Praktiskā 

sēņu iepazīšana mežā. 

4 1 

7. 23.09. tiešsaistē 
Bibliotēku 

attīstības centrs 

Vidzemes reģionālais 

seminārs “Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam 

šo pasauli paši” 

3,5 2 

8. 
oktobris – 

novembri 
tiešsaiste KM, LNB, DZC 

Kvalitatīvs attēls un tā 

apstrāde 

Digitālo vizuālo 

materiālu izveide 

48 1 

9. 03.12. tiešsaistē 
Swedbank, 

Valkas NCB 

Pensiju kapitāla 

audzēšana 
1,5 6 

10. 03.12. tiešsaistē Valkas NCB Darbs lietotnē Zoom 1 6 
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Tabula “Smiltenes novada bibliotekāru apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Nr.

p.k. 
Norises laiks Forma Organizētājs 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 14.01.2020 tiešraide 

Latvijas 

Pašvaldību 

savienība 

Par sadarbību ar 

Bibliotēkām sabiedrības 

informēšanas jomā 

1 2 

2. 20.02.2020 seminārs 

Smiltenes 

novada 

bibliotēka 

Pieredzes apmaiņa 

bibliotekārajā darbā 
13 5 

3. 27.02.2020 seminārs LNB 

Aktualitātes autortiesību 

jomā, kuras skar kultūras 

mantojuma iestādes 

1 1,5 

4. 04.03.2020 seminārs 

Gētes institūts 

sadarbībā ar 

LNB 

Kā palīdzēt nenokļūt 

viltus ziņu gūstā: Vācijas 

bibliotēku pieredze 

2 2 

5. 5.03.2020 seminārs Valkas NCB 

Latvijas Nacionālā arhīva 

digitālā krātuve. Darbs ar 

personas datiem 

13 5 

6. 19.03.2020 vebinārs EPALE 
“Drošība digitālajā 

pasaulē” 
1 1,5 

7. 23.03.2020 tiešraide 

LIKTA 

sadarbībā ar 

KISC, 

LVRTC, 

Microsoft 

Latvia 

Digitāla nedēļa 2020. 

Gudrā Latvija: Digitālo 

iespēju nedēļa 

1 1,5 

8. 24.03.2020 tiešraide 

LIKTA 

sadarbībā ar 

KISC, 

LVRTC, 

Microsoft 

Latvia 

Digitālā nedēļa 2020. 

Digitālās tehnoloģijas 

uzņēmumiem 

2 2 

9. 26.03.2020 tiešraide 

LIKTA 

sadarbībā ar 

KISC, 

LVRTC, 

Microsoft 

Latvia 

Digitālās drošības diena: 

“Mazā Kibernakts dienas 

vidū” 

2 2 

10. 27.03.2020 tiešraide 

LIKTA 

sadarbībā ar 

KISC, 

LVRTC, 

Digitālā nedēļa 2020. 

Tava profesija: 

tehnoloģiju nozarē 

1 2,5 
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Microsoft 

Latvia 

11. 

01.04.2020 

08.04.2020 

15.04.2020 

Sseminārs KSMP 

Kā Kultūrai un mākslai 

reģionos atrast jaunu 

piegājienu pēc krīzes? 

Personīgs pieskāriens 

1 15 

12. 16.04.2020 tiešraide LBB 

Ko var paveikt trīs gados? 

LBB valdes, reģionālo 

nodaļu un sekciju darbs 

2017-2019.gadā 

1 2 

13. 24.04.2020 tiešraide LBB LBB 13.konference 1 2 

14. 28.04.2020 tiešraide 

LRĀM 

Eiropas 

kustība Latvijā 

Eiropas izaicinājumi 1 4 

15. 06.07.2020 tiešraide LNB 
Mācību stundas e-resursu 

izmantošanā 
1 1 

16. 
07.07.2020-

15.12.2020 
tiešraide LNB 

LNB e-resursu praktiskā 

izmantošana 
1 22 

17. 06.08.2020 seminārs We Are Wery Marketing Shake 2020 1 7 

18. 23.09.2020 tiešraide LNB 

Vidzemes reģionālais 

seminārs “Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība-Mēs būvējam šo 

pasauli paši” 

3 3,5 

19. 24.09.2020 seminārs 

Smiltenes 

novada 

bibliotēka 

Aktualitātes bibliotekārajā 

darbā 
13 5 

20. 02.10.2020 tiešraide 

LRĀM 

Eiropas 

kustība Latvijā 

Jaunā realitāte 1 5 

21. 08.10.2020 seminārs 
Jaroslavs 

Streļčenoks 

Korupcijas un interešu 

konflikta novēršana valsts 

un pašvaldību institūcijas 

darbībā 

1 4 

22. 09.10.2020 tiešraide LNB 

Latgales reģionālais 

seminārs “Bibliotēkas un 

sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība- Mēs būvējam šo 

pasauli paši” 

4 4 
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23. 20.10.2020 
seminārs 

tiešraidē 
PAC Agenda 

Komunikācija bez 

pārpratumiem 
1 3 

24. 30.10.2020 
seminārs 

tiešraidē 
PAC Agenda MS Excel lietpratējiem 1 8 

25. 12.11.2020 apmācība 
Amro Baltic, 

SIA 
Programma Esy Badge 1 1 

26. 20.11.2020 tiešraide LNB 
Ceļazīmes Mediju 

lietošanā 
4 2 

27. 
27.11.2020 

28.11.2020 

konferenc

e tiešraidē 

LKA Latvijas 

Kultūras 

koledža 

QUO VADIS? Iespējas un 

izaicinājumi 21.gadsimta 

kultūrtelpā 

1 8 

28. 
10.11.2020 

08.12.2020 
tiešraide EGO centrs 

Savu resursu atjaunošana 

vai kā bez stresa lietderīgi 

vadīt savu dzīves un darba 

laiku 

2 8 

29. 17.12.2020 tiešraide 
KM BMIC 

VISC 

Medijpratība-tendences un 

izaicinājumi 
1 4 

30. 21.12.2020 tiešraide LNB KM DZC 

Kvalitatīvs attēls un tā 

apstrāde. Digitālo vizuālo 

materiālu apstrāde 

2 48 

 

Tabula “Strenču novada bibliotekāru apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

Nr.p.k. 
Norises 

laiks 

Norises 

vieta 
Organizētājs(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

Dalībnieku 

skaits 

1. 30.01. 
Valkas 

NCB 
Valkas NCB 

Reģiona bibliotekāru 

seminārs par 2019. gadā 

paveikto. 

5 2 

2. 05.03. 
Valkas 

NCB 
Valkas NCB 

Seminārs: LN arhīva 

digitālā krātuve, darbs ar 

personu datiem, drošs 

internets, tikšanās ar 

rakstnieci Marinu 

Kosteņecku. 

4 3 

3. 23.04 tiešsaiste LBB 

LBB kongress ” 

Iedvesmo, iesaisti, 

iespējo, vieno” 

4 2 

4. 27.04. tiešsaiste 

Latvijas 

Pašvaldību 

savienība 

Par pieņemtiem 

lēmumiem kultūras 

nozarē Covid-19 

izplatības ierobežošana. 

1 1 
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5. 11-25.05. tiešsaiste 

Latvijas 

Nacionālais 

kultūras centrs 

Kultūras un cilvēciskais 

pieskāriens tiešsaistē: 

jaunas iespējas uzrunāt 

un iesaistīt plašu 

auditoriju kultūras un 

izglītības projektos 

20 1 

6. 22.05. tiešsaiste KIS 

Vebinārs ”Domā 

digitāli”: lasi e-grāmatu, 

3td e- GRĀMATU 

bibliotēka, e- grāmatas 

piekļuve Tavā datorā. 

4 2 

7. 17.07. 

Strenču 

pilsētas 

bibliotēka 

Pašvaldības 

darba drošības 

speciālists 

Darba drošības riski 

bibliotēku darbā 
2 4 

8. 06.-07.08. Igaunija Valkas NCB 

Pieredze apmaiņas 

brauciens uz Repinas 

novadu Igaunijā 

 3 

9. 04.09. tiešsaiste LNB 

“Ceļazīmes mediju 

lietošanā” atklāšanas 

seminārs 

2 1 

10. 23.09. tiešsaiste 
LBB Vidzemes 

reģ. 

Seminārs par 

ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem 

4 3 

11. 24.09. tiešsaiste LPMA 

LPMA 20 gadu jubilejas 

konference “Pilis un 

muižas-mantojums 

nākotnei” 

8 1 

12. 
Oktobris- 

novembris 
tiešsaiste KM, LNB, DZC 

Kvalitatīvs attēls un tā 

apstrāde 

Digitālo vizuālo 

materiālu izveide 

48 2 

13. 06.10. 

Strenču 

novada 

domes 

zāle 

Strenču novada 

dome 

Mācību seminārs ZZ 

dats par budžeta izveidi 
4 1 

14. 15.10. tiešsaiste Turaidas muzejs 

“Agrārai reformai -100” 

par agrāro reformu un 

tās ietekmi uz Latvijas 

attīstību. 

2 1 

15. 03.11, tiešsaiste VARAM 

Tīmekļa seminārs: e- 

adrese-centrālais 

digitālās 

transformācijas 

elements. 

4 2 
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16. 06.11. tiešsaiste LBIA 

Tīmekļa seminārs: 

novadu reformas 

rokasgrāmata/darbinieku 

tiesiskums 

4 1 

17. 20.11 tiešsaiste LNB 
“Ceļazīmes mediju 

lietošanā” 
1,5 1 

18. 10.12 tiešsaiste Delfi 

“Mūsdienu un inovatīva 

saziņa ar valsts 

pārvaldi” 

1 1 

 


