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1. VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 
 

 

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 1.janvāra līdz 11.janvārim bibliotēkas arī 

Smiltenes novadā apmeklētājiem slēgta. Saskaņā ar valdības 7.janvāra lēmumu, bibliotēkas 

no 12. janvāra atsāk darbību klātienē. Bibliotēku pakalpojums ir ierobežots -  var saņemt 

grāmatas un periodiskos izdevumus līdzņemšanai, tomēr bibliotēku lasītavas apmeklētājiem 

slēgtas, kā arī strādāt pie publiski pieejamajiem datoriem  ar interneta pieslēgumu nav 

atļauts. Pulcēšanās un pasākumi šajā laikā aizliegti. Apkalpošana tikai sejas maskās, 

dezinfekcija, ierobežots cilvēku skaits, kas vienlaicīgi var atrasties telpā, distance - šie 

noteikumi ir spēkā visu gadu. Ārkārtējā situācija valstī turpinās līdz 5.aprīlim un atsākas ar 

11.oktobri, turpinās līdz gada beigām. No 21.oktobra līdz 14.novembrim, nepilnas četras 

nedēļas, valstī noteiktās mājsēdes laikā, bibliotēkas atkal apmeklētājiem slēgtas. 

Bibliotēkas no 15.novembra ir atvērtas apmeklētājiem un darbojas “zaļajā” – drošajā 

režīmā. Tas nozīmē, ka apmeklējot bibliotēku, obligāti jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas 

vai pārslimošanas sertifikāts. Šai laikā bibliotēkās nodrošināta individuāla grāmatu 

apmaiņa, iespēja lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un 

bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku, kā arī iespēja saņemt maksas pakalpojumus. 

Kopumā bibliotēkas apmeklētājiem 2021.gadā slēgtas bija piecas nedēļas, turpretī 

2020.gadā – 15 nedēļas covid-19 pandēmijas dēļ. 

2021.gadā bibliotēkas juridiskais statuss un struktūra nav mainījusies. Smiltenes novada 

bibliotēka ir Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes (turpmāk 

KSMP) struktūrvienība bez juridiskas personas tiesībām (no 2020.gada 1.janvāra). Tai ir 

šādas nodaļas: 

• Pieaugušo apkalpošanas nodaļa, kas sastāv no: 

o Abonements; 

o Periodikas lasītava; 

o Interneta lasītava; 

o Uzziņu lasītava; 

• Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP).  

• Bērnu apkalpošanas nodaļa; 

Bibliotēkas pakļautībā ir 8 apakšstruktūras - publiskās bibliotēkas novada pagastos: 

Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Birzuļu (no 01.01.2022.Bilskas bibliotēkas 

nodaļa), Palsmanes, Variņu bibliotēkas un Bilskas bibliotēka ar ārējās apkalpošanas punktu 

Lobērģos (no 01.01.2022. - nodaļa). Smiltenes novada bibliotēka koordinē un metodiski 

vada struktūrvienību darbu, un nodrošina ar bibliotekāro pakalpojumu Smiltenes pilsētas un 

Smiltenes pagasta iedzīvotājus. Tās mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, 

nodrošinot informācijas pieejamību. 

Bibliotēka Smiltenē izvietota divās ēkās: 

• Baznīcas laukumā 13 (telpas tiek nomātas) – Abonements, lasītavas; 

• Gaujas ielā 1 (pašvaldības īpašums) – Bērnu apkalpošanas nodaļa, kas nodrošina 

bibliotēkas resursu pieejamību pirmsskolas vecuma bērniem, 1.–9.klašu skolēniem, 

kā arī vecākiem. 
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Smiltenes bibliotēkas krājumu veido 21313 iespieddarbi – grāmatas, periodika, CD un 

DVD. Lietotājiem pieejami 13 datori ar interneta pieslēgumu, viens dators ar interneta 

pieslēgumu abonementā, lai lietotājiem pieejams elektroniskais katalogs, bezmaksas Wi-Fi, 

plašs periodikas klāsts, novadpētniecības krājums, galda spēles, maksas pakalpojumi un 

vieta, kur satikties. Nodrošināta bezmaksas piekļuve datubāzēm Letonika.lv un News.lv. 

Letonika.lv nodrošināta arī attālināta pieeja. 

2021.gada galvenie uzdevumi un prioritātes bija:  

• Sadarbības veicināšana starp KSMP struktūrvienībām, ar partneriem (pašvaldība, 

NVO, nozaru organizācijas, projekti) (vairāk 11.punktā). 

• Darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšana mūsdienīgu pakalpojumu 

izstrādei un sniegšanai (vairāk 4.punktā) 

• Sabiedrībā veicināt paradumu apmeklēt bibliotēku (vairāk 5.2.punktā) 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

Katra apakšstruktūra sagatavo pārskatu par darbu un iesniedz reģiona bibliotēkai.  

Šī pārskata 2., 3. 4., 5., 11., 12. punktā un 3.pielikumā apkopota informācija  par visām 

Smiltenes novada bibliotēkām, pārējos punktos – par bibliotēku Smiltenē. 

Valstī notikušās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Smiltenes novadam pievienoti 

Apes un Raunas novadi. Līdz ar to no 2021.gada 1.jūlija novadā ir septiņas bibliotēkas – 

Smiltenes novada bibliotēka ar astoņām apakšstruktūrām, Apes, Drustu, Gaujienas, Raunas, 

Vidagas un Trapenes bibliotēkas. Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 27.oktobra 

domes sēdē līdz ar Kultūras un tūrisma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu tika noteikts, ka 

novadā ir viena publiskā bibliotēka – Smiltenes novada bibliotēka ar 13 apakšstruktūrām. 

Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. 

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi 

2021.gadā saistībā ar bibliotēku Smiltenes novada pašvaldības dome ir pieņēmusi vairākus 

lēmumus: 

• Par projektu iesniegšanu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”, 25.08.2021. 

• Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās 

bibliotēkas statusam, 29.09.2021. 

• Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde” Nolikuma 

projekta apstiprināšana 27.10.2021 (iekļauta bibliotēkas struktūra: Birzuļu 

bibliotēkas reorganizācija un Bilskas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta 

Lobērģos pārsaukšana par nodaļu, Apes un Raunas novadu bibliotēku pievienošana)  

• Par izmaiņām Smiltenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumu sarakstā, 

24.11.2021. (plastikāta karšu izgatavošana) 

• Par grozījumiem Smiltenes novada bibliotēkas amata vienību sarakstā, 24.11.2021. 

(likvidē apkopējas 0,5 slodzi Bērnu apkalpošanas nodaļā) 

• Par Smiltenes novada bibliotēkas Nolikuma apstiprināšanu, 21.12.2021. 
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2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Tabulā norādītās summas attiecas kopā uz Smiltenes novada bibliotēku un tās astoņām 

apakšstruktūrām, jo finansējums netiek izdalīts atsevišķi katrai struktūrvienībai. 

 

Tabula. Bibliotēkas izdevumi 
 2019 2020 2021 +/- salīdz.ar iepr.gadu 

Izdevumi kopā (EUR) 234799 261444 280 316 + 7,2 % 

Darbinieku atalgojums 

(bruto) 

119148 130681 134 961 + 3,3 % 

Krājuma komplektēšana 15922 17139 19581 + 14 % 

 

Tabulā “Bibliotēkas izdevumi” ailē “Darbinieku atalgojums” minētā summa ir ieskaitot 

atalgojumu fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 

Smiltenes bibliotēkā 1708 eiro, Bilskas bibliotēkā 219 eiro, Palsmanes bibliotēka 200 eiro 

un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no šīm summām. 

Pieaugums krājuma komplektēšanai skaidrojams ar to, ka tika izmainīti kritēriji 

finansējuma aprēķināšanai – 2020.gadā tas bija 0,82 eiro uz vienu iedzīvotāju, 2021.gadā – 

viens eiro uz iedzīvotāju. Periodikas abonēšanai budžets ir bijis vienāds 2020.un 

2021.gadam. Finansējums ir pietiekams Smiltenes bibliotēkai, taču pagastu bibliotēkām 

jaunajām grāmatām nepietiekams. 

 

 

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

 

Bibliotēka Aprīkojums Labiekārtošana Kopā inventārs

Smiltenes bibliotēka 9 723,22 €      119,78 €               9 843,00 €         

Bilskas bibliotēka 445,79 €         445,79 €            

Birzuļu bibliotēka 185,81 €         28,38 €                 214,19 €            

Blomes bibliotēka 329,69 €         329,69 €            

Brantu bibliotēka 41,40 €           41,40 €              

Grundzāles bibliotēka 41,40 €           41,40 €              

Launkalnes bibliotēka -  €               -  €                  

Lobērģu bibliotēka 41,40 €           9,68 €                   51,08 €              

Palsmanes bibliotēka 41,40 €           41,40 €              

Variņu bibliotēka 392,40 €         392,40 €            

Kopā 11 242,51 €   157,84 €              11 400,35 €      

Tabula.Bibliotēkās 2021.gadā iegādāts inventārs un pamatlīdzekļi

 
 

Aprīkojums – iekārtas, tehnika; labiekārtošana – ar saimnieciskām vajadzībām saistīts 

inventārs, piemēram, pulkstenis, pastkastīte.  

WEB kamera ir vienīgais iegādātais inventārs Brantu, Lobērģu, Grundzāles un Palsmanes 

bibliotēkās. Launkalnes bibliotēkā 2021.gadā inventārs nav iegādāts.  Atskaites periodā 

iegādātas 6 vienības pamatlīdzekļi par summu – 6903 eiro, visas Smiltenes bibliotēkā. Tai 

skaitā 5 stacionāri datori lietotājiem un viens portatīvais dators gan personāla, gan lietotāju 

vajadzībām. 
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Inventārs iegādāts kopsummā par 10512 eiro (pamatlīdzekļus ieskaitot). Tai skaitā: 

• Divas mājiņas – grāmatu plaukti Bērnu apkalpošanas nodaļai 

• E-grāmatu lasītājs Smiltenes bibliotēkā 

• Divi viedtelefoni (vadītāja vietniecei un Bilskas bibliotēkai) 

• Trīs biroja krēsli personālam ( divi Smiltenes un viens Birzuļu bibliotēkai) 

• Piezīmju/info dēlis interneta lasītavā Smiltenes bibliotēkā 

• Logu tīrītājs Karcher Bilskas bibliotēkā 

• Pieci IGLU kluči (uz kuriem var apsēsties) Blomes bibliotēkā 

• Saliekams galds Blomes bibliotēkā 

• Žurnālgalds Variņu bibliotēkā 

• Ofisa dīvāns Variņu bibliotēkā 

• Kafijas aparāts Smiltenes bibliotēkā, iegādāts par LDDK projektā (par prakses 

vietu) iegūtajiem līdzekļiem 

• Astoņas web kameras bibliotēkas apakšstruktūrām 

• Slietnis interjeram un āram Smiltenes bibliotēkā  

• Stends ar magnētisko rakstāmtāfeli Smiltenes bibliotēkā 

Pārmūrētas divas krāsnis nomātās telpās  Baznīcas laukumā 13 par ēkas īpašnieka 

līdzekļiem – uzziņu lasītavā un vadītāja kabinetā. Remontdarbu laikā lasītava bija atvērta 

apmeklētājiem. 

 

Krāsns pārbūve Baznīcas laukumā 13. Uzziņu lasītava. 10.09.2021. 
 

Ikviens Lobērģu bibliotēkas apmeklētājs, atverot durvis, var pārliecināties, ka bibliotēkas 

telpas ir sakoptas, siltas un mājīgas, kā arī epidemioloģiski drošas ikvienam apmeklētājam. 

Par spīti C19, bibliotēkai ir izdevies saglabāt komunikāciju ar uzticīgākajiem 

apmeklētājiem. 

Variņu bibliotēka ir pievērsusi lielu uzmanību videi. To veido un iekārto tā, lai tā kļūtu 

pēc iespējas mājīgāka, ”siltāka” un patīkamāka gan darbiniekam, gan apmeklētajiem. 

Darbiniecei ir liels prieks strādāt darba vietā, kura kļūst moderna, pamanāma un atjaunota.  

Šī gada budžetā bija paredzēts finansējums dīvānam. Pirkums izdarīts tik atbildīgi, ka 
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Stends āram un iekštelpām. Stends 

bloknotam ar tāfeli. 01.12.2021. 

palika finansējums vēl jaunam žurnālgaldiņam un nelielam sienas plauktam, kur šobrīd 

pārskatāmi iespējams  izvietot izstādes vai  jaunāko literatūru. Variņu bibliotēka 2022.gada 

budžetam iesniegusi tāmi grīdas seguma atjaunošanai. Esošā dēļu grīda gadu no gada ir 

krāsota ar dažādām grīdas krāsām kārtu kārtām. Uzkopšana ir sarežģīta, jo starp grīdas 

dēļiem ir šķirbas, kur krājas netīrumi un arī vizuāli nav pievilcīga. Grīdas krāsa ir neglīta un 

nesader ar jaunajām mēbelēm. Daudzi apmeklētāji bieži sakot šādus vārdus: “Cik pie jums 

gaiši un skaisti, kādas jaunas mēbeles! Jā, tikai grīdu vajadzētu nomainīt”. Šobrīd šis 

budžeta pieteikums ir noslēpumā no apmeklētājiem. Bibliotēkas vadītāja var iedomāties 

sajūsmu un prieku apmeklētāju acīs, ieraugot jaunu, gaišu un skaistu grīdu! Vadītāja 

uzskata, ka trīs gadu laikā bibliotēkas vide ir krasi mainījusies un par to ir ļoti priecīga, 

pateicīga gan sev, gan pārējiem kuri devuši ieteikumus un palīdzējuši šo visu īstenot. 

Bibliotēkā praktiski vairs nav veco mēbeļu. Viņai prātā ir vēl daudz ideju - taču grīdas 

remonts būtu pāri visam!  

Smiltenes bibliotēkā Interneta lasītavā tika iegādāta jauna datortehnika lietotājiem, kopā 5 

stacionārie datori un  licencētas operētājsistēmas. Šis vērtīgais jaunieguvums iegādāts par 

budžeta līdzekļiem. Jaunie datori pilnībā atbilst mūsdienu lietotāja prasībām MSWord, 

MSExcel un MSPowerPoint izmantošanai, eID karšu lietošanai un izdruku veikšanai -, kā 

arī veicina kvalitatīvu datorapmācību lietotājiem.  No šī brīža bibliotēkā vairs netiek lietots 

neviens novecojušais 3TD projekta dators. Jaunās tehnoloģijas pamazām ienāk it visās 

nozarēs un dzīves jomās. Arī grāmatas nav izņēmums un nu mums ir pieejamas ne vien 

tradicionālās iespiestās grāmatas, bet arī elektroniskās grāmatas jeb e-grāmatas. Oktobrī 

tika iegādāts e-grāmatu lasītājs Pocket Book. E-lasītājs tiks izmantots, apmācot bibliotēkas 

lietotājus par 3td E-grāmatu bibliotēkas iespējām. E-grāmatu tehnoloģijas padara grāmatu 

lasīšanas iespējas vēl mūsdienīgākas. Novembrī Interneta lasītavā tika iegādāts piezīmju 

dēlis  (1230x2030mm), kas apvilkts ar lina audumu. Tas deva iespēju lasītavā pārskatāmi 

izvietot informatīvus materiālus – interneta lietošanas noteikumus, maksas pakalpojumu 

cenrādi, afišas, dažādus uzsaukumus u.c. informāciju.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērnu apkalpošanas nodaļā iegādāti divi grāmatu namiņi. Tie vizuāli pieskaņoti jau 

esošajām bērnu grāmatu kastēm un kopā veido jauku bērnu stūrīti, kā arī rada mūsdienīgu 

kopējo interjera noskaņu. Uz namiņu jumta iespējams izvietot grāmatas. Bērni labprāt iet 

Piezīmju dēlis. Interneta lasītava. 10.2021. 
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namiņos, slēpjas tajos un spēlējas. Ar tāfeļu līmplēvi tika aplīmēta letes siena, un bērniem 

tagad ir iespēja ar krītiņiem zīmēt vai rakstīt uz tās. 

. 

 
Grāmatu namiņi Gaujas iela 1 Tāfeles siena Gaujas iela 1 
 

16.septembrī Baznīcas laukumā 13 nomāto telpu otrā stāva kaimiņi nopludināja bibliotēkas 

telpas. Tika sastādīts akts par fakta konstatāciju un novērsts appludināšanas cēlonis. Netika 

bojāts ne krājums, ne inventārs. Informēts arī iznomātājs. 

   

Abonements 16.09.2021.     Abonements 16.09.2021. 

 

Taču gan domes priekšsēdētājs E.Avotiņš, gan apmeklētāji atzīst, ka šajā vecajā ēkā 

bibliotēkas telpas ir mājīgi iekārtotas un ir patīkami ienākt un uzturēties. To apliecina arī 

ieraksti Atsauksmju grāmatā. 
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Problēmas un risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Šobrīd par bēdīgām telpām Baznīcas laukumā 13 joprojām turpinām maksāt iznomātājam 

neadekvāti augstu cenu. Secinājums ir viens – bibliotēkai nepieciešamas citas telpas, 

vēlams pašvaldības īpašumā. Smiltenes novada pašvaldība 2020.gada sākumā iegādājās 

nekustamo īpašumu Smiltenē, Pils ielā 9. Šo savu īpašumu pie Vidusezera pašvaldība 

saredz kā potenciālo Smiltenes novada Viedrades kvartālu, ar vārdu “viedrade” domājot 

kopradi, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu un inovāciju radīšanas iespējas. 2021.gadā 

notika darbs pie šī kvartāla attīstības stratēģijas izstrādes. Apkopojot idejas, ierosinājumus 

un vajadzības pēc telpām, pašvaldība saredz šajā vietā bibliotēku, jauniešu interešu centru, 

koprades telpas uzņēmējiem u.c. Saredz šo vietu kā vietu, kur plānoti un neplānoti satiekas 

radoši cilvēki un rada jaunas idejas, to varētu panāk izvietojot vienuviet dažādas iestādes, 

kas pulcē un piesaista dažādus cilvēkus, gan veicinot sadarbību un mijiedarbību caur 

pasākumiem, apmācībām un aktivitātēm ar visu paaudžu iedzīvotājiem kopienā. Šajā 

procesā iesaistījās arī bibliotēkas vadītāja I.Mežule. Domes priekšēdētājs E.Avotiņš uzver, 

ka bibliotēka Smiltenē ir viņa prioritāte un, ka par telpu nepieciešamību bibliotēkai 

pārliecinās arī deputātus. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību Smiltenes bibliotēkai un 

mūsdienīgu telpu nepieciešamībai tai, sadarbībā ar Kultūras, sporta un mūžizglītības 

pārvaldi jūlijā uz Pilsētas svētkiem tika izveidota izstāde “Ceļā uz Smiltenes gaismas pili”. 

Vairāk par izstādi 22.lpp.  

Bērnu apkalpošanas nodaļā 2022.gadā paredzēts papildināt telpas ar mūsdienīgiem un 

bērnu uzmanību piesaistošiem interjera risinājumiem – gleznas nomainīt  pret dekoratīvām 

sienas uzlīmēm. 

Vasaras mēnešos liels izaicinājums bija karstums – ja āra gaisa temperatūra bija +30 grādi, 

tad bibliotēkas iekštelpās Bērnu apkalpošanas nodaļā tā sasniedza +32. Savukārt tad, kad 

āra gaisa temperatūra atdzisa līdz +25, iekštelpās tā joprojām saglabājās +30 grādi. Esam 

pieteikuši 2022.gada budžetā finansējumu mobilam gaisa dzesētājam. 

4. PERSONĀLS 

Atskaites periodā Smiltenes novada bibliotēkā ir 15,3 amata vienības un 20 darbinieki. No 

tiem 18 bibliotekārie darbinieki un divi tehniskie darbinieki. Divi bibliotekārie darbinieki ir 
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ilgstošā prombūtnē – Bilskas/Birzuļu un Variņu bibliotēku vadītājas. Viņu prombūtnē uz 

laiku pieņemti divi darbinieki. Faktiski strādā 16 bibliotekārie darbinieki. No tiem pilna 

slodze ir 11 darbiniekiem, 0,6 slodze – diviem darbiniekiem, 0,5 slodze – trīs darbiniekiem. 

Trīs nepilnas slodzes darbinieki ir nodarbināti vēl citā darbā pašvaldībā – pilda pagasta 

pārvaldē lietveža un kasiera pienākumus, strādā pirmsskolas izglītības iestādē. Pilnas 

slodzes ir visiem Smiltenes bibliotēkas darbiniekiem un trīs pagastu bibliotēku vadītājām – 

Bilskas/Birzuļu, Palsmanes un Variņu bibliotēkās. Atskaites periodā no darba atbrīvoti trīs 

darbinieki un pieņemts darbā konkursa kārtībā viens darbinieks bez bibliotekārās izglītības. 

Viena atbrīvotā darbiniece, sasniegusi pensijas vecumu, izvēlējās pārtraukt darba attiecības. 

Februārī darbu uzteica Bilskas bibliotēkas vadītāja, kura apvienoja darbu bibliotēkā ar 

lietveža darbu pagasta pārvaldē. Viņa izvēlējas strādāt vienā darbavietā. Šobrīd ir viens 

darbinieks divās bibliotēkās - Bilskā un Birzuļos. Līdz ar to šim darbiniekam ir pilnas 

slodzes darbs bibliotēkā – 0,5 slodze katrā bibliotēkā. Bilskas bibliotēkā 18.februāris 

Maldai Pabērzai bija pēdējā darba diena, kur ar lielu atbildības sajūtu par veicamo darbu un 

cieņpilnu attieksmi pret sabiedrību un savu darbavietu nostrādāti deviņi gadi. Nozīmīgs ir 

Maldas ieguldījums senioru izglītošanā e-vidē, dažādu izstāžu, pasākumu, grāmatas 

atvēršanas svētku organizēšanā un Bilskas pagasta sabiedriskās dzīves bagātināšanā. Īpaši 

gribas atzīmēt Maldas pamatīgo darbu, kas tika ieguldīts bibliotēkas un pagasta vēstures 

izzināšanā un apkopošanā, novadpētniecības konkursos ieņemot godalgotas vietas. 

Nostrādājusi 44 gadus bibliotēkā, 30. jūnijā pelnītā atpūtā devās Pieaugušo apkalpošanas 

nodaļas bibliotekāre Ilona Rozīte. Esam pateicīgi kolēģei par ilggadīgu un godprātīgu 

apmeklētāju apkalpošanu Smiltenes novada bibliotēka abonementā un vēlam labu veselību, 

dzīvesprieku un daudz radošu ieceru! 

 

  
M.Pabērza nodod Bilskas bibliotēkas   I.Rozīte nodod stafeti jaunajai kolēģei L.Seržantei 

atslēgas L.Putno 

  

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/izmainas-bilskas-biblioteka/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/izmainas-bilskas-biblioteka/
https://pages.facebook.com/bibliosmiltene/photos/a.278368582595333/1234710770294438/?type=3&source=48
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Sakarā ar to, ka nepilnās slodzes rada zaudējumus pašvaldības budžetā, ar 01.01.2022.tiek 

likvidēta apkopējas amata vienība (0,5 slodze) Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas 

nodaļā un darbiniekam uzteikts darbs 30.12.2021. 

 

  

 

 

No astoņiem darbiniekiem pagastu bibliotēkās tikai vienam darbiniekam ir bibliotekārā 

izglītība. Šim darbiniekam ir pilna slodze un darba stāžs 24 gadi. Ar vairāk nekā 20 gadu 

darba stāžu ir darbinieki Grundzāles, Brantu, Launkalnes un Lobērģu bibliotēkās, visām ir 

nepilnas slodzes. Taču šo gadu laikā tikai Launkalnes bibliotēkas vadītāja I.Pēča ir 

apguvusi LNB piedāvāto profesionālās pilnveides kursu. Smiltenes bibliotēkā trīs 

darbinieki ir bez bibliotekārās izglītības. Viņiem darba stāžs - līdz gadam, nepilni divi gadi 

un nepilni 4 gadi. Jaunā darbiniece L.Seržante, kuru vasarā konkursa kārtībā pieņēmām 

darbā abonementā pie apkalpošanas, dalās iespaidos:  

“Rakstot CV un pieteikuma vēstuli uz bibliotekāra vakanci, nebija ne mazākās nojausmas, 

ko dara bibliotekārs, izņemot grāmatu saņemšanu un izsniegšanu. Uzsākot darba gaitas, 

katra diena kā jauns atklājums. Strādājot bibliotēkā mēs kļūstam par universālajiem 

kareivjiem, jāmācās un jāapgūst tik daudz un vispusīgas lietas… Jāiepazīst savi lasītāji, 

izstāžu apmeklētāji, datorlietotāji. Bibliotekārs tas nav tikai “ kādu grāmatu šodien 

lasīsim?” Manas domas par darbu bibliotēkā ir mainījušās pilnībā, jo te katru dienu ir tik 

daudz un radoši darāmu lietu, jāmeklē materiāls izstādēm, jāvada izglītojošas nodarbības, 

pat jābūt aktierim, dzejas lasītājam. Jāprot piemeklēt katra cilvēka gaumei grāmatu, 

jāieklausās viņu vēlmēs, kādas grāmatas komplektēt krājumā, jāsaprot kāda grāmata ir gan 

fiziski, gan saturiski novecojusi, lai dotu vietiņu citai grāmatai, kura iepriecinās savus 

lasītājus.” 

Iepriekšējais darbinieks I.Rozīte šajā darba vietā un šajā amatā, ko tagad ieņem Līga, 

nostrādāja 44 gadus. Varam iedomāties, ko tas nozīmē – tieši ar šo darbinieku Smiltenes 

sabiedrībai saistās bibliotēkas apmeklējums mūža garumā. Ļoti patika, ka kolēģe Zane 

Indriksone izdomāja un izgatavoja plakātu jaunai kolēģei Līgai uz darba galda, kurā 

norādīja, ka viņa ir jauns darbinieks un vārdu. Līdz ar to veidojās ļoti saprotoša, labvēlīga 

un pretimnākoša komunikācija ar ilggadējiem un regulārajiem apmeklētājiem. 



12 

 

 

Pēc tabulas redzam, ka notiek paaudžu maiņa. No 16 darbiniekiem četri ir pirmspensijas 

vecumā. No tiem trīs ir pamatdarbinieki, visi ar darba stāžu virs 20 gadiem. Tai pašā laikā 

vecumā līdz 40 gadiem ir septiņi darbinieki ar darba stāžu līdz deviņiem gadiem. Paaudžu 

maiņa nozīmē arī to, ka jaunie darbinieki dodas bērnu kopšanas atvaļinājumos un 

pieņemam darbā darbiniekus uz noteiktu laiku. Šajā gadā sveicām divas jauno kolēģu 

ģimenītes ar bērniņa nākšanu pasaulē: Variņu bibliotēkas vadītājas M.Antēnas un Bilskas 

bibliotēkas vadītājas L.Putno ģimenes. 
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Sveicieni L.Putno ģimenei       Sveicieni M.Antēnas ģimenei 
 

Darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšana mūsdienīgu pakalpojumu izstrādei 

un sniegšanai 2021.gada darba plānā izvirzīta kā 2.prioritāte. 

2021.gadā Smiltenes novada bibliotēkas darbinieki aktīvi ir piedalījušies apmācībās. Ļoti 

noderīgi bija tas, ka visas apmācības notika attālināti dažādās tiešsaistes videokonferenču 

platformās, nebija nekur jābrauc, pavadot daudz laika ceļā. Kopā darbinieki apmeklējuši 

106 profesionālās pilnveides pasākumus, no tiem: 

 Smiltenes novada bibliotēkas organizētie semināri 3 (visi bezmaksas) 

• 3TD e-grāmatu bibliotēkas lietošana (16 dalībnieki); 

• Informācijas meklēšana Latvijas Nacionālās digitālā bibliotēkas kolekcijās (16 

dalībnieki); 

• Letonika.lv piedāvātās iespējas izglītībai un bibliotēku lietotājiem (16 dalībnieki). 

 KSMP organizētie semināri 1 (bezmaksas) 

• Kultūras resursi un iespējas jaunajā Smiltenes novadā (8 dalībnieki) 

 Valkas novada Centrālās bibliotēkas organizētie semināri 5 

• 2020.gada pārskats Valkas reģiona bibliotēkās (bezmaksas, 12 dalībnieki); 

• Iedarbīga mārketinga valoda sociālajos tīklos. Lektore A.Veckalne (210 eiro, 13 

dalībnieki); 

• Pamatlīmeņa profesionālās zināšanas bibliotēku darba jomā (bezmaksas, 1 

dalībnieks); 

• Novadpētniecības mapju aprakstīšana BIS Alise (bezmaksas, 9 dalībnieki) 
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• Savu resursu atjaunošana vai kā bez stresa lietderīgi vadīt savu dzīves un darba 

laiku, lektore no EGO centrs (240 eiro, 14 dalībnieki) 

 Smiltenes novada pašvaldības organizētie 2 (bezmaksas): 

• Kā varu sevi atbalstīt un iegūt vairāk enerģijas un dzīvesprieka. Mana labsajūta un 

attālinātais darbs (1 dalībnieks); 

• Zīmolvedības un mārketinga vebinārs (2 dalībnieki) 

 Izmaksas: 1713 eiro: 1432 eiro no bibliotēkas budžeta un 281 eiro no KSMP 

budžeta. 2021.gadā – darbinieku apmācībai no budžeta izlietots par 319% vairāk 

finansējuma nekā 2020.gadā (409 eiro).  

Bibliotekāro darbinieku skaits: 16.  Izmaksas apmācībai vidēji uz vienu darbinieku 

2021.gadā 107 eiro, 2020.gadā – 24 eiro. Apmeklēto kursu un semināru saraksts 

3.pielikumā. 

 

Tabula. Bibliotekāro darbinieku apmeklēto semināru skaits un kursu stundas 2021.gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No semināros dzirdētā un uzzinātā: 

• Darbiniece noklausījusies vebināru “Projektu un to izstrādes pamati”. Projektu 

izstrāde viņai ir pavisam kas jauns. Šajā vebinārā uzzinājusi, kam jāpievērš uzmanība 

rakstot projektus, kā piemēram - kas ir projekta mērķauditorija, kas iegūs labumu un 

vērtību no šī projekta, komunikācija ar pašvaldību, svarīgi darbs komandā. Savas zināšanas 

pielietojusi 2021. gadā LNB Atbalsta biedrības izsludinātajā projektu konkursā “Iedvesmas 

bibliotēka”. 

• seminārā “Komunikācija- etiķete un protokols” iegūtas zināšanas par komunikāciju 

e-pasta sarakstē. Kā pareizi uzrunāt un nobeigt saraksti. Kā stādīties priekšā telefonsarunas 
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laikā. Pievērst uzmanību komunikācijai ar valsts iestādēm. Šīs daudzās lietas pielieto savām 

darba vajadzībām. 

• Darbiniece piedalījusies apmācībās “Dari digitāli” kur kļuvusi par Digitālo līderi. 

Darbs ar e-pakalpojumiem, apmācīt citus cilvēkus e-pakalpojumu lietošanā. E-adrese 

izveidošana lai sazinātos ar valsts iestādēm un citas ļoti noderīgas lietas uzzinājusi šajās 

apmācībās. 

• Valkas NCB organizēja ļoti noderīgas apmācības “Savu resursu atjaunošana  vai kā 

bez stresa lietderīgi vadīt savu dzīves un darba laiku” Kā pareizi sakārtot savu laiku darbā 

un ārpus tā, kā komunicēt ar “neapmierinātajiem” kolēģiem. Kāda darbiniece  aizdomājas 

par pasniedzējas teikto – par pārmaiņām, kuras mums ir grūti pieņemt, lai veidotos labs 

kolektīvs un komunikācija savā starpā.  

• nozīmīgi bija KSMP rīkotais seminārs “Kultūras resursi un iespējas jaunajā 

Smiltenes novada”, kuru laikā iegūtās zināšanas tika nostiprinātas ar praktisku darbošanos, 

veidojot Smiltenes kultūras karti kopā ar Smiltenes novada Tūrisma informācijas centru un 

aptaujājot vietējos iedzīvotājus. Iepazītas ne tikai savas apkārtnes vērtības, bet arī jaunais 

Smiltenes novads. 

• Ļoti gaidīts un svarīgs novadpētniecības darbam bija Valkas NCB rīkotais  

praktiskais seminārs “Novadpētniecības mapju aprakstīšana BIS Alise”. Iegūtās zināšanas 

pielietotas darbā aprakstot BIS ALISE Novadpētniecības krājumā  esošas mapes. 

• novadpētniecības darbā ar skolēniem vēlas pielietot "Zenit stāstos" dzirdēto 

pieredzi. Uzsvars uz bibliotēkas un skolas sadarbību. 

• noderīgs bija Ineses Pabērzas seminārs “Preses relīze 2022.gadā” un Aigas 

Veckalnes seminārs “Iedarbīga mārketinga valoda sociālajos tīklos.” Šajos semināros 

iegūtas zināšanas kā veiksmīgāk nodot informāciju un formulēt vēstījumus, veidojot preses 

relīzi. Kā veidot iedarbīgu teksta struktūru, no kādām standartfrāzēm un vārdiem jāizvairās. 

Rakstot relīzes, noderēs lektores apkopotās bilžu banku adreses, kā arī interneta vietnes, kur 

atrast informāciju par pareizu valodas lietošanu, ja rodas šaubas. 

• idejas izstādēm, pasākumiem un noformēšanā iegūtas seminārā “Prātīgas un 

neprātīgas idejas dažādu svētku, pasākumu organizēšanā un to vizuālā noformēšanā”. 

Lektore, veidojot noformējumus pasākumiem, iesaka izmantot vienkāršus dabas materiālus 

– koka bluķīšus, maisus, zarus, kartona foto rāmjus. Iegūts daudz jaunu ideju, kā noformēt, 

aizpildīt telpu. 

• Smiltenes bibliotēkas organizētos seminārus par digitālām datubāzēm ļoti novērtē 

jaunie darbinieki, kuriem nav bibliotekārās izglītības, iemācoties kā tās lietot un kādu 

informāciju var iegūt no tām. 

• Kādai darbiniecei nepatika lektors, viņš runāja gari un garlaicīgi, nespēja viņā 

ieklausīties un uztvert domu. Neko no semināra nav ieguvusi, jo visu laiku domājusi - kaut 

ātrāk beigtos. Vairs nepieteiksies šī lektora vadītajiem kursiem. 

• Dalība seminārā “Kultūras resursi un iespējas jaunajā Smiltenes novadā”, deva 

izpratni, par to, ka novadpētniecības ziņas un zināšanas ir nozīmīgas, un ka vienmēr var rast 

idejas kaut kam jaunam. Šis cieši sasaistās ar informāciju, kas iegūta bibliotēku 6.kongresā, 

par to, ka bibliotēka joprojām ir vieta vietējās kopienas attīstībai un komunikācijai, kam 

jāiet kopā ar laiku, jābūt pieejamai visiem. Ļoti vērtīgs šajā gadā bija 7.decembra seminārs 
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par savu resursu atjaunošanu, kas deva ieskatu, kā labāk saglabāt sevi un nezaudēt 

optimismu un cerību šajā ierobežojumu laikā 

• izmantota iespēja gan klātienē, gan tiešsaistē tikties ar NVO pārstāvjiem, nostiprinot 

pārliecību, ka pagasta bibliotēka arī var būt kopienas centrs, kas pulcē iedzīvotājus ar 

kopīgām idejām un darbošanos. Līdz ar to tiek vairāk popularizēta arī bibliotēka un tās 

informācijas resursi. 

• Latvijas reģiona bibliotēku direktoru pieredze un ideju apmaiņa LNB direktoru 

kursos. Mēs Smiltenes novadā visu darām pareizi un nozares tendencēm atbilstoši. 

Laikā no 12.01.2021. – 22.02.2021. Smiltenes bibliotēka nodrošināja mācību praksi 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas Profesionālās vidusskolas audzēknei Guntai 

Augstkalnei profesionālās tālākizglītības programmā “Datoru lietošana”. Pēc prakses un  

veiksmīgas pārbaudījumu nokārtošanas, G.Augstkalne ieguva kvalifikāciju “Informācijas 

ievadīšanas operators”. 

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

5.1. Galvenie rādītāji 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” Smiltenes bibliotēka 
 2019 2020 2021 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 1783 1378 1237 -10 

t. sk. bērni 583 448 382 -14 

Bibliotēkas apmeklējums 25701 18336 15522 -15 

t. sk. bērni 8438 5953 4692 -21 

Virtuālais apmeklējums 18848 18432 19076 +3,5 

Izsniegums kopā 37780 31042 27144 -12,6 

t. sk. grāmatas 23714 22068 21047 -4,6 

t. sk. periodiskie izdevumi 12930 8315 5655 -32 

t. sk. bērniem 7388 6904 6733 -2,5 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz. skaita Smiltenē un 

Smiltenes pagastā 

 

28% 

 

22% 

 

19% 

 

-13,6 

t. sk. bērni līdz 18 g.*     

Iedzīvotāju skaits Smiltene un 

Smiltenes pagasts uz 01.07. 

6401 6353 6355 0 

 

Kopumā bibliotēkas apmeklētājiem 2021.gadā slēgtas bija piecas nedēļas, turpretī 

2020.gadā – 15 nedēļas covid-19 pandēmijas dēļ. Teorētiski rādītāju lejupslīdei nevajadzētu 

būt, taču iedzīvotāju paradumi un uzvedība pa šo laiku ir mainījušies. Lielu lomu spēlē arī 

tas, ka bibliotēkās ir pulcēšanās un uzturēšanās ierobežojumi. Sevišķi tas attiecas uz bērnu 

auditoriju. 

 

Tabula. Smiltenes novada bibliotēku pamatrādītāji  
 2019 2020 2021 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 3207 2584 2312 -10,5 

Bibliotēkas apmeklējums 47505 30358 28226 -7 
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Virtuālais apmeklējums 19147 19407 19076 -1,7 

Izsniegums kopā 68949 50576 45886 -9,3 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita 

25 21 18% -14,3 

 

 

 

 

Pēc tabulas un diagrammas vērojams, ka visās novada bibliotēkās lielāko izsnieguma daļu 

veido periodikas apgrozījums, taču attiecībā pret pagājušo gadu tas ir par 0,3 samazinājies. 
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Grāmatu krājuma apgrozījums ir saglabājies tāds pats – 0,7. Arī kopumā novadā krājuma 

apgrozījums nav mainījies – 0,9. Žurnāli ir pieprasīta krājuma daļa. Kritisks grāmatu 

krājuma apgrozījums ir Blomes un Birzuļu bibliotēkās. Abās bibliotēkās ir nepilnas amata 

slodzes. Birzuļu bibliotēka ir reorganizēta un no 01.01.2022. tā ir Bilskas bibliotēkas 

nodaļa. Blomes bibliotēkas vadītāja veic arī pagasta pārvaldes lietveža pienākumus. Tas 

acīmredzami atsaucas uz bibliotēkas darba apjomu un kvalitāti. Salīdzinot ar 2020.gadu, 

kopumā novada bibliotēkās ir palielinājies dokumentu skaits uz vienu reģistrētu lietotāju – 

samazinājies lietotāju skaits, kā arī Palsmanes un Grundzāles bibliotēkās rekataloģizēts ļoti 

mazs vienību skaits. 

 

2017.-2018.gadā virtuālā apmeklējuma uzskaitē tika ņemti vērā citi kritēriji kā vēlākā 

posmā. Domes mājas lapā bija iespējams katrai bibliotēkai atsevišķi nolasīt apmeklējuma 

statistiku. Kopš jaunās mājas lapas publicēšanas no 01.07.2019.šādu statistiku vairs nav 

iespējams iegūt. Kā arī bija aktīvi Smiltenes bibliotēkas divi emuāri, kuru apmeklējums 

veidoja lielu daļu virtuālo apmeklējumu statistiku. Vairākām pagasta bibliotēkām bija savi 

profili facebook.com. No 2020.gada Facebook atsevišķie bibliotēku profili dzēsti un ziņas 

tiek publicētas vienkopus par visām pagastu bibliotēkām Smiltenes novada bibliotēkas 

profilā, kas nenoliedzami ietekmē kopējo statistiku. Pēc diagrammas redzams, ka sākoties 

covid pandēmijas ierobežojumiem 2020.gadā, ir vērojams straujš pamatrādītāju kritums. 

Lejupslīde turpinās arī 2021.gadā. esam izvirzījuši uzdevumu -  2022.gadā apturēt rādītāju 

lejupslīdi. 

Tabula. Periodikas lasītavas (3P) apmeklējums 
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Gads Apmeklējums (+/-) salīdzinot ar 

iepr. gadu 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

2017 2102    

2018 2427 + 325 +15,5 

2019 2898 +471 +19,4 

2020 1693 -1205 -41,5 

2021 1303 - 390 -23 

Līdz 2019.gadam apmeklējums pieaudzis par 796 vienībām kas bijis ļoti labs rādītājs. 

Savukārt ar 2020.gadu novērojams straujš kritums par 1205 apmeklējumiem. Kritums 

turpinās 2021.gadā. Salīdzinājumā ar 2019.gadu periodikas lasītavas apmeklējumu skaits ir 

samazinājies uz pusi. 2020.gadā periodikas lasītavu mēnesī vidēji lietotāji apmeklējuši 140 

reizes, bet 2021.gadā vien 109 reizes. Pandēmijas laiks ir darījis savu – brīžiem bibliotēka 

apmeklētājiem bija slēgta, brīžiem lasītavas pakalpojums bija liegts. Daļa lietotāju bija 

spiesti sev nepieciešamo izdevumu iegādāties veikalā vai lasīt elektroniskā formātā. 

Izvērtējot 2021.gada periodikas lasītavas apmeklējumu secinām, ka valstī ieviestie 

ierobežojumi ārkārtas situācijas laikā liedz pilnvērtīgi izmantot plašo periodikas izdevumu 

klāstu. 

Izsniegtās periodikas eksemplāru skaits gadā pa mēnešiem 
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2017 5407 635 509 372 186 332 274 357 502 483 524 666 567 

2018 6348 588 628 540 615 547 369 445 667 525 582 479 363 +941 +17.4 

2019 6910 499 585 679 609 626 504 655 468 541 522 648 574 +562 +9 

2020 3810 978 806 335 132 92 307 277 369 293 134 67 42 -3100 -45 

2021 1780 42 85 81 87 37 157 305 261 268 177 158 122 -2030 -53 

 

Ja salīdzinām izsniegumu piecu gadu garumā - no 2017.gada līdz 2021.gadam – tas 

samazinājies par 3627 vienībām jeb - 67%, kas ir ļoti straujš kritums. Iespējams, ka 

mainījušies lietotāju paradumi. Iespieddarbs tiek lasīts ne tikai papīra formātā, bet arī 

elektroniski.  

Ja laika posmā no 2017.gada līdz 2019.gadam izsniegtajiem periodikas izdevumiem bija 

tendence pieaugt - par 28% , kas bija ļoti iepriecinošs rādītājs, tad salīdzinājumā ar 

2020.gadu redzams, ka izsniegums pret 2019.gadu krities par -3100 vienībām jeb -45% - 

kas ir gandrīz uz pusi mazāks. 

Ja 2019.gadā vidējais izsniegums mēnesī bija 576 eksemplāri uz 241 lietotājiem, tad 

attiecībā pret 2020.gadu, novērojams straujš izsnieguma kritums - līdz 318 iespieddarbiem 

mēnesī uz 141 lasītāju, kas vidēji ir par -45% mazāks. Savukārt, ja salīdzinām 2021.gada 

izsniegumu ar 2020. gadu, tas turpinājis kristies līdz 2030 vienībām jeb -53%.  

Secinājumi: pandēmijas ietekmē novērojams liels apmeklētāju un izsniegto eksemplāru 

skaita samazinājums, kas izskaidrojams ar to, ka uz laiku lietotājiem tika liegta pieeja 
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visām Latvijas bibliotēkām. Tā rezultātā mainījušies apmeklētāju paradumi. Varbūt daļa no 

bibliotēkas atsvešinājusies. Joprojām novērojama liela lietotāju piesardzība – periodikas 

lasītavas piedāvātais plašais izdevumu klāsts netiek izmantots kā gribētos. Novērota 

tendence - lietotājs nācis retāk, mājas lasīšanai ņemts lielāks izdevumu skaits.  

 

5.2. Pakalpojumu attīstība, jauninājumi 

Aptaujas 

Jautājumi par bibliotēku 2021.gadā tika iekļauti trīs aptaujās: 

Aptauja par pašvaldības darbu 2020.gadā. Aptauju veica Smiltenes novada dome.  

Apmierinātība ar Smiltenes novada kultūras dzīves piedāvājumu. Aptauju veica Smiltenes 

novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde. 

Aptauja par Smiltenes novada bibliotēkas darbu. Aptauju veica Smiltenes novada 

bibliotēka. Aptaujas jautājumi pievienoti 4.pielikumā, rezultātu kopsavilkums 5.pielikumā. 

Smiltenes novada domes aptauja par pašvaldības darbu 2020.gadā.  

• Jautājumā “Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība”, iedzīvotāji 

komentāros minējuši, ka bibliotēka Smiltenē ir neapskaužamā stāvoklī un nedara 

godu pašvaldībai. 

• Jautājumā par dzīves vidi respondenti uzsver vairākus aspektus. Starp tiem 

arī -  bibliotēkā nav krātuves. 

• Jautājumā, kurā aicina plašāk izteikt savu viedokli par to, kas apmierina vai 

neapmierina pašvaldības darbā starp biežāk pieminētiem ir viedoklis: 

➢ Nav mūsdienīgas bibliotēka. 

➢ Vides pieejamība - Bērnu apkalpošanas nodaļa nav pieejama 

māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

➢ Trūkst intelektuālās darbības, atpūtas un pašizpausmes telpu. 

Bibliotēka būtu piemērota vieta - konferencēm, radošām aktivitātēm, 

kopdarbībai, bet šobrīd tādu telpu nav. 

• Respondentu ieteikumi pašvaldības darba un pakalpojumu pieejamības 

uzlabošanai:  

➢ Izveidot Smiltenē jaunu, mūsdienīgu un ērtu bibliotēku ar izstāžu 

zāli. 

➢ Ļoti vēlētos civilizētu vietu muzejam, izstādēm, bibliotēkai Smiltenē. 

Aptaujas rezultāti par kultūras dzīvi Smiltenes novadā 2021.gada martā. 

Jautājumā par bibliotēku dominējošie viedokļi ir:  

• Šīs telpas galīgi nesaistās ar kultūru un mākslu.  

• Nedomāju, ka bibliotēkas ir tik patīkamā stāvoklī, lai vēlētos tur daudz 

uzkavēties un iet uz pasākumiem. 

Aptaujas rezultāti par bibliotēkas apmeklēšanas paradumiem, pakalpojumiem un citiem ar 

bibliotēkas darbu saistītiem jautājumiem septembrī. 

Jautājumā “Priekšlikumi bibliotēkas darbības uzlabošanā” respondenti norādījuši uz telpu 

neatbilstību, piebilstot - kamēr nebūs atbilstošas telpas, tikmēr būs grūti kaut ko uzlabot. 

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/iedzivotaju-aptaujas-rezultati-par-2020-gada-pasvaldibas-darbu/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/aptaujas-rezultati-par-kulturas-dzivi-smiltenes-novada/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/aptaujas-rezultatu-kopsavilkums-par-smiltenes-novada-bibliotekas-darbu/
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Arī jautājumā “Kas, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešams, lai bibliotēka kļūtu pievilcīga 

jauniešiem” respondenti norāda uz telpu neatbilstību, minot, ka bibliotēkai jābūt ar ērtām 

plašām telpām, šīs telpas neatbilst mūsdienu prasībām. 

Izvērtējot aptauju rezultātus, jāsecina, ka bibliotēkas telpas nav atbilstošas pilnvērtīgai 

pakalpojumu nodrošināšanai, attīstības veicināšanai ir nepieciešamas plašas, mūsdienīgas 

telpas. Visās aptaujās respondenti norāda uz Smiltenes bibliotēkas telpu neatbilstību. 

Smiltenes iedzīvotāji ar nepacietību gaida savu jauno, skaisto bibliotēku! 

Ieteikumi no aptaujām: 

- vairāk organizēt, apmācīt iedzīvotājus e-pakalpojumu vidē orientēties vairāk uz 

elektronisko piedāvājumu un apmācībām; 

- Bibliotēkas varētu vairāk izrādīt iniciatīvu intelektuālās darbības, atpūtas un pašizpausmes 

idejām. Bibliotēka ir - konferencēm, radošām aktivitātēm, kopdarbībai telpu nav, bet tas 

varētu būt saistoši visiem. 

- Paplašināt bibliotēkas sniegtos pakalpojumus ( dažādām mērķa grupām - pat tiem, kas 

lasa elektroniskas grāmatas un bibliotēkas telpās iegriežas reti) un sakārtot piemērotas 

telpas. 

ATR jautājumā bija, kāds pakalpojums pašvaldībai jāturpina nodrošināt pagastos? 

- 120 iedzīvotāji ( no kopējā skaita 270) minēja, ka bibliotēkām ir obligāti jāpaliek arī 

pagastos. 

Šajā aptaujā minēta bibliotēka: 

Kādas ir tavas domas par Pils ielas 9, Smiltenē teritorijas nākotni?  Aptauju veica Smiltenes 

novada dome. 

Aptaujas rezultāti rāda, ka iedzīvotāji visvairāk šajā teritorijā vēlas redzēt gan bibliotēku, 

kā arī telpas kultūras pasākumiem, u.c. 

 

Šī gada lielākie ieguvumi bija prasme meklēt risinājumus un nodrošināt piedāvājumus 

laikā, kad pasākumus bibliotēkā nedrīkstēja organizēt. Šajā laikā tika veidoti virtuāli 

pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem sadarbībā ar PII “Pīlādzītis”, veidotas viktorīnas un 

konkursi, kā arī organizēti pasākumi ārpus bibliotēkas. Šis laiks tika veiksmīgi izmantots 

arī bibliotekāru profesionālajai pilnveidei, piedaloties kursos un semināros tiešsaistē. 

Jauninājumi: 

- Plastikāta lasītāja karte (vairāk  5.4.punktā) 

- Jauns maksas pakalpojums  (vairāk 5.4.punktā) 

- Projekta “Grāmatu starts” nodarbības 3-4 gadus veciem bērniem “Pūčulēnu skoliņa” . 

Tā kā piedalīties skoliņā varēja tikai vecāki ir sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, pieteicās 

tikai četri dalībnieki. Vecāki paši norādīja, ka iemesls, kādēļ nevar piedalīties, ir sertifikāta 

neesamība, taču viņi labprāt vēlētos piedalīties. 

 

Sabiedrībā atjaunot paradumu apmeklēt bibliotēku 2021.gada darba plānā bija 

izvirzīta kā 3.prioritāte. 

Lietotāju un apmeklējumu skaita lejupslīdes samazināšanai veiktie pasākumi: 

• No decembra jauns maksas pakalpojums, kas sabiedrībā šobrīd ir ļoti aktuāls. 

Pieaudzis apmeklējums par 45%. Piereģistrēti jauni lietotāji – 22 (Uzziņu lasītavā), 

20 (Interneta lasītavā). Mērķis – ieaicināt bibliotēkā cilvēkus un, kamēr viņam 

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/aptaujas-kopsavilkums-par-pils-ielas-9-smiltene-teritorijas-nakotni/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/piedalies-puculenu-skolina-smiltenes-biblioteka/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/smiltenes-biblioteka-piedava-jaunu-maksas-pakalpojumu/
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sniedz šo pakalpojumu, tikmēr iepazīstināt ar citiem bibliotēkas pakalpojumiem, ko 

var saņemt bez maksas, veicināt bibliotēkas nozīmību un atpazīstamību, kā arī 

uzlabot lietotāju un apmeklējumu statistiku. 

• Smiltenes bibliotēkas organizētie piecu nodarbību kursi zināšanu apgūšanā dzimtas 

pētniecībā. No “dzimtas pētnieku” grupas bibliotēkā piereģistrējās trīs jauni 

lietotāji, kuri turpina apmeklēt bibliotēku, kā arī izmanto Novadpētniecības 

krājumu. 

• Smiltenes bibliotēkā uzsākta sadarbības plānošana ar SIA “Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļu iemītnieku 

“bibliotekārajā aprūpē”, ko pārtrauca valstī noteiktie stingrie pulcēšanās 

ierobežojumi. 

• Īpaša uzmanība pievērsta lielākajai mērķgrupai – senioriem. Piemēram, Senioru 

dienas pārsteigums Smiltenes bibliotēkā, ko saņēma 23 apmeklētāji šajā dienā. 

• Organizēti mūžizglītības pasākumi. Piemēram, radošā darbnīca “Botāniskais 

bareljefs”, tiešsaistes apmācības LNB datu bāzu lietošanā, Letonika.lv, 3TD e-

grāmatu bibliotēkas izmantošanā Smiltenes bibliotēkā, Grundzāles bibliotēkā 

tikšanās “Vai skaistums glābs pasauli?” 

• Turpināta pērn iesāktā tradīcija - labāko lasītāju sveikšana Ziemassvētkos: gan 

pieaugušie, gan bērni. 

• Virtuālais Adventes kalendārs mājas lapā un Facebook profilā. Atverot lodziņu, 

iepriecini savu sirdi un prātu vai saņem pārsteigumu no mūsu atbalstītājiem. Lai 

saņemtu pārsteigumu, aicinājām atnākt uz bibliotēku un nosaukt paroli no Adventes 

kalendāra. 

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās un vecāka gadagājuma cilvēku 

problēmām, 1.oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā senioru jeb veco ļaužu diena. Smiltenes 

bibliotēka senioriem šajā dienā, sadarbībā ar Smiltenes vidusskolas bērnu grupiņas 

“Mārītes”’, sarūpēja pārsteigumu. To saņemot, viņi bija patiešām līdz sirds dziļumiem 

aizkustināti. 

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienu, Smiltenes bibliotēka aicināja arī piedalīties 

digitālā viktorīnā “Ko mēs zinām par mūsu Latviju?”, 

lai pārbaudītu zināšanas par mūsu valsti un uzzinātu 

ko jaunu. Tika saņemtas 59 atbildes.  

Savukārt Dzimtās valodas dienā tika piedāvāta 

tiešsaistes viktorīna “Mūsu valodas pēdas - zini vai 

mini”, kas veidota no 10 jautājumiem ar latviešu senvārdiem. 

2021.gadā Bibliotēku nedēļā īpaši tika akcentēts sapnis par jaunu bibliotēku Smiltenē. 

Turpinot šo tēmu Pilsētas svētkos un, lai pievērstu sabiedrības uzmanību Smiltenes 

bibliotēkai un mūsdienīgu telpu nepieciešamībai tai, sadarbībā ar Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvaldi tika izveidota izstāde “Ceļā uz Smiltenes gaismas pili”. Izstāde no 

trīs lielizmēra planšetēm izvietota uz Abula tilta margām pie Pils ielas 9, Viedrades 

kvartāla tuvumā, kur nākotnē plānotas telpas arī bibliotēkai. Izstādē var aplūkot bibliotēkas 

2000., 2008., 2014.gada projektus un smiltenieša R.Pakuļa 2016./2017.gada diplomdarbu 

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/dzimtas-detektivs-smiltene-nac-un-pievienojies-ciltskoku-veidosanas-praktikumiem/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/dzimtas-detektivs-smiltene-nac-un-pievienojies-ciltskoku-veidosanas-praktikumiem/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/parsteigums-senioriem-smiltenes-biblioteka/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/parsteigums-senioriem-smiltenes-biblioteka/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/notiks-radosa-darbnica-ziemassvetku-noskanas/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/notiks-radosa-darbnica-ziemassvetku-noskanas/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/notiks-tiessaistes-apmacibas-datubazu-lietosana-3/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/notiks-tiessaistes-apmacibas-datubazu-lietosana-3/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/sagaidi-svetkus-kopa-ar-bibliotekas-adventes-kalendaru/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/piedalies-viktorina-ko-mes-zinam-par-musu-latviju/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/biblioteka-iedvesmojosa-paaudzu-satiksanas-vieta/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1257229461375902
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RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, kā arī interesantākos bērnu zīmējumus, kas 

tika iesūtīti konkursam “Sapnis par bibliotēku”. Projekti netika realizēti. Vai nākošais 

projekts tiks īstenots? Domes priekšsēdētājs E.Avotiņš minēja, ka 2022.gadā tiks uzsākta 

projektēšana.  

 

 

 
Izstāde "Ceļā uz Smiltenes gaismas pili" 2021. 

    
 

 

Ar mērķi aktualizēt bibliotēkas nozīmi vietējā sabiedrībā Bibliotēku nedēļā Smiltenes 

bibliotēka aicināja sabiedrību piedalīties video “Kas ir bibliotēka? Atbild lasītāji” 

filmēšanā. Video tika publicēts Facebook profilā (viens tūkstotis skatījumu) un  ievietots 

1.decembrī izveidotajā Youtube kontā. Daudz lielāku uzmanību un interesi izpelnījās 

Facebook profilā publicētais S.Balteres muzikālais sveiciens Bibliotēku nedēļas izskaņā 

(4,5 tūkstoši skatījumi). Sagaidot ikgadējo Bibliotēku nedēļu, Smiltenes bibliotēka vēlējās 

noskaidrot, kādas ir cilvēku asociācijas vai kas pirmais nāk prātā, dzirdot vārdu 

“bibliotēka”. Jautājums: ”Kas Tev nāk prātā, dzirdot vārdu "bibliotēka"?” tika uzdots vietnē 

menti.com. Rezultāts tika publicēts Facebook.com lapā, kā arī izdrukāts uz planšetes un 

https://www.youtube.com/watch?v=j3fsmpHTx_M&t=108s
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/
https://www.youtube.com/channel/UC1ew53TkTTKwmwvnyd2LWGQ
https://www.youtube.com/watch?v=XIXFEVxcTeU&t=103s
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/kas-tev-nak-prata-dzirdot-vardu-biblioteka/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/posts/1248148685617313
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Pilsētas svētku laikā novietots Vecajā parkā bibliotēkas foto orientēšanās spēles ar 

erudīcijas uzdevumiem sākuma punktā. 

 

 
Asociācijas vārdam "bibliotēka" 2021. 

 

Izstāžu telpā tika izveidota nozīmīga ekspozīcija, kas bija veltīta mūsu novadniekam 

Arnoldam Oskaram Pirro. Fotogrāfs, kurš visu savu mūžu, godprātīgi strādājot un 

fotografējot Smilteni, iemūžinot iedzīvotājus un viņu sadzīvi gan priekos, gan bēdās, radījis 

unikālas kultūrvēsturiskas liecības par mūsu pilsētu un cilvēkiem no pagājušā gadsimta 

sākuma līdz pat 1940.gadu beigām. Atzīmējot viņa jubileju, sadarbībā ar A.O.Pirro 

mazmeitu Inesi Upmali, tika izveidota fotogrāfa atcerei veltīta izstāde. Jaunums – kopā ar 

izstādē izliktajām A.O.Pirro uzņemtajām fotogrāfijām, stendos tika eksponētas A.O.Pirro 

personīgās lietas ar īpašajiem stāstiem par katru priekšmetu, kā arī izstādi papildināja TV 

ekrānā redzamais video stāsts par A.O.Pirro. Izstāde izraisīja vietējās kopienas lielu interesi 

un uzmanību.  

Vērtīgas un nozīmīgas vietējās kopienas izglītošanā un saliedēšanā bija Smiltenes 

bibliotēkas organizētās “Dzimtas detektīva Smiltenē” praktiskās nodarbības klātienē un arī 

attālināti lektores Lindas Lielvārdes vadībā. Mācoties un praktiski darbojoties,  dalībnieki 

ar lielu aizrautību un azartu pētīja un meklēja savus senčus un radus vairākās paaudzēs. 

Bija arī pārsteigumu momenti – izpētes rezultātā atklājās līdz šim nezināmas radnieciskās 

saites starp dalībniekiem. Kursiem beidzoties, dalībnieki turpina sazināties, palīdz viens 

otram meklējumos, kā arī kopīgi priecājas par jauniem atklājumiem. Kopienā ir 

izveidojusies dzimtas pētnieku grupiņa. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās 

ierobežojumus un datorizētu vietu skaitu, katru nodarbību apmeklēja 14 dalībnieki.  

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-foto-orientesanas-spele/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-foto-orientesanas-spele/
http://aopirro.blogspot.com/2015/05/25.html
http://aopirro.blogspot.com/2015/05/25.html
https://www.youtube.com/watch?v=gd23wOphgqw
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/dzimtas-detektivs-smiltene-nac-un-pievienojies-ciltskoku-veidosanas-praktikumiem/
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Dzejas dienas izskanēja sadarbībā ar Valkas 

folkloras kopu  “Nāburgi”.  Literāri muzikālajā 

programmā “Dzirdēt ar sirdi” skanēja 2021.gadā 

mūžībā aizgājušās dzejnieces Kornēlijas 

Apškrūmas dzeja un viņas iemīļotas melodijas. 

Dalībniekiem bija iespēja līdzdarboties pasākumā, 

atbildot uz dažiem konkursa jautājumiem un 

nolasot savu mīļāko Kornēlijas dzejoli. Vienlaikus 

pilsētvidē pie Smiltenes bibliotēkas Dzejas dienu 

pārsteigums - "Dzeja šūpojas vējā" - Smiltenes 

novada dzejnieku dzejoļi. Bibliotēka aicināja: 

“Nepaej garām, ļaujies pārsteigumam!” 

Smiltenes pilsētas svētku laikā, bibliotēka aicināja 

doties pastaigā pa Smilteni, baudot dabas sniegto 

burvību. Lai pastaiga būtu interesantāka, sadarbībā 

ar “Ziedoņa klasi”, bibliotēka piedāvāja erudītu foto orientēšanos spēli, kuras sākums 

meklējams tieši Vecā parka sirdī – skaistajā estrādē pie Viduszera. Savukārt Lieldienu 

brīvdienās aicinājām izrotāt “Lieldienu koku” pie bibliotēkas un kopā ar ģimeni izstaigāt 

Smiltenes tuvākās un tālākās vietas, aiziet līdz īpašām, sen aizmirstām vietām, izpētīt 

Smiltenes dabu un ieraudzīt to no jauna. Lai pastaiga būtu aizraujošākā un azartiskāka, 

bibliotēka piedāvāja veikt dažus uzdevumus, izmantojot sagatavoto darba lapu “Pastaiga ar 

uzdevumiem”. 

Sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu bibliotēkas 

apceļoja izstāde “Klimata pārmaiņu cēloņi” par klimata pārmaiņu cēloņiem, to sekām un 

iespējamiem risinājumiem problēmu mazināšanā. 

5.3. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Smiltenes bibliotēkas apmeklētājiem, kuriem ir kustību traucējumi un, kuri atrodas invalīdu 

ratiņos bez izmaiņām ir apgrūtināta iekļūšana bibliotēkā. Pie ēkas ieejas ierīkotā koka 

uzbrauktuve ir par slīpu, tai nav margas. Ziemā, kad ir slidens, un ir atkala, tad gandrīz nav 

iespējams ar ratiņkrēslu iekļūt bibliotēkā. Ēkas iekštelpās visur ir sliekšņi, un šauras durvis, 

kas apgrūtina pārvietošanos. Bērnu apkalpošanas nodaļa atrodas otrā stāvā vienā ēkā ar 

sporta halli un kultūras centru. Vajadzības gadījumā tiek izmantots kultūras centra pacēlājs. 

 

5.4.Uzziņu un informācijas darbs 

Interneta lasītava 

2021. gada sākumā Covid – 19 pandēmijas laikā valstī ir noteikta ārkārtas situācija, kuras 

laikā jebkāda pulcēšanās un pasākumi ir aizliegti, lasītavas ir slēgtas, notiek tikai grāmatu 

u.c apmaiņa. No 07.06.2021. apmeklētājiem atver periodikas, uzziņu un interneta lasītavas.  

Ievērojot Kultūras ministrijas 2021. gada 3.jūnijā izdotās “Vadlīnijas epidemioloģiskās 

drošības pasākumiem bibliotēku darbībā”, Smiltenes novada bibliotēkās apmeklētājiem 

atļauts izmantot bibliotēkas datortehniku. Lasītavās atļauts uzturēties bez laika 

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/dzejas-diena-smiltene-skanes-literari-muzikala-programma-dzirdet-ar-sirdi/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/dzejas-diena-smiltene-skanes-literari-muzikala-programma-dzirdet-ar-sirdi/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/videos/dzejas-dienas-ir-s%C4%81ku%C5%A1%C4%81s-pie-smiltenes-bibliot%C4%93kas-dzejas-dienu-p%C4%81rsteigums-dzej/381843713524617
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-foto-orientesanas-spele/
Lieldienu%20brīvdienās%204.un%205.aprīlī%20izrotāt%20
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/izstade-par-klimata-parmainu-celoniem-to-sekam-un-iespejamiem-risinajumiem-problemu-mazinasana/
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ierobežojuma, taču joprojām ir ierobežots apmeklētāju skaits. Baznīcas laukumā 13 

Interneta lasītavā vienlaikus atļauts uzturēties 1 apmeklētājam (vispārējās drošības prasības 

nosaka, ka  vienai personai jānodrošina vismaz 15 m2 no publiski pieejamās telpas). 

 

Pēc BIS Alise datiem laika periodā no 01.01.2021. – 31.12.2021. interneta lasītavu ir 

apmeklējuši 476 lietotāji, kopā 608 reizes (no tiem 203 apmeklējumi ir bijuši anonīmi t.i. 

nereģistrēti lietotāji). Salīdzinot ar 2020. gadu - 1053 lietotāji izmantoja datorpakalpojumus 

1371 reizi. Apmeklējums samazinājies par 44%, vidēji datoru izmanto dienā 2,4 reizes. 

Šādu apmeklējuma rezultātu var izskaidrot ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, kad 5 

mēnešu garumā Interneta lasītava bija slēgta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata periodā publiski pieejamos datorus un internetu, kā arī bezvadu internetu uz sava 

datora vai citas ierīces, izmantoja salīdzinoši mazāk kā iepriekšējos gados. To var 

izskaidrot ar cilvēku tehnoloģisko nodrošinājumu, jo mūsdienās reti kuram nav savas 

viedierīces. Tie lietotāji (pārsvarā seniori), kuriem šādu iespēju nav, nepieciešamo atbalstu 

saņem bibliotēkā. Bibliotēkas datorus visbiežāk izmanto, lai veiktu aviobiļešu un rēķinu 

izdruku, kā arī izmantotu internetu. 

Smiltenes bibliotēkā laika periodā no 12.01.2021. līdz 22.02.2021. (kopā 240 mācību 

stundas) kvalifikācijas praksi “izgāja” Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas 

Profesionālās vidusskolas audzēkne Gunta Augstkalna. Praktikante mācījās profesionālās 

tālākizglītības programmā “Datoru lietošana” un pēc veiksmīgas prakses nokārtošanas 

ieguva kvalifikāciju “Informācijas ievadīšanas operators”.  

Prakses laikā Interneta lasītavā praktikantei tika nostiprinātas teorētiskās zināšanas un 

veikts praktiskais darbs visos prakses programmā minētajos uzdevumos -  nostiprināt 

praktiskās iemaņas datora lietošanā dažādās lietojumprogrammās (MS Excel, MS 

Powerpoint, MS Word), iegūt praktiskas iemaņas informācijas meklēšanā latviešu valodā 

un svešvalodā (datu bāzēs Periodika.lv, LNB, Letonika.lv), nostiprināt un uzlabot teksta 

ievadīšanas prasmes un iemaņas (afišu veidošana, novadpētniecība). Praktikante ieguldīja 

Gads 2018 2019 2020 2021 

Apmeklējumu 

skaits 
3803 2523 1371 608 
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lielu darbu novadpētniecības materiālu apstrādē, pārrakstot atmiņu tekstus, atlasot 

“Ziemeļlatvijas” rakstus bibliotēkas elektroniskajā katalogā, skenējot un apstrādājot 

fotogrāfijas. Kvalifikācijas prakses mērķis tika izpildīts teicami, papildinot un nostiprinot 

zināšanas un prasmes Teksta ievadītāja darba veikšanai atbilstoši profesijas standarta 

prasībām.  

Bibliotēka ir kļuvusi kā vieta mūžizglītībai un jaunu zināšanu apguvei. Martā Digitālās 

nedēļas laikā iedzīvotāji tika aicināti pieteikties attālinātajām individuālajām konsultācijām 

par bibliotēkas piedāvātajiem bezmaksas pakalpojumiem, kā arī citu noderīgu e-prasmju 

uzlabošanai. Kampaņas mērķis ir uzsvērt digitālo prasmju nozīmību, lai ikviens Latvijas 

iedzīvotājs izmantotu digitālās tehnoloģijas un pakalpojumus savā darbā un ikdienā. 

Pieaugušo nodaļas bibliotēkas telpas ir neatbilstošas grupu apmācībām, tāpēc notiek 

individuālās apmācības. Individuālās konsultācijas iespējams saņemt par šādām 

tēmām:  

• Bibliotēkas elektroniskā kataloga un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” 

izmantošana, autorizācijas iespējas, informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju 

pieprasījuma, starpbibliotēku abonements.  

• Reģistrēšanās 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā. 

• Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes – Letonika; news.lv; LNB. 

• Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv piedāvāto iespēju 

apgūšana. 

• Darbs ar eID karšu lietošanu – dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko 

parakstu. 

• Palīdzība darbam interneta vidē – e-pasta izmantošana, iedzīvotāju gada ienākumu 

deklarācijas iesniegšana, autorizēšanās klientu pašapkalpošanas portālos, rēķinu 

apmaksa u.c. 

• Palīdzība darbam ar datoru – datorprogrammām Ms Word, Ms Excel un Ms 

PowerPoint u.c. 

• Dažādas viedtālruņa izmantošanas iespējas. 

Smiltenes bibliotēka savā Facebook lapā apkopoja “Digitālās nedēļas 2021” pasākumus un 

diskusijas, kam ikviens interesents varēja sekot līdzi kanālā TV24 un interneta tiešraidēs. 

Aicinājums pieteikties bibliotēkas individuālajām konsultācijām tika publicēts digitālās 

nedēļas tiešsaistes pasākumu kalendārā. Šajā nedēļā konsultācijas saņēma 7 lietotāji, bet 

jāuzsver, ka konsultācijas tiek sniegtas ikdienas darbā.   

Jūlijā Interneta lasītavā tika iegādāta jauna datortehnika lietotājiem, kopā 5 stacionārie 

datori un  licencētas operētājsistēmas. Šis vērtīgais jaunieguvums iegādāts par budžeta 

līdzekļiem. Šie datori pilnībā atbilst mūsdienu lietotāja prasībām MSWord, MSExcel un 

MSPowerPoint izmantošanai, eID karšu lietošanai un izdruku veikšanai -, kā arī veicina 

kvalitatīvu datorapmācību lietotājiem.   

Jaunās tehnoloģijas pamazām ienāk it visās nozarēs un dzīves jomās. Arī grāmatas nav 

izņēmums un nu mums ir pieejamas ne vien tradicionālās iespiestās grāmatas, bet arī 

elektroniskās grāmatas jeb e-grāmatas. Oktobrī tika iegādāts e-grāmatu lasītājs Pocket 

Book. E-lasītājs tiks izmantots, apmācot bibliotēkas lietotājus par 3td E-grāmatu 

bibliotēkas iespējām. E-grāmatu tehnoloģijas padara grāmatu lasīšanas iespējas vēl 

mūsdienīgākas.  
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Novembrī Interneta lasītavā tika iegādāts piezīmju dēlis (1230x2030mm), kas apvilkts ar 

lina audumu.  Tas deva iespēju lasītavā pārskatāmi izvietot informatīvus materiālus – 

interneta lietošanas noteikumus, maksas pakalpojumu cenrādi, afišas, dažādus uzsaukumus 

u.c. informāciju.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksas pakalpojumi 

Smiltenes novada bibliotēka pārskata periodā sniedza  Smiltenes novada domes 

30.12.2020. lēmuma Nr. 781 (protokols Nr.22, 74.§.), grozījumi Smiltenes novada 

pašvaldības 24.11.2021. lēmuma Nr.322 (protokols Nr.14, 38. §.) apstiprinātos  maksas 

pakalpojumus: melnbalta un krāsaina izdruka, kopēšana, attēla un teksta skenēšana, 

laminēšana un dokumentu iesiešana ar spirāli. Maksas pakalpojumu cenrādī ir paredzēta 

maksa par atkārtotas lasītāja kartes izsniegšanu un melnbaltas plastikāta kartes 86x54mm 

izgatavošanu. PVN nepiemēro pakalpojumam, ko sniedz no bibliotēkas krājumā esošiem 

informācijas nesējiem. Par maksas pakalpojumiem samaksa skaidrā naudā bibliotēkā, pretī 

saņemot VID reģistrētu kvīti. 

Saskaņā ar valdības 7.janvāra lēmumu, bibliotēkas Smiltenes novadā no 12. janvāra atsāka 

darbību klātienē. Varēja saņemt grāmatas un periodiskos izdevumus līdzņemšanai, tomēr 

maksas pakalpojumi un bibliotēku lasītavas apmeklētājiem nebija pieejami. Ministru 

kabinets 21.janvārī pieņēma lēmumu iepriekš noteiktos ierobežojumus, kas attiecas uz 

bibliotēku darbu, pagarināt līdz 7.februārim. No 15.februāra Smiltenes novada bibliotēkas 

atsāka maksas pakalpojumu sniegšanu, taču joprojām apmeklētājiem pašiem strādāt pie 

publiski pieejamajiem datoriem ar interneta pieslēgumu nebija atļauts. Maksas 

pakalpojumus (kopēšana, skenēšana, iesiešana spirālē vai izdruka) varēja saņemt, nododot 

bibliotēkas darbiniekam konkrēto materiālu un uzgaidot. Kad vien iespējams, izdrukāšanai 

paredzētos dokumentus lūdzām saglabāt zibatmiņā (flešā) un paņemt līdz vai iepriekš 

nosūtīt uz bibliotēkas e-pastu bibliotēkas epasta adresi. Tas ļoti samazināja pakalpojumu 

sniegšanas skaitu. Tikai ar 7. jūniju bibliotēkās atsākas maksas pakalpojumu sniegšana 

kārtība, kāda tā bija pirms pandēmijas. Vairs nebija nepieciešams iepriekš iesūtīt drukājamo 

dokumentu.  
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Vispieprasītākais maksas pakalpojums līdz novembra beigām bija dokumentu kopēšana un 

izdruka no bibliotēkas datora. Laika periodā no 01.01.2021. – 31.11.2021. ieņēmumi par 

maksas pakalpojumiem bija EUR 136.16 apmērā. Ar 01.12.2021. piedāvājot jaunu maksas 

pakalpojumu, salīdzinot visus iepriekšējos gada mēnešus, ieņēmumi palielinājās par 25%, 

bet salīdzinot katra mēneša ienākumus, decembrī palielinājums ir 59%. Decembra mēnesī 

tika iekasēti EUR 224,33. Kopējie ieņēmumi pārskata periodā ir EUR 360,49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikāta karšu drukāšana  

No 2021. gada Smiltenes novada bibliotēka uzsāka pakāpenisku pāreju no esošajām papīra 

lasītāju kartēm uz plastikāta lasītāju kartēm. Personalizēto plastikāta lasītāju karšu 

drukāšana un izsniegšana tika veikta Smiltenes novada bibliotēkai ar struktūrvienībām 

novada pagastos - Bilskas bibliotēkai, Birzuļu bibliotēkai, Bilskas bibliotēkas ārējās 

apkalpošanas punkts Lobērģos, Blomes bibliotēkai, Brantu bibliotēkai, Grundzāles 

bibliotēkai, Launkalnes bibliotēkai, Palsmanes bibliotēkai un Variņu bibliotēkai. Laika 

posmā no 02.01.2021. līdz 30.12.2021. izdrukātas un izsniegtas 1247 kartes.  

Lai saņemtu jauno lasītāja karti, nav speciāli jāpiesakās. To lietotāji saņem tad, kad 

apmeklē bibliotēku. Uz lasītāja kartes ir 

redzama tikai pati nepieciešamākā 

informācija – lasītāja vārds, uzvārds, 

svītrkodā iestrādāts lasītāja kartes numurs 

un bibliotēkas kontaktinformācija. Uz 

jaunās lasītāja kartes iestrādāts arī QR 

kods. Nolasot to ar viedtālruni, atvērsies 

Smiltenes novada pašvaldības mājas lapas 

“Bibliotēku sadaļa”, kur pieejama visa 

aktuālā informācija par publiskajām 

bibliotēkām Smiltenes novadā. 

Lasītāju kartes pirmreizēja izsniegšana saskaņā ar Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem ir bez maksas. Savukārt, kartes atjaunošana, piemēram, nozaudēšanas vai 

bojāšanas gadījumā, ir maksas pakalpojums (EUR 2.00), kā to paredz Smiltenes novada 

domes 2020.gada 30.decembra lēmums Nr.781. Ja nepieciešams atjaunot bērna lasītāja 
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karti, vecākiem jāaizpilda un jāiesniedz bibliotēkai iesniegums. Iesniegumu var izdrukāt no 

mājaslapas, saņemt bibliotēkā vai uzrakstīt brīvā formā pēc parauga. 

Reģistrētiem lietotājiem izsniegtā lasītāja karte sniedz tiesības izmantot Smiltenes novada 

bibliotēkas pakalpojumus visās novada publiskajās bibliotēkās. Bibliotēku pakalpojumus 

var saņemt, uzrādot lasītāja karti vai personas ID karti. 

Ar decembra mēnesi Smiltenes novada bibliotēka 

piedāvāja jaunu maksas pakalpojumu -  melnbaltas 

plastikāta kartes (86x54 mm) izdrukāšana ar 

nepieciešamo informāciju uz tās. Plastikāta karte 

ar Covid-19 sertifikāta kopiju ir šī brīža 

aktualitāte, tā nodrošina labu koda skenēšanu un 

ērtu līdzi nēsāšanu. 

Laika periodā no 08.12.2021. līdz 28.12.2021. tika 

izdrukāta 61 plastikāta karte, ieņēmumi EUR 

182.39 apmērā. Piedāvājot jaunu maksas 

pakalpojumu, Smiltenes novada bibliotēkā par 140% palielinājušies plānotie ieņēmumi un 

pieaudzis apmeklējums par 45%. Piereģistrēti jauni lietotāji –22 (Uzziņu lasītavā), 20 

(Interneta lasītavā). Lietotāja dati bibliotēkā netiek uzglabāti, tie netiek nodoti trešajai 

personai un tiek aizsargāti atbilstoši Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajām 

prasībām. Tiek ievērotas konfidencialitātes prasības. Iesūtītie faili pēc kartes nodrukāšanas 

un izsniegšanas, tiek neatgriezeniski dzēsti. 

Mums - bibliotekāriem jāiemācās efektīvi strādāt ar jaunajām tehnoloģijām un rīkiem, 

nepieciešams regulāri atjaunināt savas zināšanas, jāmaina savi darba paradumi saistībā ar 

inovāciju ieviešanu savā darbavietā. 2022. gada viena no prioritātēm ir sabiedrībā atjaunot 

paradumu apmeklēt bibliotēku un to mēs varam izdarīt, piedāvājot konkurētspējīgus 

pakalpojumus lietotājiem. 

 

Uzziņu lasītava un uzziņu literatūras krājums 

Krājumā atrodas 564 eksemplāri dažādi uzziņu izdevumi - enciklopēdijas, vārdnīcas, 

rokasgrāmatas, ceļveži, statistiskie datu krājumi, mākslas, praktiskās rokasgrāmatas, 

grāmatas svešvalodu apguvei pašmācības ceļā u.c. Visvairāk komplektēta ir sabiedrisko 

zinātņu nodaļa (160 eks.), vispārīgā nodaļa (109 eks.), ģeogrāfija (68 eks.), māksla (48 

eks.), tehnika (47 eks.), dabaszinātnes (46 eks.) un valodniecība (30 eks.). Latviešu valodā - 

557, krievu valodā – 2, angļu valodā – 4, vācu valodā -1 izdevums.   

 

Uzziņu lasītavas krājums: 

Uz 31.12.2019. Uz 31.12.2020. Uz 31.12.2021. 

488 eks. 

4168.82 EUR 

562 eks. 

4739.70 EUR 

564 

4903.75 EUR 

 

Pārskata gadā tika saņemti 14 jaunieguvumi par summu EUR 232.46, izslēgti no krājuma 

15 izdevumi par summu EUR 68.41. 
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Izsniegums no Uzziņu lasītavas: 

Gads Lasītavā Uz mājām Kopā 
Krājuma 

apgrozījums 

2019 348 78 426 0,9 

2020 177 41 218 0,4 

2021 70 103 173 0,3 

 

Grāmatu krājuma apgrozība salīdzinājumā ar 2020. gadu ir samazinājusies, jo par 26% ir 

samazinājies izsniegums. To ir ietekmējis ārkārtējās situācijas laiks, kad apmeklētājiem tika 

slēgta bibliotēka, kā arī ierobežoti klātienes apmeklējumi. Pirms pandēmijas uzziņu 

literatūru daudz izmantoja darbam uz vietas lasītavā, 2021. gadā tas nebija iespējams 

gandrīz 6 mēnešus.  

Pēc BIS Alise datiem laika periodā no 01.01.2021. – 31.12.2021. uzziņu literatūras lasītavu 

ir apmeklējuši 226 lietotāji, kopā 461 reize. Salīdzinot ar 2020. gadu, kad 199 lietotāji 

apmeklēja lasītavu 335 reizes, apmeklējums ir pieaudzis. To var izskaidrot gan ar datubāzu 

apmācību organizēšanu (dalībnieki tika reģistrēti kā attālinātie lietotāji), gan ar jauna 

pakalpojuma ieviešanu (drukājot plastikāta kartes, apmeklētājam ir jāuzgaida apm. 15 min., 

ko viņš izmanto, šķirstot uzziņu literatūru, apskatot jaunieguvumus, izmantojot interneta 

lasītavu vai apskatot izstādes).  

Lai popularizētu jaunākos uzziņu izdevumus, bibliotēkas kontā vietnē Facebook tiek 

ievietoti jauno grāmatu apraksti ar saitēm uz Valkas un Smiltenes novada un Strenču 

apvienības kopkatalogu, kur uzreiz var pasūtīt interesējošo grāmatu. Uzziņu lasītavā 

jaunieguvumi tiek novietoti izstādes veidā ar norādi “Jaunumi”. Sadarbībā ar ESIP 

koordinatori, Eiropas Valodu dienā Smiltenes vidusskolas skolēniem prezentācijas veidā 

tika parādītas uzziņu krājumā esošās vārdnīcas, lai rosinātu skolēnus pievērsties svešvalodu 

apguvei. 

Pārskata gadā bibliotēkas darbinieki sniedza dažāda veida uzziņas bibliotēkas 

apmeklētājiem, tai skaitā attālinātajiem lietotājiem telefoniski, e-pastā, sociālajos tīklos. 

Pamatā tiek sniegtas uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas darba laiku un piedāvātajiem 

pakalpojumiem. Tā kā pandēmijas laikā liela daļa iestāžu strādā tikai attālinātā režīmā t.i. 

nepieņem klientus klātienē, tad iedzīvotāji saņem nepieciešamo atbalstu bibliotēkā, piem. 

elektroniski parakstot un nosūtot dokumentus attālināti. Šim pakalpojumam tiek izmantots 

arī  bibliotēkas portatīvais dators, kuram pievieno elektronisko parakstu karšu lasītāju.  

 

TV ekrāns 

Izstāžu telpā ir novietots TV ekrāns, kurā video formātā tiek rādīta aktuālā informācija par 

konkrētu dienu (mēneša beigās ir izveidoti apm. 30 slaidi). Tiek apkopota informācija par 

bibliotēkas pasākumiem, izstādēm, nozīmīgiem notikumiem, atceres dienām, ievērojamu 

personu jubilejām. Tiek parādīti mūsu novadnieki – jubilāri. Ekrānā tiek translēti arī dažādi 

tiešsaistes pasākumi un diskusijas piem. konference “X stunda. Barikādēm 30”, “Digitālā 

nedēļa 2021”,  Latvijas bibliotekāru 21. konference “Darīt neticamo!” u.c.  

Tas ir pamanāms veids, kā apmeklētājiem atspoguļot nozīmīgo un aktuālo informāciju. 

Ekrāna atrašanās vieta ir izvēlēta tā, lai šo informāciju caur logu varētu redzēt arī no ielas.  
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5.5. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Piešķirti 

autorizācijas 

dati 2021 

Autorizēti 

lietotāji 

(2021) 

Pasūtīts (Web) 

eksemplāru 

(2021) 

96 381 1461 

 

Autorizēto lietotāju visbiežāk veiktās darbības ir izdevumu pasūtīšana un pagarinājumu 

pieprasīšana. Atskaites periodā valstī noteiktie ierobežojumi bibliotēku klātienes 

pakalpojumos labvēlīgi ietekmējuši attālināto pakalpojumu izmantošanu. Taču joprojām 

elektronisko katalogu izmanto salīdzinoši nedaudz. 

 

5.6. Digitalizācija 

Pārskata periodā Novadpētniecības datu bāzē BIS ALISE pie esošajiem aprakstiem no 

“Ziemeļllatvijas” pievienotas 352 anotācijas, kopējais lappušu skaits 409. LNB Digitālajā 

bibliotēkā publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikraksta “Smiltenes Novada Domes 

Vēstis” (kopš augusta “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis) 12 elektroniskas versijas 

numuri. 

5.7. Iekšzemes SBA 

 

Tabula “SBA rādītāji” 
SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

168 194 191 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

178 105 110 

 

Nemainīgi visaktīvāk sadarbība SBA jomā notiek ar Valkas novada Centrālo bibliotēku, 

Blomes un Brantu bibliotēkām. Tabulā uzrādīta arī SBA apmaiņa, kas nav reģistrēta caur 

BIS Alise SBA moduli: piemēram, saņemts no LNB, Valmieras integrētās bibliotēkas. 

 

Par ESIP darbību skatīt 2.pielikumā. 

6. KRĀJUMS 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

15922 17139 19581 

t. sk. grāmatām 9510 10383 12758 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 6362 6756 6823 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 1,3 eiro 1,4 eiro 1,6 eiro 
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skaita Smiltenes novadā *  

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

15922 17139 19581 

*aprēķināts uz iedzīvotāju skaitu novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

datiem uz 01.07.2022. 

Smiltenes novada bibliotēkā krājums tiek papildināts no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. 

Tabulā uzrādīts finansējums kopā visām novada bibliotēkām. Pieaugums krājuma 

komplektēšanai skaidrojams ar to, ka tika izmainīti kritēriji finansējuma aprēķināšanai – 

2020.gadā tas bija 0,82 eiro uz vienu iedzīvotāju, 2021.gadā – viens eiro uz iedzīvotāju. 

Periodikas abonēšanai budžets ir bijis vienāds 2020.un 2021.gadam. 

Pārskata periodā krājuma pārbaude (inventarizācija) Smiltenes bibliotēkā nav veikta. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji”. Smiltenes bibliotēka 
 2019 2020 2021 

Jaunieguvumi kopā 1744 1791 1748 

t. sk. grāmatas 776 763 737 

t. sk. latviešu daiļliteratūra   210 

t. sk. bērniem 143 225 194 

Izslēgtie dokumenti 1804 1720 1451 

Krājuma kopskaits 209455 21016 21313 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,3 1,2 1,1 

Periodisko izdevumu apgrozība 6,7 4,4 2,8 

 

Krājuma komplektēšanai lielākoties tiek izmantots SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”, kā arī 

SIA ”Virja” un SIA “Latvijas grāmata” piedāvājums. Vērtīgo grāmatu iepirkuma 

programmā publiskajām bibliotēkām 2021.gada decembrī Smiltenes bibliotēka saņēma 36 

eksemplārus par summu 408,45 eiro. Pie krājuma komplektēšanu ņemam vērā katras 

konkrētās grāmatas nepieciešamību. Izvērtējam blakus esošo skolu krājumu. 

Nepieciešamības gadījumā grāmatas pasūtām starpbibliotēku abonementā (SBA). Regulāri 

sadarbojamies ar Valkas, Smiltenes, Strenču novada bibliotēkām. Bieži izmantojam 

Valmieras integrētās bibliotēkas (SBA) pakalpojumus. Krājums tiek komplektēts par 

prioritāti ņemot latviešu oriģinālliteratūru, kultūrvēsturiska satura literatūru, tulkoto 

daiļliteratūru. Tiek vākti un apkopoti dokumenti par novadniekiem, pagastiem un novadu.  

Liela uzmanība tiek pievērsta uzziņu resursiem, nozaru literatūrai (mājsaimniecība, 

uzņēmējdarbība, psiholoģija un literatūra par veselīgu dzīvesveidu). Sagatavoti vērtīgāko 

jaunieguvumi ikmēneša apskati, veidoti grāmatu jaunumu saraksti, kuri ievietoti mājas 

lapā. Smiltenes bibliotēkā jaunumu saraksti pieejami arī papīra formātā mapē: jaunākās 

grāmatas bibliotēkā. Ik mēnesi tiek izgatavots plakāts “Jaunākās grāmatas”. 

Smiltenes novada bibliotēka 2021.gadā aicināja atbalstīt “Draudzīgā aicinājuma” ideju un 

no 28.janvāra līdz 28.februārim dāvināt grāmatas, galda spēles un audiovizuālos resursus 

gan bibliotēkai Smiltenē, gan bibliotēkām novada pagastos. Pārlūkojiet savus 

grāmatplauktus — varbūt tur atrodas kāds izdevums, kuru vēlaties dāvināt bibliotēkai. 

Daudziem mājās ir grāmatas, kuras ir izlasītas un vairs nav nepieciešamas. Ļausim šīm 

grāmatām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt citus lasīt gribētājus! Dāvinājumu mērķis ir 

uzlabot bibliotēkas krājuma kvalitāti, kā arī fiziski nolietotas, bet vērtību nezaudējušas 

grāmatas aizvietot pret labā stāvoklī esošām. STV studija veidoja video sižetu “Akcija 

https://smiltenesnovads.lv/kultura/biblioteka/jaunakas-gramatas/
https://smiltenesnovads.lv/kultura/biblioteka/jaunakas-gramatas/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/aicinajums-atbalstit-bibliotekas-akcija-draudzigais-aicinajums/
https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/videos/akcija-draudz%C4%ABgais-aicin%C4%81jums/442906147142352/
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“Draudzīgais aicinājums””. Bibliotēkas dāvinājumus pieņem saskaņā ar Dāvinājumu 

bibliotēkas krājumā pieņemšanas politiku. 

  
Ja salīdzinām 2021.gada norakstīto eksemplāru skaitu ar 2020.gadu, tad redzams, ka 

norakstīto iespieddarbu skaits ir mazāk par -22%. Attiecībā pret 2019. gadu krājums 

norakstīts mazāk par -25%. Nākamajā gadā paredzēts aktīvāks darbs pie nolietoto grāmatu 

norakstīšanas no krājuma. 

Labas atsauksmes par bibliotēku ir izskanējušas laikrakstā “Ziemeļlatvija” rubrikā “Mums 

raksta”  (Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.97 (2021, 22.decembris), 2.lpp.). 

 

 
Laikraksts "Ziemeļlatvija" 
 

 

https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/videos/akcija-draudz%C4%ABgais-aicin%C4%81jums/442906147142352/
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Biblioteka/Davinajumu_bibliotekas_krajuma_uznemsanas_politika.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Biblioteka/Davinajumu_bibliotekas_krajuma_uznemsanas_politika.pdf
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Abonementā L.Seržante ir jauns darbinieks, atskaites periodā strādājusi vien sešus 

mēnešus. Taču Līga aktīvi strādājusi ar krājumu un lietotājiem: 

• Krājuma papildināšana ar mūsdienīgām grāmatām 

• Lata un Vakara romāns plauktu ieviešana; 

• Grāmatu jaunumu apstrāde; 

• Atlasītas norakstīšanai  grāmatas, kuras nav gadiem izmantotas un ir saturiski 

novecojušas; 

• Lietotāji pieradināti lietot lasītāja kartes; 

• Komunikācija ar sasniedzamajiem  parādniekiem un grāmatu atgūšana ar 500+ 

kavētām dienām; 

• Ļoti vērtīgi LNB kursi Komplektēšana un UDK, iegūta izpratne par to, kā jāizvieto 

pareizi grāmatas plauktos, kādām jābūt grāmatām plauktos fiziskā izskata ziņā; 

• Iepazīti lietotāji un viņu vēlmes attiecībā uz literatūru; 

• Komplektējot jauno grāmatu pasūtījumu jau iztēlojas, kurš lietotājs vēlēsies šo 

grāmatu lasīt; 

• Lietotāju pateicības un atziņas, ka beidzot ir grāmatu izvēle visām gaumēm, ne tikai 

omīšu mīlas romāni. 

Šo mēnešu laikā liels uzsvars likts uz to, lai bibliotēkas apmeklētāji sāk lietot plastikāta 

lasītāju kartes, kas ir diezgan veiksmīgi arī izdevies. Iepriekš apmeklētāji tādas nelietoja, 

bija pieraduši, ka viņus pazīst, līdz ar to arī bija situācijas, ka paņem viena māsa uz otras 

māsas vārda grāmatu, veidojas parāds, grāmata nav savlaicīgi nodota bibliotēkā, bet lasītāja 

uz kuras vārda ir izsniegums, nemaz nezina, ka viņai ir nenodota grāmata bibliotēkā. 

Ir mainīta jauno grāmatu rezervēšanas un izsniegšanas kārtība, cilvēki bija ieraduši, ka var 

paši izveidot sarakstu, kādā secībā viņi lasīs jaunās grāmatas un nodeva viens otram, tādā 

veidā jaunās grāmatas lasīja tikai noteikts cilvēku loks, zuda grāmatu apgrozījums BIS 

Alise un cilvēkiem, kuri neapmeklē bibliotēku regulāri, nebija iespējas lasīt jaunākās 

grāmatas. Mainījusies ir izsniegšanas kārtība, vienlaicīgi tiek izsniegtas ne vairāk kā divas 

jaunās grāmatas vienam lasītājam. Pieprasījums tiek ievietots rindā BIS Alise. Darbiniece 

seko līdzi, lai neveidotos situācija, ka pie viena lietotāja vienlaicīgi ir daudz jauno grāmatu. 

Katrs lietotājs telefoniski tiek informēts, ka ir rezervēta grāmata un var ierasties pēc tās 

bibliotēkā. 

Lietotājiem plašākā izvēlē ir pieejama mūsdienīgāka lasāmviela, literatūra pašizaugsmei, 

attīstībai, sevis izzināšanai, protams, netiek aizmirsts par tik ļoti iecienītajiem mīlas 

romāniem un detektīviem, asiem spriedzes kriminālromāniem, latviešu daiļliteratūru. 

Ir ļoti patīkami dzirdēt lasītāju atsauksmes un pateicību, ka nav vairāk jādodas uz Valmieru, 

ka tepat Smiltenē tiek pirktas tik dažādas un interesantas grāmatas, katrs apmeklētājs var 

atrast savai gaumei un vēlmēm literatūru. Tiek ņemtas vērā lietotāju vēlmes, veidojot jauno 

grāmatu pasūtījumu sarakstu.  

Diemžēl bibliotēkas krājumā ir 2899 grāmatas, kuras pēdējo desmit gadu laikā nav 

apgrozījušās un ir morāli novecojušas. 2022 gadā plānots izvērtēt katras šīs grāmatas 

nepieciešamību - vai ir nepieciešams atstāt krājumā, vai vajag norakstīt un dot iespēju 

grāmatu plauktos nokļūt jaunākai literatūrai.  

Ļoti aktuāla un “sāpīga” tēma ir grāmatu plaukti. Ļoti daudzas grāmatas ir lielāka izmēra  

plauktu atstarpes un dziļums, tādēļ nav iespējams tās ievietot plauktos kā ierasts. Līdz ar to 

veidojas haoss un grāmatu plaukti izskatās nepievilcīgi.  

Ir izveidoti tematiskie plaukti “Lata romāns “ un “Vakara romāns”. Grāmatas tika 

pārvietotas no kopējā daiļliteratūras krājuma uz vienu konkrētu plauktu, lai lietotājiem būtu 

daudz vieglāk atrast vēlamo grāmatu pēc sērijas un līdz ar to augs šo grāmatu apgrozījums. 
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Bibliotēkas apmeklētāji ir ļoti iecienījuši “apaļo plauktu”, kurā tiek ievietoti grāmatu 

jaunumi un ne tikai, jo ieliekot šajā plauktā vizuāli pievilcīgas, bet ne tik jaunas grāmatas, 

lietotājiem rodas interese un grāmata tiek izsniegta.  

L.Seržante noklausījusies un atzinusi par ļoti vērtīgākiem LNB kursus par UDK un grāmatu 

komplektēšana. Pirms šiem kursiem viņai bija zināšanas, kā veidot grāmatu pasūtījumus, kā 

apstrādāt grāmatas. Pēc kursu noklausīšanās un aktīvas piedalīšanās praktiskajā daļā, 

radusies lielāka izpratne, kur un kā jāizvieto grāmatas bibliotēkā, kādam jābūt krājumam un 

kā uzrunāt, ieinteresēt lietotājus, lai augtu bibliotēkas apmeklētāju skaits un grāmatu 

apgrozījums. 

Bibliotēkā ir arī izveidojies parādnieku saraksts, kuri nav atgriezuši grāmatas bibliotēkā jau 

vairāk kā 500 dienas, diemžēl ar daudziem nav iespējas sazināties, jo norādītais tālruņa 

numurs neeksistē un dzīves vietas adrese ir ārpus Smiltenes novada. Ir arī daudz veiksmes 

stāsti, kad izdodas sazināties ar parādniekiem un atgūt grāmatas, kuras nav atgrieztas 

bibliotēkā 1-2 gadus. 

Datubāzes 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
Dabubāze 2019 2020 2021 

Letonika (skatījumi) 1238 905 403 

Piekļuves sesiju skaits   369 

News 805 355 471 

    

 

Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Izveidots datubāzu apkopojums, kur saites norāda uz šo datubāzu aprakstiem un tas 

izvietots Smiltenes novada pašvaldības mājas lapas sadaļā pie bibliotēkas pakalpojumiem – 

bibliotēkas veidotās datubāzes (elektroniskais katalogs un novadpētniecības datubāze), 

autorizētās tiešsaistes datubāzes (Lursoft laikrakstu bibliotēka un Letonika.lv), brīvpieejas 

resursi (3td e-GRĀMATU bibliotēka, Filmas.lv, Diva.lv, Nacionālā enciklopēdija u.c.), 

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi, kā arī norādīti brīvpieejas resursi angļu un 

vācu valodā. Mājsēdes laikā aktīvi popularizējām Smiltenes novada bibliotēku lietotājiem 

apjomīgo digitālās informācijas krātuvi latviešu valodā – datubāzi Letonika.lv. 

Novembrī Smiltenes bibliotēka organizēja  bezmaksas apmācības par datubāzu 

izmantošanas iespējām. Apmācības notika attālināti Zoom platformā. Aicinājām 

pieteikties ikvienu interesentu, dzimtu pētniekus, vēsturniekus, bibliotekārus, kā arī 

skolotājus, skolu bibliotekārus un skolēnus. Vieslektori datubāzes lietotājus iepazīstināja ar 

iespējām un aktualitātēm, parādīja praktiskus piemērus informācijas meklēšanā un atlasē, 

kā arī atbildēja uz neskaidrajiem jautājumiem. Lektori vadīja apmācības bez maksas, 

bibliotekārie dalībnieki saņēma apliecinājumus par dalību.  Apmācību mērķis – piedāvāt 

mūžizglītības iespējas visiem novada iedzīvotājiem un gūt jaunas zināšanas, saliedēt 

kopienu. 

8. novembrī - apmācības 3td e-GRĀMATU bibliotēkas lietošanā, vadīja Smiltenes 

bibliotēkas darbinieki un piedalījās 3td e-grāmatu bibliotēkas vēstnese Olga Kronberga.  9. 

novembrī - apmācības informācijas meklēšanā Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 

kolekcijās, vadīja Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra vadītāja 

https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Biblioteka/Datubazes-1.pdf
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/notiks-tiessaistes-apmacibas-datubazu-lietosana-3/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/notiks-tiessaistes-apmacibas-datubazu-lietosana-3/
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Ginta Zalcmane. 11. novembrī – apmācības Letonika.lv piedāvātās iespējas izglītībai un 

bibliotēku lietotājiem, vadīja Letonika.lv klientu attiecību vadītāja Baiba Altena un 

Letonika.lv vadītāja Anita Vasiļjeva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apmācībās piedalījās 57 dalībnieki, no kuriem 35 (61.45) pārstāvēja Smiltenes novadu, 10 

(17.5%) Valkas novadu, 6 (10.7%) Valmieras novadu, pārējie dalībnieki bija no Gulbenes, 

Alūksnes, Madonas, Jelgavas, Limbažu novadiem. Pārstāvētās organizācijas – Valkas 

novada Centrālā bibliotēka, visas Smiltenes novada bibliotēkas, Smiltenes vidusskola, 

Strenču pilsētas bibliotēka, Smiltenes vidusskolas bibliotēka, Gulbenes novada vidusskola, 

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Alūksnes bibliotēka, Sedas pilsētas bibliotēka un 

privātpersonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc apmācībām saņēmām atsauksmes: “Paldies par piedāvāto iespēju!”, “Paldies par 

sniegto iespēju uzzināt ko vairāk par šiem resursiem!”, “Pateicos par šādu iespēju. 

Noderīga būs visa piedāvātā informācija.”, “Bija ļoti interesanti, saprotami un noderīgi!” 

Bibliotēkas ieguvumi: pieaudzis virtuālais apmeklējums un palielinājies datubāzu 

lietojums, uzlabojušās lietotāju informācijas meklēšanas prasmes, iegūtas jaunas zināšanas 

un iemaņas. Covid-19 laikā, kad apmācības norisinās attālināti tiešsaistes platformās, 

nozīmīgs ieguvums ir lietotāju digitālo prasmju uzlabošanās. 

7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

7.1. Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa nodrošina bibliotēkas resursu 

pieejamību pirmsskolas vecuma bērniem, 1.–9.klašu skolēniem, kā arī vecākiem. Nodaļas 
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darba galvenās prioritātes ir jaunu lasītāju iesaistīšana bibliotēkā, īpaši pirmsskolas vecuma 

bērnu piesaiste, bibliotēkas darba un tās resursu popularizēšana dažādos lasīšanas 

veicināšanas pasākumos. Bibliotēka pilda kultūras, informācijas, izglītības un sociālās 

funkcijas. Bērnu nodaļas galvenie uzdevumi ir nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai informācijai, 

veicināt lasīšanu, nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Covid-19 ierobežojošo 

pasākumi ietekmēja bibliotēkas apmeklētāju skaitu, pasākumu norisi, veicot izmaiņas 

pasākumu plānā, kā rezultātā netika sasniegti uzstādītie mērķi, lasītāju skaita palielināšanā, 

dažādu pasākumu īstenošanā. Arī vairums bibliotēkas statistikas rādītāju ir kritušies.  

Līdz jūnijam darbu Bērnu apkalpošanas nodaļā veica viens darbinieks. No jūnija nodaļā 

sāka strādāt vecākā bibliotekāre Zane Indriksone. 

2021. gada lielākais izaicinājums bija Covid-19 pandēmijas izraisītie ierobežojumi, kas lika 

meklēt jaunus risinājumus un mācīja būt elastīgiem, jo bija jāveic korekcijas pasākumu / 

izstāžu plānā, jāatceļ jau izveidotie pasākumi. Atskaites periodā Covid-19 ierobežojumu dēļ 

nevarēja notikt bibliotēkas tradicionālie pasākumi – publiskais multfilmas seanss skolēnu 

rudens brīvdienu laikā un nodarbības māmiņām ar bērnam “Skanīgais bērnu rīts”. 

Šī gada lielākie ieguvumi bija prasme meklēt risinājumus un nodrošināt piedāvājumus 

laikā, kad pasākumus bibliotēkā nedrīkstēja organizēt. Šajā laikā tika veidoti virtuāli 

pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem sadarbībā ar PII “Pīlādzītis”, veidotas viktorīnas un 

konkursi, kā arī organizēti pasākumi ārpus 

bibliotēkas. Šis laiks tika veiksmīgi izmantots 

arī bibliotekāru profesionālajai pilnveidei, 

piedaloties kursos un semināros tiešsaistē. 

Vasaras mēnešos liels izaicinājums bija 

karstums bibliotēkas telpās – ja āra gaisa 

temperatūra bija +30 grādi, tad bibliotēkas 

iekštelpās tā sasniedza +32. Savukārt tad, kad 

āra gaisa temperatūra atdzisa līdz +25, 

iekštelpās tā joprojām saglabājās +30 grādi. 

Ļoti grūti strādāt šādā karstumā, tādēļ 

bibliotēkas darba laiks karstajās dienās tika 

saīsināts par 2 stundām.  

Fiksētais lielākais karstums bibliotēkā 13.07.2021. 

 

Tabula “Bērnu apkalpošanas nodaļas pamatrādītāji” 

  

2019 

 

2020 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

 

2021 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 657 537 -22,3% 476 -12,8% 

Fiziskais apmeklējums 12460 7269 -71,4% 5579 -30,3% 

Izsniegums kopā 11777 9363 -25,7% 8014 -16,8% 

t. sk. grāmatas 8409 7397 -13,6% 7405 +0,1% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 
2418 856 -182,4% 355 -141,1% 

Lietotāji % no bērnu 0-

18 gadi skaita 
48,7% 37,9% -10,8% 31,2% -6,7% 
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Smiltenē 

Bērnu skaits 0-18 gadi 

Smiltenē 
1097 1105 +8 1120 +15 

Lietotāji % no bērnu 

skaita 0-6 gadi 

Smiltenē 

112,4% 88% -24,4% 71,9% -16,1% 

Bērnu skaits 0-6 gadi 

Smiltenē 
476 476 0 485 +9 

Lietotāji % no bērnu 

skaita 7-18 gadi 

Smiltenē 

86,1% 66,6% -19,6% 54,9% -11,7% 

Bērnu skaits 7-18 gadi 

Smiltenē 
621 629 +8 635 +6 

 

2021. gadā Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas darbā ar bērniem vērojams 

kopējo skaitlisko rādītāju kritums, ko radījusi Covid-19 pandēmija un valstī ieviestā 

ārkārtējā situācija. 

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā reģistrēti 476 lietotāji, no tiem 

349 ir bērni vecumā līdz 18 gadu vecumam. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lietotāju skaits 

bibliotēkā ir samazinājies par 12,8%. Tas ir likumsakarīgi, jo atskaites periodā Covid-19 

apkarošanas ierobežojumu dēļ nenotika daudzi plānotie pasākumi, bibliotēka kādu laiku 

bija apmeklētājiem slēgta, turklāt skolēniem bija liegts brīvo laiku pavadīt bibliotēkā, kā 

rezultātā vērojams būtisks skolēnu apmeklējuma kritums. Līdz ar to samazinājies arī 

bibliotēkas kopējais apmeklējums par 30,3%. Arī nākamajā gadā jācenšas atgūt 

“pazaudētos” apmeklētājus un lasītājus. 

Galvenā prioritāte atskaites periodā bija jaunu lasītāju iesaistīšana bibliotēkā, galveno 

uzsvaru liekot uz pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšanu. No visiem bibliotēkā 

reģistrētajiem aktīvajiem lietotājiem 9  bērni ir vecumā līdz 6 gadiem. Tas ir par vienu 

bērniem mazāk nekā pērn. Šis ir mainīgs lielums katru gadu, jo, sasniedzot 7 gadu vecumu, 

bērns vairs neietilpst kategorijā “pirmsskolas vecuma bērni”, taču viņš joprojām ir 

reģistrēts bibliotēkas lietotājs. Bibliotēkā reģistrēto pirmsskolas vecuma bērnu skaits ir 

samazinājies, jo atskaites periodā maz pasākumi notika pirmsskolas vecuma bērnu 

auditorijai sadarbībā ar bērnudārziem. 

Līdz ar lasītāju skaita samazināšanos un bibliotēkas apmeklētāju skaita samazināšanos, arī 

bibliotēkas resursu izsniegums ir samazinājies par 16,8%. Vislielākais izsnieguma 

samazinājums ir periodiskajiem izdevumiem -141,1%.  

Grāmatu izsniegums atskaites periodā ir palielinājies par 0,1%. To veicinājušas veiksmīgas 

lasīšanas veicināšanas aktivitātes, piemēram, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Krāsainā 

nedēļa” un “Bibliotēkas vasaras izaicinājums”. 

2021.gadā bibliotēkas datoru izmantošana spēļu spēlēšanai lielākoties bija liegta. Tas 

rezultējies ar statistikā - datorlietotāju skaits, salīdzinot ar 2020.gadu, samazinājies no 722 

uz 47. 

Atskaites gadā tika turpināta pērn iesāktā tradīcija - labāko lasītāju sveikšana. Bērnu 

apkalpošanas nodaļā titulu “2021 gada labākais lasītājs” ieguva trīs bērni – Rūta, Kristiāna 

un Edgars. Šie ir bērni, kuri bibliotēku apmeklē regulāri, izrāda patiesu interesi par 
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grāmatām, lasīšanas veicināšanas aktivitātēm, piedalās bibliotēkas organizētajos konkursos 

un akcijās. Šādi lasītāji ir bibliotekāru lielākais prieks. 

No 2021. gada 16. augusta līdz 13. septembrim Smiltenes novada bibliotēka aicināja 

iedzīvotājus piedalīties aptaujā par bibliotēkas apmeklēšanas paradumiem, pakalpojumiem 

un citiem ar bibliotēkas darbu saistītiem jautājumiem, kā arī izteikt savus ierosinājumus. 

Aptaujā piedalījās 105 respondenti, tostarp 11 dalībnieki vecumā līdz 18 gadiem.  

Respondenti atzinīgi novērtējuši Bērnu apkalpošanas nodaļas krājumu kopumā – 51 

aptaujas dalībnieks norādījis, ka krājums kopumā pilnīgi apmierina vai drīzāk apmierina. 

Tikai 2 respondenti norādījuši, ka krājums kopumā drīzāk neapmierina vai pilnīgi 

neapmierina. Līdzīgi tiek novērtēts arī bērnu apkalpošanas nodaļas žurnālu krājums 

kopumā – 44 respondenti norādījuši, ka žurnālu krājums kopumā pilnīgi apmierina vai 

drīzāk apmierina, savukārt 4 cilvēkus žurnālu krājums drīzāk neapmierina vai pilnīgi 

neapmierina.  

Atbildot uz jautājumu “Vai ir kādi konkrēti grāmatu, periodisko izdevumu nosaukumi, 

autori vai tēmas, ko Jūs vēlētos redzēt bibliotēkas krājumā?”, respondenti norādījuši, ka 

vēlētos grāmatas par dzīvniekiem, zombijiem un grāmatas pirmsskolas vecuma bērniem 

lasītprasmes apguvei. Šīs atbildes norāda uz to, ka respondentiem trūkst informācijas par 

bibliotēkā pieejamo literatūru, jo bērnu apkalpošanas nodaļā pieejamas grāmatas par 

dzīvniekiem ļoti plašā klāstā, ir izveidots atsevišķs plaukts “Spoku grāmatas”, kā arī 

atsevišķi izdalītas grāmatas pirmskolas vecuma bērniem “Mācos lasīt”. Tas norāda, ka 

nepieciešams vairāk strādāt pie lasītāju informēšanas par bibliotēkā pieejamajiem 

resursiem. 

No visiem respondentiem 28,6 % norādījuši, ka apmeklē Bērnu apkalpošanas nodaļu. 

Visbiežāk izmantotie pakalpojumi minēti: grāmatu saņemšana un nodošana, dalība lasīšanu 

veicinošos pasākumos un galda spēļu izmantošana.  

 

Arī piedalīšanās lasīšanu veicinošos pasākumos ietver grāmatu saņemšanu un nodošanu. 

Pirms aptaujas bērnu apkalpošanas nodaļā notikuši tādi lasītveicināšanas pasākumi kā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un “Bibliotēkas vasaras izaicinājums”. Arī vēlāk 

notikušās lasīšanu veicinošās aktivitātes “Pūčulēnu skola” un “Krāsainā nedēļa” veicināja 

grāmatu izsniegumu. 

Novērtējot Bērnu apkalpošanas darbu kopumā, nav saņemta neviena negatīva atbilde. 
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Grāmatu krājums, periodisko izdevumu krājums, pakalpojumi, tehniskais nodrošinājums, 

apkalpošana un telpas novērtētas pozitīvi un drīzāk pozitīvi. 

Atbildot uz jautājumu “Kas, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešams, lai bibliotēka kļūtu 

pievilcīga jauniešiem?”, respondenti snieguši dažādus ieteikumus, kurus var sagrupēt pa 

grupām: 

1. Pasākumi un nodarbības. Respondenti iesaka rīkot nodarbības sadarbībā 

ar skolām, tikšanās ar populāriem autoriem, rīkot konkursus. 

2. Telpas un to iekārtojums. Respondenti norādījuši, ka vēlētos ērtas, plašas 

telpas, dīvānus un jauniešu stūrīšus. 

3. Bibliotēkas resursi. Aptaujas dalībnieki norādījuši, ka jauniešus 

piesaistītu aktuāla literatūra un periodiskie izdevumi, CD un DVD, datori 

un modernas tehnoloģijas. 

4. Reklāma. Prasme prezentēt un jauniešus ieinteresēt ar jau esošo 

piedāvājumu. 

Lielākā daļa respondentu jeb 54,3% neseko bibliotēkai sociālajos tīklos Facebook vai 

Instagram. Lielākai sekotāju skaita piesaistei nepieciešams veidot ierakstus, kas liek 

cilvēkiem “dalīties”, līdz ar to par bibliotēkas darbību sociālajos tīklos uzzinātu plašāks 

cilvēku skaits. Saistošs sociālo tīklu saturs radītu vēlmi piesekot. 

  

 

7.2. Krājums 

Bērnu apkalpošanas nodaļas krājums tiek komplektēts tā, lai maksimāli apmierinātu bērnu 

un pusaudžu vajadzības. Svarīgi ņemt vērā lietotāju pieprasījumus, lai krājums būtu 

daudzpusīgs un noderīgs gan mazākā vecumposma bērniem, gan pusaudžiem. Liela vērība 

pievērsta kvalitatīvai nozaru, latviešu un tulkotai bērnu un jauniešu literatūrai, lai tas 
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atbilstu visu vecumu lietotāju interesēm. Bibliotēkā tiek sekots līdzi tam, lai krājumā būtu 

skolēnu ieteicamās literatūras sarakstos esošās grāmatas. 

Bērnu apkalpošanas nodaļā bērnu literatūras krājums galvenokārt tiek veidots un 

papildināts no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Kārtējā komplektēšana tiek veikta reizi 

mēnesī. 

Tabula “Bērnu apkalpošanas nodaļas krājuma rādītāji” 

 
2019 2020 2021 

% salīdzinot 

ar iepr.gadu 

Grāmatas 4371 4390 4387 -0,06% 

t. sk. Bērniem B+J 2502 2680 2730 +25,8% 

Seriālizdevumi 120 231 219 -5,4% 

Izslēgtie dokumenti 334 312 354 +13,4% 

Jaunieguvumi 324 403 374 -7,7% 

Krājuma kopskaits 4673 4763 4780 +0,3% 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 
1,9 1,7 1,68  

Grāmatu izsniegums 8409 7397 7405 +0,1% 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
20,2 3,7 1,62  

Periodisko izdevumu 

izsniegums 
2418 856 355 -141,1% 

Izsniegums kopā 11777 9363 8061 -16,1% 

Krājuma apgrozība 2,5 1,96 1,68  

 

2021.gadā par budžeta līdzekļiem tika iepirkts 181 informācijas resurss, kas sastāda 

1579,36 EUR, neskaitot seriālizdevumus. Kopumā jaunieguvumu skaits ir 374 vienības, 

kas ir 0,7 izdevumi uz vienu lietotāju. Galvenie krājuma komplektēšanas avoti ir SIA 

“Virja LK”, grāmatu veikals “Zvaigzne ABC” un “Latvijas grāmata” SIA.  

Atskaites periodā resursi saņemti arī no fiziskām un juridiskām personām kā dāvinājumi. 

Piedaloties akcijā “Draudzīgais aicinājums”, krājums tika papildināts ar jaunām grāmatām, 

multfilmu DVD un galda spēlēm. Vērtīgs bija Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām 

bibliotēkām” dāvinājums. Bērnu apkalpošanas nodaļa saņēma 15 grāmatas 118,55 EUR 

vērtībā. Krājums tika papildināts ar daudzveidīgu un kvalitatīvu Latvijas izdevēju 

produkciju. No Latvijas Nacionālās bibliotēkas tika saņemtas arī 25 “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas 2021” kolekcijas grāmatas 193,67 EUR vērtībā. 

Bibliotēka komplektē arī preses izdevumus bērniem un pusaudžiem, piemēram, “Spicīte”, 

“Vāģi”, “Avenīte”, “Ķepu patruļa”, “Avene”, “Ilustrētā Junioriem” u.c. Pieejami arī 

periodiskie izdevumi vecākiem, piemēram, “Mans Mazais”, “Santa”. Periodiskie izdevumi 

lasītājiem pieejami brīvpieejā. Atskaites periodā bibliotēkā saņemti 108 periodiskie 

izdevumi.  

Atskaites periodā tika iegādātas jaunas galda spēles. Šobrīd Bērnu apkalpošanas nodaļas 

piedāvājumā ir 101 galda spēle. 
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2021.gadā izsniegtas 200 spēles, tas ir par 35 spēlēm mazāk nekā pērn. Lai popularizētu 

nodaļas galda spēļu resursus, decembrī tika iesākts “Izaicinājums tumšajiem ziemas 

vakariem”, kas turpināsies līdz nākamā gada februāra beigām.  Izaicinājuma mērķis ir 

stiprināt ģimeņu galda spēļu spēlēšanas tradīcijas, kopā aizraujoši un saturīgi pavadot 

ziemas tumšos vakarus. “Izaicinājums tumšajiem ziemas vakariem” ir ģimeņu galda spēļu 

spēlēšanas akcija, kuras laikā aicinām spēlēt bibliotēkā pieejamās spēles un tās novērtēt. 

Spēļu izvēle ir nejauša, tās ir jāizlozē. Tādējādi ģimenēm ir iespēja izmēģināt dažādas 

spēles, kuras varbūt citkārt paši neizvēlētos. Iespējams, šādā veidā tiks atklātas jaunas spēļu 

“pērles”, kas kļūs par ģimenes iemīļotākajām spēlēm! 

2020.gada sākumā tika izveidots jaunums Bērnu apkalpošanas nodaļā -  “Vecāku plaukts”. 

Pērn no “Vecāku plaukta” tika izsniegtas 35 grāmatas, savukārt 2021.gadā - 28. 

2021.gadā bibliotēkas krājums tika papildināts ar 13 multfilmu DVD. Audiovizuālo resursu 

popularizēšanas nolūkā katru gadu kā tradīcija oktobrī skolēnu brīvlaikā notiek multfilmas 

publiskais seanss. Taču atskaites periodā Covid-19 izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ 

multfilmas seansu nedrīkstēja rīkot. Salīdzinot ar 2020.gadu, audiovizuālo materiālu 

izsniegums ir samazinājies no 152 uz 53.  

2021.gadā no krājuma izslēgti 354 resursi. Atskaites periodā tika turpināts darbs, atlasot no 

Bērnu apkalpošanas nodaļas krājuma “Vecāku žūrijas” grāmatas, kuras paredzētas 

pieaugušo auditorijai, un nodotas tās Pieaugušo apkalpošanas nodaļai. Tāpat tika 

norakstītas nolietotās un maz izmantotās grāmatas, padarot krājumu gan kvalitatīvāku, gan 

vizuāli pievilcīgāku.  

Lai atvieglotu grāmatu izsniegšanas darbu, 2021.gadā tika veikts darbs pie grāmatu 

svītrkodu pārlīmēšanas uz grāmatu aizmugurējiem vākiem. Agrāk svītrkodi tika līmēti uz 

grāmatas iekšējā vāka, kas padara lēnāku grāmatas izsniegšanu, jo grāmatas vāks jāver 

vaļā, lai atrastu svītrkodu. Sevišķi neērti tas ir ar liela formāta grāmatām.  

Kopumā krājuma apgrozība ir laba. To veicinājusi jaunieguvumu iegādes efektivitāte, 

regulāra neaktuālu izdevumu izslēgšana no krājuma, kā arī dalība lasīšanas veicināšanas 

pasākumos. Programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” grāmatas ir visbiežāk lasītākās 

grāmatas gada ietvaros. Pēdējos gados krājuma kopskaits ir palielinājies.  

Tabula “Bērnu apkalpošanas nodaļas krājuma vienības uz 1 bērnu apkalpes zonā” 

Krājuma kopskaits 4780 

Bērnu skaits 0-18 gadi Smiltenē 1120 

Krājuma vienības uz vienu bērnu Smiltenē 4,26 

 

Krājuma vienības uz vienu bērnu Smiltenē Bērnu apkalpošanas nodaļā ir 4,26, kas atbilst 

MK noteikumiem Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”, 

pārsniedzot trīs vienības uz vienu pašvaldības iedzīvotāju. 

 

Tabula “Bērnu apkalpošanas nodaļā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2020 2021 

Letonika 448/158 345/227 

News 234 69 
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Datubāzu izmantošana joprojām Bērnu apkalpošanas nodaļā nav pieprasīts pakalpojums. 

Bērni nepieciešamo informāciju atrod citos avotos. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

17 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

14 

 

Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojums Bērnu apkalpošanas nodaļā atskaites 

periodā ir bijis pieprasītāks nekā pērn.  

 

7.3. Uzziņas Bērnu apkalpošanas nodaļā 

 

Bērnu apkalpošanas nodaļā uzziņu un informācijas darbs tiek nodrošināts, ikdienā 

apkalpojot lasītājus. Pārskata periodā Bērnu apkalpošanas nodaļā sniegtas dažādas 

tematiskās uzziņas un konsultācijas. Daļa konsultāciju sniegtas darbā ar datoru 

(informācijas meklēšana u.c). Bērni izrādīja interesi par šādām tēmām: Latvijas vēsture, 

anatomija, dinozauri, kosmoss, princeses, briesmoņi, rudens, gadskārtu ieražas u.c.  

Lai sniegtu atbildes uz pieprasītajām uzziņām, bibliotēkā tiek izmantoti pieejamie resursi – 

datubāzes, krājums, preses izdevumi, kā arī brīvpieejas interneta resursi. 

7.4. Lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Bērnu apkalpošanas nodaļā 2021.gadā Covid-19 izplatības ierobežojošo pasākumu dēļ daļa 

no plānotajiem pasākumiem nenotika. Visvairāk tika ietekmētas nodarbības pirmsskolas 

vecuma bērniem, kuri ir biežākie nodarbību apmeklētāji bibliotēkā. Tika meklēti jauni 

risinājumi, piemēram, virtuālie pasākumi un pasākumi ārpus bibliotēkas. 

Atskaites periodā Bērnu apkalpošanas nodaļā notikuši 32 pasākumi, ieskaitot virtuālos 

pasākumus un tiešsaistes aktivitātes (akcijas, viktorīnas).  

Pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem: 

Bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēm - PII 

“Pīlādzītis” un Smiltenes vidusskolas pirmsskolas iestādi. Pirms jaunā mācību gada sākuma 

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēm tika izsūtīts pasākumu piedāvājums 2021./2022. 

mācību gadam.  

Gada sākumā, kad bibliotēkas pasākumus klātienē apmeklēt nedrīkstēja Covid-19 

ierobežojumu dēļ, Bērnu apkalpošanas nodaļa pirmsskolas un sākumskolas grupām 

piedāvāja virtuālos pasākumus par tēmām “Putni ziemā” (janvārī un februārī) un “Ūdens” 

(martā par godu Pasaules ūdens dienai).  
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Virtuālais pasākums “Ūdens” 

Janvārī virtuālajā nodarbībā “Putni ziemā” piedalījās četras PII “Pīlādzītis” grupiņas. 

Savukārt martā nodarbībā “Ūdens” piedalījās piecas pirmsskolas izglītības iestāžu grupiņas. 

Lai saņemtu atgriezenisko saiti par virtuālajām nodarbībām, katrā nodarbībā bija iekļauts 

uzdevums bērniem. Piemēram, mīkla par putniem, kuras atminējums jāsūta bibliotēkai un 

jāveic eksperiments ar ūdeni un iegūtais rezultāts jāatsūta bibliotēkai. Sūtot uzdevumu 

rezultātus, tika saņemtas arī labas atsauksmes no audzinātājām, ka šī bijusi laba iespēja 

uzzināt par bibliotēku laikā, kad ārpus bērnudārza telpām grupiņām nebija atļauts doties.  

Maijā, atzīmējot Mātes dienu, bibliotēka aicināja māmiņas pavadīt laiku kopā ar bērniem, 

atnākot uz Bērnu apkalpošanas nodaļas stāvlaukumu Gaujas ielā 1, kur bērniem bija iespēja 

izkrāsot mammai veltītu kroni, ievērojot visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. 

Iedzīvotāju atsaucība bija maza, taču uz šo aktivitāti ieradās trīs bērnudārza grupiņas. Šis 

bija laiks, kad iekštelpās pasākumi nedrīkstēja notikt, tādēļ pasākums ārtelpā bija labs 

risinājums. Kroņu krāsošanas pasākums notika sadarbībā ar Smiltenes novada Kultūras 

centru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroņu zīmēšanas aktivitāte 

Septembrī pirmsskolas vecuma bērniem tika īstenota Dzejas dienu aktivitāte “Ceļojums 

Raiņa dzejas pasaulē”. Uz šo pasākumu pieteicās sešas pirmsskolas izglītības iestāžu 
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grupiņas. Arī Dzejas dienu pasākumi notika ārpus bibliotēkas telpām, svaigā gaisā, 

ievērojot visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības. Tāpat pieprasīta bija nodarbība 

“Iepazīšanās ar bibliotēku”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rūķu” grupiņa no PII “Pīlādzītis” pasākumā “Ceļojums Raiņa dzejas pasaulē 

 

Septembrī bibliotēkā notika projekta “Grāmatu 

starts” nodarbības 3-4 gadus veciem bērniem 

“Pūčulēnu skoliņa”. „Grāmatu starts” ir lasīšanas 

veicināšanas  programma bērnudārza vecuma 

bērniem. To radījis LNB Bērnu literatūras centrs, 

lai grāmatas būtu pieejamas ikvienam, lai 

veicinātu pašos mazākajos bērnos interesi par 

lasīšanu un „parādītu ceļu” uz bibliotēku. Tā kā 

piedalīties skoliņā varēja tikai vecāki ir 

sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, pieteicās tikai 

četri dalībnieki. Vecāki paši noradīja, ka iemesls, 

kādēļ nevar piedalīties ir sertifikāta neesamība, 

taču viņi labprāt vēlētos piedalīties.  

 

“Pūčulēnu 

skoliņas” izlaidums 

 

 

Atskaites periodā Covid-19 ierobežojumu dēļ nevarēja notikt bibliotēkas tradicionālie 

pasākumi – publiskais multfilmas seanss skolēnu rudens brīvdienu laikā un nodarbības 

māmiņām ar bērnam “Skanīgais bērnu rīts”.  
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Pasākumi jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem: 

Viena no veiksmīgākajām lasīšanas veicināšanas programmām Smiltenes bibliotēkas Bērnu 

apkalpošanas nodaļā ir “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tomēr Covid-19 radītie 

ierobežojumi ietekmēja bibliotēkas darbu ar žūrijas dalībniekiem un lasītgribētāju skaits 

samazinājās. Smiltenes bibliotēkā programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” 

piedalījās un par ekspertiem kļuva 26 dalībnieki: 8 bērni 5+ grupā, 3 bērni 9+ grupā, 5 

pusaudži 11+ grupā un 10 pieaugušie Vecāku žūrijā. Vecuma grupa 15+ šoreiz netika 

pārstāvēta. Sadarbībā ar Smiltenes bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļu katru gadu 

palielinās “Vecāku žūrijas” dalībnieku skaists. Atskaites periodā žūrijas dalībnieku skaits 

bija mazāks nekā iepriekšējos gados, jo Covid-19 ierobežojumu dēļ kādu laiku bibliotēka 

bija slēgta, tāpat samazinājās skolēnu apmeklējumu skaits. Rezultātā bija kavēta bērnu 

piekļuve kolekcijas grāmatām, kas iespaidoja arī kopējo dalībnieku skaitu. 

Skolēniem 2021.gadā tiks piedāvātas dažādas virtuālās viktorīnas. Atzīmējot Margaritas 

Stārastes dzimšanas dienu, skolēniem tika piedāvāta tiešsaistes viktorīna par M.Stārasti. 

Tāpat vietnē Kahoot.it viktorīna par pavasara vēstnešiem – kukaiņiem. Atzīmējot 

Ugunsdzēsēju un glābēju dienu, skolēni tika aicināti piedalīties viktorīnā “Reālie 

Supervaroņi”, aktualizējot jautājumus par drošību. Aktualizējot drošības jautājumus, tika 

organizēta arī Policijas diena bibliotēkā sadarbībā ar Smiltenes novada Kultūras centru.  

Atskaites periodā tika organizēti radošo darbu konkursi:  

Janvārī bērni un pusaudži tika aicināti piedalīties radošo darbu konkursā “Ilustrē J.Osmaņa 

dzejoli “Ziema””. Konkursā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” audzēkņi, 

Smiltenes vidusskolas skolēni, Smiltenes Mākslas skolas audzēkņi, kā arī citi bērni no 

Smiltenes novada. Atsaucība bija ļoti liela - kopumā bibliotēkā tika iesniegti 97 radošie 

darbi. Iesniegtie darbi bija aplūkojami virtuālā izstādē Smiltenes bibliotēkas Facebook lapā, 

kā arī tie tika izlikti Bērnu apkalpošanas nodaļas logos un kāpņu telpā Gaujas ielā 1 un 

Pieaugušo apkalpošanas nodaļas logos Baznīcas laukumā 13. 

Sagaidot Bibliotēku nedēļu, Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicināja 

bērnus piedalīties radošo darbu konkursā “Sapnis par bibliotēku”. Bērni bija aicināti 

vizualizēt savu redzējumu par to, kādai vajadzētu būt modernai, iedvesmojošai un 

mūsdienīgai bibliotēkai. Radošajā darbā varēja attēlot gan bibliotēkas iekštelpas, gan 

ārtelpu. Aicinājām, lai radošie darbi atbilst tēmām “Darīt neticamo!” un “Domāt 

Neiedomājamo” –  tātad idejas ir nevis tradicionālas, ierastas un jau piedzīvotas, bet tādas, 

kas ir pārsteigums mums un jums, kas līdz šim uzskatīts par neiespējamu vai līdz šim 

nesaistās ar bibliotēku. Tika saņemti 2 maketi un 24 zīmējumi.  
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Konkursa “Sapnis par bibliotēku” zīmējumi 

Daži no zīmējumiem vēlāk tika uzdrukāti uz planšetēm, kuras novietotas uz sētas Pils ielā – 

blakus vietai, kur plānots būvēt Smiltenes jauno bibliotēku. Ar šo radošo darbu konkursu 

tika aktualizēta ideja par jaunu bibliotēkas telpu nepieciešamību Smiltenē. 

#SapnisParBibliotēkuSmiltenē 

Konkursa zīmējumi uz planšetes Pils ielā 9 

 

Decembrī Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicināja bērnus līdz 16 gadu 

vecumam piedalīties zīmējumu konkursā “Sveiks, Jaunais gads!”.  Bērni bija aicināti 

zīmējumos attēlot savas Jaunā gada vēlmes, notikumus, sapņus un jebko citu, kam Jaunajā 

gadā vajadzētu notikt, kādam tam vajadzētu izskatīties. Tika saņemti 20 zīmējumi, no 

kuriem tika izveidota virtuālā izstāde bibliotēkas Facebook lapā, kā arī zīmējumi izlikti 

izstādē bibliotēkas telpās. 

Tradicionāli 1.jūnijā Bērnu apkalpošanas nodaļa sadarbībā ar Smiltenes novada Kultūras 

centru piedalījās labdarības akcijā “Balta, balta mana sirds”. 2021.gadā visus pasākuma 

dalībniekus vienoja tēma “Lotes piedzīvojumi Smiltenē”. “Lotes piedzīvojumi Smiltenē" 

bija pastaigu maršruts, ko veidoja Smiltenes pilsētas iestāžu veidotas pieturas. Vienu no 
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pieturām piedāvāja Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa. Bērni ar vecākiem 

bija aicināti apmeklēt zaļo zonu pie Bērnu bibliotēkas stāvlaukuma Gaujas ielā 1.  Tajā bija 

iespēja nofotografēties kopā ar Loti, saņemt bibliotēkas veidoto “Lotes krāsojamo 

uzdevumu grāmatiņu” un iepazīties ar grāmatām par Loti. 

 

“Lotes piedzīvojumi Smiltenē” bibliotēkas pietura 

 

Labdarības akcijas aktivitāte “Lotes piedzīvojumi Smiltenē” turpinājās ar Smiltenes pilsētas 

svētku laikā 17.jūlijā, kad bērniem bija iespēja fotografēties ar Loti un saņemt Lotes 

krāsojamās uzdevumu grāmatiņas. 

Lai veicinātu apmeklētāju skaita palielināšanos un popularizētu krājumu, bibliotēkā tika 

radītas jaunas aktivitātes, kuras plānots turpināt arī nākamajos gados. Piemēram, “Krāsainā 

nedēļa”, “Bibliotēkas vasaras izaicinājums”, “Izaicinājums tumšajiem ziemas vakariem”.  

Laikā, kad rudens krāsoja koku lapas visdažādākajos toņos, Smiltenes bibliotēkas Bērnu 

apkalpošanas nodaļā ienāca krāsas. No 4.oktobra līdz 8.oktobrim bibliotēkā norisinājās 

Krāsainā nedēļa. Krāsainās nedēļas ietvaros katrai dienai bija piešķirta sava krāsa: 

pirmdienai – zila, otrdienai – balta, trešdienai – dzeltena, ceturtdienai – zaļa, piektdienai – 

sarkana. Katrā Krāsainās nedēļas dienā aicinājām izvēlēties grāmatas noteiktās krāsas 

vākos vai grāmatas, kuras nosaukumā minēta šī krāsa. Katru dienu pirmie pieci Krāsainās 
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nedēļas dalībnieki saņēma pārsteigumu no bibliotēkas. “Krāsainā nedēļa” bērniem ļoti 

patika, tajā piedalījās 29 dalībnieki.  

Vasaras mēnešos Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicināja bērnus 

iesaistīties “Bibliotēkas vasaras izaicinājumā”. Izaicinājums ietvēra grāmatu lasīšanu un 

dažādu uzdevumu veikšanu, aizraujoši un saturīgi pavadot vasaras brīvlaika mēnešus. 

“Bibliotēkas vasaras izaicinājums” ir individuāla lasīšanas akcija sākumskolas un 

pamatskolas vecuma bērniem, kuri lasa patstāvīgi un vēlas bagātināt savu vasaras brīvlaika 

pieredzi, lasot grāmatas un radoši darbojoties. Lai piedalītos izaicinājumā, bija jādodas uz 

Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu un jāpiesakās pie bibliotekāra, kurš 

izsniedza izaicinājuma uzdevumu lapu. Uzdevumu lapā bija minēti dažādi literāri vai radoši 

uzdevumi, piemēram, izlasīt grāmatu par noteiktu tēmu, uzzīmēt grāmatas varoni u. tml. 

Uzdevumus varēja veikt jauktā secībā pēc katra dalībnieka izvēles, tomēr galvenais 

izaicinājums bija izpildīt tos visus līdz vasaras beigām. Katra veiksmīgi izpildītā uzdevuma 

laukumā bibliotekāre iespieda zīmogu, kas apliecināja, ka uzdevums ir paveikts. Čaklākie 

un sekmīgākie izaicinājuma dalībnieki saņēma balvas. 

Jaunums 2021.gadā bija Adventes kalendāra izveide. Smiltenes bibliotēka aicināja 

Ziemassvētkus sagaidīt kopā ar bibliotēkas Adventes kalendāru, no 1.decembra līdz 24. 

decembrim atverot vienu lodziņu un iepriecinot savu sirdi un prātu vai saņemot 

pārsteigumu no mūsu atbalstītājiem: uzņēmuma “Raunas ķiploks”, saimniecības 

“Kalnagrīvas” un SIA “Ozolu maize”. Atskaites periodā pārliecinājāmies, ka vislielāko 

atsaucību un atbalstu var saņemt tieši no vietējiem mazajiem uzņēmējiem, kuri labprāt 

nodrošināja balviņas bibliotēkas konkursos, viktorīnās un citās aktivitātēs. 

2021.gadā realizēta 21 izstāde, tajā skaitā 14 literatūras izstādes: 

• Zīmējumu konkursa “Ilustrē J.Osmaņa dzejoli “Ziema”” dalībnieku darbu 

izstāde. Visiem konkursam iesniegtajiem darbiem nebija vietas Bērnu 

apkalpošanas nodaļā, tāpēc daļa zīmējumu tika izlikt izstādē arī Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļas logos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zīmējumu izstāde “Ilustrē J.Osmaņa dzejoli “Ziema”” 
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• Literatūras izstāde “Atklāj pirātu noslēpumus”, kas veidota ar mērķi motivēt 

zēnus lasīt grāmatas. 

Literatūras izstāde “Atklāj pirātu noslēpumus” 

 

• Projekta “Life Adaptive” ceļojošā izstāde par klimata pārmaiņu cēloņiem, to 

sekām un iespējamajiem risinājumiem problēmu mazināšanā. 

• Ilzes Hakas adīto dārzeņu, augļu, ogu un sēņu izstāde “Ražas svētki 

bibliotēkā”. Pērn Smiltenes bibliotēkā bija apskatāmi Ilzes adītie dārzeņi un 

sēnes. Šogad “ražas grozu” bija papildinājuši dažādi gan pašmāju, gan 

eksotiski augļi. Izstāde izceļojusi pa dažādām Latvijas pilsētām, nu uz brīdi 

atgriezusies Smiltenē. Izstādi aplūkot bija ieradušies PII “Pīlādzītis” 

“Pelēnu” grupiņa.  
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“Pelēnu” grupiņa I.Hakas izstādē 

• Dzejas dienās izstādē tika izlikti Smiltenes novada dzejnieku dzejoļi 

bērniem. 

Dzejas dienas 2021 
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• Oktobra beigās, popularizējot spoku grāmatas, tika izveidota literatūras 

izstāde “Lasāmviela spoku medniekiem” Halovīna noskaņās. 

Izstāde “Lasāmviela spoku medniekiem” 

 

 

 

7.5.Sadarbība ar izglītības iestādēm “Kompetenču pieejas mācību saturā” 

ietvaros 

 

Bibliotēkas ir atbalsts skolēniem kompetenču pieejas īstenošanā. 2021. gadā Bērnu 

apkalpošanas nodaļa iesaistījās sadarbībā ar izglītības iestādēm, veidojot nodarbības 

pirmsskolas un sākumskolas bērniem jaunā izglītības satura ieviešanā. Šajā gadā turpinājās 

darbs pie tematisko nodarbību izstrādāšanas, kas domātas gan kā palīgs skolām jauno 

kompetenču ieviešanā, gan arī, lai piesaistītu jaunus lasītājus. Pirms jaunā mācību gada 

sākuma Smiltenes sākumskolai un pirmsskolas izglītības iestādēm tika izsūtīts pasākumu 

piedāvājums 2021./2022. mācību gadam. 

Gada sākumā, kad bibliotēkas pasākumus klātienē apmeklēt nedrīkstēja Covid-19 

ierobežojumu dēļ, Bērnu apkalpošanas nodaļa pirmsskolas un sākumskolas grupām 

piedāvāja virtuālos pasākumus par tēmām “Putni ziemā” (janvārī un februārī) un “Ūdens” 

(martā par godu Pasaules ūdens dienai). 

Atskaites periodā Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa nodrošināja šādas 

caurviju prasmes: 

1) Jaunrade (tika rīkoti radošie konkursi); 

2) Pašvadīta mācīšanās (skolēni pārzina bibliotēkas krājumu, spēj to izmantot); 

3) Sadarbība (sadarbība ar bibliotekāru, sadarbība ar izglītības iestādēm); 

4) Digitālā pratība (pieejama informācija par abonētajām datubāzēm u.c. 

resursiem, virtuālās izstādes). 
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Tā kā atskaites periodā bija mazāka sadarbība ar izglītības iestādēm un notika mazāk 

pasākumu skolēniem klātienē, tad mazāk caurviju prasmes tika īstenotas, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem.  

7.6. Veiksmes stāsts 

Pirms valsts svētkiem Bērnu apkalpošanas nodaļa realizēja akciju “Latvijas 103 nokrāsas” 

sadarbībā ar Latvijas publiskajām bibliotēkām.  

Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa no 4.oktobra līdz 29.oktobrim aicināja 

ikvienu piedalīties foto akcijā “Latvijas 103 nokrāsas”. Akcijas ietvaros aicinājām izdrukāt 

mājaslapā publicētu lapu un izgriezt Latvijas kontūru. Rezultātā tika iegūts rāmis, kuru var 

aizpildīt ar jebkuru ainavu pēc izvēles, parādot, cik skaista ir Latvija.   

 

“Latvijas 103 nokrāsas” dalībnieku fotogrāfijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzaicinājums piedalīties akcijā tika nosūtīts arī visām Latvijas reģionu galvenajām 

bibliotēkām ar lūgumu nodot informāciju par akciju publiskajām bibliotēkām Latvijas 

pagastos. Dažas bibliotēkas informēja par akciju arī savus apmeklētājus, saņēmām 

fotogrāfijas no Ilzenes pagasta un Stendes pagasta iedzīvotājiem, kuri norādīja, ka 

uzzinājuši par akciju vietējā bibliotēkā.  

Lielāko daļu fotogrāfiju iesūtīja tieši bibliotekāri. Kopumā akcijā piedalījās 32 dalībnieki, 

tika saņemtas 113 fotogrāfijas – no Liepājas, Pāvilostas, Talsiem, Stendes, Rēzeknes, 

Valdemārpils, Ilzenes, Annas pagasta, Dundagas pagasta, Džūkstes, Jaunlaicenes, 

Jaunsaules, Kandavas, Limbažiem u.c. Latvijas vietām. No bibliotekāriem tika saņemtas 
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labas atsauksmes par akciju “Latvijas 103 nokrāsas”, norādot, ka šī akcija esot raisījusi 

pozitīvas emocijas šajā saspringtajā laikā: 

• Ina Balaņuka, Annas bibliotēkas vadītāja: “Priecājos, ka ir iespēja piedalīties 

projektā un kopīgi veidot izstādi "Latvijas 103 nokrāsas". Ļoti jauka ideja.” 

• Valda Ozoliņa, Brocēnu pašvaldības bibliotēkas vadītāja: “Paldies par ideju 

īstajā brīdī! Šobrīd tā ir kā uzmundrinājums, kurš ļoti nepieciešams!” 

• Ilzenes bibliotēkas aktīvā lasītāja Kate: “Paldies par jūsu interesanto ideju un 

to, ka iesaistāt visus!” 

Novembrī saņemtās fotogrāfijas tika ievietotas Smiltenes bibliotēkas Facebook lapā, 

lai ikvienam būtu iespēja aplūkot Latvijas dažādību un skaistumu. Tāpat daļa fotogrāfiju 

tika izliktas Bērnu apkalpošanas nodaļas logos kā sveiciens iedzīvotājiem valsts svētkos.  

Izstāde “Latvijas 103 nokrāsas” 

 

7.7. Infrastruktūras uzlabojumi 

Atskaites periodā Bērnu apkalpošanas nodaļā iegādāti divi grāmatu namiņi. Tie 

vizuāli labi pieskaņoti jau esošajām bērnu grāmatu kastēm un kopā veido jauku bērnu 

stūrīti, kā arī rada mūsdienīgu kopējo interjera noskaņu. Uz namiņu jumta līstēm iespējams 

izvietot grāmatas. Bērni labprāt iet namiņos, slēpjas tajos un spēlējas. 

Grāmatu namiņi 
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Tāpat šajā laikā ar tāfeļu līmplēvi tika aplīmēta letes siena, lai bērniem būtu iespēja ar 

krītiņiem zīmēt uz tās. 

Tāfeles siena 

Bibliotēka piedalījās projektā “Iedvesmas biblioteka”. Projekta ietvaros plānots iegādāties 

interaktīvo ekrānu uz statīva un četras virtuālās realitātes brilles, lai jaunās informācijas 

tehnoloģijas bibliotēkā nodrošinātu mūsdienīgu zināšanu apguvi bērniem saistošā veidā, kā 

arī bērni tiktu iepazīstināti ar jaunajām tehnoloģijām. Diemžēl projekts netika apstiprināts. 

 

7.8. Nozīmīgākie sadarbības partneri 

Bibliotēkai ir veiksmīga sadarbība ar Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēm - PII 

“Pīlādzītis” un Smiltenes vidusskolas pirmsskolas iestādi. Pirms jaunā mācību gada sākuma 

tika sagatavoti seši pasākumi un Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēm tika izsūtīts 

pasākumu piedāvājums 2021./2022. mācību gadam. 2021.gadā turpinājās sadarbība ar 

Smiltenes PII, veidojot pasākumus un iesaistot bērnus zīmējumu konkursos un citās 

bibliotēkas aktivitātēs. Gada sākumā, kad bibliotēkas pasākumus klātienē apmeklēt 

nedrīkstēja Covid-19 ierobežojumu dēļ, Bērnu apkalpošanas nodaļa pirmsskolas un 

sākumskolas grupām piedāvāja virtuālos pasākumus par tēmām “Putni ziemā” (janvārī un 

februārī) un “Ūdens” (martā par godu Pasaules ūdens dienai). Septembrī pirmsskolas 

vecuma bērniem tika īstenota Dzejas dienu aktivitāte “Ceļojums Raiņa dzejas pasaulē”, kas 

notika ārpus bibliotēkas telpām svaigā gaisā. Uz šo pasākumu pieteicās sešas pirmsskolas 

izglītības iestāžu grupiņas. Tāpat pieprasīta bija nodarbība “Iepazīšanās ar bibliotēku”. 

Pateicoties bibliotēkas jaunajai darbiniecei Zanei, laba sadarbība izveidojās arī ar 

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādi. 

Sadarbībā ar Smiltenes novada Kultūras centru tika īstenota kroņu zīmēšanas aktivitāte 

bērniem Mātes dienā, Ugunsdzēsēju un glābēju dienas un Policijas darbinieku dienas 

aktivitātes. Sadarbība ar Kultūras centru ļauj realizēt citāda rakstura pasākumus un sasniegt 
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citas mērķauditorijas, jo publicitātes materiāli tiek veidoti kopīgi. Sadarbībā ar Kultūras 

centra mākslinieci tika veidots telpu noformējums uz Ziemassvētkiem. 

Tradicionāla bija Bērnu apkalpošanas nodaļas dalība labdarības akcijā “Balta, balta mana 

sirds” 1.jūnijā. Tā ik gadu notiek sadarbībā ar Smiltenes novada Kultūras centru. 2021.gadā 

Kultūras centrs izdomāja tēmu “Lotes piedzīvojumi Smiltenē”, savukārt biblioteka 

piemeklēja aktivitātes, kas atbilstu šai tēmai. Kultūras centrs nodrošināja arī brīvprātīgos 

palīgus, kas bija ļoti svarīgi un vajadzīgi, jo tajā laikā bibliotēkas nodaļā strādāja tikai viens 

darbinieks. 

Atskaites periodā bija veiksmīga sadarbība ar novada mazajiem uzņēmējiem, kuri 

nodrošināja balviņas konkursu, viktorīnu un citu aktivitāšu dalībniekiem. Balviņas piešķīra 

“Very Berry”, SIA “Ozolu maize”, “Raunas ķiploks”, saimniecība “Kalnagrīvas”. Šādā 

veidā tiek popularizēti vietējie uzņēmēji, kā arī piesaistīti konkursu dalībnieki – cilvēki 

labprāt piedalās, ja ir saistoša un nozīmīga balva. Tāpat konkursu rīkošanu atbalsta 

Smiltenes novada pašvaldība, piešķirot dalībniekiem pašvaldības suvenīrus. 

Veiksmīga sadarbība bibliotēkai ir ar vietējo rokdarbnieci Ilzi Haku, kura piedāvā savus 

adījumus bibliotēkas izstādēm. Šogad izstādē tika izlikti Ilzes adītie dārzeņi, augļi un sēnes, 

savukārt pirms trim gadiem – adītas rotaļlietas. 

7.9. Problēmas bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem 

2021. gadā Bērnu apkalpošanas nodaļai ievērojami samazinājās sadarbība ar izglītības 

iestādēm. Galvenais iemesls - ārkārtējās situācijas ieviešana valstī, pulcēšanās ierobežojumi 

un epidemioloģisko prasību ievērošana. Apmeklētājiem tika piedāvāts ierobežots 

pakalpojumu klāsts, galvenokārt informācijas resursu saņemšana un izsniegšana. Tādējādi 

samazinājās apmeklētāju skaits, ko ietekmēja Covid-19 ierobežojumi, tai skaitā prasība 

uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, apmeklējot 

bibliotēku bērniem no 12 gadu vecuma, un prasība ierasties kopā ar vienu no vecākiem 

mazākiem bērniem. 

Vislielākās problēmas tas radīja darbā ar bērniem un jauniešiem, kuriem bibliotēka 

pārsvarā ir brīvā laika pavadīšanas vieta. Nākotnē būs jāveic liels darbs, lai atjaunotu bērnu 

un jauniešu interesi par bibliotēku. 

Iepriekšējos gados liela daļa pusaudžu nāca uz bibliotēku pavadīt šeit savu brīvo laiku pēc 

skolas. Atskaites periodā tas bija liegts, un tas atstāja ietekmi uz kopēju apmeklētāju skaitu. 

Šajā sarežģītajā laikā pusaudžiem ir citas prioritātes, citi brīvā laika pavadīšanas veidi, un 

bibliotēkai viņu ikdienā ir mazāka loma. Tie bērni, kuri iepriekš nāca pēc bibliotēkas 

resursiem, turpināja nākt arī 2021.gadā. Savukārt tie bērni, kuri pavadīja šeit brīvo laiku, 

2021.gadā nav bijuši bibliotēkā. 

Klātienes apmeklējumu samazināšanās radīja jaunu izaicinājumu – sasniegt bērnus un 

pusaudžus citos veidos, piemēram, virtuāli. Tādēļ tika veidotas virtuālas viktorīnas, 

konkursi un akcijas, lai atgādinātu par bibliotēku un “ievilinātu” bērnus bibliotēkā. 

Piemēram, lielisks “ievilinātājs” bija “Krāsainā nedēļa” un “Policijas diena”, kad bērniem 

bija jāatnāk, jāveic pavisam neliels uzdevums un par to tika saņemta balviņa. Dāvanas un 

balvas ir ļoti motivējošs faktors bērniem paredzētās aktivitātēs.  
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Arī šī gada viens no lielākajiem Bērnu apkalpošanas nodaļas izaicinājumiem bija bērnu un 

pusaudžu samazinātā interese par grāmatu lasīšanu. Novērojumi liecina, ka bērni ir ļoti 

noslogoti skolās un ārpusskolas nodarbībās (interešu pulciņos, mūzikas un mākslas skolā, 

sporta skolā), līdz ar to gan bibliotēkas apmeklējumam, gan grāmatu lasīšanai atliek maz 

laika. Šogad šī tendence bija ļoti izteikta.  

Vislielākās grūtības ir iesaistīt pasākumos tieši pusaudžus, jo šajā vecumā lielai daļai 

pusaudžu grāmatu lasīšana un bibliotēkas apmeklēšana nav aktuāla. Jādomā par tēmām, kas 

varētu viņus ieinteresēt, un veicināt vēlmi atnākt uz bibliotēku vai piedalīties bibliotēkas 

rīkotajās aktivitātēs. 

Ik gadu problēmas sagādā darbs ar parādniekiem. Nav vienkārši atgūt grāmatas no 

lasītājiem – kavētājiem. Parasti tās ir lasītāju pieprasītas grāmatas, kā arī skolu programmās 

ieteicamā literatūra. Darbā ar parādniekiem vispopulārākā metode ir īsziņu sūtīšana un 

zvanīšana uz lietotāju norādītajiem tālruņa numuriem. Šīm metodēm lielāki panākumi būtu 

tad, ja uzrādītā informācija būtu nekļūdīga vai nebūtu novecojusi. Bieži bērnu uzrādītie 

telefona numuri vairs neeksistē vai pieder jau citiem lietotājiem. Arī saziņa ar bērnu 

vecākiem ne vienmēr ir veiksmīga. Tādēļ saraksti ar skolēniem – parādniekiem tiek sūtīti 

arī uz skolām. Sadarbībā ar skolotājiem tiek nodota informācija bērniem. 

7.10. Secinājumi 

1. Lielu ietekmi uz bibliotēkas darbu, plānotajiem pasākumiem un statistiskajiem 

rādītājiem ir atstājuši Covid-19 pandēmijas ierobežojumi, tas atstājis ietekmi uz 

bibliotēkas statistikas rādītājiem. Arī turpmāk bibliotēkai ir jādomā par jauniem, 

alternatīviem piedāvājumiem, lai nepazaudētu savus klientus šajā sarežģītajā laika 

posmā. 

2. Jāturpina darbs pie jaunu lietotāju piesaistes un “pazaudēto” lasītāju atgūšanas. 

3. Jāizstrādā un vasarā jānosūta pirmsskolas izglītības iestādēm jaunā mācību gada 

pasākumu piedāvājums.  

4. Jāturpina veidot projekta “Grāmatu starts” nodarbības “Pūčulēna skoliņa”, 

tādējādi piesaistot jaunus lasītājus. 

5. Jāatjauno māmiņu iknedēļas tikšanās “Skanīgais bērnu rīts”. 

6. Nākamgad jāturpina izmantot mūsdienīgi saziņas līdzekļi ar mērķauditoriju. 

7. Nepieciešams papildināt telpas ar mūsdienīgiem un bērnu uzmanību piesaistošiem 

interjera risinājumiem (veclaicīgās gleznas jānomaina pret dekoratīvām sienas 

uzlīmēm, mūsdienīgas IT). Jānodrošina adekvāta gaisa temperatūra vasaras 

mēnešos. 

8. Nākamā gada mērķis – samazināt statistikas rādītāju lejupslīdi. 

8. NOVADPĒTNIECĪBA 

8.1. Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda p rioritātes 

2021.gadā novadpētniecības darbā turpinājās labi iesāktā sadarbība ar Smiltenes novada 

muzeju, apmainoties ar informāciju, veidojot kopīgas izstādes, izstrādājot vienotu 

klasifikāciju materiāliem un fotogrāfijām gan Smiltenes bibliotēkā, gan Smiltenes novada 
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muzejā. Sadarbība turpinājās ar novadpētniecības entuziastiem, meklējot un precizējot 

informāciju par vēsturiskiem Smiltenes notikumiem un faktiem, apkopojot atmiņu stāstus 

par izciliem novadniekiem, kā arī kopīgi, ar viņu atbalstu, veidojot izstādes. Ļoti 

veiksmīgas un vajadzīgas izrādījās bibliotēkas organizētās apmācības Smiltenes novada 

iedzīvotājiem dzimtās pētniecībā. 

 

8.2. Novadpētniecības krājums 

Novadpētniecības krājumu veido 172 eksemplāri grāmatas, brošūras, bukleti un 99 mapes 

un albūmi par Smiltenes novadu un novadniekiem. Krājums papildinājies ar 16 jauniem 

eksemplāriem.  

 

Uz 01.01.2018. Uz 01.01.2019. Uz 01.01.2020. Uz 01.01.2021. Uz 01.01.2022. 

124 eks.  125 eks.  149 eks.  156 eks. 172 eks. 

Izsniegums  no Novadpētniecības krājuma 

Gads Lasītavā Uz mājām Kopā Krājuma apgrozījums 

2017 105 11 116 1 

2018 199 49 248 2 

2019 230 35 265 1,8 

2020 74 4 78 0,5 

2021 90 19 109 0,6 

 2021.gadā Novadpētniecības krājums ir papildināts ar vairākām nozīmīgām un 

interesantām grāmatām par Smiltenes novada muižu vēsturi – Imanta Lancmaņa 

“Vidzemes muižu arhitektūra” (dāvinājums no Rundāles pils muzeja) un Vitolda 

Mašnovska “Muižas Latvijā” 3.sējumu. Novadpētniecības krājums papildināts arī ar  

unikālu eksemplāru – novadnieka  Pētera Sausnīša (Pētera Ētera) 1930.gadā paša izdoto 

pirmo nelielo dzejas krājumu “Sirds un saule”. Jaunieguvumi - 5 video materiāli no 

Latvijas Nacionālā arhīva. 

Interesants papildinājums Novadpētniecības krājumam – Ineses Upmales atmiņas par savu 

vectēvu – fotogrāfu Arnoldu Oskaru Pirro un Rasmas un Andreja Petrovu atmiņas par 

barikāžu laiku. Atmiņu stāsts ievietots 2021. gada 20.janvārī 

https://smiltene.lv/blog/class/barikadem-30-atminu-stasts-rasma-un-andris-petrovi-

milestiba-pret-tevzemi-tapat-ka-puke-jakopj/ un Smiltenes Novada domes Vēstis. –Nr.1 

(2021, 22.janvāris), 16.lpp. 

https://smiltene.lv/blog/class/barikadem-30-atminu-stasts-rasma-un-andris-petrovi-milestiba-pret-tevzemi-tapat-ka-puke-jakopj/
https://smiltene.lv/blog/class/barikadem-30-atminu-stasts-rasma-un-andris-petrovi-milestiba-pret-tevzemi-tapat-ka-puke-jakopj/
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Ļoti gaidīts bija Valkas novada Centrālas bibliotēkas rīkotais  Novadpētniecības mācību 

seminārs “Novadpētniecības mapju aprakstīšana BIS Alise”. Iegūtās zināšanas jau 

pielietoju savā darbā un no 1.decembra esmu sākusi aprakstīt bibliotēkas Novadpētniecības 

krājumā  esošas mapes BIS ALISE. 

Pārskata periodā Novadpētniecības datu bāzē BIS ALISE pie esošajiem aprakstiem no 

“Ziemeļllatvijas” pievienotas 352 anotācijas, kopējais lappušu skaits 409.  

LNB Digitālajā bibliotēkā publicēti Smiltenes novada pašvaldības laikraksta “Smiltenes 

Novada Domes Vēstis” (kopš augusta “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis) 12 e-varianta 

numuri. 

 

8.3. Novadpētniecības darba popularizēšana 

Informācija par novadpētniecības darbu tiek atspoguļota laikrakstos “Ziemeļlatvija” un 

“Smiltenes Novada Domes Vēstis”, kā arī  interneta vietnēs  

https://smiltene.lv/kultura/biblioteka/ 

 http://novadpetnieciba.blogspot.com/ 

http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/par-novadpetniecibu   

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/ 

 

8.4.Sadarbība novadpētniecības jomā 

Jau vairākus gadus izveidojusies laba sadarbība ar Smiltenes novada muzeju -  gan 

apmainoties ar informāciju, gan to apkopojot, gan veidojot kopīgas izstādes (novadniekiem 

– fotogrāfam A.O.Pirro, dzejniecei un gleznotājai Birutai Žurovskai veltītās izstādes). 

Papildinot jau esošo Smiltenes bibliotēkas Novadpētniecības mapju klasifikāciju, kopā ar 

Ievu Miķi izstrādājām vienotu klasifikāciju teksta un fotogrāfiju materiāliem Smiltenes 

bibliotēkai un muzejam. Tas ikdienā atvieglo darbu, ietaupa laiku, meklējot informāciju, 

fotogrāfijas.  

 

 

No labās Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe un bibliogrāfe Alda Liuke. 

Sadarbība, apmainoties ar informāciju, notiek arī ar Smiltenes novada Tūrisma informācijas 

centru. Interesants bija kopdarbs, mācoties un praktiski strādājot pie Smiltenes kultūrkartes 

https://smiltene.lv/kultura/biblioteka/
http://novadpetnieciba.blogspot.com/
http://biblioteka.valka.lv/lv/novadpetnieciba/par-novadpetniecibu
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/
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veidošanas, KSMP rīkoto kursu “Kultūras resursi un iespējas jaunajā Smiltenes novadā” 

laikā. 

Lai aktualizētu un pievērstu sabiedrības uzmanību, 2021.gadā īpaši tika akcentēta tēma - 

sapnis par jaunu bibliotēku Smiltenē. Sadarbībā ar Smiltenes pašvaldības Kultūras, sporta 

un mūžizglītības pārvaldi tika izveidota izstāde “Ceļā - uz Smiltenes gaismas pili”. Izstāde 

tika eksponēta uz Pils ielas 9 sētas. Nākotnē šajās telpās plānots izvietot bibliotēku. Izstādē 

varēja aplūkot dažādas arhitektu skices no projektiem, kuri, diemžēl, netika realizēti, kā arī 

interesantākie bērnu zīmējumi, kas tika iesūtītu konkursam “Sapnis par bibliotēku”. 

Aizvadītajā gadā tika meklēta un apkopota informācija par Pils ielu 9. 

Turpinās sadarbība ar Smiltenes novadpētniecības entuziastiem.  

 

Ko kreisās: Inese Upmale, bibliogrāfe Alda Liuke un Gatis Samučonoks 

Sadarbībā ar Smiltenes novada muzeju un smiltenieti Agni Žurovski, izlikām dzejnieces un 

gleznotājas Birutas Žurovskas 90.dzimšanas dienai veltītu izstādi.  

No Novadpētniecības krājuma aizsūtīju fotogrāfiju failus un materiālus par Pēteri Ēteri 

priekš Letonika.lv notikumu kalendāra. 
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Informācija par novadniekiem – jubilāriem katru gadu tiek publicēta Novadpētniecības 

blogā https://novadpetnieciba.blogspot.com/ 

 

8.5.Jauninājumi novadpētniecības darbā 

Kā jauninājumu novadpētniecības darbā noteikti gribu minēt sadarbības rezultātā izstrādāto 

vienoto klasifikāciju teksta materiāliem un fotogrāfijām Smiltenes bibliotēkai un Smiltenes 

novada muzejam. 

Interesanta bija ekspozīcija, kas bija veltīta mūsu novadniekam Arnoldam Oskaram Pirro. 

Fotogrāfs, kurš visu savu mūžu, godprātīgi strādājot un fotografējot Smilteni, iemūžinot 

iedzīvotājus un viņu sadzīvi gan priekos, gan bēdās, radījis unikālas kultūrvēsturiskas 

liecības par mūsu pilsētu un cilvēkiem no pagājušā gadsimta sākuma līdz pat 1940.gadu 

beigām. Atzīmējot viņa jubileju, sadarbība ar Inesi Upmali – A.O.Pirro mazmeitu, 

izveidojām viņam veltītu izstādi. Jaunums – kopā ar izstādē izliktajām A.O.Pirro 

uzņemtajām senajām Smiltenes fotogrāfijām, stendos tika eksponētas A.O.Pirro personīgās 

lietas ar īpašajiem stāstiem par katru priekšmetu, kā arī izstādi papildināja ekrānā 

apskatāmais video stāsts par A.O.Pirro. 

https://www.youtube.com/watch?v=gd23wOphgqw 

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/videos/arnolds-oskars-pirro-25042021-

16071949-fotogr%C4%81fs-kur%C5%A1-visu-savu-m%C5%AB%C5%BEu-

godpr%C4%81t%C4%ABgi-/898725210912266/ 

                 

 

Atsauksmes par Arnoldam Oskaram Pirro veltīto izstādi: 

 

https://novadpetnieciba.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gd23wOphgqw
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/videos/arnolds-oskars-pirro-25042021-16071949-fotogr%C4%81fs-kur%C5%A1-visu-savu-m%C5%AB%C5%BEu-godpr%C4%81t%C4%ABgi-/898725210912266/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/videos/arnolds-oskars-pirro-25042021-16071949-fotogr%C4%81fs-kur%C5%A1-visu-savu-m%C5%AB%C5%BEu-godpr%C4%81t%C4%ABgi-/898725210912266/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/videos/arnolds-oskars-pirro-25042021-16071949-fotogr%C4%81fs-kur%C5%A1-visu-savu-m%C5%AB%C5%BEu-godpr%C4%81t%C4%ABgi-/898725210912266/
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Liels prieks un gandarījums bija par iespēju sniegt zināšanas Smiltenes novada 

iedzīvotājiem dzimtas izpētē. Pēdējos gados pieaugusi sabiedrības interese par dzimtas 

koka veidošanu. Dzimtas pētniecība ir aizraujošs process. Izzinot savas ģimenes vēsturi, 

mēs varam uzzināt daudz interesantu faktu un labāk izprast paši sevi. Pirmo reizi Smiltenes 

bibliotēka noorganizēja 5 “Dzimtas detektīva Smiltenē” praktiskās nodarbības klātienē un 

arī attālināti lektores Lindas Lielvārdes vadībā. Mācoties un praktiski darbojoties,  

dalībnieki ar lielu aizrautību un azartu pētīja un meklēja savus senčus un radus vairākās 

paaudzēs. Bija arī pārsteigumu momenti – izpētes rezultātā atklājās līdz šim nezināmas 

radnieciskās saites starp dalībniekiem. Kursiem beidzoties, dalībnieki turpina sazināties, 

palīdz viens otram meklējumos, kā arī kopīgi priecājas par jauniem atklājumiem. Pavisam 

pieteicās 14 dalībnieki. 

Par kursu nepieciešamību liecina ieraksti Bibliotēkas atsauksmju grāmatā: 
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Un nobeigumā “Dzimtas detektīvu” lektores Lindas Lielvārdes atsauksme un vēlējums: 

 

 
 

Pateicoties šiem kursiem, esam ieguvuši 3 jaunus lasītājus. 

                            

  Lektore Linda Lielvārde                          Smiltenes Dzimtas detektīvi 
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8.6.Novadpētniecības darba problēmas, to risinājumi 

Galvenā problēma - liels darba apjoms un laikietilpība. Lai gan jau iepriekšējā gadā tiek 

laicīgi plānoti veicamie darbi un pasākumi, bieži neplānoti un īsā laika posmā jāspēj 

paveikt neiespējamo, lai sameklētu  un apkopotu kādu nepieciešamo informāciju un 

materiālus. 

 

8.7.Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Lai saglabātu lokālo kultūras mantojumu, apkopotu savāktos materiālus vienkopus, 

veicinātu izpratni par to  nozīmi un vērtību un nodrošinātu tiem globālu pieejamību, 

nākotnē būtu vajadzīga vienota virtuālā platforma (izveidota kopā ar KSMP 

struktūrvienībām). 

Lai iesaistītu un ieinteresētu skolēnus novadpētniecībā, nepieciešams sadarboties 

bibliotēkai ar skolu. Skolēnos interesi par novadpētniecību var veicināt skolotāji, aicinot 

viņus pierakstīt vecāku un vecvecāku atmiņu stāstus gan par savu dzimtu, gan laiku, kurā 

viņi dzīvojuši. Materiālus apkopojot, vizuāli papildinot ar fotogrāfijām, veidojas laikmeta 

liecības. 

Neskatoties uz pandēmiju un dažādiem aizliegumiem, gads ir bijis piepildīts ar 

interesantām izstādēm, labu sadarbību starp KSMP, tās struktūrvienībām, skolām, radošiem 

novadniekiem un novadpētniecības entuziastiem. Sadarbojoties varam izdarīt daudz vairāk 

un kvalitatīvāk. Esam pilnveidojušies paši un esam devuši zināšanas mūsu novada 

iedzīvotājiem.  

9.PROJEKTI 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) izsludinātajam projektu 

konkursam “Iedvesmas bibliotēka” sadarbībā ar pašvaldības Attīstības un plānošanas 

nodaļu tika  iesniegti divi projekti: 

• Bibliotēka pilsētvides ārtelpā, plānotās izmaksas 15705 eiro 

o Plānots izvietot āra bibliotēkas skapi Vecajā parkā, tādējādi nodrošinot 

iedzīvotājiem iespēju pastaigas laikā pārlapot kādu grāmatu, veicinot 

tradicionālo lasīšanu. Kā arī plānots izvietot viedo soliņu pilsētas bērnu 

laukumā, kas nodrošinās ne tikai iespējas uzlādēt elektroniskās ierīces, bet arī 

iestrādātais audioskaļrunis soliņā ļaus atskaņot pasakas bērnu auditorijai, 

tādējādi ieviešot viedos, modernos risinājumus ārtelpā. Blakus soliņam plānots 

novietot interaktīvo paneli ar burtiem Braila rakstā, lai uzzinātu par 

neredzīgajiem un cienītu šādu cilvēku klātbūtni sabiedrībā. 

• Interaktivitāte Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā, plānotās 

izmaksas 7604 eiro: 

o plānots iegādāties interaktīvo ekrānu uz statīva un četras virtuālās realitātes 

brilles, lai jaunās informācijas tehnoloģijas bibliotēkā nodrošinātu mūsdienīgu 

zināšanu apguvi bērniem saistošā veidā, kā arī bērni tiktu iepazīstināti ar 

jaunajām tehnoloģijām. 

https://www.gaisma.lv/lv/projekts/iedvesmas-biblioteka
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Projekti netika atbalstīti. 

Smiltenes ESIP projekts sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju - Eiropas 

Valodu dienai veltīti pasākumi “Valodas – saziņas tilts uz pasauli”: Eiropas Valodu diena 

2021” Smiltenes vidusskolas 7.c, 8.b. un 10. klasēs. Izmaksas 25 eiro un balviņas. Projekts 

atbalstīts. 

10. PUBLICITĀTE 

Katras bibliotēkas identitāte veido tās publisko tēlu. Bibliotēkas tēls rada priekšstatu par to, 

kā mainās bibliotēkas loma sabiedrībā, tāpēc, lai informētu sabiedrību par bibliotēkas 

pakalpojumiem, bibliotēka izmanto dažādas publicitātes formas. 

Par Smiltenes novada bibliotēkas aktualitātēm, pakalpojumiem un funkcijām vietējie 

iedzīvotāji tiek informēti, publicējot informāciju Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā 

www.smiltenesnovads.lv sadaļā “Bibliotēkas”, bibliotēkas Facebook lapā, Instagram kontā, 

laikrakstā “Ziemeļlatvija”, portālā ziemellatvija.lv un Smiltenes novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Smiltenes novada Pašvaldības Vēstis”. Informācija tiek publicēta 

par publiskajām bibliotēkām Smiltenē un novada pagastos. No jūlija publicējamās 

informācijas apjoms palielinājās, jo Smiltenes novadā tika iekļauti arī Raunas un Apes 

novadi, tādējādi tika publicēta informācija arī par Apes, Vidagas, Gaujienas, Trapenes, 

Raunas, Rozes, Drustu, Gatartas bibliotēkām.  

Pērn Bilskas, Blomes, Birzuļu un Palsmanes bibliotēkai bija atsevišķas Facebook lapas, un 

visa informācija no šīm lapām tika pārpublicēta arī Smiltenes novada bibliotēkas Facebook 

lapā. Gada sākumā pagastu bibliotēku Facebook lapas tika apturētas un vēlāk arī dzēstas. 

Visa informācija tika publicēta  vienuviet – Smiltenes novada bibliotēkas lapā, nodrošinot 

iestādes vienotību. Šobrīd atsevišķas Facebook lapas ir Raunas un Drustu bibliotēkām, 

kuras kā struktūrvienības Smiltenes novada bibliotēkai pievienojās 01.01.2022. 

Publicējot informāciju par Smiltenes novada bibliotēkas aktualitātēm Instagram kontā, tiek 

ievēroti ierakstu publicēšanas koncepti – publicēt vismaz 1-2 ierakstus nedēļā; 

publicējamais materiāls ir vizuāli pievilcīga fotogrāfija vai video.  

Pieaudzis ir Smiltenes novada bibliotēkas Facebook un Instagram kontu sekotāju skaits.  

 

 Sekotāju skaits uz 

31.12.2020. 

Sekotāju skaits uz 

31.12.2021. 

+/- % pret 

iepr.gadu 

Facebook 552 740  

Instagram 161 310  

 

Decembrī Smiltenes novada bibliotēkai tika izveidots Youtube konts, kurā publicēti dažādi 

bibliotēkas veidoti video. Pārskata sagatavošanas brīdī visskatītākais video ir Bilskas 

bibliotēkas veidotā Ziemassvētku dekoru veidošanas videopamācība “Grāmatu otrā elpa”. 

Bibliotēkas Youtube kontā pieejami arī bibliotēkas organizēto tiešsaistes apmācību 

videoieraksti.  

https://www.youtube.com/channel/UC1ew53TkTTKwmwvnyd2LWGQ
https://www.youtube.com/watch?v=qoofNEKbKnM
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Sabiedrības informēšana par bibliotēkas aktualitātēm tīmeklī nodrošina bibliotēkas 

atpazīstamību un piesaista sabiedrības uzmanību. Regulāra informācijas publicēšana 

tīmeklī ļauj ātrāk un ērtāk nodot informāciju interesentam. 

Atskaites periodā publicitātei vairāk tika izmantoti interaktīvi risinājumi, vairāk veidoti 

video un attēli ar kustīgiem elementiem. Šādi publicitātes materiāli vairāk piesaista 

uzmanību, ir interesantāki un mūsdienīgāki. Arī apsveikums Latvijas proklamēšanas 

gadadienā tika veidots video formātā.  

Smiltenes novada bibliotēka un tās Bērnu apkalpošanas nodaļa popularizē piedāvātos 

pakalpojumus un pasākumus, veidojot dažādus drukātos materiālus – afišas, informācijas 

lapiņas. Informācija par jaunākajām grāmatām regulāri tiek izvietota mājaslapā 

www.smiltenesnovads.lv un Smiltenes novada bibliotēkas Facebook lapā un Instagram 

kontā, kā arī katru mēnesi tiek veidots jauno grāmatu plakāts, kas tiek izvietots bibliotēkas 

telpās. 

Pasākumu un izstāžu afišas tiek izvietotas pilsētvidē, kā arī nosūtītas tieši mērķauditorijām, 

piemēram skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm. Tāpat afišu elektroniskās versijas tiek 

izplatītas bibliotēkas sociālajos tīklos, nosūtītas Smiltenes novada Informācijas un tūrisma 

centram, publicētas mājaslapā, kā arī digitālajā stendā Smiltenes centrā.  

2021. gadā liela uzmanība tika pievērsta bibliotēkas publicitātei interneta resursos. Jaunāko 

informāciju par bibliotēkas darbu Covid-19 apstākļos bija nepieciešams vairākkārt 

aktualizēt ikreiz, kad tika ieviestas izmaiņas ierobežojumos. Aktīvāk tika popularizēta 

informācija par attālinātajiem pakalpojumiem – 3td e-grāmatu bibliotēku, abonētajām 

datubāzēm, brīvpieejas elektroniskajiem resursiem, iespējām reģistrēties bibliotēkā 

attālināti. 

Arī turpmāk jāturpina izmantot mūsdienīgi saziņas līdzekļi ar mērķauditoriju, lietojot īsu, 

uzmanību piesaistošu un skatītāju/lasītāju iesaistošu vēstījumu. Publicētajiem attēliem ir 

jābūt kvalitatīviem, kas nereti ir problēma pagastu bibliotēku publicitātes materiālos. 

Svarīgi ir ievērot publikāciju regularitāti, kas palīdz auditorijai atgādināt par bibliotēkās 

notiekošo, kā arī aktīvi jāstrādā pie jaunu sekotāju piesaistīšanas, ne tikai esošo sekotāju 

informēšanas par bibliotēkas aktivitātēm. 

2020. gadā, ciemojoties pie Kornēlijas Apškrūmas, viņa bibliotēkas darbiniecēm uzticēja 

dzejoli ”Atvadu vārdi Smiltenei” ar vēlējumu to publicēt, kad viņas vairs nebūs. Dzejniece 

vienmēr ir uzsvērusi, ka Smiltene viņai ir īpaši mīļa… Izsakot visdziļāko līdzjūtību 

dzejnieces piederīgajiem un viņas talanta cienītājiem, bibliotēkas Facebook kontā tika 

publicēts šis dzejolis pēc sēru vēsts saņemšanas. Ziņas skatījumu skaits sniedzas pāri par 

14300, 185 dalījušies ar šo ziņu. 

Publikāciju saraksts 1. pielikumā. Publikāciju izgriezumi brošēti atsevišķā sējumā kā šī 

pārskata pielikums. 

11. SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

Sadarbības veicināšana starp Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes 

struktūrvienībām, ar partneriem (pašvaldība, NVO, nozaru organizācijas, projekti) 

Smiltenes novada bibliotēkas 2021.gada plānā tika izvirzīta kā 1.prioritāte. 
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Bilskas bibliotēkas vadītāja D.Lapiņa uzsver, ka kopīgi rīkot pasākumus ir daudz vieglāk 

un ātrāk nekā katram atsevišķi. Vēl jo vairāk tāpēc, ka pagastos katrā struktūrvienībā ir pa 

vienam darbiniekam. Piemēram, veidojot ciemata kopējo noformējumu svētkos, katrs 

darbinieks nāk ar savām idejām un ieteikumiem un kopīgi veic noformējumu. Kopīgi 

veidojot noformējumu nesanāks situācija, ka vienā vietā izskatās savādāk, bet otrā vēl 

savādāk. 

Grundzāles bibliotēka sadarbībā ar biedrību “Grundzāle 2010” (projekts) organizējusi 

pagasta iedzīvotājiem izglītojošu pasākumu “Skaistums glābs pasauli!”. 

Variņu bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar Variņu pamatskolu un PII “Saulīte”. Cik nu 

ierobežojumi ļāvuši, grupiņas nākušas uz bibliotēku aplūkot izstādes vai vienkārši apciemot 

bibliotekāru. Ļoti bieži, paši izveidojuši darbiņus un atnesuši uz bibliotēku, lai izstāžu 

stends nepaliktu tukšs. Joprojām Variņu bibliotēkai sadarbība neveidojas ar tautas namu. 

Kāpēc? Grūti atbildēt. Pirms tam bijis vismaz kāds pasākums, kas organizēts sadarbībā, 

taču sākoties vīrusa uzliesmojumam - viss pazudis. Nav bijis piedāvājumu vai ierosinājumu 

tieši no kultūras nama, taču bibliotēka centusies plānot dažādas aktivitātes arī bez tautas 

nama palīdzības. Protams, svarīgi ir sadarboties vienam ar otru, bet šis laikam nebūs tas 

gadījums, atzīst bibliotēkas vadītāja. Turpinās sadarbība ar pašvaldību. Pagasta pārvalde 

ļoti palīdz ar dokumentu nogādi uz/no Smilteni.  Laba sadarbība arī ar citām novada 

bibliotēkām saistībā ar SBA apmaiņu. Diemžēl, tā sanāk tikai ar tuvākajām novada 

bibliotēkām - Palsmani un Smiltenes bibliotēku.  

Vairākas bibliotēkas minējušas, ka seminārs “ Kultūras resursi un iespējas jaunajā 

Smiltenes novadā” ir bijis sadarbību veicinošs. Tā piemēram, Brantu bibliotēka sadarbībā 

ar Smiltenes TIC vadītāju Modri Apsīti veica Brantu pagasta kultūras kartēšanu. Tāpat 

Lobērģu bibliotēka kopā ar citām novada bibliotēkām un kultūras iestādēm jūnijā piedalījās 

šajā seminārā, piedāvājot paskatīties uz Lobērģiem kā uz vietu, kur satiekas dažādi vēstures 

periodi un šīs liecības joprojām ir atrodamas reālā laika vidē. 

Smiltenes bibliotēka 

Tabula. Sadarbība Smiltenes bibliotēkā. 2021. 

Sadarbības partneris Piezīmes 

Smiltenes pirmsskolas 

izglītības iestāde “Pīlādzītis” 

Sagatavoti un piedāvāti seši pasākumi. Sagatavoti 

virtuāli pasākumi par tēmām “Putni ziemā” (janvārī un 

februārī) un “Ūdens” (martā par godu Pasaules ūdens 

dienai). Septembrī pirmsskolas vecuma bērniem tika 

īstenota Dzejas dienu aktivitāte “Ceļojums Raiņa dzejas 

pasaulē”, kas notika ārpus bibliotēkas telpām svaigā 

gaisā. Uz šo pasākumu pieteicās sešas pirmsskolas 

izglītības iestāžu grupiņas. Tāpat pieprasīta bija 

nodarbība “Iepazīšanās ar bibliotēku”. Zīmējumu 

izstādes bibliotēkas Baznīcas laukumā 13 logos, 

apsveikumi Senioru dienā. 

Palsmanes pagasta PII  Zīmējumu konkursi u.c. 

Smiltenes vidusskola Eiropas valodu diena septembrī Smiltenes vidusskolas 

7.c, 8.b. un 10. klasēs “Valodas – saziņas tilts uz 

pasauli”: Eiropas Valodu diena 2021.” 
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Nodarbības skolniekiem - informācijas meklēšana 

datubāzēs. 

Smiltenes novada muzejs Veidotas izstādes A.O.Pirro, B.Žurovskai, apmainoties 

ar informāciju, materiāliem. Izstrādāta bibliotēkai un 

muzejam kopīga novadpētniecības materiālu 

klasifikācija. 

Smiltenes TIC Kopīgs darbs un informācijas apmaiņa, veidojot 

Kultūrkarti semināra “Kultūras resursi un iespējas 

jaunajā Smiltenes novadā” laikā 

Smiltenes Mākslas skola Izliktas 3 izstādes bibliotēkā: “Ieraudzīt sevi…”, “Mēs 

esam…”, audzēkņa Kārļa Broža “Iedvesmas mirkļi” 

Laikraksts “Ziemeļlatvija” Regulāras publikācijas par pasākumiem, izstādēm, 

jaunajām grāmatām 

Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrija 

Atbalstīja Eiropas Valodu dienai veltītu pasākumu 

“Valodas – saziņas tilts uz pasauli”: Eiropas Valodu 

diena 2021.” 

Europa Direct informācijas 

centrs Valmierā 

Informācijas apmaiņa 

Smiltenes novadpētniecības 

entuziasti 

Organizējot izstādes,  informācijas apmaiņa, datu 

precizēšana 

Smiltenes novada radošie 

iedzīvotāji 

Astoņas izstādes 

TLMS Smiltene Nav izliktas izstādes 

Valkas novada Centrālā 

bibliotēka 

Ļoti cieša konsultatīva sadarbība ar VNCB direktori 

L.Teteri administratīvos un aktuālos nozares 

jautājumos, kā arī valstī noteikto ierobežojumu 

piemērošanā bibliotēku darbā. Intensīva SBA apmaiņa 

– saņemts no VNCB 100, izsniegts 51 

AS Swedbank Pāriet uz nākošo periodu 

Smiltenes novada Kultūras 

centrs 

Īstenota kroņu zīmēšanas aktivitāte bērniem Mātes 

dienā, Ugunsdzēsēju un glābēju dienas un Policijas 

darbinieku dienas aktivitātes, labdarības akcija “Balta, 

balta mana sirds”. Sadarbība ar Kultūras centru ļauj 

realizēt citāda rakstura pasākumus un sasniegt citas 

mērķauditorijas. Bērnu apkalpošanas nodaļā ar 

Kultūras centra mākslinieci tika veidots telpu 

noformējums uz Ziemassvētkiem. Pilsētas svētku 

pasākumi. Dzejas dienu noformējums, apskaņošana, 

kopīga publicitāte. Aizņēmāmies inventāru – molbertus 

izstādei, nodrošināja transportu ar šoferi iegādātā 

inventāra atvešanai u.c. 

Valkas Kultūras nama dziesmu 

draugu kopa “Nāburgi” 

Dzejas dienās Smiltenē ar literāri muzikālu programmu 

“Dzirdēt ar sirdi”. 

Ziedoņa klase Foto orientēšanās spēle dabā pilsētas svētku laikā 

Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde 

Ikdienā aktuālos administratīvos jautājumos un tādu 

bija ļoti daudz 2021.gadā. Bibliotēkas iesaiste Pils ielas 

9 kvartāla attīstības dizaina stratēģijas izstrādes 

procesā. KSMP stratēģiskā dokumenta izstrāde: 

bibliotēku esošās situācijas apzināšana, SVID analīze, 
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izstāde “Sapnis par bibliotēku Smiltenē” 

Kultūras ministrijas Arhīvu, 

bibliotēku un muzeju nodaļa 

Bilskas pagasta bibliotēku tīkla reorganizācijas 

jautājumos, ATR ietekmes uz bibliotēku nozari 

jautājumos, akreditācijas jautājumos 

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca” Sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas nodaļa 

Uzsākta sadarbības plānošana iemītnieku 

“bibliotekārajā aprūpē”, ko pārtrauca valstī noteiktie 

stingrie pulcēšanās ierobežojumi. Nodaļai nogādāta 

2021.gadā norakstītā populārzinātniska un izklaidējoša 

satura periodika, sadarbībā ar bibliotēku iemītniekiem 

Ziemassvētkos demonstrēta filma “Ziemassvētku 

jampadracis”  

Smiltenes novada pašvaldības 

Attīstības un plānošanas nodaļa 

LNB Atbalsta biedrības izsludinātā projektu konkursa 

“Iedvesmas bibliotēka” divu projektu sagatavošanas 

process un iesniegšana. Bibliotēkas iesaiste Pils ielas 9 

kvartāla attīstības dizaina stratēģijas izstrādes procesā. 

Ceļošā izstāde “Klimata pārmaiņu cēloņi” novada 

bibliotēkās. 

Smiltenes novada pašvaldība Smiltenes bibliotēkas nomāto telpu jautājumos, jaunas 

ēkas nepieciešamības pamatojums, LNB Atbalsta 

biedrības izsludinātā projektu konkursa “Iedvesmas 

bibliotēka” divu projektu iesniegšanas apstiprināšana, 

Birzuļu bibliotēkas reorganizācija un Bilskas pagasta 

bibliotēku tīkls, Valkas NCB atkārtota  izvirzīšana 

reģiona bibliotēkas statusam, jauna maksas 

pakalpojuma apstiprināšana, izmaiņas amata vienību 

sarakstā, bibliotēkas struktūra kultūras nozares 

reorganizācijas procesā, Nolikuma apstiprināšana. 

Atbalsts konkursu rīkošanā, piešķirot suvenīrus 

balviņām. Domes sēžu zāle (šobrīd tā ir kultūras centra 

mazā zālē Gaujas ielā 1)  ar datoriem un interneta 

pieslēgumu mūžizglītības nodarbībām un bibliotēkas 

darbinieku apmācībai BIS Alise moduļos. 

LNB Uzziņu un informācijas 

centrs 

Lektors tiešsaistes nodarbībā zoom platformā par 

informācijas meklēšanu Latvijas Nacionālās digitālās 

bibliotēkas kolekcijās  

Letonika.lv Lektors tiešsaistes nodarbībā zoom platformā par 

Letonika.lv piedāvātām iespējām izglītībai un 

bibliotēku lietotājiem 

Novada mazie uzņēmēji Nodrošināja balviņas konkursu, viktorīnu un citu 

aktivitāšu dalībniekiem - “Very Berry”, SIA “Ozolu 

maize”, “Raunas ķiploks”, saimniecība “Kalnagrīvas”. 

Kafijas Draugs, SIA Fotogrāfija ar stāstu konkursa “Paskaties mākoņos” 

atbalstītājs. Ļoti bagātīgas dāvanas, ļoti laba 

komunikācija un atsaucība.  

Sociālās integrācijas valsts 

aģentūras Jūrmalas 

Profesionālā vidusskola 

Nodrošināta kvalifikācijas prakse profesionālās 

tālākizglītības programmā “Datoru lietošana” vienai 

audzēknei 

Gita Mūrniece Ziedojums bibliotēkām, abonējot žurnālu “IR” uz visu 

gadu. 2022.gadam - septiņām novada bibliotēkām 

 



71 

 

Aizvadīta gada oktobrī bibliotēkas vadītāja I.Mežule ar kolēģēm A.Stūri un L.Seržanti 

viesojās Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā 

(pansionātā). Ar vadītāju S.Reiteri tika pārrunātas sadarbības iespējas par iemītnieku 

“bibliotekāro aprūpi”, bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem kopumā. Diemžēl 

pandēmija liedza šo kopējo sadarbību praktiski aizsākt. Gada nogalē uz  pansionātu 

nogādājām no krājuma norakstītos 2019.gada periodikas izdevumus. Tie aptvēra visas 

nozares. Ko saistošu, noderīgu un interesantu varēs atrast ikviens aprūpes nama 

iemītnieks. Kā arī sadarbībā ar bibliotēku pansionāta iemītnieki noskatījās filmu 

“Ziemassvētku jampadracis”. 

 

Smiltenes novada bibliotēkas vadītājas bibliotēkas interešu aizstāvības darbs 

 

• Dalība Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes (KSMP) vadības iknedēļas sapulcēs.  

 

• Dalība Smiltenes novada kultūras, tūrisma, sporta un mūžizglītības nozaru 

starpdisciplinārās attīstības stratēģijas 2020. – 2025.gadam izstrādes darba grupā. 

 

• Dalība sanāksmēs par Smiltenes novada pašvaldības attīstības ieceri Pils ielas 9 

īpašumam Smiltenē, kuru darbs ir saistīts ar īpašuma jeb kvartāla idejas koncepta un 

stratēģijas izstrādi. Kvartālā tiek plānotas telpas bibliotēkai (jūnijs).  

 

• Dalība Smiltenes novada plānošanas dokumentu izstrādes tematiskā darba grupā - 

izglītība, sports, kultūra (maijs). 

 

• Sarunas ar Smiltenes novada domes izpilddirektoru A.Lapiņu par bibliotēkas struktūru 

novadā pēc ATR, par bibliotēkas struktūru pašvaldības nolikumā (aprīlis). 

 

• Pirms pašvaldību vēlēšanām tikšanās ar partiju “Progresīvie”, Zaļo un Zemnieku 

savienības politiskās partijas “Latvijas Reģionu Apvienība” un “Latvijas attīstībai” 

pārstāvjiem par bibliotēku vajadzībām un attīstības iespējām (maijs). 

 

• Tikšanās ar Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieci kultūras un 

sociālajos jautājumos A.Harju par situāciju bibliotēku nozarē, vajadzībām, attīstību un 

finansējumu (augusts). 

 

• Tikšanās ar Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja priekšsēdētāju 

T.Marksu par bibliotēku darbu, vajadzībām un finansējumu (decembris). 

 

• Tikšanās ar  pagastu pārvaldniekiem un reorganizācijas darba grupu kultūras nozares 

reorganizācijas procesā par bibliotēku vietu un nozīmi sabiedrībā, darbinieku amata 

vienībām un amatalgām (septembris). 

 

• Tikšanās ar KSMP vadību un reorganizācijas darba grupu kultūras nozares 

reorganizācijas procesā, strādājot pie jaunveidojamās Kultūras un tūrisma pārvaldes 

nolikuma izstrādes jautājumos par bibliotēkas struktūru, funkcijām un bibliotēkas 

vadītāja pienākumiem un kompetencēm (septembris – novembris). 

 

https://www.facebook.com/SmiltenesSlimnica/posts/3283034831820547
https://www.facebook.com/SmiltenesSlimnica/posts/3283034831820547
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• Sarunas un tikšanās ar KSMP vadītāju V.Mālkalni, VPVKAC Smiltenes KAC vadītāju 

J.Egli, Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru A.Lapiņu par VPVKAC 

kontaktpunktiem un bibliotēku resursiem un iespējām (septembris). 

 

• Sadarbībā ar KSMP vadītāju V.Mālkalni aizstāvētas bibliotēku intereses kultūras 

nozares reorganizācijas procesā, gatavojot bibliotēku amata vienību un amatalgu 

sarakstu (septembris – decembris). 

 

• Sadarbībā ar pašvaldību sagatavotas un nosūtītas divas vēstules (aprīlis un septembris) 

Kultūras ministrijai par finansējuma nepieciešamību bibliotēkas infrastruktūras 

sakārtošanai, jaunai un  mūsdienīgai bibliotēkai Smiltenē. 

 

• Sagatavoti jautājumi par bibliotēku KSMP veiktai aptaujai “Apmierinātība ar Smiltenes 

novada kultūras dzīves piedāvājumu” (februāris). 

 

• Smiltenes TV video sižeti par bibliotēku (piem., Draudzīgā aicinājuma akcija  februārī). 

 

• Saziņa ar Kultūras ministriju (V.Bērziņu) par Smiltenes bibliotēkas infrastruktūru, par 

elektronisko katalogu pēc administratīvi teritoriālās reformas, par bibliotēkas struktūru 

pēc ATR (aprīlis). 

 

• Sabiedrības iesaiste video “Kas ir bibliotēka? Atbild lasītāji” filmēšanā (aprīlis). 

 

• Sadarbībā ar KSMP izstāde “Ceļā uz Smiltenes gaismas pili”, kurā eksponēti iepriekš 

izstrādātie, taču nerealizētie, Smiltenes bibliotēkas būvniecības projekti (jūlijs). 
 

12. METODISKAIS DARBS 

Smiltenes novada bibliotēkas darbiniekiem viena no 2021. gada  prioritātēm bija 

profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšana.  

Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem 2021. gadā darbinieki aktīvāk piedalījās apmācībās. 

Covid-19 ierobežojumu dēļ 90 % no apmācībām norisinājās tiešsaistē. Kopumā tika 

apmeklēti 105 profesionālās pilnveides pasākumi. Aktīvāk darbinieki piedalījušies Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas organizētajās tiešsaistes apmācībās, kurās apguva  informāciju par 

nozares darbu. 2021. gadā divi darbinieki apguva programmas “Dari digitāli” mācību kursu 

digitālajiem līderiem. 2021. gadā tika organizēti daudz bezmaksas semināri, kuros 

darbinieki ir aktīvi piedalījušies izmantojot  platformu Zoom, MS Team, Facebook 

tiešraides.  

Smiltenes novada bibliotēkas darbinieki 2021.gadā apmeklēja Valkas Novada Centrālās 

bibliotēkas 3 organizētos seminārus. 12.maijā - “Iedarbīga mārketinga valoda sociālajos 

tīklos”, 1. decembrī “BIS Alise Novadpētniecības mapju aprakstīšana” 7. decembrī “Savu 

resursu atjaunošana vai kā bez stresa lietderīgi vadīt savu dzīves un darba laiku”. Viens 

jaunais darbinieks apmeklēja Valkas Novada Centrālās bibliotēkas organizētos apmācību 

kursus 32 h “Pamatlīmeņa profesionālās zināšanas bibliotēku darba jomā”.  
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2021. gadā Smiltenes novada bibliotēka organizēja 3 tiešsaistes apmācības. 8. novembrī 

“3td bibliotēkas lietošana” 9.novembrī “Informācijas meklēšana Latvijas Nacionālās 

digitālās bibliotēkas kolekcijās” 11. novembrī “Letonika.lv piedāvātās iespējas izglītībai un 

bibliotēku lietotājiem” apmācībās piedalījās visi darbinieki.  

Metodiski konsultatīvais darbs organizēts, izmantojot dažādas darba formas - individuālās 

konsultācijas, kopīgas darbinieku sapulces, bibliotēku apmeklējumi, saziņa caur e-pastu un 

Whatsapp.  

Secinājumi: Profesionālās pilnveides pasākumus vairāk apmeklējuši darbinieki ar nelielu 

darba stāžu, darbinieki ar lielāku darba stāžu ir visai kūtri uz apmācībām, īpaši pagastu 

bibliotēkās. 2022.gadā jāmotivē “vecie” darbinieki biežāk apmeklēt profesionālās 

pilnveides pasākumus. Jāsniedz informācija par piedāvātajām apmācībām, jāsniedz 

konsultācijas kur meklēt piedāvātos profesionālās pilnveides pasākumus. 

Pēc novadu apvienošanas Smiltenes novadam pievienojās Apes un Raunu novadu 

bibliotēkas. Septembrī Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja I.Mežule un Valkas novada 

Centrālās bibliotēkas direktore L.Tetere iepazinās klātienē ar šīm bibliotēkām un to 

darbiniekiem. 

Atskaites periodā bijusi ļoti cieša konsultatīva sadarbība ar Valkas novada Centrālo 

bibliotēku, īpaši direktori L.Teteri, administratīvos un aktuālos nozares jautājumos, kā arī 

valstī noteikto ierobežojumu piemērošanā bibliotēku darbā. Jautājumi tika risināti operatīvi 

tieši tajā brīdī, kad tie ir aktuāli, risinājumi un atbildes sniegtas nekavējoties. Atzinīgi 

vērtējama reģiona bibliotēkas ieinteresētība, atsaucība un iesaiste, piemēram, Bilskas 

pagasta bibliotēku tīkla sakārtošanas procesā, procesos, kas saistīti ar izmaiņām pēc 

administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas valstī un citos jautājumos. Izvēlētās mācību 

semināra tēmas reģiona bibliotēku darbiniekiem bija aktuālas un noderīgas gan 

profesionālās kompetences paaugstināšanā, gan personības pilnveidē.  

Atzinīgi vērtējama arī kaimiņu reģionu galveno bibliotēku direktoru -  Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas direktores I.Ozoliņas un Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas 

atsaucība, dalīšanās pieredzē jautājumos, kas skar bijušo Apes un Raunas novadu 

bibliotēkas. 

 

 

Izmantotas fototgrāfijas no bibliotēkas arhīva. 

 

Sagatavoja:  

Sandra Marķitāne, Liene Krūmiņa, Līga Seržante, Aira Stūre, Alda Liuke, Sanita Lārmane, 

Zane Indriksone, Inta Mežule.  

 

Apkopoja Inta Mežule, 

Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja 
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1.pielikums 

PUBLIKĀCIJAS PAR BIBLIOTĒKU. 2021.gads 

Sagatavoja A.Liuke 

Datums Pasākuma nosaukums Rezultāts 

11.01.2021. No 12.janvāra Smiltenes 

novada bibliotēkās 

izsniegs grāmatas 

līdzņemšanai  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/no-

12-janvara-smiltenes-novada-bibliotekas-izsniegs-

gramatas-lidznemsanai-152912 

12.01.2021. 
Sanita Lārmane         

Smiltenes bibliotēka 

uzsāk pāreju uz plastikāta 

lasītāju kartēm  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-uzsak-pareju-uz-

plastikata-lasitaju-kartem-152961 

12.01.2021. 
Sandra Pētersone     

Prieka vēsts grāmatu 

lasītājiem 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.3 (2021, 

12.janv.), 1.,6.lpp. 

17.01.2021. Sandra Pētersone     

Prieka vēsts grāmatu 

lasītājiem 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/prieka-vests-gramatu-lasitajiem-153049 

18.01.2021. Pie Smiltenes novada 

muzeja tiks atzīmēta 

barikāžu aizstāvju atceres 

diena 

https://old.ziemellatvija.lv/novados/pie-smiltenes-

novada-muzeja-tiks-atzimeta-barikazu-aizstavju-

atceres-diena-153089 

19.01.2021. Sarmīte Feldmane      

Jaunās tehnoloģijas 

bibliotēkā 

Druva. -  ISSN 1691-0400. – Nr.9 (2021, 

19.janvāris). 

22.01.2021. Sanita Lārmane         

Smiltenes novada 

bibliotēkas jaunumi: 

Smiltenes novada 

bibliotēkās izsniedz 

grāmatas līdzņemšanai. 

Bibliotēkas uzsāk pāreju 

uz plastikāta lasītāju 

kartēm. 

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas 2020” 

vērtēšanas termiņš 

pagarināts līdz 28. 

februārim 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.1 (2021, 

22.janvāris), 13.lpp. 

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_N

ovada_Domes_Vestis_01_2021.pdf 

 

26.01.2021. Sandra Pētersone     

Balvas iegūst visi bērnu 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.7 (2021, 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/no-12-janvara-smiltenes-novada-bibliotekas-izsniegs-gramatas-lidznemsanai-152912
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/no-12-janvara-smiltenes-novada-bibliotekas-izsniegs-gramatas-lidznemsanai-152912
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/no-12-janvara-smiltenes-novada-bibliotekas-izsniegs-gramatas-lidznemsanai-152912
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-uzsak-pareju-uz-plastikata-lasitaju-kartem-152961
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-uzsak-pareju-uz-plastikata-lasitaju-kartem-152961
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-uzsak-pareju-uz-plastikata-lasitaju-kartem-152961
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/prieka-vests-gramatu-lasitajiem-153049
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/prieka-vests-gramatu-lasitajiem-153049
https://old.ziemellatvija.lv/novados/pie-smiltenes-novada-muzeja-tiks-atzimeta-barikazu-aizstavju-atceres-diena-153089
https://old.ziemellatvija.lv/novados/pie-smiltenes-novada-muzeja-tiks-atzimeta-barikazu-aizstavju-atceres-diena-153089
https://old.ziemellatvija.lv/novados/pie-smiltenes-novada-muzeja-tiks-atzimeta-barikazu-aizstavju-atceres-diena-153089
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_01_2021.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_01_2021.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_01_2021.pdf
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bibliotēkas konkursa 

dalībnieki 

26.janv.), 7.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/balvas-iegust-visi-bernu-bibliotekas-

konkursa-dalibnieki-153228 

26.01.2021. Sanita Lārmane        

Aicina atbalstīt Smiltenes 

novada bibliotēkas akcijā 

“Draudzīgais aicinājums”  

 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/aicina-atbalstit-smiltenes-novada-

bibliotekas-akcija-draudzigais-aicinajums-153249 

 

29.01.2021. 

 

 

 

31.01.2021. 

Santa Sinta           

Mēneša garumā varēs 

dāvināt grāmatas 

Smiltenes novada 

bibliotēkām 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.8 (2021, 

29.janv.), 16.lpp. 

 

 

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-

zinas/smiltene/menesa-garuma-vares-davinat-

gramatas-smiltenes-novada-bibliotekam-153336 

09.02.2021. 
Sandra Pētersone     

Saņem jaunas grāmatas 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.11 (2021, 

9.febr.), 5.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/sanem-jaunas-gramatas-153500 

10.02.2021. Ilona Rozīte un Sanita 

Lārmane            

Smiltenes bibliotēka 

piedāvā jaunas grāmatas  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-piedava-jaunas-

gramatas-153534 

13.02.2021. Sanita Lārmane           

Smiltenes novada 

bibliotēkas atsāk sniegt 

maksas pakalpojumus  

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-

zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-

atsak-sniegt-maksas-pakalpojumus-153607 

16.02.2021. 

 

 

 

19.02.2021. 

Sandra Pētersone         

Savulaik ar patosu izdots, 

tagad stāv “sētmalē” 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.13 (2021, 

16.febr.), 6.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/savulaik-ar-patosu-izdots-tagad-stav-

setmale-153651 

https://old.ziemellatvija.lv/novados/savulaik-ar-

patosu-izdots-tagad-stav-setmale-153743 

16.02.2021. Santa Sinka                   

Smiltenes novada 

bibliotēkas kļūst 

pieejamākas 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.13 (2021, 

16.febr.), 12.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/balvas-iegust-visi-bernu-bibliotekas-konkursa-dalibnieki-153228
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/balvas-iegust-visi-bernu-bibliotekas-konkursa-dalibnieki-153228
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/balvas-iegust-visi-bernu-bibliotekas-konkursa-dalibnieki-153228
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/aicina-atbalstit-smiltenes-novada-bibliotekas-akcija-draudzigais-aicinajums-153249
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/aicina-atbalstit-smiltenes-novada-bibliotekas-akcija-draudzigais-aicinajums-153249
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/aicina-atbalstit-smiltenes-novada-bibliotekas-akcija-draudzigais-aicinajums-153249
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/menesa-garuma-vares-davinat-gramatas-smiltenes-novada-bibliotekam-153336
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/menesa-garuma-vares-davinat-gramatas-smiltenes-novada-bibliotekam-153336
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/menesa-garuma-vares-davinat-gramatas-smiltenes-novada-bibliotekam-153336
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/sanem-jaunas-gramatas-153500
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/sanem-jaunas-gramatas-153500
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-piedava-jaunas-gramatas-153534
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-piedava-jaunas-gramatas-153534
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-piedava-jaunas-gramatas-153534
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-atsak-sniegt-maksas-pakalpojumus-153607
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-atsak-sniegt-maksas-pakalpojumus-153607
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-atsak-sniegt-maksas-pakalpojumus-153607
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/savulaik-ar-patosu-izdots-tagad-stav-setmale-153651
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/savulaik-ar-patosu-izdots-tagad-stav-setmale-153651
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/savulaik-ar-patosu-izdots-tagad-stav-setmale-153651
https://old.ziemellatvija.lv/novados/savulaik-ar-patosu-izdots-tagad-stav-setmale-153743
https://old.ziemellatvija.lv/novados/savulaik-ar-patosu-izdots-tagad-stav-setmale-153743
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18.02.2021. Sanita Lārmane           

Aicinājums atbalstīt 

bibliotēkas akcijā 

“Draudzīgais aicinājums” 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.2 (2021, 

18.februāris), 10.lpp. 

https://smiltene.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_N

ovada_Domes_Vestis_02_2021-1.pdf 

18.02.2021. Sanita Lārmane              

Bibliotēkas pakalpojumu 

ierobežojumi turpinās 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.2 (2021, 

18.februāris), 10.lpp. 

https://smiltene.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_N

ovada_Domes_Vestis_02_2021-1.pdf 

18.02.2021. 
Alda Liuke                   

Smiltenes bibliotēkā 

apskatāma Ilzes Džonsas 

izstāde “Dziedi mana 

dvēsele”  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-ilzes-

dzonsas-izstade-dziedi-mana-dvesele-153688 

 

19.02.2021. Sandra Pētersone         

FOTO: Smiltenes 

bibliotēkā izstāde - 

“Dziedi mana dvēsele” 

https://old.ziemellatvija.lv/foto/foto-smiltenes-

biblioteka-izstade-dziedi-mana-dvesele-153736 

 

23.02.2021. 

 

25.02.2021. 

Sandra Pētersone         

Apsveikt izvēlas īpaši 

 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.15 (2021, 

23.febr.), 7.lpp.: ģīm. 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/apsveikt-izvelas-ipasi-153857 

4.03.2021. 
Sanita Lārmane          

Smiltenes bibliotēkā 

noslēgusies “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 

2020”  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-noslegusies-bernu-

jauniesu-un-vecaku-zurija-2020-153986 

8.03.2021. 
Līga Tetere               

Valkas, Smiltenes un 

Strenču novadu 

bibliotēku darbinieki 

piedalījušies tiešsaistes 

seminārā “Mana 

bibliotēka 2020. gadā”  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/valkas-smiltenes-un-strencu-novadu-

biblioteku-darbinieki-piedalijusies-tiessaistes-

seminara-mana-bib-154053 

8.03.2021. 
Zane Indriksone           

Smiltenes novada 

bibliotēkas pateicas 

dāvinātājiem akcijā 

“Draudzīgais aicinājums”  

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-

zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-

pateicas-davinatajiem-akcija-draudzigais-

aicinajums-154065 

 

https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_02_2021-1.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_02_2021-1.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_02_2021-1.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_02_2021-1.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_02_2021-1.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_02_2021-1.pdf
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-ilzes-dzonsas-izstade-dziedi-mana-dvesele-153688
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-ilzes-dzonsas-izstade-dziedi-mana-dvesele-153688
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-ilzes-dzonsas-izstade-dziedi-mana-dvesele-153688
https://old.ziemellatvija.lv/foto/foto-smiltenes-biblioteka-izstade-dziedi-mana-dvesele-153736
https://old.ziemellatvija.lv/foto/foto-smiltenes-biblioteka-izstade-dziedi-mana-dvesele-153736
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/apsveikt-izvelas-ipasi-153857
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/apsveikt-izvelas-ipasi-153857
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-noslegusies-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2020-153986
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-noslegusies-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2020-153986
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-noslegusies-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2020-153986
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/valkas-smiltenes-un-strencu-novadu-biblioteku-darbinieki-piedalijusies-tiessaistes-seminara-mana-bib-154053
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/valkas-smiltenes-un-strencu-novadu-biblioteku-darbinieki-piedalijusies-tiessaistes-seminara-mana-bib-154053
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/valkas-smiltenes-un-strencu-novadu-biblioteku-darbinieki-piedalijusies-tiessaistes-seminara-mana-bib-154053
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/valkas-smiltenes-un-strencu-novadu-biblioteku-darbinieki-piedalijusies-tiessaistes-seminara-mana-bib-154053
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-pateicas-davinatajiem-akcija-draudzigais-aicinajums-154065
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-pateicas-davinatajiem-akcija-draudzigais-aicinajums-154065
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-pateicas-davinatajiem-akcija-draudzigais-aicinajums-154065
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-novada-bibliotekas-pateicas-davinatajiem-akcija-draudzigais-aicinajums-154065
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11.03.2021. Ilona Rozīte un Sanita 

Lārmane               

Pavasarīgi grāmatu 

jaunumi Smiltenes 

novada bibliotēkās  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/pavasarigi-gramatu-jaunumi-smiltenes-

novada-bibliotekas-154173 

 

11.03.2021. 
Sanita Lārmane          

Smiltenes bibliotēka 

aicina bērnus piedalīties 

konkursā “Sapnis par 

bibliotēku”  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-

piedalities-konkursa-sapnis-par-biblioteku-154134 

 

12.03.2021. 
Sandra Pētersone        

Saņem jaunās grāmatas      

     

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.20 (2021, 

12.marts), 5.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/sanem-jaunas-gramatas-154150 

12.03.2021. 
Sandra Pētersone        

Apdāvina bibliotēku 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.20 (2021, 

12.marts), 16.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/apdavina-biblioteku-154155 

16.03.2021. 
Sandra Pētersone        

Ieskatīsies sapņos par 

bibliotēku 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.21 (2021, 

16.marts), 6.lpp.: ģīm. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/ieskatisies-sapnos-par-biblioteku-154225 

16.03.2021 
Ziedonis Kubuliņš      

Pārdomas par Smiltenes 

novada Kultūras, sporta 

un mūžizglītības 

pārvaldes aptauju par 

kultūras jautājumiem  

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.21 (2021, 

16.marts), 2.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/pardomas-par-smiltenes-novada-kulturas-

sporta-un-muzizglitibas-parvaldes-aptauju-par-

kulturas-jautaj-154218 

18.03.2021. 
Zane Indriksone           

Bibliotēkas pateicas 

dāvinātājiem akcijā 

“Draudzīgais aicinājums” 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.3 (2021, 

18.marts), 10.lpp. 

https://smiltene.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_No

vada_Domes_Vestis_03_2021.pdf 

18.03.2021. 
Sanita Lārmane            

Aicinām bērnus 

piedalīties konkursā 

“Sapnis par bibliotēku” 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.3 (2021, 

18.marts), 11.lpp. 

https://smiltene.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_No

vada_Domes_Vestis_03_2021.pdf 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/pavasarigi-gramatu-jaunumi-smiltenes-novada-bibliotekas-154173
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/pavasarigi-gramatu-jaunumi-smiltenes-novada-bibliotekas-154173
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/pavasarigi-gramatu-jaunumi-smiltenes-novada-bibliotekas-154173
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-piedalities-konkursa-sapnis-par-biblioteku-154134
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-piedalities-konkursa-sapnis-par-biblioteku-154134
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-piedalities-konkursa-sapnis-par-biblioteku-154134
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/sanem-jaunas-gramatas-154150
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/sanem-jaunas-gramatas-154150
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/apdavina-biblioteku-154155
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/apdavina-biblioteku-154155
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/ieskatisies-sapnos-par-biblioteku-154225
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/ieskatisies-sapnos-par-biblioteku-154225
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pardomas-par-smiltenes-novada-kulturas-sporta-un-muzizglitibas-parvaldes-aptauju-par-kulturas-jautaj-154218
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pardomas-par-smiltenes-novada-kulturas-sporta-un-muzizglitibas-parvaldes-aptauju-par-kulturas-jautaj-154218
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pardomas-par-smiltenes-novada-kulturas-sporta-un-muzizglitibas-parvaldes-aptauju-par-kulturas-jautaj-154218
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pardomas-par-smiltenes-novada-kulturas-sporta-un-muzizglitibas-parvaldes-aptauju-par-kulturas-jautaj-154218
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_Novada_Domes_Vestis_03_2021.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_Novada_Domes_Vestis_03_2021.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_Novada_Domes_Vestis_03_2021.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_Novada_Domes_Vestis_03_2021.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_Novada_Domes_Vestis_03_2021.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_Novada_Domes_Vestis_03_2021.pdf
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23.03.2021. 
Santa Sinka              

Bibliotēka aicina 

gatavoties Lieldienām 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.23 (2021, 

23.marts), 12.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/biblioteka-aicina-gatavoties-lieldienam-

154372 

23.03.2021. Sandra Marķitāne 

Smiltenes bibliotēka 

aicina pieteikties 

individuālajām 

konsultācijām e-

pakalpojumu 

izmantošanā  

https://old.ziemellatvija.lv/izglitiba/smiltenes-

biblioteka-aicina-pieteikties-individualajam-

konsultacijam-e-pakalpojumu-izmantosana-

154381 

 

07.04.2021 Alda Liuke         

Smiltenes bibliotēkā 

apskatāma Māra 

Aizpurieša karikatūru 

izstāde “Nenopietni par 

nopietno”  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-mara-

aizpuriesa-karikaturu-izstade-nenopietni-par-

nopietno-154642 

13.04.2021. Sandra Pētersone        

Bibliotēka saņēmusi 

jaunās grāmatas 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.28 (2021, 

13.aprīlis), 12.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas-

154711 

14.04.2021. Alda Liuke           

Smiltenes bibliotēkā 

apskatāmas Arnoldam 

Oskaram Pirro un Birutai 

Žurovskai veltītas 

izstādes  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatamas-

arnoldam-oskaram-pirro-un-birutai-zurovskai-

veltitas-izstades-154748 

 

16.04.2021. 

 

 

 

18.04.2021. 

Sandra Pētersone        

Smiltenē – ar domu par 

jaunām, mūsdienīgām 

telpām 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.29 (2021, 

16.aprīlis), 7.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/smiltene-ar-domu-par-jaunam-

musdienigam-telpam-154777 

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-

zinas/smiltene/smiltene-ar-domu-par-jaunam-

musdienigam-telpam-154818 

16.04.2021. 
Ilona Rozīte un Sanita 

Lārmane                 

Smiltenes bibliotēkas 

iepazīstina ar jaunākajām 

grāmatām  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-bibliotekas-iepazistina-ar-

jaunakajam-gramatam-154791 

 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-aicina-gatavoties-lieldienam-154372
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-aicina-gatavoties-lieldienam-154372
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-aicina-gatavoties-lieldienam-154372
https://old.ziemellatvija.lv/izglitiba/smiltenes-biblioteka-aicina-pieteikties-individualajam-konsultacijam-e-pakalpojumu-izmantosana-154381
https://old.ziemellatvija.lv/izglitiba/smiltenes-biblioteka-aicina-pieteikties-individualajam-konsultacijam-e-pakalpojumu-izmantosana-154381
https://old.ziemellatvija.lv/izglitiba/smiltenes-biblioteka-aicina-pieteikties-individualajam-konsultacijam-e-pakalpojumu-izmantosana-154381
https://old.ziemellatvija.lv/izglitiba/smiltenes-biblioteka-aicina-pieteikties-individualajam-konsultacijam-e-pakalpojumu-izmantosana-154381
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-mara-aizpuriesa-karikaturu-izstade-nenopietni-par-nopietno-154642
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-mara-aizpuriesa-karikaturu-izstade-nenopietni-par-nopietno-154642
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-mara-aizpuriesa-karikaturu-izstade-nenopietni-par-nopietno-154642
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-mara-aizpuriesa-karikaturu-izstade-nenopietni-par-nopietno-154642
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas-154711
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas-154711
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas-154711
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatamas-arnoldam-oskaram-pirro-un-birutai-zurovskai-veltitas-izstades-154748
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatamas-arnoldam-oskaram-pirro-un-birutai-zurovskai-veltitas-izstades-154748
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatamas-arnoldam-oskaram-pirro-un-birutai-zurovskai-veltitas-izstades-154748
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatamas-arnoldam-oskaram-pirro-un-birutai-zurovskai-veltitas-izstades-154748
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/smiltene-ar-domu-par-jaunam-musdienigam-telpam-154777
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/smiltene-ar-domu-par-jaunam-musdienigam-telpam-154777
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/smiltene-ar-domu-par-jaunam-musdienigam-telpam-154777
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltene-ar-domu-par-jaunam-musdienigam-telpam-154818
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltene-ar-domu-par-jaunam-musdienigam-telpam-154818
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltene-ar-domu-par-jaunam-musdienigam-telpam-154818
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-bibliotekas-iepazistina-ar-jaunakajam-gramatam-154791
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-bibliotekas-iepazistina-ar-jaunakajam-gramatam-154791
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-bibliotekas-iepazistina-ar-jaunakajam-gramatam-154791
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22.04.2021. Alda Liuke           

Izciliem novadniekiem 

veltītas izstādes 

bibliotēkā 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.4 (2021, 

22.aprīlis), 15.lpp. 

https://smiltene.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_N

ovada_Domes_Vestis_04_2021.pdf 

30.04.2021. 
Sandra Pētersone         

Kronis mammai        

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.33 (2021, 

30.aprīlis), 7.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/kronis-mammai-155074 

30.04.2021. 
Liene Krūmiņa   

Smiltenes bibliotēka 

aicina piedalīties 

konkursā “Pavasara 

zieds” 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-

konkursa-pavasara-zieds-155114 

 

7.05.2021. 

 

 

 

9.05.2021. 

Sandra Pētersone            

Ir sācies grāmatu 

lasīšanas piedzīvojums 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.34 (2021, 

7.maijs), 11.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/ir-

sacies-gramatu-lasisanas-piedzivojums-155184 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/ir-

sacies-gramatu-lasisanas-piedzivojums-155235 

7.05.2021. 

 

 

 

11.05.2021. 

Sandra Pētersone            

Pirro dzimtas stāsts – par 

mīlestību, cilvēku 

stiprumu un brīnumainu 

uzziedēšanu 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.34 (2021, 

7.maijs), 8.-9.lpp. : ģīm. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pirro-

dzimtas-stasts-par-milestibu-cilveku-stiprumu-un-

brinumainu-uzziedesanu-155181 

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-

zinas/smiltene/pirro-dzimtas-stasts-par-milestibu-

cilveku-stiprumu-un-brinumainu-uzziedesanu-

155279 

11.05.2021. 

 

 

12.05.2921. 

Sandra Pētersone            

Smiltenes bibliotēka 

saņēmusi jaunas 

grāmatas  

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.35 (2021, 

11.maijs), 12.lpp. 

 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-sanemusi-jaunas-

gramatas-155303 

14.05.2021. Sandra Pētersone            

Uzklausīs iedzīvotāju 

idejas 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.36 (2021, 

14.maijs), 3.lpp. 

https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_04_2021.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_04_2021.pdf
https://smiltene.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_04_2021.pdf
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/kronis-mammai-155074
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/kronis-mammai-155074
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-konkursa-pavasara-zieds-155114
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-konkursa-pavasara-zieds-155114
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-konkursa-pavasara-zieds-155114
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/ir-sacies-gramatu-lasisanas-piedzivojums-155184
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/ir-sacies-gramatu-lasisanas-piedzivojums-155184
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/ir-sacies-gramatu-lasisanas-piedzivojums-155235
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/ir-sacies-gramatu-lasisanas-piedzivojums-155235
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pirro-dzimtas-stasts-par-milestibu-cilveku-stiprumu-un-brinumainu-uzziedesanu-155181
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pirro-dzimtas-stasts-par-milestibu-cilveku-stiprumu-un-brinumainu-uzziedesanu-155181
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pirro-dzimtas-stasts-par-milestibu-cilveku-stiprumu-un-brinumainu-uzziedesanu-155181
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/pirro-dzimtas-stasts-par-milestibu-cilveku-stiprumu-un-brinumainu-uzziedesanu-155279
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/pirro-dzimtas-stasts-par-milestibu-cilveku-stiprumu-un-brinumainu-uzziedesanu-155279
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/pirro-dzimtas-stasts-par-milestibu-cilveku-stiprumu-un-brinumainu-uzziedesanu-155279
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/pirro-dzimtas-stasts-par-milestibu-cilveku-stiprumu-un-brinumainu-uzziedesanu-155279
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas-155303
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas-155303
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas-155303
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17.05.2021. Gita Ozoliņa                 

Ar “Lotes 

piedzīvojumiem 

Smiltenē” sākies 

Smiltenes labdarības 

akcija  

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-

zinas/smiltene/ar-lotes-piedzivojumiem-smiltene-

sakies-smiltenes-labdaribas-akcija-155397 

 

18.05.2021. Santa Sinka                    

Latvijā svētki 

ugunsdzēsējiem 

glābējiem 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.37 (2021, 

18.maijs), 1., 6.lpp. : ģīm. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/latvija-svetki-ugunsdzesejiem-glabejiem-

155406 

20.05.2021. Liene Krūmiņa              

Smiltenes bibliotēka 

aicina piedalīties 

konkursā “Pavasara 

zieds” 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.5 (2021, 

20.maijs), 10.lpp. 

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_N

ovada_Domes_Vestis_05_2021.pdf 

20.05.2021. Sanita Lārmane           

Sācies lasīšanas maratons 

“Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2021” 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.5 (2021, 

20.maijs), 10.lpp. 

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_N

ovada_Domes_Vestis_05_2021.pdf 

28.05.2021. Sandra Pētersone     

Bērnus pieturvietās gaida 

Lotes piedzīvojumi  

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.40 (2021, 

28.maijs), 16.lpp. : ģīm. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/bernus-pieturvietas-gaida-lotes-

piedzivojumi-155630 

29.05.2021. 
Sanita Lārmane  

Smiltenes bibliotēka 

aicina bērnus iesaistīties 

“Bibliotēkas vasaras 

izaicinājumā”  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-

iesaistities-bibliotekas-vasaras-izaicinajuma-

155665 

1.06.2021. Smiltenes novada 

iedzīvotāji jautā deputātu 

kandidātiem: [arī par 

jaunas bibliotēkas 

celtniecību Smiltenē] 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.41 (2021, 

1.jūnijs), 4.-6.lpp. 

 

1.06.2021. 
Santa Sinka Smiltenē 

norisinās labdarības 

akcija «Balta, balta mana 

sirds»  

https://old.ziemellatvija.lv/foto/foto-smiltene-

norisinas-labdaribas-akcija-balta-balta-mana-

sirds-155726 

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/ar-lotes-piedzivojumiem-smiltene-sakies-smiltenes-labdaribas-akcija-155397
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/ar-lotes-piedzivojumiem-smiltene-sakies-smiltenes-labdaribas-akcija-155397
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/ar-lotes-piedzivojumiem-smiltene-sakies-smiltenes-labdaribas-akcija-155397
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/latvija-svetki-ugunsdzesejiem-glabejiem-155406
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/latvija-svetki-ugunsdzesejiem-glabejiem-155406
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/latvija-svetki-ugunsdzesejiem-glabejiem-155406
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_05_2021.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_05_2021.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_05_2021.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_05_2021.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_05_2021.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltenes_Novada_Domes_Vestis_05_2021.pdf
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/bernus-pieturvietas-gaida-lotes-piedzivojumi-155630
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/bernus-pieturvietas-gaida-lotes-piedzivojumi-155630
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/bernus-pieturvietas-gaida-lotes-piedzivojumi-155630
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-iesaistities-bibliotekas-vasaras-izaicinajuma-155665
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-iesaistities-bibliotekas-vasaras-izaicinajuma-155665
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-iesaistities-bibliotekas-vasaras-izaicinajuma-155665
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-bernus-iesaistities-bibliotekas-vasaras-izaicinajuma-155665
https://old.ziemellatvija.lv/foto/foto-smiltene-norisinas-labdaribas-akcija-balta-balta-mana-sirds-155726
https://old.ziemellatvija.lv/foto/foto-smiltene-norisinas-labdaribas-akcija-balta-balta-mana-sirds-155726
https://old.ziemellatvija.lv/foto/foto-smiltene-norisinas-labdaribas-akcija-balta-balta-mana-sirds-155726
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1.06.2021. 
Sandra Pētersone   

Aicina piedalīties vasaras 

izaicinājumā  

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/aicina-piedalities-vasaras-izaicinajuma-

155701 

4.06.2021. 
Santa Sinka           

Iesākusies labdarības 

akcija «Balta, balta mana 

sirds» 

Ziemeļlatvija. – ISSN 1407-5415 – Nr.42 (2021, 

4.jūnijs), 16. lpp. 

 

7.06.2021. Inta Mežule        

Smiltenes novada 

bibliotēkās 

apmeklētājiem pieejami 

datori un atvērtas 

lasītavas 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-novada-bibliotekas-

apmekletajiem-pieejami-datori-un-atvertas-

lasitavas-155865 

11.06.2021. 
Santa Sinka           

Smiltenes bibliotēkā – 

grāmatu jaunumi  
 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.44 (2021, 

11.jūnijs), 5.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/smiltenes-biblioteka-gramatu-jaunumi-

155934 

14.06.2021. Alda Liuke                

Smiltenes bibliotēkā 

apskatāma Sabīnes 

Lauzes darbu izstāde 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-sabines-

lauzes-darbu-izstade-156004 

15.06.2001. Santa Sinka       

Apskatāma radošo darbu 

izstāde 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.45 (2021, 

15.jūnijs), 12.lpp. 

https://www.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/apskatama-radoso-darbu-izstade-156027 

18.06.2021. Sanita Lārmane              

Piedalies vasaras 

izaicinājumā! 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.6 (2021, 

18.jūnijs), 10.lpp. 

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/2021/06/Smiltene_06_2021-1.pdf 

13.07.2021. Santa Sinka              

Mākslas skolas audzēkņi 

diplomdarbos atklāj sevi 

Ziemeļlatvija. – ISSN 1407-5415 – Nr.52 (2021, 

13. jūlijs), 6. lpp. 

 

15.07.2021.  
Santa Sinka              

Mākslas skolas audzēkņi 

diplomdarbos atklāj sevi  

https://old.ziemellatvija.lv/izglitiba/makslas-

skolas-audzekni-diplomdarbos-atklaj-sevi-156567 

16.07.2021. 
Rita Rozīte                

Iedzīvotāju un kultūras 

darbinieku iesaiste jaunā 

Smiltenes novada dzīves 

Smiltenes Novada Domes Vēstis – Nr.7 (2021, 

16.jūlijs), 10.lpp. 

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_07

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/aicina-piedalities-vasaras-izaicinajuma-155701
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/aicina-piedalities-vasaras-izaicinajuma-155701
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/aicina-piedalities-vasaras-izaicinajuma-155701
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-novada-bibliotekas-apmekletajiem-pieejami-datori-un-atvertas-lasitavas-155865
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-novada-bibliotekas-apmekletajiem-pieejami-datori-un-atvertas-lasitavas-155865
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-novada-bibliotekas-apmekletajiem-pieejami-datori-un-atvertas-lasitavas-155865
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-novada-bibliotekas-apmekletajiem-pieejami-datori-un-atvertas-lasitavas-155865
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/smiltenes-biblioteka-gramatu-jaunumi-155934
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/smiltenes-biblioteka-gramatu-jaunumi-155934
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/smiltenes-biblioteka-gramatu-jaunumi-155934
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-sabines-lauzes-darbu-izstade-156004
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-sabines-lauzes-darbu-izstade-156004
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-sabines-lauzes-darbu-izstade-156004
https://www.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/apskatama-radoso-darbu-izstade-156027
https://www.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/apskatama-radoso-darbu-izstade-156027
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/2021/06/Smiltene_06_2021-1.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/2021/06/Smiltene_06_2021-1.pdf
https://old.ziemellatvija.lv/izglitiba/makslas-skolas-audzekni-diplomdarbos-atklaj-sevi-156567
https://old.ziemellatvija.lv/izglitiba/makslas-skolas-audzekni-diplomdarbos-atklaj-sevi-156567
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_07_2021-1.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_07_2021-1.pdf
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veidošanā _2021-1.pdf 

16.07.2021. 
Santa Sinka               

Bibliotēka aicina 

paskatīties mākoņos  

Ziemeļlatvija. – ISSN 1407-5415. – Nr.53 (2021, 

16. jūlijs), 9. lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/biblioteka-aicina-paskatities-makonos-

156587 

16.07.2021. 
Liene Krūmiņa    

Smiltenes bibliotēka 

aicina piedalīties foto 

orientēšanās spēlē  

https://www.ziemellatvija.lv/novadu-

zinas/smiltene/smiltenes-biblioteka-aicina-

piedalities-foto-orientesanas-spele-156607 

10.08.2021. Sandra Pētersone              

Pagaidām – vien ceļā 

                           

Pagaidām – vien ceļā uz 

Smiltenes gaismas pili 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.60 (2021, 

10.augusts), 5.lpp. 

 

https://old.ziemellatvija.lv/novados/pagaidam-

vien-cela-uz-smiltenes-gaismas-pili-157142 

16.08.2021. Sandra Pētersone             

Klāt jaunas grāmatas 
https://old.ziemellatvija.lv/novados/klat-jaunas-

gramatas-157229 

16.08.2021. 
Sandra Marķitāne   

Aicina iedzīvotājus 

piedalīties aptaujā par 

Smiltenes bibliotēkas 

darbu 

https://old.ziemellatvija.lv/novados/aicina-

iedzivotajus-piedalities-aptauja-par-smiltenes-

bibliotekas-darbu-157233 

17.08.2021. 

 

 

19.08.2021. 

Sandra Pētersone              

Gleznās tver skaisto 

mums apkārt 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.62 (2021, 

17.augusts), 12.lpp.: ģīm. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/gleznas-tver-skaisto-mums-apkart-157257 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/gleznas-tver-skaisto-mums-apkart-

157292 

17.08.2021. 
Sanita Lārmane    

Piedalies Pūčulēnu 

skoliņā Smiltenes 

bibliotēkā  

https://old.ziemellatvija.lv/novados/piedalies-

puculenu-skolina-smiltenes-biblioteka-157270 

 

25.08.2021. Sanita Lārmane             

No septembra Smiltenes 

bibliotēkai darba laika 

izmaiņas  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/no-

septembra-smiltenes-bibliotekai-darba-laika-

izmainas-157418 

02.09.2021. 
Inta Mežule                

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/dzejas-diena-smiltene-skanes-literari-

https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_07_2021-1.pdf
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-aicina-paskatities-makonos-156587
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-aicina-paskatities-makonos-156587
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/biblioteka-aicina-paskatities-makonos-156587
https://www.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-foto-orientesanas-spele-156607
https://www.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-foto-orientesanas-spele-156607
https://www.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-foto-orientesanas-spele-156607
https://old.ziemellatvija.lv/novados/pagaidam-vien-cela-uz-smiltenes-gaismas-pili-157142
https://old.ziemellatvija.lv/novados/pagaidam-vien-cela-uz-smiltenes-gaismas-pili-157142
https://old.ziemellatvija.lv/novados/klat-jaunas-gramatas-157229
https://old.ziemellatvija.lv/novados/klat-jaunas-gramatas-157229
https://old.ziemellatvija.lv/novados/aicina-iedzivotajus-piedalities-aptauja-par-smiltenes-bibliotekas-darbu-157233
https://old.ziemellatvija.lv/novados/aicina-iedzivotajus-piedalities-aptauja-par-smiltenes-bibliotekas-darbu-157233
https://old.ziemellatvija.lv/novados/aicina-iedzivotajus-piedalities-aptauja-par-smiltenes-bibliotekas-darbu-157233
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/gleznas-tver-skaisto-mums-apkart-157257
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/gleznas-tver-skaisto-mums-apkart-157257
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/gleznas-tver-skaisto-mums-apkart-157292
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/gleznas-tver-skaisto-mums-apkart-157292
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/gleznas-tver-skaisto-mums-apkart-157292
https://old.ziemellatvija.lv/novados/piedalies-puculenu-skolina-smiltenes-biblioteka-157270
https://old.ziemellatvija.lv/novados/piedalies-puculenu-skolina-smiltenes-biblioteka-157270
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/no-septembra-smiltenes-bibliotekai-darba-laika-izmainas-157418
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/no-septembra-smiltenes-bibliotekai-darba-laika-izmainas-157418
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/no-septembra-smiltenes-bibliotekai-darba-laika-izmainas-157418
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/dzejas-diena-smiltene-skanes-literari-muzikala-programma-dzirdet-ar-sirdi-157594
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/dzejas-diena-smiltene-skanes-literari-muzikala-programma-dzirdet-ar-sirdi-157594
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Dzejas dienā Smiltenē 

skanēs literāri muzikāla 

programma “Dzirdēt ar 

sirdi”  

muzikala-programma-dzirdet-ar-sirdi-157594 

 

02.09.2021. 
Liene Krūmiņa              

Smiltenes bibliotēkā būs 

apskatāma fotoizstāde 

“Islande”  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-bus-apskatama-

fotoizstade-islande-157585 

07.09.2021. 
Sandra Pētersone          

Dalās ar tautiešiem 

Islandes skaistumā     

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.68 (2021, 

7.septembris), 12.lpp.: ģīm. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/dalas-

ar-tautiesiem-islandes-skaistuma-157669 

07.09.2021. 
Alda Liuke           

Smiltenes bibliotēkā 

apskatāma neparasta 

izstāde  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-

neparasta-izstade-157685 

10.09.2021. 

 

 

 

Sandra Pētersone        

Dzimšanas dienā zēnu 

apsveic no 22 valstīm 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.69 (2021, 

10.septembris), 7.lpp. : ģīm. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/dzimsanas-diena-zenu-apsveic-no-22-

valstim-157732 

10.09.2021. 
Avīze jautā: Kāds bija šīs 

vasaras jaukākais 

notikums? – Atbild Inta 

Mežule, Smiltenes 

novada bibliotēkas 

vadītāja 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.69 (2021, 

10.septembris), 2.lpp. : ģīm. 

17.09.2021. 
Alda Liuke               

“Dzimtas detektīvs 

Smiltenē”- nāc un 

pievienojies ciltskoku 

veidošanas 

praktikumiem!  

https://old.ziemellatvija.lv/dzivesstils/dzimtas-

detektivs-smiltene-nac-un-pievienojies-ciltskoku-

veidosanas-praktikumiem-157900 

 

17.09.2021. 
Sandra Pētersone      

Pirmdien var doties pēc 

jaunumiem 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.71 (2021, 

17.septembris), 7.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/pirmdien-var-doties-pec-jaunumiem-

157872 

17.09.2021. 
Sandra Pētersone    

Dzimšanas dienā zēnu 

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-

zinas/smiltene/dzimsanas-diena-zenu-apsveic-no-

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/dzejas-diena-smiltene-skanes-literari-muzikala-programma-dzirdet-ar-sirdi-157594
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-bus-apskatama-fotoizstade-islande-157585
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-bus-apskatama-fotoizstade-islande-157585
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-bus-apskatama-fotoizstade-islande-157585
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/dalas-ar-tautiesiem-islandes-skaistuma-157669
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/dalas-ar-tautiesiem-islandes-skaistuma-157669
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-neparasta-izstade-157685
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-neparasta-izstade-157685
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-apskatama-neparasta-izstade-157685
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/dzimsanas-diena-zenu-apsveic-no-22-valstim-157732
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/dzimsanas-diena-zenu-apsveic-no-22-valstim-157732
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/dzimsanas-diena-zenu-apsveic-no-22-valstim-157732
https://old.ziemellatvija.lv/dzivesstils/dzimtas-detektivs-smiltene-nac-un-pievienojies-ciltskoku-veidosanas-praktikumiem-157900
https://old.ziemellatvija.lv/dzivesstils/dzimtas-detektivs-smiltene-nac-un-pievienojies-ciltskoku-veidosanas-praktikumiem-157900
https://old.ziemellatvija.lv/dzivesstils/dzimtas-detektivs-smiltene-nac-un-pievienojies-ciltskoku-veidosanas-praktikumiem-157900
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pirmdien-var-doties-pec-jaunumiem-157872
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pirmdien-var-doties-pec-jaunumiem-157872
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/pirmdien-var-doties-pec-jaunumiem-157872
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/dzimsanas-diena-zenu-apsveic-no-22-valstim-157907
https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/dzimsanas-diena-zenu-apsveic-no-22-valstim-157907
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apsveic no 22 valstīm 22-valstim-157907 

21.09.2021. 
Sandra Pētersone           

Mācīs pētīt dzimtas 

vēsturi 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.72 (2021, 

21.septembris), 5.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-

arhivs/macis-petit-dzimtas-vesturi-157946 

23.09.2021. 
[Smiltenes bibliotēkas 

darba laiks] 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.9 

(2021, 23.septembris), 11.lpp.  

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_09

_2021-1.pdf 

23.09.2021. 
Plānoto pasākumu 

kalendārs: [arī Smiltenes 

biblioteka] 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.9 

(2021, 23.septembris), 11.lpp.  

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_09

_2021-1.pdf 

29.09.2021. Aicina piedalīties 

krāsainā piedzīvojumā 

Smiltenes bibliotēkas 

Bērnu apkalpošanas 

nodaļā 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/aicina-piedalities-krasaina-piedzivojuma-

smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala-

158148 

1.10.2021. 
Sandra Pētersone           

Gaida ciemos seniorus un 

svin krāsas 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.75 (2021, 

1.oktobris), 5.lpp. 

https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/gaida-

ciemos-seniorus-un-svin-krasas-158181 

01.10.2021. 
Sanita Lārmane           

Smiltenes bibliotēkas 

Bērnu apkalpošanas 

nodaļā apskatāma izstāde 

“Ražas svētki” 

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-bibliotekas-bernu-

apkalposanas-nodala-apskatama-izstade-razas-

svetki-158220 

04.10.2021. 
Eiropas Valodu diena 

2021 

https://svs.edu.lv/eiropas-valodu-diena-2021/ 

4.10.2021 
Sanita Lārmane           

Smiltenes biblioteka 

aicina piedalīties akcijā 

“Latvijas 103 nokrāsas”  

https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-

izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-

akcija-latvijas-103-nokrasas-158256 

 

8.10.2021. Sandra Pētersone             

Var adīt arī tā 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.77 (2021, 

8.oktobris), 6.lpp. 

15.10.2021. Sandra Pētersone             Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.79 (2021, 

https://old.ziemellatvija.lv/novadu-zinas/smiltene/dzimsanas-diena-zenu-apsveic-no-22-valstim-157907
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/macis-petit-dzimtas-vesturi-157946
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/macis-petit-dzimtas-vesturi-157946
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_09_2021-1.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_09_2021-1.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_09_2021-1.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_09_2021-1.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_09_2021-1.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_09_2021-1.pdf
https://ziemellatvija.lv/aicina-piedalities-krasaina-piedzivojuma-smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala/
https://ziemellatvija.lv/aicina-piedalities-krasaina-piedzivojuma-smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala/
https://ziemellatvija.lv/aicina-piedalities-krasaina-piedzivojuma-smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala/
https://ziemellatvija.lv/aicina-piedalities-krasaina-piedzivojuma-smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala/
https://ziemellatvija.lv/aicina-piedalities-krasaina-piedzivojuma-smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala/
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/gaida-ciemos-seniorus-un-svin-krasas-158181
https://old.ziemellatvija.lv/laikraksta-arhivs/gaida-ciemos-seniorus-un-svin-krasas-158181
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala-apskatama-izstade-razas-svetki-158220
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala-apskatama-izstade-razas-svetki-158220
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala-apskatama-izstade-razas-svetki-158220
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-bibliotekas-bernu-apkalposanas-nodala-apskatama-izstade-razas-svetki-158220
https://svs.edu.lv/eiropas-valodu-diena-2021/
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-akcija-latvijas-103-nokrasas-158256
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-akcija-latvijas-103-nokrasas-158256
https://old.ziemellatvija.lv/kultura-un-izklaide/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-akcija-latvijas-103-nokrasas-158256


85 

 

Bibliotēkas – sarkanajā 

režīmā 

15.oktobris), 5.lpp. 

15.10.2021. Inta Mežule                    

Lai apmainītu grāmatas 

bibliotēkā, Covid-19 

sertifikāts nav jāuzrāda 

https://ziemellatvija.lv/lai-apmainitu-gramatas-

biblioteka-covid-19-sertifikats-nav-jauzrada/ 

 

21.10.2021. Inta Mežule                    

Lai apmainītu grāmatas 

bibliotēkā, Covid-19 

sertifikāts nav jāuzrāda 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.10 

(2021, 21.oktobris), 4.lpp.  

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_10

_2021-3.pdf 

21.10.2021. Sanita Lārmane             

Bibliotēka aicina 

piedalīties 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.10 

(2021, 21.oktobris), 10.lpp.  

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_10

_2021-3.pdf 

21.10.2021. 
Sanita Lārmane          

Bibliotēkas 

apmeklētājiem slēgtas no 

21.oktobra 

https://ziemellatvija.lv/bibliotekas-apmekletajiem-

slegtas-no-21-oktobra/ 

 

22.10.2021. 
Avīze jautā: Kādu 

grāmatu ieteiktu citiem 

izlasīt?: Līga Seržante, 

vecākā bibliotekāre 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.81 (2021, 

22.oktobris), 2.lpp. 

22.10.2021. 
Sandra Pētersone            

Izvēlas Islandi un iesaka 

uz turieni aizbraukt 

ikvienam: [pieminēta 

Riharda Spilvas 

fotogrāfiju izstāde par 

Islandi bibliotēkas logos]   

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.81 (2021, 

22.oktobris), 8.-9..lpp. 

27.10.2021. 
Sandra Pētersone            

Izvēlas Islandi un iesaka 

uz turieni aizbraukt 

ikvienam  

https://ziemellatvija.lv/izvelas-islandi-un-iesaka-

uz-turieni-aizbraukt-ikvienam/ 

 

2.11.2021. 
Sandra Pētersone           

“Lokdaunā” apdzīvo 

logus 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.84 (2021, 

2.novembris), 12.lpp. 

 

2.11.2021. Sandra Marķitāne    https://ziemellatvija.lv/notiks-smiltenes-

https://ziemellatvija.lv/lai-apmainitu-gramatas-biblioteka-covid-19-sertifikats-nav-jauzrada/
https://ziemellatvija.lv/lai-apmainitu-gramatas-biblioteka-covid-19-sertifikats-nav-jauzrada/
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_10_2021-3.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_10_2021-3.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_10_2021-3.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_10_2021-3.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_10_2021-3.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_10_2021-3.pdf
https://ziemellatvija.lv/bibliotekas-apmekletajiem-slegtas-no-21-oktobra/
https://ziemellatvija.lv/bibliotekas-apmekletajiem-slegtas-no-21-oktobra/
https://ziemellatvija.lv/izvelas-islandi-un-iesaka-uz-turieni-aizbraukt-ikvienam/
https://ziemellatvija.lv/izvelas-islandi-un-iesaka-uz-turieni-aizbraukt-ikvienam/
https://ziemellatvija.lv/notiks-smiltenes-bibliotekas-tiessaistes-apmacibas-datubazu-lietosanai/
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Notiks Smiltenes 

bibliotēkas tiešsaistes 

apmācības datubāzu 

lietošanai 

bibliotekas-tiessaistes-apmacibas-datubazu-

lietosanai/ 

 

5.11.2021. 
Sandra Pētersone           

FOTO: “Lokdaunā” 

izstādes apdzīvo logus 

https://ziemellatvija.lv/foto-lokdauna-izstades-

apdzivo-logus/ 

 

5.11.2021. 
Sandra Pētersone           

Apmācībās palīdzēs 

neapmaldīties 

informācijas daudzumā 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.85 (2021, 

5.novembris), 5.lpp. 

 

8.11.2021. 
Sanita Lārmane            

Smiltenes bibliotēka 

aicina piedalīties 

konkursā “Ko mēs zinām 

par mūsu Latviju?” 

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-

aicina-piedalities-konkursa-ko-mes-zinam-par-

musu-latviju/ 

 

12.11.2021. Inta Mežule          

Apmeklējot bibliotēku, 

jāuzrāda Covid-19 

sertifikāts 

https://ziemellatvija.lv/apmeklejot-biblioteku-

jauzrada-covid-19-sertifikats/ 

 

13.11.2021. Alda Liuke                 

Smiltenes bibliotēkā 

apskatāma Aleksandra 

Luhaera personālizstāde 

“Neparastā vernisāža” 

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-

apskatama-aleksandra-luhaera-personalizstade-

neparasta-vernisaza/ 

 

13.11.2021. Astrīda Ķemere  

Apskatāms Smiltenes 

Mākslas skolas audzēkņu 

sveiciens Latvijas 

dzimšanas dienā 

https://ziemellatvija.lv/apskatams-smiltenes-

makslas-skolas-audzeknu-sveiciens-latvijas-

dzimsanas-diena/ 

 

14.11.2021. Alda Liuke          

Smiltenes bibliotēkā 

skatāma Kārļa Broža 

izstāde “Iedvesmas 

mirkļi” 

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-

skatama-karla-broza-izstade-iedvesmas-mirkli/ 

 

17.11.2021. Sandra Marķitāne          

Smiltenes novada 

bibliotēkas aicina 

izmantot datubāzi 

Letonika.lv 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.11 

(2021, 17.novembris), 10.lpp.  

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_11

_2021-2.pdf 

17.11.2021. Inta Mežule     

Apmeklējot bibliotēku, ir 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.11 

(2021, 17.novembris), 10.lpp.  

https://ziemellatvija.lv/notiks-smiltenes-bibliotekas-tiessaistes-apmacibas-datubazu-lietosanai/
https://ziemellatvija.lv/notiks-smiltenes-bibliotekas-tiessaistes-apmacibas-datubazu-lietosanai/
https://ziemellatvija.lv/foto-lokdauna-izstades-apdzivo-logus/
https://ziemellatvija.lv/foto-lokdauna-izstades-apdzivo-logus/
https://ziemellatvija.lv/foto-lokdauna-izstades-apdzivo-logus/
https://ziemellatvija.lv/foto-lokdauna-izstades-apdzivo-logus/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-konkursa-ko-mes-zinam-par-musu-latviju/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-konkursa-ko-mes-zinam-par-musu-latviju/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-konkursa-ko-mes-zinam-par-musu-latviju/
https://ziemellatvija.lv/apmeklejot-biblioteku-jauzrada-covid-19-sertifikats/
https://ziemellatvija.lv/apmeklejot-biblioteku-jauzrada-covid-19-sertifikats/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-apskatama-aleksandra-luhaera-personalizstade-neparasta-vernisaza/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-apskatama-aleksandra-luhaera-personalizstade-neparasta-vernisaza/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-apskatama-aleksandra-luhaera-personalizstade-neparasta-vernisaza/
https://ziemellatvija.lv/apskatams-smiltenes-makslas-skolas-audzeknu-sveiciens-latvijas-dzimsanas-diena/
https://ziemellatvija.lv/apskatams-smiltenes-makslas-skolas-audzeknu-sveiciens-latvijas-dzimsanas-diena/
https://ziemellatvija.lv/apskatams-smiltenes-makslas-skolas-audzeknu-sveiciens-latvijas-dzimsanas-diena/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-skatama-karla-broza-izstade-iedvesmas-mirkli/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-skatama-karla-broza-izstade-iedvesmas-mirkli/
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_11_2021-2.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_11_2021-2.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_11_2021-2.pdf
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jāuzrāda Covid-19 

sertifikāts 

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_11

_2021-2.pdf 

17.11.2021. Sandra Pētersone           

Saņemtas jaunas 

grāmatas 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.88 (2021, 

17.novembris), 5.lpp. 

17.11.2021. Sandra Pētersone           

“Spridzina” ar krāsām 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.88 (2021, 

17.novembris), 16.lpp. 

20.11.2021. Sandra Pētersone           

Saņemtas jaunas 

grāmatas 

https://ziemellatvija.lv/sanemtas-jaunas-gramatas/ 

 

26.11.2021. 
Zane Indriksone     

Smiltenes bibliotēka 

aicina ģimenes 

piedalīties galda spēļu 

izaicinājumā 

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-

aicina-gimenes-piedalities-galda-spelu-

izaicinajuma/ 

 

26.11.2021. 
Aira Stūre                  

Smiltenes bibliotēkā 

notiks radošā darbnīca 

Ziemassvētku noskaņās 

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-

notiks-radosa-darbnica-ziemassvetku-noskanas/ 

 

27.11.2021. 
Sanita Lārmane   

Smiltenes bibliotēka 

aicina piedalīties 

zīmējumu konkursā 

“Sveiks, Jaunais gads!” 

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-

aicina-piedalities-zimejumu-konkursa-sveiks-

jaunais-gads/ 

 

30.11.2021. 
Sandra Pētersone           

Piedāvā izaicinājumu 

ziemas vakaros 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.91 (2021, 

30.novembris), 12.lpp. 

 

30.11.2021. Sandra Pētersone          

Mācīs, kā veidot 

botānisko bareljefu        

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.91 (2021, 

30.novembris), 12.lpp. 

30.11.2021. Sandra Pētersone          

Piedzīvo neparastu 

vernisāžu          

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.91 (2021, 

30.novembris), 12.lpp. 

3.12.2021. Sandra Pētersone          

Piedzīvo neparastu 

vernisāžu          

https://ziemellatvija.lv/piedzivo-neparastu-

vernisazu/ 

7.12.2021. Sandra Pētersone          

Saņem jaunas grāmatas 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.93 (2021, 

7.decembris), 5.lpp. 

https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_11_2021-2.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_11_2021-2.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_11_2021-2.pdf
https://ziemellatvija.lv/sanemtas-jaunas-gramatas/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-gimenes-piedalities-galda-spelu-izaicinajuma/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-gimenes-piedalities-galda-spelu-izaicinajuma/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-gimenes-piedalities-galda-spelu-izaicinajuma/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-notiks-radosa-darbnica-ziemassvetku-noskanas/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-notiks-radosa-darbnica-ziemassvetku-noskanas/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-zimejumu-konkursa-sveiks-jaunais-gads/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-zimejumu-konkursa-sveiks-jaunais-gads/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-aicina-piedalities-zimejumu-konkursa-sveiks-jaunais-gads/
https://ziemellatvija.lv/piedzivo-neparastu-vernisazu/
https://ziemellatvija.lv/piedzivo-neparastu-vernisazu/
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7.12.2021. Sandra Pētersone          

Pirmo personālizstādi 

piedzīvo pusaudža 

vecumā 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.93 (2021, 

7.decembris), 12.lpp. 

 

8.12.2021. Inta Mežule         

Smiltenes bibliotēka 

piedāvā jaunu maksas 

pakalpojumu 

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-

piedava-jaunu-maksas-pakalpojumu/ 

9.12.2021. 
Sandra Pētersone          

Smiltenes bibliotēka 

saņēmusi jaunas 

 grāmatas 

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-

sanemusi-jaunas-gramatas/ 

 

10.12.2021. Sandra Pētersone            

Atvērs grāmatu “Sibīrijas 

bērni. 1949”: [pieminēta 

muzeja sadarbība ar 

bibliotēku] 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.94 (2021, 

10.decembris), 6.lpp. 

 

12.12.2021. Sandra Pētersone          

Pirmo personālizstādi 

piedzīvo pusaudža 

vecumā 

https://ziemellatvija.lv/pirmo-personalizstadi-

piedzivo-pusaudza-vecuma/ 

15.12.2021. Sandra Pētersone            

FOTO: Aicina tvert 

svētku sajūtu mirkļus 

https://ziemellatvija.lv/foto-aicina-tvert-svetku-

sajutu-mirklus/ 

17.12.2021. Margarita Krišjāne           

Par cilvēciskās 

saskarsmes prieku: 

[pateicība arī bibliotēkas 

darbiniecēm] 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.96 (2021, 

17.decembris), 2.lpp. 

 

17.12.2021. Sandra Pētersone            

Aicina tvert svētku sajūtu 

mirkļus         

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.96 (2021, 

17.decembris), 16.lpp. 

17.12.2021.  Inta Mežule               

Smiltenes bibliotēka 

piedāvā jaunu maksas 

pakalpojumu 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.12 

(2021, 17.decembris), 3.lpp.  

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12

_2021-4.pdf 

17.12.2021. Sanita Lārmane            

Kādu tu vēlies jauno 

gadu? Uzzīmē! 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.12 

(2021, 17.decembris), 9.lpp.  

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12

https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-piedava-jaunu-maksas-pakalpojumu/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-piedava-jaunu-maksas-pakalpojumu/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas/
https://ziemellatvija.lv/smiltenes-biblioteka-sanemusi-jaunas-gramatas/
https://ziemellatvija.lv/pirmo-personalizstadi-piedzivo-pusaudza-vecuma/
https://ziemellatvija.lv/pirmo-personalizstadi-piedzivo-pusaudza-vecuma/
https://ziemellatvija.lv/foto-aicina-tvert-svetku-sajutu-mirklus/
https://ziemellatvija.lv/foto-aicina-tvert-svetku-sajutu-mirklus/
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
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_2021-4.pdf 

17.12.2021. Zane Indriksone          

Bibliotēka aicina 

ģimenes piedalīties galda 

spēļu izaicinājumā 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis – Nr.12 

(2021, 17.decembris), 10.lpp.  

https://smiltenesnovads.lv/wp-

content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12

_2021-4.pdf 

22.12.2021. Līga                               

Atklāta Ziemassvētku 

vēstule “…par patiesu 

būtību, sirdi klāt”: 

[pateicība arī bibliotēkas 

darbiniekiem] 

Ziemeļlatvija. - ISSN 1407-5415. - Nr.97 (2021, 

22.decembris), 2.lpp. 

 

24.12.2021. Sandra Pētersone            

Aicina tvert svētku sajūtu 

mirkļus         

https://ziemellatvija.lv/aicina-tvert-svetku-sajutu-

mirklus/ 

28.12.2021. Ance Andrējeva-Empele   

Papildināts grāmatu 

krājums Valkas un 

Smiltenes novada un 

Strenču apvienības 

bibliotēkās 

https://ziemellatvija.lv/papildinats-gramatu-

krajums-valkas-un-smiltenes-novada-un-strencu-

apvienibas-bibliotekas/ 

 

 

 

https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
https://smiltenesnovads.lv/wp-content/uploads/Domes_Vestis/2021/Smiltene_12_2021-4.pdf
https://ziemellatvija.lv/aicina-tvert-svetku-sajutu-mirklus/
https://ziemellatvija.lv/aicina-tvert-svetku-sajutu-mirklus/
https://ziemellatvija.lv/papildinats-gramatu-krajums-valkas-un-smiltenes-novada-un-strencu-apvienibas-bibliotekas/
https://ziemellatvija.lv/papildinats-gramatu-krajums-valkas-un-smiltenes-novada-un-strencu-apvienibas-bibliotekas/
https://ziemellatvija.lv/papildinats-gramatu-krajums-valkas-un-smiltenes-novada-un-strencu-apvienibas-bibliotekas/
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 2.pielikums 

SMILTENES ESIP DARBS 2019.GADĀ 

 Jau otro gadu Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ klātienē nenotika Smiltenes 

Eiropas Savienības informācijas punkta plānotais pasākums – Eiropas dienas svinības. 

Klātienē notika tradicionālais Eiropas Valodu dienu pasākums Smiltenes vidusskolā. 

Valodu zināšanas mūsdienās ir kļuvušas par ikdienas nepieciešamību. Tās paver 

daudz plašākas iespējas ceļošanai, mācībām un izaugsmei darba tirgū, kā arī, pateicoties 

valodas prasmēm, iegūstam jaunus draugus un pieredzi. 26.septembrī visās Eiropas 

Savienības valstīs svin Eiropas Valodu diena. Šī tradīcija aizsākās pēc Eiropas Padomes 

iniciatīvas, kad 2001.gads tika pasludināts par Eiropas Valodu gadu. 

28. un 29.septembrī 2021.gada Eiropas Valodu dienai veltīti pasākumi “Valodas – saziņas 

tilts uz pasauli”: Eiropas Valodu diena 2021” notika Smiltenes vidusskolas 7.c, 8.b. un 10. 

klasēs. Pasākuma mērķis – atzīmēt šo dienu, akcentējot plašo valodu dažādību Eiropā, 

valodu lomu digitālajā laikmetā, caur dažādiem pieredzes stāstiem par valodu zināšu lomu 

ikdienas dzīvē, rosināt skolēnus novērtēt savu dzimto - latviešu valodu un pievērsties 

svešvalodu apguvei.  

Skolēni noskatījās ESIP koordinatores Aldas Liukes sagatavotu prezentāciju “Valodas – 

saziņas tilts uz pasauli”, uzzināja pozitīvu stāstu par programmas “Erasmus+” brīvprātīgo 

Lucie Hoarau no Francijas un Mariam Tlashadze no Gruzijas gūto pieredzi, desmit 

mēnešus dzīvojot un strādājot Smiltenē, mācoties latviešu valodu, izzinot latviešu tautas 

tradīcijas. Kopā ar Smiltenes kori “Pakalni” abas jaunietes piedzīvoja neaizmirstamus 

mirkļus, dziedot Mežaparka Lielajā estrādē 2018.gada Dziesmu svētkos. Sirsnīgajām un 

atraktīvajām jaunietēm palika daudz draugu Latvijā, tāpēc pasākumā skanēja virtuāls 

muzikāls sveiciens no Mariam un Lucie. 

Skolotāja Elita Babra rosināja skolēnus izmantot mācību līdzekli daudzvalodības un 

kultūras daudzveidības izpratnes veicināšanai - “Eiropas valodu portfeli”, lai uzlabotu 

patstāvīgās mācīšanās prasmes, iesaistītos valodu apguves plānošanā, valodu apguves 

procesa un progresa atspoguļošanā un novērtēšanā apguvē. Skolēni dalījās pieredzē par 

valodu zināšanu lomu dažādās situācijās un atbildēja uz ekspress viktorīnas “Valoda, 

valodiņa…..” jautājumiem. Zinošākie un aktīvākie dalībnieki saņēma balvas. Labas 

zināšanas 7.c klasē parādīja Marta Mazjāne, Elza Melbārde un Laura Bonoparte, 8.b – 

Valērija Čuhnova, Gustavs Paeglis, Elza Zariņa, 10.-1 klasē – Emīls Reinis Āboltiņš, 

Eduards Dāvis Putrālis un Kārlis Mūrnieks. Kopīgais dalībnieku skaits - 50. 

Pasākumu atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 

Informācija par pasākumu norisi  

Smiltenes novada bibliotēkas mājaslapā  

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/valodas-sazinas-tilts-uz-pasauli-eiropas-valodu-diena-

2021/ 

bibliotēkas facebook lapā https://www.facebook.com/bibliosmiltene/ 

Smiltenes vidusskolas mājas lapā https://svs.edu.lv/  . 

 

https://smiltenesnovads.lv/blog/class/valodas-sazinas-tilts-uz-pasauli-eiropas-valodu-diena-2021/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/valodas-sazinas-tilts-uz-pasauli-eiropas-valodu-diena-2021/
https://www.facebook.com/bibliosmiltene/
https://svs.edu.lv/
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Foto mirkļi no pasākuma “Valodas – saziņas tilts uz pasauli”: Eiropas Valodu 

diena 2021” 

 

 
 

Eiropas Valodu dienai veltītais pasākums var sākties 7.c klase 
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7.c klase 

                        

        8.b klase 

 

Virtuāls muzikāls sveiciens no Lucie Hoarau 
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10.klase 

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija kopā ar Eiropas Kustība Latvijā regulāri organizē 

Eiropas Savienības informācijas sniedzēju apmācības. Tā ir lieliska iespēja uzzināt 

aktualitātes, noklausīties izcilu lektoru un ekspertu viedokļus. Arī šogad forumi notika 

attālināti, izpalika tikšanās ar kolēģiem un iespēja apmainīties pieredzē darba grupās 

klātienē. 

 

Alda Liuke                                                                                                                              

Smiltenes bibliotēkas ESIP koordinatore, bibliogrāfe 
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3.pielikums 

APMEKLĒTIE PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PASĀKUMI 2021.GADĀ 

Smiltenes novada bibliotēkas un apakšstruktūru darbinieki 

 

N.p.k Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Dalībn. 

skaits 

Stundu 

skaits 

1.  12.01.2021 

19.01.2021 

Tiešraide LNB Digitālās bibliotēkas resursi. LNB Kultūras kanons 2 2 

2.  18.01.2021 

25.01.2021 

01.02.2021 

Tiešraide 

(Vebinārs) 

ES māja Projekti un to izstrādes pamati 1 8 

3.  21.01.2021 Tiešraide LNB Zenit stāsti 1 3 

4.  22.01.2021 Tiešraide LNB 

Kompetenču 

attīstības 

centrs 

Domnīcu Ievads 1 2 

5.  02.02.2021 Tiešraide LNB Rainis un Aspazija un Zudusī Latvija 2 1 

6.  09.02.2021 Tiešraide EPALE Vizuālā materiāla noformējums programmā CANVA 1 2 

7.  09.02.2021 Tiešraide LNB LNB datubāzes 2 1 

8.  09.02.2021 Tiešraide 

(Vebinārs) 

eTwinning/ 

Agita Ozoliņa 

Sinhronu un asinhronu grupu darbi. Grupu veidošanas 

principi un veidošanās posmi 

1 1,5 

9.  11.02.2021 Tiešraide LNB Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana: PRIMO 

katalogs, digitālā bibliotēka, Latvijas abonētās datubāzes 

1 1 

10.  16.02.2021 Tiešraide LNB LNB datubāzes  2 1 

11.  16.02.2021 Tiešraide LNB Latvijas bibliotēku sistēma un bibliotēku darbību 

reglamentējošie dokumenti 

1 6 

12.  19.02.2021 Tiešraide LNB 

Kompetenču 

attīstības 

centrs 

Domnīca-Skolēni 1 2 

13.  22.02.2021 Tiešraide LBB, LNB, 

EBLIDA, KM 

Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu finansēšanas 

iespējām bibliotēkām 2021. -2027.gadā 

2 4 

14.  23.02.2021 Tiešraide LNB Ārzemju datubāzes  e-grāmatas,vārdnīcas,enciklopēdijas 2 1 

15.  24.02.2021 Tiešraide LNB Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: bibliotēku interešu 

aizstāvība 

4 1,5 

16.  26.02.2021 Tiešraide LNB LNK 

UNESCO  

UNESCO "Pasaules atmiņa" 1 2 

17.  04.03.2021 Tiešraide VCB 2020. gada pārskats Valkas reģiona bibliotēkās 12 4 

18.  04.03.2021 Tiešraide LNB Informācijas drošība bibliotēkā 1 4 

19.  05.03.2021 Tiešraide LNB Ceļazīmes mēdiju lietošanā 5 2 

20.  09.03.2021 Tiešraide LNB Lietotāju apkalpošana bibliotēkā 2 5 

21.  10.03.2021 Tiešraide LNB "Zenit stāsti" 1 2,5 

22.  17.03.2021 Tiešraide   "Kā varu sevi atbalstīt un iegūt vairāk enerģijas un 

dzīvesprieka. Mana labsajūta un attālinātais darbs" 

1 2 

23.  18.03.2021 Tiešraide/

Konferenc

e 

Addiction, 

SIA 

Cilvēkfaktors. Nākotnes izaicinājumu konference 1 6 

24.  18.03.2021 Tiešraide LKK Latvijas Kultūras koledžas atvērtā lekcija 2 4 
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25.  19.03.2021 Tiešraide LNB 

Kompetenču 

attīstības 

centrs 

Domnīca. Bibliotekāri. Profesionālā kompetence, tās 

pilnveide 

2 2 

26.  23.03.2021 Tiešraide LNB "Zināšanu krātuves un kas tajās atrodams"   "Digitālo 

resursu saturs, iespējas, pamācības" 

2 2 

27.  30.03.2021 Tiešraide EPALE Darbs ar Google disku: dokumenti un aptaujas 1 2 

28.  30.03.2021 Tiešraide LNB Informācijas meklēšana LNB ārzemju datubāzēs 2 1 

29.  31.03.2021 Tiešraide LNB Virtuālā trešdiena:  bibliotēku arhitektūra, ēkas un telpu 

iekārtojums 

3 1 

30.  06.04.2021 Tiešraide LNB Autortiesības bibliotēku darbā 1   

31.  09.04.2021 Tiešraide EPALE Attālinātais darbs: Kā visu paspēt un nepazaudēt sevi 1 2 

32.  13.04.2021 Tiešraide EPALE Netiķete jeb interneta etiķete 3 1,5 

33.  14.04.2021 Tiešraide LNB Latvijas bibliotekāru 21. konference "Darīt neticamo" 5 5 

34.  15.04.2021 Tiešraide LNB Bibliotēku ideju tirgus "Darīt neticamo" 5 4 

35.  16.04.2021 Tiešraide EGO centrs Emocionālā higiēna darbā un ikdienā 1 8 

36.  20.04.2021 Tiešraide LNB Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs 2 1 

37.  21.04.2021 Tiešraide 

(facebook) 

Gulbenes NB Lietotnes ikdienas digitālo prasmju attīstībā 2 1 

38.  21.04.2021 Tiešraide LNB Ievads klasificēšanā ar UDK 1   

39.  23.04.2021 Tiešraide LRĀM, 

EPB,EK,EKL 

“Atveseļošana un noturība” 1 5.5 

40.  23.04.2021 Tiešraide LNB Domnīca. Bibliotēku izglītojošās darbības 2 2 

41.  27.04.2021 Tiešraide LNB  "Latvijas Okupācijas muzejs" mājas lapa 2 1 

42.  28.04.2021 Tiešraide LNB Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: Dizaina domāšana 

bibliotēkās 

6 1.15 

43.  11.05.2021 Tiešraide LNB LNB digitālās kolekcijas (e-pakalpojumi). Endzelīna 

Mīlenbaha latviešu vārdnīca 

2 1 

44.  12.05.2021 Tiešraide VCB Iedarbīga mārketinga valoda sociālajos tīklos 13 3 

45.  13.05.2021 Tiešraide LNB Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram 2 4 

46.  18.05.2021 Tiešraide LNB  Virtuālā trešdiena: Modernas prezentācijas metodes. 

EPALE - pieaugušo izglītība Latvijā 

1 1.5 

47.  21.05.2021 Tiešraide LNB Domnīca: Pusaudži bibliotēkā. Kā sadarboties ar 7.-9.klašu 

skolēniem" 

1 2.5 

48.  25.05.2021 Tiešraide Latvijas 

Psiholoģijas 

muzejs 

Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana bibliotēkas 

darbā 

7 4 

49.  25.05.2021 Tiešraide PAC Agenda Komunikācija-etiķete un protokols 1 5 

50.  26.05.2021 Tiešraide LNB Virtuālā trešdiena: Mācīšanās prasme 5 1.5 

51.  27.05.2021 Tiešraide LBB Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress “Pagasta 

bibliotēka – vieta kopienas attīstībai” 

8 6 

52.  01.06.2021 Tiešraide LNB Par Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapu. Nozaru 

ceļvedis par Māri Čaklo 

2 1 

53.  03.06.2021 Tiešraide PAC Agenda Efektivitātes paaugstināšana darbā ar klientu klātienē un 

attālināti 

1 3 

54.  03.06.2021 Tiešraide EGO centrs 101 ideja radošo darbnīcu un spēļu organizēšanā dažādos 1 8 
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pasākumos 

55.  07.06.2021 Tiešraide KM Covid 19 sertifikāts kultūras pasākumu rīkošanā 2 1 

56.  09.06.2021 Klātiene VNCB Pamatlīmeņa profesionālās zināšanas bibliotēku darba 

jomā 

1 32 

57.  15.06.2021 Tiešraide LR IZM Sekmīgas mācīšanās pamati kompetenču pieejā balstītā 

mācību saturā 

2 6 

58.  03.06.2021

/17.06.202

1 

Tiešraide KSMP Kultūras resursi un iespējas jaunajā smiltenes novadā      8 8 

59.  21.06.2021 Tiešraide LR IZM Mācīšanās un uzvedības motivācija, tās korekcijas iespējas 1 6 

60.  29.06./ 

06.07 

Tiešraide LNB LNB datu bāzes, Digitālā kolekcija Rainis un Aspazija, 

Digitālās novadpētniecības kolekcijas 

2 3 

61.  13.07.2021 Tiešraide LNB Digitālās novadpētniecības  kolekcijas, e- resursi. 1 1 

62.  27.07.2021 Tiešraide LNB Medijpratība 1 1 

63.  25.08.2021 Klātienē Valkas novada 

Izglītības,kult

ūras,sporta un 

jaunatnes 

nodaļa 

J. Cimzes Valkas rudens lasījumi "Domāt,runāt,sadzirdēt" 1 6 

64.  17.09.2021 Tiešraide Iepirkumu 

akadēmija 

Personāla vadības aktualitātes 2021. Ko atstāsim un ko 

ņemsim līdzi pēc COVID-19? 

1 4 

65.  21.09-

9.11.2021 

Tiešraide LBB,LNB Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo 

kompetenču attīstīšana Latvijas bibliotēku vadītājiem 

1 24 

66.  28.09.2021 Tiešraide LNB LNB digitālās kolekcijas - periodika. 2 1 

67.  06.10.2021 Tiešraide Inese Pabērza Preses relīze 2022. gadā 7 2.5 

68.  07.10.2021 Klātienē Alūksnes 

NVO 

Kopienu darbība un sadarbības izaicinājumi 1 4 

69.  07.10.2021 Tiešraide Smiltenes nov. 

pašv./ Abulas 

lauku part. 

Zīmolvedības un mārketinga vebinārs 2 6 

70.  11.10.2021 Tiešraide KIS/ SIA 

DMG 

BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas 

bibliotekāriem 

1 40 

71.  15.10.2021 Tiešraide Pedagoģiskās 

meistarības 

skola 

Digitālā vide kā instruments interešu īstenošanai 3 6 

72.  20.10.2021 Tiešraide LV radio un 

televīzijas 

centrs 

E-paraksta apmācības 1 1.5 

73.   22.10.2021 Tiešraide Ventspils b-ka Zoom apmācības 1 2 

74.  22.10.2021 Tiešraide CCB Vidzemes novadu Bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 

19. konferencē "Inovatīvi pakalpojumi bibliotēkās – 

pieredze, risinājumi, nākotnes vīzijas" 

3 3 

75.  26.10.-

16.11 

Tiešraide LR KM Medijpratība pedagogiem digitālo pārmaiņu laikmetā 1 8 

76.  27.10.2021 

10.11.2021 

Tiešraide VARAM, 

RISEBA 

Programma “Dari digitāli” apmācības digitālajiem 

līderiem 

1 8 + 8h 

praktis

kais 

darbs 

77.  28.10.2021 Tiešraide NEPL, KM, 

UNESCO,  

Medijpratība. Ceļakartes 1 5 
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78.  29.10.2021 Tiešraide LNB Noslēguma Domnīca 6 2 

79.  02.11.2021 Tiešraide   ARETĒ 5 soļu pozitīvo ieradumu programma personiskai 

un profesionālai izaugsmei, produktivitātei un 

dzīvespriekam 

1 2 

80.  03.11.2021 Tiešraide Alūksnes 

NVO 

Saskarsme ilgtspējīgai organizācijas darbībai 2 3 

81.  04.11.2021 Tiešraide  LNB Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un 

drošības jautājums 

4 5 

82.  08.11.2021 Tiešraide Smiltenes 

bibliotēka 

 3td E-grāmatu bibliotēkas lietošanā 16 1 

83.  09.11.2021 Tiešraide LNB Nacionālo muzeju krājuma katalogu 1 1 

84.  09.11.2021 Tiešraide Smiltenes 

bibliotēka,  

Informācijas meklēšanā Latvijas Nacionālās digitālās 

bibliotēkas kolekcijās 

16 2 

85.  10.11.2021 Tiešraide Alūksnes 

NVO 

NVO Ēnošana 1 2 

86.  11.11.2021 Tiešraide Smiltenes 

bibliotēka 

Letonika.lv piedāvātās iespējas izglītībai un bibliotēku 

lietotājiem 

16 1,5 

87.  11.11.2021 Tiešraide LPMC SVĒTKU un TEMATISKO PĒCPUSDIENU 

ORGANIZĒŠANA PIRMSSKOLĀ 

2 6 

88.  12.11.2021 Tiešraide LPMC Līderis – situācijas vadītājs! 1 3.5 

89.  16.11.2021 Tiešraide LNB Redzi, dzirdi Latvija.lv 1 1 

90.  22.11.2021

/06.12.202

1 

Tiešraide VARAM, 

RISEBA 

Programma “Dari digitāli” apmācības digitālajiem 

līderiem 

1 8 + 8h 

praktis

kais 

darbs 

91.  23.11.2021 Tiešraide eTwinning 

Nacionālais 

atbalsta 

dienests  

Radošais tiešsaistes sadarbības rīks "Canva" 1 1.5 

92.  23.11.2021 Tiešraide LNB Digitāli humanitārie resursi 1 1 

93.  23.11.2021 Tiešraide LNB Bibliotēkas krājums: komplektēšanas politika un 

pārvaldība 

1 8 

94.  23.11.2021 Tiešraide LNB Bibliotēkas krājums – komplektēšanas politika un 

pārvaldība 

1 8 

95.  24.11.2021 Tiešraide LNB Virtuālā trešdiena 2 1 

96.  25.11.2021 Tiešraide EGO centrs Prātīgas un neprātīgas idejas dažādu svētku, pasākumu 

organizēšanā un to vizuālā noformēšanā 

1 8 

97.  30.11.2021 Tiešraide LNB Bērnu 

liter.centrs 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021. Vecumposms 5+ 3 2 

98.  01.12.2021 Smiltenes 

k/c mazā 

zāle 

Valkas NCB Novadpētnniecības seminārs. Novadpētniecības mapju 

aprakstīšana BIS Alise 

9 3 

99.  06.12.-

13.12.2021 

Tiešraide PAC agenda Exel apmācības  1 9 

100.  09.12.2021

/16.12 

2021 

Tiešraide LNB Bibliotēku nozares pārvaldes 

un konsultatīvo struktūru atbalsts metodiskajā darbā 

2 6 

101.  07.12.2021 Tiešraide Valkas 

NCB/Ego 

centrs 

Savu resursu atjaunošana vai kā bez stresa lietderīgi vadīt 

savu dzīves un darba laiku 

14 8 
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102.  07.12.2021 Tiešraide PAC agenda Stresa vadība emocionālās spriedzes apstākļos 1 3 

103.  08.12.2021 

 

 

  

Tiešraide Zemgales 

reģiona 

kompetenču 

attīstības 

centrs 

YouTube – konta izveide, kā ievietot video, veidot straumi 

u.c. 

1 1.5 

104.  10.12.2021 Tiešraide LNB Lietotāju apkalpošana bibliotēkā 1 5 

105.  14.12.2021 Tiešraide LNB Bibliotēku interešu aizstāvība 1 6 

106.  14.12.2021 Tiešraide LNB Bērnu 

literatūras 

centrs 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021. Vecumposms 9+ 3 2 

 

Apkopoja Liene Krūmiņa, 

Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja vietniece metodiskajā darbā 
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4.pielikums 

APTAUJA PAR SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKAS DARBU 

Jautājumi 

 

Aptaujā respondenti aicināti sniegt atbildes par bibliotēkas apmeklēšanas paradumiem, 

bibliotēkas pakalpojumiem un citiem ar bibliotēkas darbu saistītiem jautājumiem, kā arī 

izteikt savus ierosinājumus. Aicinām aizpildīt anketu arī tos, kuri ikdienā bibliotēku 

neapmeklē. Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 5–10 minūtes. Aptauju veic Smiltenes 

novada bibliotēka, tā ir anonīma un tiks izmantota apkopotā veidā. 

Aptauju iespējams aizpildīt no 2021. gada 16. augusta līdz 13. septembrim. 

NORĀDIET ZIŅAS PAR SEVI! 

1. Jūsu dzimums: 

Sieviete 

Vīrietis  

2. Lūdzu, norādiet savu vecumu: 

 līdz 18 

 no 19 līdz 35 

 no 36 līdz 50  

 no 51 līdz 65 

 virs 65 

3. Kāda ir Jūsu nodarbošanās? 

Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks 

Privāta uzņēmuma darbinieks 

Pašnodarbināta persona 

Mājsaimnieks 

Nestrādājoša persona 

Pensionārs 

Skolēns vai students 

Cits 

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA 

4. Vai Jūs esiet autorizēts bibliotēkas lietotājs? 

Jā, esmu 

Nē, neesmu 

5. Kurus bibliotēkas pakalpojumus Jūs izmantojat visbiežāk? (vairāki izvēles 

varianti) 

Grāmatu saņemšana uz mājām 

Preses izdevumu saņemšana uz mājām 

Starpbibliotēku abonements (SBA)- grāmatu saņemšana no citām bibliotēkām 

Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana e-kopkatalogā 

3td e-GRĀMATU bibliotēka 

CD, DVD un klausāmgrāmatu lietošana 

Interneta lasītavas izmantošana, datora lietošana 

Bezmaksas Wi-Fi lietošana no savas viedierīces 
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Piekļuve autorizētajām tiešsaistes datubāzēm – Letonika; News.lv u.c. 

Novadpētniecības krājuma izmantošana  

Galda spēļu saņemšana uz mājām 

Literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi 

Izstāžu apmeklēšana (tai skaitā literatūras, tematiskās un mākslas darbu izstādes) 

Eiropas Savienības informācijas punkts – ESIP 

Drukāšana, kopēšana (citi maksas pakalpojumi) 

Uzziņu pakalpojumi 

Bibliotekāra konsultācijas 

Neizmantoju 

Cits 

6. Cik bieži Jūs apmeklējiet bibliotēku?  

Biežāk kā reizi mēnesī 

Reizi mēnesī 

Reizi pusgadā 

Reizi gadā 

Retāk kā reizi gadā 

Cits 

BIBLIOTĒKAS APMEKLĒJUMS 

7. Iemesli, kādēļ Jūs reti apmeklējiet bibliotēku: 

 (tiem, kuri izvēlēsies reizi gadā vai retāk kā reizi gadā) 

BIBLIOTĒKAS ELEKTRONISKAIS KATALOGS 

8. Vai esiet informēts par attālinātajām elektroniskā kataloga izmantošanas 

iespējām (izdevumu rezervēšana, termiņa pagarināšana, iestāšanos rindā uz 

izdevumu u.c.)? 

Esmu informēts, izmantoju 

Esmu informēts, bet neizmantoju 

Nē, neesmu informēts 

Vēlētos konsultāciju 

Cits: 

INDIVIDUĀLĀS KONSULTĀCIJAS 

(tiem, kuri izvēlēsies vēlētos konsultāciju) 

9. Kādas bezmaksas konsultācijas Jūs vēlaties saņemt? 

Bibliotēkas elektroniskā kataloga un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošana, 

autorizācijas iespējām, informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma, SBA. 

Reģistrēšanās 3td.lv e-grāmatu bibliotēkā. 

Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes – Letonika; News.lv; LNB. 

Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv iespējas. 

Darbs ar eID karšu lietošanu – dokumentu parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu. 

Palīdzība darbam interneta vidē - e-pasta izmantošana, iedzīvotāju gada ienākumu 

deklarācijas iesniegšana, autorizēšanās klientu pašapkalpošanas portālos, rēķinu apmaksa 

u.c. 

Palīdzība darbam ar datoru - datorprogrammām Ms Word, Ms Excel un MsPowerpoint. 

Dažādas viedtālruņa izmantošanas iespējas. 
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Novadpētniecības datu bāze. 

Cits 

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

darbinieks ar Jums sazinās: (nav obligāts jautājums) 

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS 

11. Vai Jūs dodiet priekšroku grāmatām papīra vai e-grāmatas formātā?  

Labāk lasu papīra formātā 

Priekšroku dodu e-grāmatām 

Formātam nav nozīmes, galvenais, lai saistošs saturs 

12. Novērtējiet bibliotēkas krājumu kopumā!  

Pilnīgi apmierina Drīzāk apmierina Drīzāk neapmierina Pilnīgi neapmierina 

Krājumu neizmantoju 

Abonementa grāmatu krājums 

Uzziņu literatūras krājums 

Laikrakstu un žurnālu krājums 

Bērnu apkalpošanas nodaļas grāmatu krājums 

Bērnu apkalpošanas nodaļas žurnālu krājums 

13. Vai ir kādi konkrēti grāmatu, periodisko izdevumu nosaukumi, autori vai 

tēmas, ko Jūs vēlētos redzēt bibliotēkas krājumā? 

14. Kādas tēmas Jūs visvairāk interesē? (vairāki izvēles varianti) 

Daiļliteratūra     Biogrāfijas     Vēsture     Māksla    Tieslietas     Ģeogrāfija    Sports    

Psiholoģija   Medicīna      Filozofija      Ekonomika      Tehnika     Puķkopība, 

dārzkopība       Folklora       Informācijas tehnoloģijas     Visas iepriekš minētās tēmas      

Cits 

15. Vai Jūs apmeklējiet Bērnu apkalpošanas nodaļu Gaujas ielā 1? 

Jā, apmeklēju 

Nē, neapmeklēju 

Cits 

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA - GAUJAS IELA 1 

(tiem, kuri izvēlēsies Jā, apmeklēju) 

16.  Kurus no bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas piedāvātajiem 

pakalpojumiem Jūs izmantojiet? (vairāki izvēles varianti)  

Grāmatu saņemšana/ nodošana 

Bērnu žurnālu saņemšana/ nodošana 

Izmantoju galda spēles 

Piedalos lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” 

Tematiskās nodarbības bērniem bibliotēkā un ārpus tās 

Apmeklēju radošās darbnīcas 

Informācijpratības nodarbības un darbs datubāzēs 

Drukāšana, kopēšana (citi maksas pakalpojumi) 

Neizmantoju neko 

Cits 

17. Novērtējiet Smiltenes bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļu kopumā 

Drīzāk pozitīvi    Pozitīvi     Drīzāk negatīvi      Negatīvi     Nav viedokļa 



102 

 

Grāmatu krājums 

Laikrakstu un žurnālu krājums  

Pakalpojumi  

Tehniskais nodrošinājums 

 Apkalpošana 

 Telpas  

CITI JAUTĀJUMI  

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

18. Kādās nodarbībās / tikšanās Jūs vēlētos piedalīties bibliotēkā? 

Radošās nodarbības, piem. rokdarbu 

Mākslas 

Tikšanās ar literātiem, dzejniekiem, politiķiem, ceļotājiem 

Nevēlos piedalīties 

Cits: 

19. Novērtējiet Smiltenes bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļu kopumā. 

Drīzāk pozitīvi    Pozitīvi     Drīzāk negatīvi      Negatīvi      Nav viedokļa 

Grāmatu krājums 

Laikrakstu un žurnālu krājums 

Pakalpojumi 

Tehniskais nodrošinājums 

Apkalpošana 

Telpas  

20. Vai Jūs sekojiet Smiltenes bibliotēkai sociālajos tīklos Facebook un/vai 

Instagram? 

Jā 

Nē 

Cits 

21. Vai Jūs izmantojiet uzziņu lasītavu?  

Jā, izmantoju 

Nē, neizmantoju 

Cits 

22. Kā Jūs domājiet, vai Smiltenē ir nepieciešama āra lasītava?  

Jā, ir nepieciešama  

Nē, nav nepieciešama 

Cits:  

23. Kur Smiltenē, pēc Jūsu domām, būtu jāatrodas āra lasītavai? 

24. Jūsu priekšlikumi bibliotēkas darbības uzlabošanā? 
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5.pielikums 

APTAUJA PAR SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKAS DARBU 

Rezultātu kopsavilkums 

No 2021. gada 16. augusta līdz 13. septembrim Smiltenes novada bibliotēka aicināja 

iedzīvotājus piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par Smiltenes bibliotēkas apmeklēšanas 

paradumiem, bibliotēkas pakalpojumiem un citiem ar bibliotēkas darbu saistītiem 

jautājumiem, kā arī izteikt savus ierosinājumus. Kopā bija jāatbild uz 24 jautājumiem. 

Aptauja respondentiem bija pieejama latviešu valodā gan elektroniskā formātā Smiltenes 

novada oficiālajā interneta vietnē, gan arī drukātā veidā Smiltenes novada bibliotēkā 

Baznīcas laukumā 13 un Bērnu apkalpošanas nodaļā Gaujas ielā 1. Tā bija anonīma un 

rezultāti tiek izmantoti tikai apkopotā veidā. 

Kopumā četru nedēļu laikā par bibliotēkas darbu izteica viedokli un aptauju aizpildīja 

105 respondenti. Aktīvākas ir bijušas sievietes (83.8%) un iedzīvotāji vecuma grupā no 51 

– 65 gadiem (29.5%). Autorizēti bibliotēkas lietotāji ir 81.9% no respondentu skaita. 

Aptaujas dalībnieki augstu novērtē apkalpošanu, pakalpojumus un grāmatu krājumu 

gan Bērnu apkalpošanas nodaļā, gan arī Pieaugušo nodaļā. Visbiežāk izmantotie 

pakalpojumi ir grāmatu un preses izdevumu saņemšana uz mājām, maksas pakalpojumi 

(drukāšana, kopēšana u.c.) un interneta lasītavas izmantošana (datoru lietošana), kā arī 

izstāžu apmeklēšana.  Liela daļa respondentu norādīja uz telpu neatbilstību. Jautājumā 

“Priekšlikumi bibliotēkas darbības uzlabošanā” respondenti norādījuši uz telpu neatbilstību, 

piebilstot – kamēr nebūs atbilstošas telpas, tikmēr būs grūti kaut ko uzlabot. Arī jautājumā 

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

respondenti norāda uz telpu neatbilstību, minot, ka bibliotēkai jābūt ar ērtām plašām 

telpām, šīs telpas neatbilst mūsdienu prasībām. Izvērtējot iesniegtās atbildes, secinām, ka 

kopumā aptaujas dalībnieki ir apmierināti ar bibliotēkas darbu. 

Paldies visiem aptaujas dalībniekiem, kas veltīja laiku anketas aizpildīšanai un, kam 

ir svarīga bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana! Aptaujas rezultāti un 

izteiktie priekšlikumi tiks ņemti vērā plānojot un organizējot bibliotēkas darbu.  

 

 

 

Respondentu profils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptaujā piedalījās 8% no bibliotēku lietotāju kopskaita (  2021. gadā pārreģistrēto 

lietotāju skaits 1237), kas ir zems rādītājs. To varētu izskaidrot ar situāciju valstī kad 
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Covid-19 pandēmijas ierobežojumu rezultātā,  Smiltenes novada bibliotēkā ir būtiski 

samazinājies lietotāju apmeklējums klātienē. 

 

Norādiet ziņas par sevi! 

Jūsu dzimums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktīvākās aptaujas aizpildītājas ir bijušas sievietes – 88 (83%), savukārt vīrieši tikai 

17 (16%). 

 

Lūdzu, norādiet savu vecumu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktīvākie iedzīvotāji ir vecuma grupā no 51 līdz 65 gadiem - 29.5%, tad no 36 līdz 

50 gadiem – 22.9%, no 19 līdz 35 gadiem – 21.0%, virs 65 gadiem – 16.2% un vismazāk 

aktīvi ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 10.5% no kopējā respondentu skaita. Vadoties 

pēc BIS Alise datiem, Smiltenes novada bibliotēku visbiežāk apmeklē tieši šīs aktīvākās 

lietotāju grupas, līdz ar to tās aktīvāk piedalījās aptaujā.  

 

Kāda ir Jūsu nodarbošanās? 
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Cits: NVO; sabiedriskais palīgs. 

Visaktīvāk savu viedokli par bibliotēkas darbu ir izteikuši valsts vai pašvaldības 

iestāžu darbinieki – 33.3% no visu respondentu skaita, tad seko privāta uzņēmuma 

darbinieki – 21.9%. Salīdzinoši maz aptaujā piedalījās nestrādājošas personas - 3.8% un 

mājsaimnieki – 3.8% 

 

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA 

Vai Jūs esiet autorizēts bibliotēkas lietotājs? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizēti bibliotēkas lietotāji ir 86 (81.9%) no kopējā respondentu skaita un 19 

respondenti (18.1%) ikdienā bibliotēku neapmeklē vai apmeklē kā anonīmi lietotāji. 

 

 

Kurus bibliotēkas pakalpojumus Jūs izmantojat visbiežāk?  

(vairāki izvēles varianti) 
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Bibliotēka mūsdienās vairs nav tikai grāmatu krātuve, līdz ar to pieaudzis arī 

bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu klāsts. Lai noskaidrotu, kuri no Smiltenes novada 

bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem tiek izmantoti visbiežāk, bibliotēku lietotājiem 

tika uzdots jautājums par bibliotēkas apmeklējuma nolūku. Aptaujas rezultāti parādīja, ka 

72.4% respondentu visbiežāk izmanto bibliotēkas pamatpakalpojumu - grāmatu saņemšanu 

lasīšanai mājās un 28.6% izmanto maksas pakalpojumus (drukāšanas, kopēšanas, 

skenēšanas, iesiešanas u.c.). 25.7% respondentu apmeklē bibliotēkas izliktās tematiskās un 

literatūras izstādes, 23.8% izmanto pakalpojumu saņemt preses izdevumus lasīšanai uz 

mājām .22.9% aptaujāto izmanto Interneta lasītavu un lieto bibliotēkas datorus un tikai 

9.5% lieto bezmaksas WI-FI no savas viedierīces. Bibliotekāra konsultācijas gan klātienē, 

gan attālināti ir izmantojuši 17.1% respondentu. Aptaujas rezultāti parādīja, ka literatūru un 

lasīšanu popularizējoši pasākumi bibliotēkā interesē 14.3% lietotāju, zemo apmeklētību 

varētu izskaidrot ar bibliotēkas atrašanos nepiemērotās telpās.  13.3% aptaujas dalībnieku 

izmanto starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, kas dod iespēju pasūtīt iespieddarbus no 

citām Latvijas bibliotēkām. 11.4% aptaujāto ir veikuši grāmatu un citu izdevumu 

rezervēšanu kopkatalogā un  lietojuši 3td e-grāmatu bibliotēku. Nedaudz mazāks lietotāju 

skaits - 10.5% ir izmantojuši uzziņu pakalpojumus.  Vienāds skaits respondentu - 8.6% ir 

izmantojuši piekļuvi autorizētajām tiešsaistes datubāzēm Letonika, News.lv u.c., kā arī 

pētījuši novadpētniecības krājumu. Jaunums pakalpojumu klāstā ir galda spēļu saņemšana 

uz mājām, ko ir izmantojuši 7.6% respondentu. Pēdējo gadu laikā CD, DVD un 

klausāmgrāmatu lietošana vairs nav aktuāla, filmas CD formātā skatās vien 3.8% lietotāju. 

Lai gan pavisam neliels respondentu skaits - 1.9%  uzrāda, ka izmanto Eiropas Savienības 

informācijas punkta pakalpojumus, tomēr katru gadu tiek rīkoti ESIP pasākumi sadarbībā 

ar skolu, informējot skolēnus gan par ESIP, gan bibliotēkas darbu un piedāvātajiem 

pakalpojumiem. 4.8% respondentu neizmanto nevienu no iepriekš minētajiem bibliotēkas 

pakalpojumiem.  

 

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. 

 

Vadoties pēc atbildēm par bibliotēku apmeklējuma biežumu, var secināt, ka aktīvie 

lietotāji bibliotēku apmeklē reizi mēnesī - 39% un biežāk kā reizi mēnesī – 33.3%. Krietni 
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mazāk ir tādu lietotāju, kas apmeklē bibliotēku reizi pusgadā, tādi ir 13.3%. Atbildi, ka 

bibliotēku ir apmeklējuši reizi gadā un retāk kā reizi gadā, kopumā sniedza 2.9% un 5.7% 

aptaujāto. Rezultāti liecina, ka bibliotēka ir labi apmeklēta un mūsu pakalpojumi ir 

nepieciešami pietiekoši lielam lietotāju lokam. 

 

BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĪBA 

Iemesli, kādēļ Jūs reti apmeklējiet bibliotēku: 

(tiem, kuri izvēlējās atbildi reizi gadā vai retāk kā reizi gadā) 

 

Respondenti iesniedza kopumā 11 komentārus. Biežāk pieminētie viedokļi: 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. 

Laika gaitā ir mainījušās sabiedrības vajadzības, ja agrāk lietotāji ļoti daudz 

izmantoja Interneta lasītavu, tad tagad reti kuram nav mājās viedierīce un  ir plaša 

informācijas pieejamība internetā, līdz ar to nav nepieciešams izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus. Daudz pakalpojumus var veikt attālināti, piem. lasīt e-grāmatas un lietot e-

parakstu. Viena no iestādes prioritātēm ir sabiedrībā atjaunot paradumu apmeklēt bibliotēku 

un to mēs varam izdarīt, piedāvājot konkurētspējīgus pakalpojumus lietotājiem. Nozīmīgs 

faktors ir laika trūkums, uz bibliotēku nāk tikai nepieciešamības gadījumā. Ir lasītāji, kuri ir 

neapmierināti, ka ir jāgaida uz grāmatu rindā, diemžēl, nav iespējas iegādāties neskaitāmus 

eksemplārus, lai pietiktu visiem lasītājiem uzreiz, tāpēc ir elektroniskā rinda un vienmēr 

tiek lasītāji informēti, tiklīdz attiecīgā grāmata ir pieejama. 

 

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. 

Rezultāti liecina, ka 54.3% ir informēti par attālinātām elektroniskā kataloga 

izmantošanas iespējām, bet katalogu neizmanto, 27.6% ir informēti un izmanto attālinātos 

pakalpojumus. Tas ir labs rādītājs, pieņemot, ka informētie lietotāji nākotnē sāks lietot 

katalogu. Rezultāti liecina, ka par bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām 

mazākā daļa – 17.1% lietotāju nav informēti, jāturpina strādāt ar šiem lietotājiem, 
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jāpalielina lietotāju skaits, kuri izmanto elektronisko kopkatalogu, tā ir ērtāk un ātrāk tikt 

pie kārotā izdevuma. 

 

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. 

 

Rezultāti liecina, ka neviens aptaujas respondents nevēlas saņemt bezmaksas 

konsultācijas, norādot saziņai e-pastu vai telefona numuru. Tas norāda, ka konsultācijas ir 

aktuālas konkrētajā brīdī, tās tiek sniegtas individuāli pēc nepieciešamības. Digitālajā 

nedēļā bibliotēka īpaši aicina pieteikties bezmaksas konsultācijām digitālo prasmju 

uzlabošanai. 

 

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz jautājumu par e-grāmatu lietošanu, pārliecinošs vairākums grāmatas labāk lasa 

papīra formātā - 84.8%, bet 14.3% uzskata, ka formātam nav nozīmes, galvenais, lai 

saistošs saturs. Iemesls tam varētu būt pieradums lasīt drukātos izdevumus, nav 

informētības par digitālo ierīču izmantošanas priekšrocībām, piem. lasot 3td e-grāmatu 

bibliotēkā. Tā kā bibliotēku vairāk apmeklē gados vecāki cilvēki, viņiem tas nav aktuāli. 

1% lietotāju tomēr priekšroku dod e-grāmatām.  

 

Novērtējiet bibliotēkas krājumu kopumā! 
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Aptaujas dati liecina, ka abonementa grāmatu krājums 41% respondentu drīzāk 

apmierina, 32.4% – ir pilnīgi apmierināti, 19%  krājumu neizmanto, bet saņem citus 

pakalpojumus. 3.8% respondentu uzskata, ka krājums ir drīzāk neapmierinošs vai pilnīgi 

neapmierinošs. 

Uzziņu literatūras krājums drīzāk apmierina 38.1% respondentu, pilnīgi apmierina – 

26.7%, neizmanto krājumu – 30.5%, drīzāk neapmierina – 2.9% un pilnīgi neapmierina 

1.9% respondentu. Laikrakstu un žurnālu krājums tika novērtēts kā pilnīgi apmierinošs 

37.1% respondentu, šo krājuma daļu neizmanto 30.5%, drīzāk apmierina 29.5% 

respondentu. Krājums pilnīgi nepamierina 1.9% un drīzāk neapmierina 1% respondentus.  

Kopumā izvērtējot respondentu apmierinātību ar bibliotēkas krājuma kvalitāti var secināt, 

ka daļa respondentu nav pilnvērtīgi iepazinušies ar mūsu bibliotēkas krājuma piedāvājumu, 

jo tas ir ļoti daudzpusīgs un atbilstoši komplektēts. Veidojot un organizējot krājumu, 

Smiltenes bibliotēka ņem vērā visu lasītāju kategoriju intereses. Izvērtējot dažām grāmatām 

lielo pieprasījumu ir iegādāti arī papildus izdevumi. 

Bērnu apkalpošanas nodaļas grāmatu krājumu neizmanto 49.5% un žurnālu krājumu 

– 54.3% no visiem respondentiem, jo lielākā daļa apmeklē tikai Pieaugušo apkalpošanas 

nodaļu.  No tiem respondentiem, kuri apmeklē Bērnu apkalpošanas nodaļu un izmanto 

grāmatu krājumu, 26.7% ir pilnīgi apmierināti, 21.9% ir drīzāk apmierināti ar krājumu 

kopumā. Pavisam mazs skaits no respondentiem – 1% ir tādi, kurus krājums drīzāk 

neapmierina vai pilnīgi neapmierina. Bērnu apkalpošanas nodaļas žurnālu krājums pilnīgi 

apmierina 22.9% respondentu, drīzāk apmierina – 19%, pilnīgi neapmierina – 2.9%, drīzāk 

neapmierina – 1% respondentu.  

 

 

Vai ir kādi konkrēti grāmatu, periodisko izdevumu nosaukumi, autori vai 

tēmas, ko Jūs vēlētos redzēt bibliotēkas krājumā? 

Respondenti iesniedza kopumā 30 komentārus. Biežāk pieminētie viedokļi: 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 attīstība, filozofija, vēsture. 

Vairāk vēsturisku, biogrāfisku grāmatu piedāvājums. 

 

Respondentu ieteikumi attiecībā uz to, kādus grāmatu, periodisko izdevumu 

nosaukumus, autorus vai tēmas viņi vēlētos redzēt Smiltenes bibliotēkas krājumā, ir 

visdažādākās – no konkrētiem autoriem un grāmatām līdz nozarēm. Respondenti 

norādījuši, ka vēlētos grāmatas par dzīvniekiem, zombijiem un grāmatas pirmsskolas 

vecuma bērniem lasītprasmes apguvei. Šīs atbildes norāda uz to, ka respondentiem trūkst 

informācijas par bibliotēkā pieejamo literatūru, jo Bērnu apkalpošanas nodaļā pieejamas 

grāmatas par dzīvniekiem ļoti plašā klāstā, ir izveidots atsevišķs plaukts “Spoku grāmatas”, 

kā arī atsevišķi izdalītas grāmatas pirmskolas vecuma bērniem “Mācos lasīt”. Arī citi 

minētie izdevumi jau ir  mūsu bibliotēkas krājumā. Tas norāda, ka nepieciešams vairāk 

strādāt pie lasītāju informēšanas par bibliotēkā pieejamajiem resursiem.  
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Kādas tēmas Jūs visvairāk interesē? 

(vairāki izvēles varianti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cits: Pedagoģija; mājturība;  medicīna; Kultūra, filoloģija par mīlestību un meiteņu 

dzīvi; nezinu; Kulinārija; pedagoģija; Dzeja; nav interese; kulinārija, kristīgā satura 

grāmatas; Rokdarbi; kriminālromāni; Mārketings, biznesa vadība; Fantastikas žanrs. 

 

Atbildot uz jautājumu par visvairāk interesējošām nozarēm, absolūts vairākums 

respondentu – 60% norādīja, ka  visbiežāk lasa daiļliteratūru, kam ar 38,1% seko vēsture un 

psiholoģija. Biogrāfijas interesē 34.3% respondentu, māksla – 24.8%, ģeogrāfija – 23.8%, 

dārzkopība – 21%, folklora interesē 17.1% respondentu. Ir vēlme lasīt arī medicīnu, 

filozofiju, informāciju tehnoloģijas, tieslietas un tehniku. 5.7% respondentu norādīja, ka 

interesējas par visām iepriekš minētajām tēmām.  

 

Vai Jūs apmeklējiet Bērnu apkalpošanas nodaļu Gaujas ielā 1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cits: Ļoti reti; pašlaik vairs nē, jo mazbērns paaudzies. 
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No 105 respondentiem, kuri piedalījās aptaujā, 10.5% bija vecumā līdz 18 gadiem, 

līdz ar to no 28.6% respondentu, kuri noradīja, ka apmeklē Bērnu apkalpošanas nodaļu 

Gaujas ielā 1, daļa ir pieaugušie, kuri ņem grāmatas saviem bērniem.  

 

 

 

 

 

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA - GAUJAS IELA 1 

(tiem, kuri izvēlējās Jā, apmeklēju) 

Kurus no bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas piedāvātajiem 

pakalpojumiem Jūs izmantojiet?  

(vairāki izvēles varianti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cits: DVD saņemšana / nodošana. 

 

Aptaujas rezultāti liecina, ka 38.9% respondentu visbiežāk izmanto Bērnu 

apkalpošanas nodaļas pamatpakalpojumu - grāmatu saņemšanu un nodošanu, 13.9% 

piedalās lasīšanu veicinošos pasākumos, kas arī ietver grāmatu saņemšanu un nodošanu. 

Bērnu apkalpošanas nodaļā notikuši dažādi lasītveicināšanas pasākumi kā “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija”, “Bibliotēkas vasaras izaicinājums”, “Pūčulēnu skola”, “Krāsainā nedēļa” 

u.c., kas būtiski palielināja grāmatu izsniegumu. 11.1% bibliotēkā izmanto galda spēles, ko 

izsniedz arī uz mājām, 9.7%  lasa un nodod bērnu žurnālus un apmeklē radošās darbnīcas. 

6.9% no respondentiem apmeklē tematiskās nodarbības bērniem un izmanto maksas 

pakalpojumus bibliotēkā.  

 

Novērtējiet Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu kopumā 
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Respondenti atzinīgi novērtējuši Bērnu apkalpošanas nodaļu kopumā – 53.3% 

norādījuši, ka krājums kopumā ir vērtējams pozitīvi un 36.7% - drīzāk pozitīvi. Līdzīgi tiek 

novērtēts arī bērnu apkalpošanas nodaļas laikrakstu un žurnālu krājums kopumā – 40% 

respondenti norādījuši, ka žurnālu krājums kopumā vērtējams pozitīvi un 36.7% kā drīzāk 

pozitīvi. 23.3% respondentu nav viedokļa šajā jautājumā. Pakalpojumus un apkalpošanu 

kopumā pozitīvi ir novērtējuši 60% respondentu un drīzāk pozitīvi – 30%, viedokļa nav 

10% aptaujāto. Tehniskais nodrošinājums ir novērtēts pozitīvi 53.3% atbilžu, drīzāk 

pozitīvi – 26.7%, nav viedokļa 20% respondentu. Bērnu apkalpošanas nodaļas telpas 

pozitīvi un drīzāk pozitīvi ir novērtējuši 46.7% aptaujāto, grūtības novērtēt telpas radās 

6.7% respondentu. Novērtējot Bērnu apkalpošanas nodaļu kopumā, nav saņemta neviena 

negatīva atbilde, kas ir ļoti iepriecinoši.  

 

 

CITI JAUTĀJUMI 

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

jauniešiem? 

Respondenti iesniedza kopumā 91 komentāru 

Biežāk pieminētie viedokļi: 

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. 

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, literārās viktorīnas, piem., klašu komandām. 

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 - 
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Netflix u.c. Filmas kā izglītības veids - piem. tematisks kultūrā vai mākslā vērtīgu darbu 

apkopojumi. Rekomendācijas pa noteiktām, kūrētām tēmām. 

 

Ieteikumus, kas būtu nepieciešams, lai bibliotēka kļūtu pievilcīga jauniešiem, izteica 

91 respondents. Kopumā ieteikumus varētu sadalīt grupās: 1. Pasākumi un nodarbības. 

Respondenti iesaka rīkot nodarbības sadarbībā ar skolām, tikšanās ar populāriem autoriem, 

rīkot konkursus. 2. Telpas un to iekārtojums. Respondenti norādījuši, ka vēlētos jaunas, 

plašas telpas, dīvānus un jauniešu stūrīšus. 3. Bibliotēkas resursi. Aptaujas dalībnieki 

norādījuši, ka jauniešus piesaistītu aktuāla literatūra un periodiskie izdevumi, CD un DVD, 

datori un modernas tehnoloģijas. 4. Reklāma. Prasme prezentēt un jauniešus ieinteresēt ar 

jau esošo piedāvājumu. 

 

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. 

 

Smiltenes bibliotēka organizē dažādas nodarbības un tikšanās, kurās var piedalīties 

ikviens interesents. Tā ir tikšanās vieta cilvēkiem ar līdzīgām interesēm. No aptaujas 

dalībniekiem 42.9% vēlētos tikties ar literātiem, dzejniekiem, politiķiem, ceļotājiem, 20% 

labprāt piedalītos radošās nodarbībās, piem. rokdarbu darināšanā, 5.7% novērtētu mākslas 

nodarbības. Dažus respondentus interesētu arī lasītāju klubiņa izveide. Diemžēl, 21.9% 

respondentu nevēlas piedalīties nevienā bibliotēkas organizētajā pasākumā. Domājams, ka 

Covid 19 pandēmija ir ietekmējusi vēlmi piedalīties dažādās aktivitātēs. Varbūt nākotnē 

tiešsaistes pasākumi spēs piesaistīt vairāk cilvēku nekā organizējot tos tikai klātienē. 

 

Novērtējiet Smiltenes bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļu kopumā! 
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Respondenti labi novērtējuši Pieaugušo apkalpošanas nodaļu kopumā – 73.3% 

norādījuši, ka krājums kopumā ir vērtējams pozitīvi un drīzāk pozitīvi. Nav viedokļa par 

grāmatu krājumu 19% aptaujāto un 3.8% to vērtē drīzāk negatīvi un negatīvi.  Līdzīgi tiek 

novērtēts arī Pieaugušo apkalpošanas nodaļas laikrakstu un žurnālu krājums kopumā – 

67.6% respondenti norādījuši, ka žurnālu krājums kopumā vērtējams pozitīvi un drīzāk 

pozitīvi. 29.5% respondentu nav viedokļa šajā jautājumā. 1.9% respondentu krājumu 

novērtē kā negatīvu. Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi tiek novērtēti ļoti labi – 77.1% 

respondentu tos novērtē pozitīvi un drīzāk pozitīvi. Bet ir arī 2.9% respondentu, kuriem 

šķiet, ka tie ir drīzāk negatīvi. 72.4% respondentu bibliotēkas tehnisko nodrošinājumu ir 

novērtējuši pozitīvi un drīzāk pozitīvi, 21.9% nav viedokļa. Apkalpošana tiek novērtēta 

visaugstāk – 87.6% respondentu to novērtē kā drīzāk pozitīvu un pozitīvu, 11.4% nav 

viedokļa. Tas ir ļoti labs novērtējums bibliotēkas darbiniekiem, ja apmeklētājs bibliotēkā 

jūtas gaidīts un saņem vēlamo pakalpojumu.  

Bibliotēkas telpas ir novērtētas drīzāk pozitīvi un pozitīvi 49.6% respondentu 

atbildēs, bet drīzāk negatīvas – 23.8%, negatīvi 14.3%, nav viedokļa 12.4% respondentu. 

Esošās telpas ir izveidotas tā, lai būtu pēc iespējas mājīgāk un ērtāk apmeklētājam, 

protams, ka mūsu sapnis ir pārcelties uz jaunām, plašām, mūsdienīgām telpām, bet pašlaik 

tas nav iespējams. 

 

 

 

Vai Jūs sekojiet Smiltenes bibliotēkai sociālajos tīklos Facebook un/vai 

Instagram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Sociālie tīkli ir vērtīgs un efektīvs instruments, lai popularizētu bibliotēkas 

pakalpojumus ļoti plašai auditorijai. 41.9% respondentu norāda, ka seko bibliotēkai 

sociālajos tīklos Facebook vai Instagram, tomēr lielākā daļa aptaujas respondentu jeb 

54.3% neseko. Lielākai sekotāju skaita piesaistei nepieciešams veidot ierakstus, kas liek 

cilvēkiem “dalīties”, līdz ar to par bibliotēkas darbību sociālajos tīklos uzzinātu plašāks 

cilvēku skaits. Saistošs sociālo tīklu saturs radītu vēlmi piesekot. 

 

Vai Jūs izmantojiet uzziņu lasītavu? 
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Cits: pagaidām vēl neizmantoju. 

Uzziņu lasītavu regulāri izmanto 31.4% respondentu, kas ir trešā daļa no aptaujas 

dalībniekiem. Pēdējos gados apmeklējums uzziņu lasītavā ir pieaudzis. Lasītavu neizmanto 

67.6% respondentu. 

 

 

 

Kā Jūs domājiet, vai Smiltenē ir nepieciešama āra lasītava? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenti iesniedza kopumā 74 komentārus. Biežāk pieminētie viedokļi 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. 

Šaubos, vai tas ir veselībai drošs pasākums.  

Nemāku teikt. Nav viedokļa.  

Varbūt būs nepieciešama, ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies. 

 

Atbildes uz šo jautājumu liecina, ka Smiltenē ir nepieciešama āra lasītava, to atzīst 

61.9% respondentu. Pretējs viedoklis ir 22.9% aptaujāto, kuri uzskata, ka āra lasītava nav 

nepieciešama, jo tas nav aktuāli un tā var tikt izpostīta. Āra lasītava varētu veidoties kā 
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vieta, kur interesenti var atstāt kādu sev vairs nevajadzīgu grāmatu un vietā paņemt kādu 

sev interesējošo. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi varianti.   

Respondenti iesniedza kopumā 74 komentārus. 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. 

Sakārtotā 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. 

 

Uz jautājumu, kur būtu jāatrodas āra lasītavai, atbildēja 74 respondenti. 40.5% 

uzskata, ka piemērotākā vieta ir pie Vecā vai Jaunā parka, 13.5% norāda, ka labākā vieta ir 

pie Tepera ezera, 6.8% domā, ka pie autoostas, 5.4% norāda bibliotēku un 4.1% labprāt 

lasītu pie bērnu rotaļu laukuma novietotā āra lasītavā. Pārējie 29.7% respondenti norāda 

citas vietas Smiltenes pilsētā. 

Šos ieteikumus ņemsim vērā, plānojot āra lasītavas atrašanās vietu.   

 

 

Jūsu priekšlikumi bibliotēkas darbības uzlabošanā 

 

Respondenti iesniedza kopumā 83 komentārus. Biežāk pieminētie viedokļi:   

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. 

Modernu lasītavu ar interneta pieejamību. 

Veiksmīga komunikācija ar lietotājiem. 

Lai iegūtu lielāku auditoriju sākt ar jauniešiem skolās. 
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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 bibliotekāru sapņu idejām saistībā ar bibliotēku. 

Mūsdienu prasībām atbilstošas telpas, datortehnika, programmu un tehnikas 

nodrošinājums, mūsdienīgas un aktuālas grāmatas no dažādām tēmām. 

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. 

 

 

Kā priekšlikumu bibliotēkas darbības uzlabošanā 31.4% respondentu norādīja par 

telpu neatbilstību, secinām, ja bibliotēka atradīsies jaunās, modernās telpās, tas rosinātu 

biežāk izmantot mūsu pakalpojumus, kā arī piesaistītu jaunus lietotājus. Tika minēti 

ieteikumi vairāk strādāt ar jauniešu auditoriju, padāvājot interesantas nodarbības.  

 

Secinājumi 

Kā liecina aptaujas dati, uz aicinājumu piedalīties aptaujā atsaucās pavisam neliela 

lietotāju daļa – 8% no visiem reģistrētajiem lietotājiem. Tas ir par maz, lai objektīvi 

novērtētu bibliotēkas darbu un pakalpojumus. Turpmāk rīkojot līdzīgas aptaujas, vajadzētu 

vairāk padomāt arī par citiem aptaujas izplatīšanas veidiem.  

Saskaņā ar aptaujas datiem, lielākā daļa bibliotēkas apmeklētāji ir autorizēti 

bibliotēkas lietotāji, tomēr vairāk ir jāstrādā ar tiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā bibliotēku 

neapmeklē vai apmeklē kā anonīmi lietotāji. 

Kā liecina aptaujas dati, apmeklētāji ir labi informēti par attālinātajām elektroniskā 

kataloga izmantošanas iespējām, tomēr vairāk kā puse to neizmanto. Būtu nepieciešams 

vairāk skaidrot par iespējām, izmantojot šīs attālinātās iespējas. 

Lielākā daļa respondentu bibliotekāro darbu novērtējuši pozitīvi, neskatoties uz 

ierobežotajiem klātienes pakalpojumu pieejamību.  

Kopumā bibliotēkas lietotāji ir apmierināti ar piedāvāto pakalpojumu klāstu un 

visbiežāk tiek izmantota grāmatu saņemšana mājās un maksas pakalpojumi, tomēr aizvien 

bibliotēkai jāattīstās un ir nepieciešams ieviest jaunus pakalpojumus.  

Pēc aptaujas datiem, Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa kopumā ir 

novērtēta pozitīvi, nav saņemta neviena negatīva atbilde. Visbiežāk bērni izmanto nodaļas 

pamatpakalpojumu - grāmatu saņemšanu un nodošanu, kas liecina, ka organizētajiem 

lasīšanu veicinošiem pasākumiem ir rezultāti un palielinās grāmatu izsniegums. 

Bibliotēkā piedāvātās individuālās konsultācijas, vairākums lietotāju izmanto tikai 

nepieciešamības brīdī, tāpēc bibliotekāriem ne vien jāpiedāvā šis pakalpojums, bet jāspēj 

iedrošināt apmeklētājus izmantot šīs iespējas. 

Saskaņā ar aptaujas datiem, bibliotēkas lietotāji grāmatu, laikrakstu un žurnālu 

krājumu vērtē kā pozitīvu, tāpat arī pakalpojumus kopumā un apkalpošanas līmeni.  

Atbildot uz jautājumu, kādās bibliotēkas organizētajās nodarbībās un tikšanās 

iedzīvotāji vēlētos piedalīties, vairākums labprāt tiktos ar literātiem un dzejniekiem. Tomēr 



118 

 

mūsu pieredze rāda, ka uz šiem pasākumiem ierodas vien neliela daļa no interesentiem. 

Varbūt nākotnē tiešsaistes pasākumi spēs piesaistīt vairāk cilvēku nekā organizējot tos tikai 

klātienē. 

Kā liecina aptaujas dati, vairāk kā puse no respondentiem neseko Smiltenes 

bibliotēkai sociālajos tīklos Facebook un/vai Instagram. Atbilstošs, kvalitatīvs un saistošs 

saturs sociālajos tīklos var ne tikai nodrošināt augošu sekotāju skaitu, bet arī piesaistīt 

iedzīvotāju uzmanību bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. 

Saskaņā ar aptaujas datiem, Smiltenē ir nepieciešama āra lasītava un tai būtu 

jāatrodas Vecā vai Jaunā parka teritorijā vai pie Tepera ezera. 

Lai piesaistītu jaunus lietotājus un uzlabotu esošo pakalpojumu līmeni, iedzīvotāji 

izteica dažādus priekšlikumus bibliotēkas darbības uzlabošanā, piem. mūsdienīgu telpu 

nepieciešamība, jaunu pakalpojumu attīstīšana, jauniešu iesaisti dažādās nodarbībās.  

Smiltenei ir nepieciešama jauna, plaša un gaiša bibliotēka, kurā būs atbilstošs 

piedāvājums. Bibliotēkas pārvietošana uz jaunām, mūsdienīgām telpām noteikti piesaistītu 

jaunus apmeklētājus. 

 

 

Kopsavilkumu sagatavoja 

Sandra Marķitāne, 

Smiltenes novada bibliotēkas informācijas speciāliste 

 

 


