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SMILTENES NOVADA KULTŪRAS, SPORTA UN MŪŽIZGLĪTĪBAS  PĀRVALDE



Respondentu profils



Norādiet ziņas par sevi!
Jūsu dzimums:

24 jautājumi



Lūdzu, norādiet savu vecumu:



Kāda ir Jūsu nodarbošanās?

Cits: NVO; sabiedriskais palīgs.



Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana

Vai Jūs esiet autorizēts bibliotēkas lietotājs?



Kurus bibliotēkas pakalpojumus Jūs izmantojat visbiežāk? 
(vairāki izvēles varianti)



Cits: 0 atbildes.



Cik bieži Jūs apmeklējiet bibliotēku? 

Cits: ik pa pāris mēnešiem; pēc vajadzības; dažādi, atkarībā no vēlmes lasīt; 
pēc nepieciešamības, visvairāk skolas laikā katru mēnesi; pēc vajadzības.



Bibliotēkas apmeklējums
Iemesli, kādēļ Jūs reti apmeklējiet bibliotēku:
(tiem, kuri izvēlējās atbildi reizi gadā vai retāk kā reizi gadā)

❖ Nav aktuāli.

❖ Visu nepieciešamo informāciju varu sagādāt sev pati, izmantojot citus resursus. Pārējie 

pakalpojumi man nav aktuāli.

❖ Nedzīvoju Smitenē, apmeklēju bibliotēku atvaļinājuma laikā.

❖ Laika trūkums pievērsties grāmatām, kā arī ja ir jauna grāmata kuru vēlos lasīt, tā ir jau 

iedota cilvēkam un jāgaida rindā.

❖ Lasu internetā un abonēju žurnālus mājās.

Respondenti iesniedza kopumā 11 komentārus
Biežāk pieminētie viedokļi:



Bibliotēkas elektroniskais katalogs
Vai esiet informēts par attālinātajām elektroniskā kataloga 
izmantošanas iespējām (izdevumu rezervēšana, termiņa pagarināšana, 
iestāšanos rindā uz izdevumu u.c.)?

Cits: nav interneta.



Individuālās konsultācijas
Kādas bezmaksas konsultācijas Jūs vēlaties saņemt?
(tiem, kuri izvēlējās vēlētos konsultāciju)

Uz šo jautājumu nav nevienas atbildes.

Lūdzu, norādiet savu e-pasta adresi vai telefona numuru, ja vēlaties, lai 

darbinieks ar Jums sazinās.
Uz šo jautājumu nav nevienas atbildes.



Bibliotēkas krājums
Vai Jūs dodiet priekšroku grāmatām papīra vai e-grāmatas formātā? 



Novērtējiet bibliotēkas krājumu kopumā! 



Vai ir kādi konkrēti grāmatu, periodisko izdevumu nosaukumi, autori vai 
tēmas, ko Jūs vēlētos redzēt bibliotēkas krājumā?

❖ Nozaru literatūra.

❖ Vairāk grāmatas par dzīvniekiem.

❖ Māksla, kultūra, zinātniskā fantastika.

❖ Netulkota literatūra.

❖ Vēlētos redzēt jaunākos un jau izdotos visus kriminālromānu autoru grāmatas. 

❖ Pirmsskolas “Mācamies lasīt”.

❖ Cilvēka garīgā attīstiba, filozofija, vēsture.

❖ Vairāk vēsturisku, biogrāfisku grāmatu piedāvājums.

Respondenti iesniedza kopumā 30 komentārus
Biežāk pieminētie viedokļi:



Kādas tēmas Jūs visvairāk interesē? 
(vairāki izvēles varianti)



Cits: Pedagoģija; mājturība;  medicīna; Kultūra, filoloģija par mīlestību un meiteņu dzīvi; nezinu; 
Kulinarija; pedagoģija; Dzeja; nav interese; kulinārija, kristīgā satura grāmatas; Rokdarbi; 
kriminālromāni; Mārketings, biznesa vadība; Fantastikas žanrs.



Vai Jūs apmeklējiet Bērnu apkalpošanas nodaļu Gaujas ielā 1?

Cits: Ļoti reti; pašlaik vairs nē, jo mazbērns paaudzies.



Bērnu apkalpošanas nodaļa - Gaujas iela 1

Kurus no bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas piedāvātajiem 
pakalpojumiem Jūs izmantojiet? 
(vairāki izvēles varianti)

Cits: DVD saņemšana / nodošana.

(tiem, kuri izvēlējās Jā, apmeklēju)



Novērtējiet Smiltenes bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļu kopumā



Citi jautājumi 
Kas, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešams, lai bibliotēka kļūtu pievilcīga 
jauniešiem?

❖ Bibliotēkā iespējams pieteikt tematiskas ekskursijas un literatūras apskatus visu 

vecumu bērniem un jauniešiem.

❖ Tikšanās ar populāriem jaunajiem autoriem.

❖ Interesentu pulcēšana pasākumos pa jauniešu interešu grupām; tikšanās ar 

daudzpusīgiem cilvēkiem.

❖ Plašas, gaišas telpas, kurās regulāri notiek viņu interesēm un vecumam (nelielā sastāvā 

vai interešu grupām) saistoši pasākumi ar pašu iesaistīšanos un līdzdalību.

❖ Gaišai, plašai, moderni iekārtotai un aprīkotai ar dažādām tehniskām iekārtām.

Respondenti iesniedza kopumā 91 komentāru
Biežāk pieminētie viedokļi:



❖ Man ir tikai viena atbilde - bibliotēkai jābūt ar ērtām plašām telpām. Uzskatu, ka šīs 

telpas neatbilst mūsdienu prasībām.

❖ Pasākumi jauniešiem par viņiem aktuālām tēmām.

❖ Interesanti cilvēki, jaunieši, kas iedvesmo, kafejnīca.

❖ Tas ir pievilcīgi, ja jauniešiem skolās tiek piedāvātas iespējas iepazīt bibliotēku un viņu 

rīkotos pasākumus. Ka jaunieši var būt kāda pasākuma rīkotāji piemēram, spēļu turnīrs 

vai stāstu vakars.

❖ Vairāk pasākumi tieši pusaudžiem, kas rosina interesi par lasīšanu, bibliotēkas 

pakalpojumiem (lai neiet tikai datorspēles spēlēt), tikšanās ar jauniešu auditorijai 

rakstošiem autoriem, galda spēļu turnīri, lierārās viktorīnas, piem., klašu komandām.

Kas, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešams, lai bibliotēka kļūtu pievilcīga 
jauniešiem?



❖ Vairāk no angļu valodas tulkotas grāmatas, kā arī kādi pasākumi vai konkursi.

❖ Pārcelt to sakarīgā vietā ar sakārtotu infrastruktūru, parku, strūklaku, soliņiem, nevis 

blakus spēļu zālēm.

❖ Droši vien vēl jaunāku IT tehnoloģiju ieviešana. Tikšanās ar jauniešu vidū populārām, 

sabiedrībā pazīstamām personām.

❖ Mūsdienīgas telpas, aprīkojums - datori, spēļu konsoles, VR hedseti, visu veidu 

programmas - foto, audio, video apstrādei, programēšanai u.c. Vieta, kur gribētu estētiskā 

un ērtā vidē atnākt pastrādāt ar laptopu vai "čilot". Filmu straumēšanas platformas - 

Netflix u.c. Filmas kā izgītības veids - piem. tematisks kultūrā vai māsklā vērtīgu darbu 

apjopojumi. Rekomendācijas pa noteiktām, kūrētām tēmām.

Kas, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešams, lai bibliotēka kļūtu pievilcīga 
jauniešiem?



Kādās nodarbībās / tikšanās Jūs vēlētos piedalīties bibliotēkā?

Cits: Nesaista nekas no augstāk minētā; visas iepriekš minētās (5 atbildes); Lasītāju klubiņš; klusumu; ceļojumu 
stāstu vakari, neparasti cilvēki vai uzņēmēji, piem. Aigars Lauzis; nezinu.



Novērtējiet Smiltenes bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļu kopumā 



Vai Jūs sekojiet Smiltenes bibliotēkai sociālajos tīklos Facebook un/vai 
Instagram?

Cits: tikai Instagram; reti; kā sanāk; laikrakstos. 



Vai Jūs izmantojiet uzziņu lasītavu? 

Cits: pagaidām vēl neizmantoju. 



Kā Jūs domājiet, vai Smiltenē ir nepieciešama āra lasītava?

Cits: zemāk 



Cits: Vai daudzi izmanto? Grūti pateikt, neesmu par to domājis. Var pamēģināt, bet man nē.  Nezinu. 
Stipri šaubos, bet.... varbūt. 

 Domāju, ka nav. Bet kā vides objekts, gan jau ka būtu jauks.

Vajadzētu uzzināt, kā sokas ar āra lasītavām citviet. Varbūt, ja būtu piedāvājums, rastos arī 
pieprasījums. Man pašai tas nešķiet aktuāli.

Varbūt, ka vajag. 

Ja būs, es diez vai izmantošu. 

Ir nepieciešama, bet šaubos, ka mums ir tik intelektuāla sabiedrība, lai spētu novērtēt to. Baidos, ka tiks 
izdemolēta, tāpat kā viss jaunais un skaistais bieži vien.

Varbūt.

Šaubos, vai tas ir veselībai drošs pasākums. 

Nemāku teikt. Nav viedokļa. 

Varbūt būs nepieciešama, ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies.



Kur Smiltenē, pēc Jūsu domām, būtu jāatrodas āra lasītavai?
74 atbildes

Pie 
autoostas

6,8%

5 

atbildes

Pie Vecā 
vai Jaunā 

parka

40,5%

30

 atbildes

Pie 
Tepera 
ezera

13,5%

10

 atbildes

Pie bērnu 
rotaļlaukuma

4,1%

3 

atbildes

Pie 
bibliotēkas

5,4%

4 

atbildes

Citi 
varianti

29,7%

22 

atbildes



Citi varianti.  Biežāk pieminētie viedokļi:

❖ Pilsētas centrā redzamākā vietā (piem., pie pulksteņa, vai ziedu apļa).
❖ Piemēram, jaunveidojamās autoostas tuvumā vai pie grāmatnīcas- var ērti ielikt savu 

grāmatu un paņemt interesējošo. 
❖ Pie bibliotēkas vai KC, pagastos pašvaldības ēkā vai skolās.
❖ Pie ziedu apļa centrā.
❖ Sākārtotā vidē, kur cilvēki pastaigājas. Konkrētu vietu nevaru nosaukt.
❖ Pie pasta, brīvajā laukā, zālītē.
❖ Lietišķās mākslas studijas apkārtnē.
❖ Vietā, kur ir novērošanas kameras, jo zinot kāda ir cilvēku kultūra, grāmatu lasītava tiks 

izdemolēta.
❖ Pie veikala Top.
❖ Jāņu kalnā, ja tur veidosies kultūras centrs.
❖ Parkos, autoostā un VTU autobusos žurnāli un prese, centrā, poliklīnikā.
❖ Varbūt pie Smiltenes TIC.
❖ Pie vidusskolas.
❖ Pie Domes ēkas.



Jūsu priekšlikumi bibliotēkas darbības uzlabošanā

❖ Apmeklētājiem būtu pieejama pašapkalpošanās iekārta grāmatu 

izsniegšanai/nodošanai vai interaktīvais izglītojošo spēļu galds. Šīs tehnoloģijas 

palīdzētu mijiedarboties dažādu paaudžu pieredzei un vienai otru izglītot.

❖ Smiltenē nepieciešamas jaunas, plašākas, labiekārtotas telpas bibliotēkai, kuras 

saturiski darbinieki pratīs piepildīt, tad arī daudz kas atrisināsies un uzlabosies, arī 

palielināsies apmeklētāju skaits. Smiltenei vajag jaunu bibliotēku!

❖ Lai piešķirtu lielāku finansējumu grāmatām, izstādēm, pasākumiem.

❖ Vairāk pasākumi pieaugušajiem. Regulāri pasākumi.

❖ Apmierina bibliotēkas darbība, bet neapmierina telpas.

Respondenti iesniedza kopumā 83 komentārus. Biežāk pieminētie viedokļi:



❖ Modernu lasītavu ar interneta pieejamību.

❖ Veiksmīga komunikācija ar lietotājiem.

❖ Lai iegūtu lielāku auditoriju sākt ar jauniešiem skolās.

❖ Vairāk jaunas grāmatas. Kvalitatīva krājuma komplektēšana. Lielāks grāmatu klāsts, bet 

kopumā saku lielu paldies par darbinieku veikto darbu, atmosfēru bibliotēkās. Zinu no 

pieredzes, ka lieliski strādā arī bērnu bibliotēkas darbinieki. Tā turpināt!

❖ Turpināt būt radošām un iedvesmot lasītājus.

❖ Attīstīt kādu no katras bibliotēkāru sapņu idejām saistībā ar bibliotēku.

❖ Mūsdienu prasībām atbilstošas telpas, datortehnika, programmu un tehnikas 

nodoršinājums, mūsdienīgas un aktuālas grāmatas no dažādām tēmām.

Jūsu priekšlikumi bibliotēkas darbības uzlabošanā



❖ Ko teikt šādā situācijā, labāk neko, lai spēks, izturība darbā, lai nav kā ar teātriem u.c.

❖ Steidzami risināt telpu jautājumu (piem, jaunajā viedrades kvartālā varbūt var paredzēt 

vietu), pagarināt darba laiku, organizēt pasākumus arī ārpus nepievilcīgajām bibliotēkas 

telpām, kas būtu saistoši plašākam iedzīvotāju lokam (lai nav vieni un tie paši 

apmeklētāji "pašpasludinātie literāti un viņu biedrība", kā dēļ cilvēkiem negribas 

apmeklēt bibliotēku... Vairāk reklamēt pasākumus.

❖ Var ieviest tās pašas tā saucamās āra lasītavas, Censties paplašināt grāmatu klāstu , cik 

atļauj iespējas.

33 respondenti norādīja par telpu neatbilstību.

Jūsu priekšlikumi bibliotēkas darbības uzlabošanā



Paldies par uzmanību!

Esi gaidīts Smiltenes novada bibliotēkā 

Baznīcas laukumā 13 un Gaujas ielā 1


