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Izmaiņas publisko bibliotēku tīklā

Bibliotēku tīkla reorganizācija -  Jēkabpils novadā notikusi publisko bibliotēku tīkla reorganizācija. 4 pagastos 
(Dunavas, Kalna, Rubeņu un Zasas), kuru apkalpes teritorijā ir 2 publiskās bibliotēkas, atstāta viena bibliotēka ar 
struktūrvienību. Saldus novadā vairākkārt aktualizējies jautājums par bibliotēku tīkla optimizāciju novadā (4 otro pagasta 
bibliotēku reorganizācija) un iespējamo centralizāciju. Ar 2018. gada 22. februāra Durbes novada domes sēdes lēmumu 
Rāvas bibliotēka kļuvusi par Dunalkas pagasta bibliotēkas filiāli.

2018. gada 31. janvārī ar Dagdas novada domes lēmumu tika slēgta Dagdas pagasta bibliotēka, tās funkcijas un 
saistības ir pārņēmusi Dagdas novada bibliotēka. 22. martā tika pieņemts lēmums par Dagdas novada pagasta pārvalžu 
struktūrvienību reorganizāciju, līdz ar to 9 pagastu bibliotēkas kļuva par Dagdas novada bibliotēkas struktūrvienībām. 
Tika likvidēta Dagdas bērnu bibliotēka, kas pārveidota par Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu.

Centralizācijas modeļa ieviešana - Limbažu novadā

Izmaiņas bibliotēku statusā - Lielvārdes novada pašvaldību publiskās bibliotēkas (Lēdmanes pagasta bibliotēka, 
Jumpravas pagasta bibliotēka un Lielvārdes pilsētas bibliotēka) ar Lielvārdes novada domes lēmumu ir reorganizētas par 
Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienībām, bet Lāčplēša bibliotēka kļuvusi par Lielvārdes pilsētas bibliotēkas 
filiālbibliotēku “Lāčplēsis”.



Izmaiņas bibliotēku tīklā, struktūrā

Slēgtas bibliotēkas (tehniskais un funkcionālais stāvoklis nebija atbilstošs bibliotēkas vajadzībām un bibliotēku 
akreditācijai izvirzītajām prasībām) - Vilces pagasta Ķīves bibliotēka Jelgavas novadā un Rīgas Centrālās bibliotēkas 
filiālbibliotēka “Zvirbulis”, iepriekš to saskaņojot un iesniedzot jautājumu akceptēšanai Latvijas Bibliotēku padomē. Ēka 
Lapu ielā 24, kurā atradās filiālbibliotēka “Zvirbulis”, ir avārijas stāvoklī, un tiek meklēts risinājums jaunas Rīgas Centrālās 
bibliotēkas filiālbibliotēkas atvēršanai Āgenskalna apkaimē.

Samazināta darba slodze (Limbažu novadā (6 bibliotēkas), Preiļu novadā, Riebiņu novadā, Ķeguma novadā).

Rūjienas novada pagastos tiek veidots modelis – viens darbinieks veic vairākus amatu pienākumus 
(bibliotekārs, pārvaldes vadītājs, kasieris, kultūras pasākumu organizators).

Ozolnieku novada bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Jaunpēterniekos slēgts mazā apmeklētāju skaita dēļ. 
Atvērts jauns ārējais apkalpošanas punkts Ozolnieku novada Sidrabenes pagasta Emburgā.



Izmaiņas bibliotēku tīklā, struktūrā

Balvu Centrālajā bibliotēkā tika veikta bibliotēkas iekšējās struktūras reorganizācija - izmaiņas 
bibliotēkas amata vienību sarakstā, samazināts darbinieku skaits bibliotēkā un palielinātas darbinieku algas.

Izmaiņas bibliotēkas struktūrā, amatu sarakstā - Madonas novada bibliotēkā.

Pārrobežu sadarbības projekta “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide, dzīves kvalitātes un izglītības 
atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” ietvaros 2018. gada rudenī tika veiktas izmaiņas Latgales Centrālās 
bibliotēkas struktūrā, tika izveidota jauna struktūrvienība: Ģimenes digitālo aktivitāšu centrs. 

Nozīmīgas izmaiņas izglītības iestāžu bibliotēku tīklā - slēgtas, reorganizētas skolu bibliotēkas. 
Skolu sistēmas reforma novados tieši vai pastarpināti ietekmē arī publisko bibliotēku darbību un apmeklētību.



Iekšējais audits 
Limbažu novada pašvaldības iekšējam auditoram tika uzdots sagatavot ziņojumu “Perspektīvā plānotās novada 
bibliotēku darbības modeļa maiņas lietderības izvērtējums. Administratīvā sloga samazināšanas iespējas un finansiālā 
ietekme uz pašvaldības budžetu”.

Balstoties uz secinājumiem, lai nodrošinātu pašvaldības darbības pilnveidošanu un efektīvāku pārvaldes organizēšanu, 
sekmīgi koordinētu un optimizētu pašvaldības iestāžu darbu, nodrošinot bibliotekāro pakalpojumu pieejamību 
iedzīvotājiem pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinātu efektīvu resursu izmantošanu, uzlabotu un pilnveidotu 
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, ir lietderīgi veikt Limbažu novada bibliotēku 
reorganizāciju, tās apvienojot vienā iestādē, kurā ir viena centrālā bibliotēka (Limbažu 
Galvenā bibliotēka) un 14 filiālbibliotēkas jeb struktūrvienības.

Smiltenes novada domes pakļautībā esošajās iestādēs, tostarp bibliotēkās, jūlijā un augustā notika 
funkciju audits. Divu nedēļu laikā bibliotēku darbinieki aizpildīja darba laika atskaites tabulu, atspoguļojot ikdienas darbu 
un to, cik laika katram darbam vai pārtraukumam patērēts. Audita mērķis: uzlabot katra darbinieka darba efektivitāti, līdz 
ar to – visas iestādes darbu.

2019. gada janvārī–februārī Alūksnes novada pašvaldībā, tajā skaitā bibliotēkās, notiek personāla audits. Rezultāti 
būs zināmi maijā.



Pieredze: Bibliotēkas attīstības plāna izstrāde

Valmieras bibliotēka, izstrādājot attīstības plānu 2019.–2023. gadam, veica plašu sabiedrības, lasītāju un 
sadarbības partneru viedokļa izzināšanu par bibliotēkas darba kvalitāti. 

Kopumā tika noorganizētas 7 fokusgrupas ar dažādiem sabiedrības pārstāvjiem: jauniešiem, vecākiem ar bērniem, 
vīriešiem, plašu publiku (2 reizes), advancētiem klientiem, skolotājiem. 

Fokusgrupu mērķis bija izzināt, kā darba laiks un atrašanās vieta ietekmē bibliotēkas apmeklēšanas 
paradumus, kādi pakalpojumi ir vispieprasītākie, kāda ir pieredze tos izmantojot, kā tiek vērtēta to kvalitāte, kāda ir 
pieredze saskarsmē ar bibliotekāriem, kādās dzīves situācijās bibliotēka var piedāvāt risinājumus, kā arī kopīgi 
pārrunāt vēlmes, ko sabiedrība sagaida no bibliotēkas. 

Ar sadarbības partneriem, skolām un pašvaldību bibliotēkām tika pārrunātas sadarbības formas, kvalitāte un saturs, 
gan analizējot līdzšinējo sadarbības pieredzi, gan rēķinoties ar nākotnes vajadzībām.

Notika sarunas ar visu 6 novadu (Beverīna, Burtnieki, Kocēni, Mazsalaca, Naukšēni un Rūjiena) pašvaldību 
vadītājiem un publisko bibliotēku bibliotekāriem.



Personāla attīstības jautājumi
Bibliotēku darbinieki reģionu bibliotēkās ir izglītoti, radoši un bibliotēku attīstību veicinoši. Analizējot darbinieku 
vecumu, var secināt, ka lielākā grupa ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Pieredzes bagāti, radoši, savas profesijas entuziasti 
un – savu pensijas vecumu gaidoši… Gados jauno darbinieku maz, jo nav vakanču! (Cēsis)

69 % bibliotekāro 
darbinieku ir vecāki par 
50 gadiem; lielai daļai 
reģiona bibliotekāru 

vecums pārsniedz 60 
(35 %) gadus

Sākusies vai turpinās 
paaudžu maiņa  

(Kuldīga, Jelgava, 
Gulbene) 

Darbinieku algas 
paugstinātas:

5 %; 8 %; 16 %; 20%

Pieņemti darbā 2 
bibliotekārie 
darbinieki ar 

augstāko izglītību 
bibliotēku jomā 

(Latgales Centrālā 
bibliotēka)

2018. gadā tika veikta RCB 
darbinieku novērtēšana RCB 
Pieaugušo literatūras nodaļā, 
Bērnu literatūras nodaļā un 

filiālbibliotēkās. Īpaša uzmanība 
bibliotekāro darbinieku 

novērtēšanā tika pievērsta 
elektronisko resursu 

izmantošanas prasmēm. Kopā 
novērtēšanā piedalījās 166 

RCB darbinieki, gan bibliotekāri, 
gan tehniskais personāls



Personāls - profesionālā pilnveide

Profesionālās prasmes un zināšanas darbinieki pilnveido dažādos kursos, semināros, praktiskās nodarbībās, pieredzes 
braucienos, kas notiek saskaņā ar katras bibliotēkas izstrādāto profesionālās pilnveides plānu un LNB Bibliotēku 
attīstības centra, LNB Kompetenču attīstības centra, VARAM, SIA Tieto Latvia u. c. sadarbības partneru piedāvājumu.

Mācības: LNB Kompetenču attīstības centra 960 stundu profesionālās tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” un 
240 stundu kurss “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. 

Finansējums personāla attīstībai: profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem ar tendenci katru gadu 
pieaugt - 6227 EUR;  3235 EUR;  2590 EUR; 84 EUR.



Papildu finansējums personāla attīstībai tiek 
iegūts arī ar projektu izstrādi

Lai pilnveidotu profesionālās 
kompetences dažādās ar 
jauniešiem saistītās darba jomās, 
Jelgavas pilsētas bibliotekāres 
iesaistījās kā pilotkursa 
dalībnieces un veica izstrādāto 
mācību materiālu testēšanu 
“Nordplus” mobilitātes projektā 
“Public library services for people 
with disabilities” (“Publisko 
bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām”), kā arī 
Erasmus+ projektā “Youth Work 
HD”

Projekta “Interaktīvās 
izglītības telpa - efektīvs 
nelabvēlīgu ģimeņu bērnu 
sociālās integrācijas veids” 
ietvaros bibliotēkas darbinieki 
piedalījās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Berlīnes 
bibliotēkām (Ludza, Jēkabpils)

“Nordplus” pieaugušo izglītības 
programmas mobilitātes projekts 
“Public library services for people 
with disabilities” (“Publisko 
bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām”). Projekta 
ietvaros divi Jelgavas pilsētas 
darbinieki devās mobilitātes 
braucienā uz Utenas bibliotēku 
Lietuvā, lai iegūtu jaunas zināšanas 
un prasmes par ārvalstu publisko 
bibliotēku pakalpojumiem un 
izglītības pasākumiem cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām



Dalība (kā sadarbības partneriem) starptautiskā “Nordplus Adult” 
projektā “Radošās komandas bibliotēkā” (CreaTeams in Library) 
2017/2018, lai turpinātu mūžizglītības pakalpojumu attīstību 
bibliotēkā un nodrošinātu Valmieras un novadu bibliotekāru 
profesionālo izaugsmi.

Projekta būtību raksturo atslēgvārdi: eksperimentālā kultūra bibliotēkā 
caur radošu darbību un sadarbību. Valmieras bibliotēka un citi 
bibliotēku un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Somijas, 
Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes pulcējās “Nordplus 
Adult” projekta “CreaTeams in Library”,2017-2018

Papildu finansējums personāla attīstībai tiek 
iegūts arī ar projektu izstrādi

Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts 
“Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība 
uzņēmējdarbības veicināšanai 
pašvaldībās” (Bauskas Centrālā 
bibliotēka / brauciens uz Dāniju)



Pakalpojumi

● Noslēgts līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku par audiogrāmatu izmantošanu 
publiskajās bibliotēkās (Salaspils novada bibliotēka, Limbažu Galvenā bibliotēka, 
Dobeles novada Centrālā bibliotēka, Jēkabpils Galvenā bibliotēka, Jelgavas pilsētas 
bibliotēka)

● Turpinās inovatīvu tehnoloģiju ieviešana bibliotēkās: 3D printeris, 3D brilles, 3D 
pildspalvas, projektora ekrāni (Ventspils bibliotēka)

● Aizsākts jauns pakalpojums - 3D printeris ārpus Bauskas CB  
● Bibliotēkas strādā pie tīmekļvietņu dizaina maiņas un satura pilnveides (izveidotas 

jaunas sadaļas: Iesaku nopirkt, Ideju banka u. c.
● Bibliotēkas veido jaunus “Facebook” kontus
● Lasītājiem tiek piedāvāta informācijas saņemšana par bibliotēkas jaunieguvumiem 

un pasākumiem (949 bibliotēkas klienti Jelgavas pilsētas bibliotēkā)



Pakalpojumi
● Īpaša vērība pievērsta jaunu lasītāju piesaistei, uzrunājot iedzīvotājus, kuri iepriekš 

bibliotēku nebija apmeklējuši
● Geocaching jeb slēpņošanas spēles slēpnis bibliotēkā (Jelgavas pilsētas bibliotēka)
● Jauna veida lasītāju karšu izsniegšana: ātri un precīzi apkalpot lasītājus ikvienā no 

reģiona elektroniskajā kopkatalogā iekļautajām bibliotēkām (Jelgavas reģions u. c.)
● Parādās grāmatu, žurnālu kopas publiskās vietās, sadarbības partneris - bibliotēka 

(žurnālu stends Ventspils autoostā, Limbažu un Kuldīgas autoostā, Valgas stacijā)



Pakalpojumi - problēmas

● “Ikdienā bibliotekāram jāuzklausa neapmierināti apmeklētāji, kuri 
nevar pieņemt jauno situāciju, ka iestādes pāriet uz e-vides 
pakalpojumiem”

● Bibliotēkas ikdienā veic citu iestāžu e-pakalpojumus: internetbanka, 
Elektrum, VID u. c. 

● Vai, palīdzot lasītājam veikt e-pakalpojumus, tiek ievērotas      
Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības?                                    



Izglītojošā darbība

● Bibliotēkas izglītojošo darbību veic ar dažādu lekciju, tematisku pasākumu, nodarbību, 
konsultāciju, izstāžu starpniecību

● Bibliotekārās stundas, lietotāju apmācība e-resursu un e-pakalpojumu lietošanā, senioru 
apmācība datorprasmēs, palīdzība skolēniem zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, 
konsultācijas dažādu mobilo un interneta lietotņu izmantošanā

● Medijpratības un informācijpratības nodarbības (dažādām mērķauditorijām)

● Nodarbības par veselību, tiesībām, veselīgu, videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, 
dzimtu vēstures pētniecību u. c.

● Bibliotēkas piedāvā plašu klāstu ar daudzām informatīvām un izglītojošām nodarbībām, 
bet tās nav licencētas programmas



Rezultāts

● Sniegto uzziņu skaitam ir tendence samazināties, jo, pateicoties 
dažādām apmācībām, lietotāji attīstījuši savas prasmes informācijas 
meklēšanā (Kuldīga)

● Gadu gaitā ir aktīvi strādāts pie lietotāju izglītošanas, tāpēc daudzi 
lasītāji ierodas jau ar reāliem pieprasījumiem, paši izdevumus prot 
atrast plauktā vai izmanto attālināto lietotāju priekšrocības un rezervē 
sev vēlamos izdevumus no mājām un ierodas tikai bibliotēkā tiem 
pakaļ (Madona)



Izglītojošā darbība – Latgales Centrālās 
bibliotēkas piemēri

● Izglītojošs bezmaksas pasākumu cikls “Veselības ABC”

● Lekcijas par “E-veselība” izmantošanu, elektronisko darbnespējas lapu un zāļu 
recepšu apriti

● Bibliotēkas ASV Informācijas centra un biedrības “TMS” organizēta Media 
Lab/Daugavpils medijpratības darbnīca studentiem, skolēniem un jauniem 
speciālistiem, kuru ietvaros bija iespēja apgūt medijpratību, sociālo mediju satura 
analīzi. Sadarbībā ar mentoriem dalībnieki veidoja dažādus mediju produktus: sociālo 
eksperimentu, intervijas, reklāmas sižetus u. c.

● Nodarbības dzejas rakstīšanā angļu valodā “English poetry writing club”



Jaunas mērķauditorijas un piedāvājumi

● Nodarbības un lekcijas uzņēmējiem, īpaši mikrouzņēmējiem un pašnodarbinātajiem
“Digitālās nedēļas” laikā tika organizēts seminārs un apmācības uzņēmējiem, pašnodarbinātām personām un 
mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem “Uzņēmēju digitālā diena”, kuras laikā apmeklētāji tika iepazīstināti ar 
Valsts darba inspekcijas, Patentu valdes, Uzņēmumu reģistra tiešsaistes pakalpojumiem un notika “SIA 
Datorzinību centrs” praktiska nodarbība par ikdienas produktivitātes veicināšanu digitālajā vidē (Kuldīga)

Projekts “Radoša resursu izmantošana uzņēmējdarbībā un pašizaugsmē,” kurā notika 3 semināri: “Biznesa ideju 
ģenerēšana”; “Efektīva laika plānošana” un “Radošā uzņēmējdarbība kā jauna iespēja Gulbenes novadā” 
(Gulbene)

● Pilsoniskās aktivitātes stiprināšana
“Esi pilsoniski aktīvs – piedalies, iesaisties un dari Kandavas novadā!” pulcēja vairāk nekā 40 Zemītes pagasta 
ļaudis, kas bija gatavi veltīt savu laiku, lai apspriestu pagasta attīstībai svarīgas aktualitātes. Dalībnieki 
apsprieda aktualitātes un izvirzīja idejas pagasta dzīves vides uzlabošanā, kuras varētu realizēt paši, veltot savu 
laiku un prasmes



Jaunas mērķauditorijas un piedāvājumi

● Angļu valodas nodarbības/klubiņš (Jelgava, Limbaži, Gulbene u. c.)

● Šaha nodarbības (Limbaži)

● Datora un interneta lietošanas apmācība dzīvesvietā (Gulbene)

● Novada mācība (Bauska)
No 2017. gada ar Bauskas novada domes atbalstu tika izveidota novada mācības darba 
grupa, kuru pārstāv arī Bauskas CB speciāliste. 2018. gadā ar dažādām metodēm novadā 
un Bauskas reģionā tika ieviesta novada mācība 4.–5. klasēm un 9. klasēm. Bauskas CB 
novada mācības stundas rīko gan bibliotēkā, gan dodas uz izglītības iestādēm



Limbažu GB Apmācību un profesionālās 
sadarbības centra noslodze un vērtējums

● Iedzīvotāju interese par bibliotēkas piedāvātajām 
mācībām nemazinās, īpaši pozitīvi tiek novērtēts tas, ka 
mācības ir bez maksas un ka tās notiek brīvā, 
nepiespiestā gaisotnē

● Angļu valodas grupās dalībnieki joprojām turpina 
mācīties, vēl labāk pilnveidotu savas valodas prasmes

● Nedaudz mazinājies pieprasījums pēc datormācībām, 
taču arvien pievienojas jauni interesenti, un mācību 
grupas iesācējiem veidojas no jauna

● Pozitīvi vērtējami sadarbības partneru izglītojošie 
pasākumi un maksas telpu noma – tas piesaista 
bibliotēkai daudz jaunu apmeklētāju: vietējos 
iedzīvotājus, kuri vēl nav bibliotēkas lasītāji, un 
interesentus no citiem novadiem, veicina bibliotēkas 
atpazīstamību



Jaunums 2018. gadā – izglītojošo 
programmu licencēšana

● Licencēta programma “Datora lietošana un interneta izmantošanas pamati senioriem” (Liepāja)

● Licencētas pieaugušo neformālās izglītības programmas: “Elektroniskie resursi un informācijas 
meklēšana” (6 stundas) un “E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas” (4 stundas) (Gulbene)

● Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas: “Pedagogu informācijpratības 
uzlabošana un pilnveide” un “Ievads medijpratībā”, kas ir saskaņotas ar Jelgavas izglītības 
pārvaldes pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanas komisiju 
(Jelgava)

Latgales Centrālās bibliotēkas neformālās pieaugušo izglītības programmas “Datoru un interneta 
prasmju apguve senioriem”, “Angļu valodas pamatkurss senioriem”, “Angļu valodas kurss lietotājiem 
ar priekšzināšanām”, “Angļu valodas pamatkurss iesācējiem” licencētas 2016. gadā uz 3 gadiem un 
2019. gadā tiks veikta to licenču atjaunošana



Jaunums 2018. gadā – izglītojošo 
programmu licencēšana

Valmieras bibliotēka, sadarbojoties ar Valmieras pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti 
vides komunikācijā, ir izveidojusi un Valmieras izglītības pārvaldē licenzējusi pieaugušo 
mūžizglītības programmu “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”

● Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem ir iespējams uzzināt vairāk par pasaules vides un 
sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz 
katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir celt kursa dalībnieku apziņu par sabiedrības un vides 
ilgtspējas problēmām, to risinājumiem un iedvesmot ikdienas paradumu maiņai atbilstoši ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem

● Interesenti aicināti apmeklēt gan atsevišķas nodarbības, lekcijas par sev interesējošām tēmām, 
gan apmeklēt visu kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75 % no visām nodarbībām, ir iespējams 
saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu



Licencētu programmu izstrāde 
bibliotekāru profesionālajai pilnveidei

● Izstrādāta un licencēta 36 stundu programma “Bibliotekārā darba 
pamatzināšanas” (Gulbenes novada bibliotēka)

● Licencēta neformālās pieaugušo izglītības programma “Ievadkurss 
bibliotekārajā darbā” (38 stundas) (Latgales Centrālā bibliotēka)



Bibliotēkas krājums

● Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai: stabils, pietiekams, nemainīgs, 
samazinājies

● Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai samazinājies (Liepājas CZB, 
Jēkabpils GB, Līvānu NCB, Līvānu novads)

● Bibliotēkas krājuma kvantitāti aizstāj krājuma kvalitāte
● Latvijas 100-gades gadā iznāca daudz vērtīgu, skaistu un arī dārgu grāmatu  (Jelgavas 

pilsēta u. c.)
● “Latviešu oriģinālliteratūra piedzīvojusi savu zvaigžņu stundu” (17 %, 24 %, 33 %)
● LNB Bibliotēku attīstības centra atbalsts krājuma veidošanā - “Literatūras ceļvedis”, 

konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”, seminārs krājuma 
komplektēšanas speciālistiem



Bibliotēkas krājums

● Galda spēles bibliotēkā, to izmantošana, popularizēšana (Cēsu CB, Madonas NB, 
Limbažu GB, Preiļu GB u. c.)

● Pieprasīta literatūra krievu valodā
● Pirmo reizi bibliotēkā tikšanās ar krievu dzejnieci (Alūksnes pilsētas bibliotēka)
● Periodiskie izdevumi bibliotēkā: “Pēdējā gadā lasītājiem ir tendence vairāk lasīt 

grāmatas nekā periodiskos žurnālus” (Līvānu novads, Blontu bibliotēka)
● Datubāzu izmantošana kļūst arvien populārāka bibliotēkas lietotāju vidū, tiek 

nodrošināta attālināta piekļuve datubāzēm
● Datubāze “Dienas Biznesa rokasgrāmatas” (Līvānu NCB)
● Pastiprināta uzmanība pievērsta bibliotēkas krājuma                       

popularizēšanas pasākumiem



Latvijai - 100

● Izstāde,  katalogs “100 grāmatas bērniem”. Latviešu                      autoru bērnu 
grāmatu izstāde, kurā redzamas un taustāmas grāmatas bērniem, kas izdotas no 
1918. Līdz 2018. gadam (Rīgas CB)

● Izstāde “Smiltene 100 grāmatā”. Izstāde par grāmatām, kurās minēts Smiltenes 
vārds (Valkas reģions)

● Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”. 
Izstādē apskatāmas konkrētas desmitgades grāmatas, iespēja nobalsot par savu 
grāmatu (Jēkabpils GB)

● Izaicinājums “100 grāmatas Latvijai”. Izlasi 100 latviešu autoru grāmatas viena 
gada laikā. Daudziem tas izdevās, palielinājās grāmatu izsniegums  (Jelgavas 
pilsētas bibliotēka)



Elektroniskais katalogs kā pakalpojums

● Arvien aktīvāk tiek izmantota iespēja lietotājiem izsniegt attālinātās piekļuves 
paroles (Jelgavas reģions, Dobeles reģions, Talsu reģions u. c.)

● Jelgavas reģionā 2018. gadā šo iespēju izmantoja 4916 lietotāji (2017. gadā – 
4520 lietotāji)

● 2018. gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 1098 lietotājiem (2017. gadā – 
1079) (Jelgavas reģions)

● Automatizētas krājuma pārbaudes - viena no prioritātēm darbā ar krājumu
● Mācību konkurss “Ziņas par krājumu, izmantojot BIS ALISE iespējas” (Valkas 

reģions) “Man “ALISE” iepatīkas arvien vairāk!”



Bibliotēkas krājums - problēmas

● Lietotāji nav ieinteresēti izmantot kopkatalogu attālināti, arī jaunieši... 
● Iespieddarbu un periodisko izdevumu iegādei paredzētais finansējums netiek 

palielināts vairākus gadus, lai gan izdevumu cenas turpina augt
● Garās rindas uz jaunajiem izdevumiem (samazināt izsniegšanas laiku?). Ir 

cerība, ka šo problēmu daļēji atrisinās 3td e-prāmatu platforma
● Parādnieki. Sagatavota instrukcija darbam ar parādniekiem (Saldus pilsētas 

bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka)



Bibliotēkas krājums - darbs ar parādniekiem

● Vai šīs darbības nav personas datu pārkāpums? 
● Skolas bibliotēkā nevar saņemt mācību grāmatas, ja nav nokārtotas saistības ar 

bibliotēkām (Viļķenes bibliotēka, Limbaži, Ludzas pilsēta)
● Skolēni nevar saņemt skolās apliecības, ja nav nokārtotas saistības ar bibliotēku 

(Ludzas pilsēta)
● Ja bibliotekāre zvana vecākiem, kas ir galvotāji, un atgādina par nenodotām 

grāmatām, vecāki par sodu aizliedz bērnam bibliotēku apmeklēt vispār (Jelgavas 
reģions)



NOVADPĒTNIECĪBA - 
viena no bibliotēku 2018. gada prioritātēm

Daudz kas tika svērts un mērīts simtgades svaros. (Preiļu GB) 

2018. gads aizritējis mūsu valsts simtgades zīmē, tādēļ arī Alūksnes un Apes novadu bibliotēku 
viena no darba prioritātēm aizvadītajā gadā bija ar dažādām aktivitātēm celt godā ne tikai 
Latvijas valsts vērtības, bet parādīt tieši sava pagasta, pilsētas un novada cilvēku nozīmi un lomu 
savas valsts attīstībā un izaugsmē. (Alūksnes reģ.)

Latvijas simtgades atzīmēšana, apzinot, izceļot lokālās vērtības. (Madonas reģ.)

Novadpētniecības platformas izstrāde un atklāšana (veltījums Latvijas  simtgadei un Eiropas 
Kultūras mantojuma gadam). (Valmieras IB)



2018. gada prioritātes novadpētniecībā

➤ Attālinātas piekļuves nodrošināšana NP resursiem:

     ● BIS ALISE NP DB veidošana (mapju kataloģizācija un kartīšu katalogu rekataloģizācija; 
analītisko aprakstu (aktuālo un retrospektīvo) veidošana + anotācijas, pilnteksti, attēli  (Cēsu CB, 
Dobeles NCB, Gulbenes reģ., Jēkabpils GB, Alūksnes PB un reģ., Rēzeknes CB, Talsu reģ., Saldus pils., Balvu CB, Jēkabpils reģ. u. c.)

     ●  NP resursu digitalizācija  (Limbažu GB, Alūksnes reģ.,  Bauskas reģ., Balvu CB, Jēkabpils PB, Kuldīgas GB, Talsu 
GB u. c.)                                                                                                                  

     ● NP digitālo kolekciju veidošana un papildināšana (Preiļu GB, Jēkabpils GB, Limbažu GB, Ludzas GB, Saldus 
PB, Ventspils reģ. u. c.)

     ● virtuālās NP izstādes, virtuāla multimediāla vietne (Salaspils NB) 

     ● NP platformas izstrāde un tās satura izveide (Valmieras IB)       

       

 NP- novadpētniecība

https://www.knutsskujenieks.lv

http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba 



2018. gada prioritātes novadpētniecībā

➤ NP resursu, pakalpojumu, novada popularizēšana.
(Bauskas reģ., Jēkabpils GB, Alūksnes PB, Limbažu reģ., Līvānu reģ., Ludzas PGB, Preiļu reģ., Rīgas 
CB, Madonas reģ., Rēzeknes CB, Salacgrīvas NB, Valkas NCB)

➤ NP krājuma attīstība. 
(Krāslavas reģ., Līvānu reģ., Latgales CB, Liepājas reģ., Rēzeknes CB, Talsu reģ., Tukuma reģ.,  Valkas 
NCB)

➤ Bibliotēku vēstures izpēte. 
(Dobeles NCB un reģ., Cēsu reģ., Jēkabpils GB, Jelgavas PB)

➤  Mutvārdu vēstures liecību vākšana. 
(Krāslavas, Limbažu, Liepājas, Preiļu reģ., Jēkabpils PB, Salacgrīvas NB, Valmieras IB u. c.)

➤  Iedzīvotāju iesaistīšana NP darbā. 

 NP- novadpētniecība



NOVADPĒTNIECĪBA:
tendences un galvenie secinājumi

🔊 Jumurdas bibliotēka: “Ir pienācis tas brīdis, kad novadpētniecība sāk atgūt savu nozīmību sabiedrības 
skatījumā.” POPULARIZĒŠANA+IEDZĪVOTĀJU IESAISTĪŠANA+ATTĀLINĀTIE RESURSI+LV100.

🔊 Novadpētniecības darbs vietās, kur nav muzeju un novadpētniecības centru/istabu, ir viens no bibliotēku 
svarīgākajiem darba virzieniem. Tas ir arī viens no svarīgiem aspektiem, kā pierādīt bibliotēkas pastāvēšanas 
nepieciešamību. 

🔊 Nākotnē bibliotekāriem jāapsver citu novada pašvaldības speciālistu iesaiste novadpētniecības darbā un 
sadarbības iespējas, jo novadpētniecības darbs tiek veikts visas vietējās sabiedrības (un ne tikai vietējās!) 
interesēs. Bibliotēku veidotie virtuālie resursi popularizē novada tūrisma objektus, veicina novada 
atpazīstamību. 

🔊  Palielinās bibliotēkas NP darba nozīme kopienas veidošanā un saliedēšanā. Bibliotēku organizētās NP  
aktivitātes un iedzīvotāju iesaistīšana veicina iedzīvotāju piederības sajūtu novadam, savstarpēju iepazīšanos, 
tīklošanos.



Ūziņu bibliotēka 
(Jelgavas novada Zaļenieku pagastā)
Bibliotēkas vadītāja: Gunita Kulmane (0,5 slodze)  

                                                            ➤  Bibliotēka veido blogu par Ūziņu vēsturi:  
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/ 

➤  Ik nedēļu Facebook tiek publicētas interesantas ziņas par/no Ūziņiem.

➤  2018.g. intensīvs darbs noritēja dzimtu pētniecībā. Piem., tika pētīta 
Aspazijas mātes dzimta (Grieta Freimane ir dzimusi Ūziņos).

➤ Izmatojot Ūziņu NP materiālus, tapušas vairākās grāmatas. Sadarbība 
izveidojusies ar novadpētniekiem Bāzelē, ASV, Šveicē, Krievijā.

➤ Piedalās novadpētniecisku pasākumu organizēšanā novadā, piem., Aspazijas 
dzimšanas dienas pasākumā.

➤ Piedalās www.nekropole.info veidošanā.

➤ Baltā galdauta svētki (kopienas saliedēšana) utt.

- Viņas paveiktais Ūziņu 
izpētē un popularizēšanā 
ir tik ievērojams, ka 
reizēm tiešām liekas, ka 
mazie Ūziņi ir pasaules 
centrs.- 

Rezultātā novadpētniecības darbs  
Zaļenieku pagasta nomaļai un klusai 
vietai Ūziņiem piesaistījis ļoti daudz 
cilvēku, jo bibliotekāre pratusi atklāt 
un parādīt šo vietu kā interesantu, 
kultūrvēsturiski bagātu, vietu, kur 
norisinājušies pārsteidzoši notikumi.
 

http://uzinubiblioteka.blogspot.com/
http://www.nekropole.info/


NOVADPĒTNIECĪBA:
tendences un galvenie secinājumi

🔊 Apziņa, ka jāsteidz apzināt un saglabāt nezināmi, maz zināmi vai aizmirsti notikumi un fakti par savas 
kopienas vēsturi, kamēr laiks vēl nav neatgriezeniski izdzēsis atmiņas, rosinājusi daudzas bibliotēkas 
uzsākt laikietilpīgo mutvārdu vēstures virzienu.  Diemžēl, daudzas atmiņas un materiāli jau ir zuduši. Puzes 
b.: “Ar katru mirkli mēs zaudējam savu vēsturi”. (Dobeles NCB, Madonas reģ. u. c.)

🔊 Vērojama pieaugoša sabiedrības interese par ģenealoģiju. Cilvēkus aizrauj un interesē likteņstāsti, 
dzimtu stāsti, dzimtu vēstures pētniecība, dzimtas koku veidošana. Bibliotēkas sāk izvērst darbību šajā 
virzienā. (Ludzas GB u. c.) 

🔊 Aktīva jauna satura radīšana un jaunu NP resursu veidošana arī mazajās bibliotēkās. (Naujenes TB, 
Salienas PB, Rožupes b., Pāvilostas NB u. c.) 



NOVADPĒTNIECĪBA:
tendences un galvenie secinājumi

🔊 Plašumā vēršas vietējo iedzīvotāju iesaistīšana NP darbā. Sabiedrības iesaistīšana ir neatņemama NP 
darba sastāvdaļa un sniedz nenovērtējamu pienesumu. Turklāt tas veicina sabiedrības intereses pieaugumu 
par novadu un NP. 

🔊 Virtuālo apmeklētāju skaits strauji aug; pieaug attālināti sniegto uzziņu skaits (e-pastā, sociālajos 
tīklos, telefoniski); lietotāji arvien vairāk vēlas attālināto dokumentpiegādi; plašu interesentu loku var 
sasniegt, popularizējot resursus NP sociālajos tīklos.
 
Problēma: krītas reģistrēto lietotāju un apmeklējuma skaits, jo nav nepieciešams apmeklēt bibliotēku 
klātienē. 

Problēma: NP bibliotekāra pārslodze. Risinājums: optimizēt darbinieku amatu sadalījumu atbilstoši 
jaunajām tendencēm, t.sk. palielināt darbinieku skaitu novadpētniecības sektorā. (Kuldīgas GB) 



NOVADPĒTNIECĪBA:
tendences un galvenie secinājumi

🔊 2018. gadā organizēti 7 novadpētniecības konkursi reģiona bibliotēkām: 

● Alūksnes PB:  novadpētniecības konkurss “Meklē un uzzini!”

● Cēsu CB: Konkurss par bibliotēku vēstures izpēti.

● Dobeles NCB: Konkurss par bibliotēku vēsturi. 

● Jēkabpils GB: Konkurss novadpētniecības krājuma aktualizēšanai “Kur tas bija?”. 

● Valkas NCB: Konkurss “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei”.

● Valmieras IB: Novadpētniecības konkurss “Teātra spēlēšanas tradīcija manā pagastā”. 

● Gulbenes NB: Konkurss “Māju stāsti”.



NOVADPĒTNIECĪBA:
tendences un galvenie secinājumi

🔊  Novadpētniecības mapes: dažas bibliotēkas fizisko mapju veidošanu pārtrauc, veidojot šo resursu pilnībā 
digitāli (Kuldīgas reģ., Cēsu CB, Alūksnes PB, sāk - Valmieras IB).  Daudzas uzsākušas mapju aprakstu 
veidošanu EK (Valkas NCB, Ludzas GB to pabeidza) un digitalizāciju (Cēsu CB, Kuldīgas GB u. c.). Citas 
turpina fizisko mapju veidošanu, veido jaunas mapes.

🔊 Arvien populārāka bibliotēkās kļūst atziņa, ka novadpētniecības darbs saistīts ne tikai ar vēstures izpēti, 
bet arī mūsdienu notikumu atspoguļošanu nākamajām paaudzēm, tāpēc ir svarīgi atstāt liecības, fotogrāfijas 
par šodienas aktualitātēm, notikumiem. + Ja novadā ir muzejs, tad tieši šodienas saglabāšana vēsturei 
(fotogrāfijas, mutvārdu liecības, notikumu apraksti, video u. c.) varētu būt bibliotēku niša novadpētniecībā.

🔊 Gulbenes NB: Novadpētniecības darbā bibliotēkā ir plašas iespējas darboties, rakstot projektus.

🔊  Daudzviet samazinoties bibliotēku lasītāju skaitam un apmeklējumiem, bibliotēkām ir iespēja vairāk 
pievērsties novadpētniecības darbam. 



NOVADPĒTNIECĪBA: jauninājumi
                          

➤  Kas vienam jau ikdiena, citam - jauninājums: daudzās bibliotēkās 2018. g. sākts: materiālu digitalizācijas 
darbs, novadpētniecības mapju aprakstīšana NP DB, pilntekstu pievienošana aprakstiem  NP DB.

➤  Novadpētniecības platformas izveide http://www.biblioteka.valmiera.lv/en/novadpetnieciba (Valmieras IB).

➤  Virtuāla multimediāla vietne https://www.knutsskujenieks.lv   (Salaspils NB).

➤  Sākta bibliotēkas videoarhīva veidošana. (Saldus PB)

➤ Latgales CB: pieredzes apmaiņas teletilti ar citu valstu bibliotēkām (Braslavas rajona centrālo bibliotēku 
Baltkrievijā, Krievijas Zinātņu akadēmijas Sibīrijas nodaļas Valsts publisko zinātniski tehnisko bibliotēku 
Novosibirskā), kuros ārvalstu kolēģi tika iepazīstināti ar LCB veidotajiem novadpētniecības elektroniskajiem 
resursiem – datubāzēm, multimediju resursiem, virtuālajām izstādēm.

➤ Top jaunas videofilmas par novadu (Krotes b., Gramzdas b.).   

http://www.biblioteka.valmiera.lv/en/novadpetnieciba
https://www.knutsskujenieks.lv/


Bunkas pagasta Krotes bibliotēka -                                                              
izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centrs 

➤  jau 2. videofilma “Krote Latvijas simtgadē”

➤  brošūras “Krotes pagasta vēsture’’ izdošana 

➤  Ata Kronvalda un Alfreda Krūkļa dzimtas koka 
izveide

➤  organizē novadpētniecības pasākumus, atceres 
dienas, ekspedīcijas, talkas 

➤ piedalījās akcijā “Apceļo Kurzemi”

➤ darbojas UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā

+ Krotes senlietu krātuves darbiniece un tūrisma speciāliste 
Bunkas pagastā (0,2 slodze)
+ Darbojas folkloras kopā “Traistēni”
+ Darbojas novadpētniecības biedrībā “VĀRTAVA”

  

Priekules novada 
apbalvojums – Goda 

cilvēks Bunkas 
pagastā.

Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas vadītāja Lita Vēkause Krotes tautastērpā

                                                                                                        Foto: Līga Svara



NOVADPĒTNIECĪBA: jauninājumi

➤ Gulbenes NB: Izveidota Latvijas 100. gadadienai veltīta Gulbenes novada piederības spēle 
“Pavedieni”. Spēles ideja:  aktīvā veidā, apceļojot Gulbenes novadu un pilsētu, un veicot spēles 100 
uzdevumus, iepazīstināt sabiedrību ar novada kultūrvēsturiskajām vietām, būvēm, notikumiem, 
dabas objektiem un cilvēkiem. 

➤ Latgales CB: novadmācības un novadpētniecības stundas skolēniem - “Mēs esam 
daugavpilieši!”, “Deportāciju hronikas”  u. c.

➤ Gulbenes NB: novadpētniecības mācības iedzīvotājiem.

➤ Ludzas GB: Pasākumu cikls “Dzimtas rakstu meklējumos”: 3 pasākumi par radu rakstu 
pētīšanas tematiku. Mērķauditorija - iedzīvotāji. Plašāk lasiet Ludzas bibliotēkas pārskatā: 
http://dom.lndb.lv/data/obj/713059  

➤  Nodarbības dzimtas koku veidošanā, palīdzība un konsultācijas (Vārmes b., Jelgavas reģ. u. c.)

http://dom.lndb.lv/data/obj/713059


NOVADPĒTNIECĪBA: jauninājumi

➤ Preiļu GB: iedzīvotāju aptauja par 
bibliotēkas NP darbu.

➤  Jauns virziens - novadnieku pieteikšana 
balvām (“Boņuks 2017”, Ziedoņa balva) 

➤ Ziemupes bibliotēka: koka šūpoles ar 
uzrakstu “Ziemupe mana Karaliste”, 
izgatavotas no Ziemupes centra bojātajiem 
ošiem - dāvana Ziemupei Latvijas simtgadē. 



NOVADPĒTNIECĪBA: problēmas un risinājumi

➤  Pārāk liels darba apjoms, cilvēkresursu un laika trūkums.

Risinājumi: 
● Pārējo bibliotēkas darbinieku piesaiste NP darbam (pasākumu organizēšana, digitalizēšana, projekti).
● NP darbinieku skaita palielināšana (Pierīga: Saulkrastu novada bibliotēkā izveidota jauna štata vieta - 
bibliotēku informācijas speciālists darbam ar novadpētniecības materiālu izpēti, atlasi un digitalizāciju, kā arī jaunu 
brīvpieejas digitālo kolekciju izveidi; Valmieras reģ. Jeru pagastā bibliotekārei pilna slodze saglabāta ar 
nosacījumu, ka pusslodzi veido novadpētniecības darba pienākumi.)
● Darba laika plānošanas prasmju pilnveide. 
● Brīvprātīgo piesaiste.

➤  Vietas trūkums NP materiāliem.

 Risinājumi: 
● Mazpieprasītos NP materiālus novietot krātuvē.
● Stikla vitrīnu iegāde.
● Papildu telpu pieprasījums. (Goliševas b. 2018. g. atvērta senu lietu krātuve; novadpētniecības istabas bibliotēkās)



NOVADPĒTNIECĪBA: problēmas un risinājumi

➤  NP materiālu digitalizācija, digitālo resursu veidošana: trūkst tehnikas, finansējuma, 
zināšanu un prasmju, cilvēkresursu.

➤  Trūkst zināšanu NP DB veidošanā, audio, video ierakstu veidošanā, apstrādē, filmiņu, 
prezentāciju montēšanā, komplicētu NP uzziņu sniegšanā.

➤  Finanšu trūkums: kvalitatīvu publicitātes materiālu sagatavošanai, izstāžu veidošanai 
(mākslinieki, maketētāji, datorgrafiķi, datorprogrammas), lielāku  NP pasākumu organizēšanai, 
NP konferences un profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanai. 

➤  Autortiesību likuma un Vispārīgās datu aizsardzības regulas ierobežojumi.



NOVADPĒTNIECĪBA: profesionālā 
pilnveide
📘  “Novadpētniecības darbs” (8 st.)  Gulbenes NB˟

📗  “Novadpētniecības mācības bibliotekāriem seno mājvietu apzināšanā”. Gulbenes NB Mācību centrā; 
Madonas reģ. u. c.

📙   Teorētiski praktiska nodarbība “Māju stāsti bibliotēku novadpētniecības datu bāzēs”. Gulbenes NB 
Mācību centrā

📕   “Analītiskā apraksta veidošana Novadpētniecības datubāzē”.  Cēsu CB, Madonas reģ., Pierīgas reģ. 
u. c. 

📘   “Darbs ar publikācijām attēlu apstrādes programmā, teksta apstrāde programmā ABBYY Fine 
Reader un anotāciju pievienošana Novadpētniecības datubāzē” u. c.  Cēsu CB

˟No Gulbenes NB aptaujas 2018. gadā (aptaujāti 88 bibliotekāri no 8 novadiem): viens no galvenajiem bibliotekāriem nepieciešamajiem mācību virzieniem - novadpētniecība (51 % 

aptaujāto). Ierosinājumi mācību tēmām: novadpētniecība, dzimtas vēstures izpēte, foto apstrāde, video veidošana un apstrāde, afišu veidošana, diskusiju vadīšana, autortiesības.



NOVADPĒTNIECĪBA: profesionālā 
pilnveide

📗   Dzimtas vēsture, novada vēsture, ciltskoka veidošana.  Dobeles NCB 

📙    Konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu 
digitalizācijas uzsākšanai.  Jēkabpils GB

📕   Profesionālās pilnveides seminārs “Bibliotēku novadpētniecība: pamati un aktualitātes”. Izglītības 
un attīstības centrā “EGO”. Piedalījās: Jelgavas PB, Valmieras reģ., Jūrmalas CB, Kuldīgas reģ., 
Liepājas CZB, Ludzas reģ.,  Ogres reģ., Rēzeknes reģ. u. c.

📘 LNB profesionālā pilnveides programma “Informācijas meklēšana periodisko izdevumu digitālajā 
kolekcijā Periodika.lv”.  

 📗   LNB seminārs “Zudusī Latvija”. Tukuma b. 



NOVADPĒTNIECĪBA: profesionālā 
pilnveide
📘  Seminārs izglītības iestāžu bibliotēkām “Bibliotēka kā vieta un resurss novadpētniecības, 
vēstures un kultūrvēstures apguvei”. Jelgavas PB

📗  “Anotāciju veidošana novadpētniecības katalogā” u. c. Kuldīgas reģ., Madonas NB u. c.

📙   “Bibliotēku un muzeju sadarbība novadpētniecības resursu veidošanā.” Limbažu GB  

📕  “Latgales kultūrvide”; “Latgales periodikas izmantošanas iespējas novadpētniecības pētījumos” 
u. c. Ludzas reģ.

 📘   Dr. hist. V. Malahovska un Mg. arhiv. K. Stroda lekcijas “Novada vēstures materiālu avotu 
meklēšana, vākšana, sistematizēšana, periodikas izmantošana novadpētniecības darbā.” Ludzas reģ.

📗  LU SZF Informācijas un bibliotēku nodaļas lekcija “Mutvārdu vēstures un dzīvesstāstu 
intervijas novadpētniecības krājumā”. Ogres CB



NOVADPĒTNIECĪBA: profesionālā 
pilnveide
📘   Seminārs “Vēstures pētnieciskās metodes” (vada novadpētnieces Laura Kļaviņa un Anita 
Mellupe). Pierīgas reģ. 

📕  “Kultūras tūrisms Latvijā ”. Saldus reģ. 

📗  Tūristu gidu apmācības.  Stāsta interpretācijas un grupas iesaistes metodes. Brāļu draudžu 
darbība Valmierā. Tipogrāfijas stāsti Valmierā 20.gs. sākumā. Publiskā runa, stresa pārvaldība un 
skatuves tehnikas auditorijas iesaistē. Valmieras IB

📙  LNB profesionālā pilnveides programma “Informācijas meklēšana periodisko izdevumu 
digitālajā kolekcijā Periodika.lv”. Valmieras IB  

 



NOVADPĒTNIECĪBA: profesionālā pilnveide

📕  “Pētām dzimtas vēsturi. Dzimtas koks. Kā atšifrēt rokrakstu baznīcas grāmatā.”  Valmieras IB 

📘   Tīkla “Stāstu bibliotēkas” semināri. Madonas reģ., Rīgas CB, Saldus reģ., Valmieras IB u. c.

📗   Pieredzes apmaiņas braucieni (uz: Tukuma bibliotēku, Kuldīgas Galveno bibliotēku, Pūres 
pagasta bibliotēku, Babītes novada pašvaldības bibliotēku Piņķos un tās filiāli Babītē, Krotes 
bibliotēku).

📙     U. c.

 



Metodiskā un konsultatīvā darba 
tendences 2018. gadā

● Jauni metodiķi
● Metodiskais un konsultatīvais darbs kā komandas darbs
● Tīmekļa prasmju pilnveide un inovatīvu prasmju apguve
● Reģiona bibliotekāru sagatavošana profesionālās kvalifikācijas eksāmenam
● “Google” rīku izmantošana (ieteikums arvien vairāk izmantot šo rīku 

sniegtās iespējas)
● Jauna darba forma – mazie praktikumi
● Konkursi – ne tikai novadpētniecība un bibliotēku vēsture
● Sadarbības un atbalsta stiprināšana skolu bibliotēkām (ieteikums šim darba 

sektoram pievērst arvien vairāk uzmanības)



Metodiskais un konsultatīvais darbs

Jauni metodiķi

Balvos, Valmierā, Bauskā
Daugavpilī (Latgales Centrālā bibliotēka)
Krāslavā, Valkā, Kuldīgā



Metodiskais un konsultatīvais darbs – 
komandas darbs

● Metodiskajā un konsultatīvajā darbā iesaistīti visi RGB bibliotekārā darba jomu speciālisti, 
sniedzot konsultācijas gan pilsētas, gan reģiona bibliotēkām, kā arī uzstājoties profesionālās 
pilnveides semināros

● Metodiķa tiešā pārziņā ir metodiskā darba koordinācija un pārraudzība, kā arī profesionālās 
pilnveides un tālākizglītības organizēšana, bet konsultatīvā darba veikšanā tiek iesaistīti visi RGB 
speciālisti

● Bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumus organizē ne vien metodiķe, bet arī Reģionālā 
mācību centra vadītāja un IT attīstības departamenta speciālisti

● Valkas NCB metodiski konsultatīvais darbs ir sadalīts vairākiem speciālistiem (BIS ALISE 
administratorei, kataloģizācijas nodaļas vadītājai, galvenajai bibliotekārei novadpētniecības 
jautājumos un bērnu nodaļas vadītājai)

● Saldus pilsētas bibliotēkā mainījusies metodiskā darba veikšanas koncepcija: bibliotēkā nav 
atsevišķas amata vietas – galvenais metodiķis, konsultatīvajā darbā ir iesaistīti visi RGB 
speciālisti atbilstoši specializācijai un kompetencei



Darba metodes un formas

● RGB uzdevums – regulāri nodrošināt profesionālo pilnveidi reģiona bibliotēku darbiniekiem
● Populārākā forma – profesionālās pilnveides semināri un pieredzes apmaiņas braucieni
● Novadu bibliotekāri tiek aptaujāti par nepieciešamām semināru tēmām, kā arī tiek plānots 

pilnveides pasākumu plāns katru gadu 3 gadu posmā (Liepāja)
● RGB organizētie semināri tiek regulāri apmeklēti un ir pieprasījums pēc dažādu semināru 

piedāvājuma

Vēl aizvien populāri
Izbraukuma semināri (t. sk. kultūrvēsturiska rakstura)
Pieredzes apmaiņas braucieni (pa Latviju un uz ārzemēm)

Ieteikumi
Dažādot saturisko programmu ar nozares aktualitātēm
Kā lektorus piesaistīt LNB speciālistus un seminārus organizēt LNB telpās (PIerīga, Dobele, Tukums)



Darba metodes un formas

Pārskata gada analīzei veltīti semināri un diskusijas
● Semināros tiek analizēts paveiktais, bibliotekāri tiek aicināti dalīties pieredzē, t. sk. sniegt 

prezentāciju par savu iepriekšējā gada darbu
● Tiek pārrunātas veiksmes un neveiksmes, kā arī iezīmētas kopīgi risināmās problēmas un 

nākamā gada prioritātes
● Ne tikai sekmē dalīšanos pieredzē, bet arī veicina savstarpējo komunikāciju un attīsta 

prasmes analizēt savu darbu un prezentēt savu bibliotēku, uzstāties

Lokālo resursu un iespēju izmantošana
● Novada bibliotēkām ieviesta attīstības diena, kuras ietvaros bibliotekāri devušies iepazīt 

novada kultūras un izglītības iestādes (Smiltene)
● Vietējo cilvēkresursu izmantošana – novada cilvēki, kuri stāsta par novada vēsturi, 

kultūru, veidojot dziļāku izpratni par vietējām kultūrvēsturiskajām vērtībām (Limbaži)



Darba metodes un formas

RGB funkciju veikšanas izmaksu aprēķins – detalizēta izcenojuma izstrāde katrai pašvaldībai 
(Salaspils)

● Tika aprēķinātas RGB funkciju veikšanai nepieciešamās izmaksas un veikta finanšu sadale 
16 novadu 38 pašvaldību un 19 skolu bibliotēkām

● Metodiskajā pakļautībā esošās pašvaldību bibliotēkas tika iedalītas kategorijās un, nosakot 
katrai bibliotēkai pakalpojuma cenu, tika ņemts vērā bibliotēkas statuss, organizatoriskā 
struktūra, krājuma apjoms, darbs BIS ALISE, metodiskais bibliotēkas vērtējums un 
transporta izmaksas

● Skolu bibliotēkām sniegto pakalpojumu cenas sadalītas kategorijās, kuras veidotas, ņemot 
vērā skolu bibliotēku krājumu un skolas statusu



Tematiskās aktualitātes

Tīmekļa prasmju uzlabošana
● Apmācības reģiona publisko bibliotēku darba uzlabošanai sociālajos tīklos 

(Jēkabpils)
● Lai pilnveidotu bibliotēku darbinieku praktiskās iemaņas un zināšanas par 

bibliotēkas krājuma un aktivitāšu popularizēšanu tīmeklī, tika organizēts 
praktikums “Publikāciju veidošanas principi LCB” (Latgales Centrālā bibliotēka)

Reģiona bibliotekāru sagatavošana profesionālās kvalifikācijas eksāmenam
● Pārskata periodā 10 Kuldīgas novada bibliotēku darbinieki veiksmīgi nokārtojuši 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot kvalifikāciju “Bibliotekārs”



Inovatīvu prasmju pilnveide (Latgales 
Centrālā bibliotēka, Preiļu GB)

● Profesionālās pilnveides mācību seminārs “Inovatīvo prasmju ABC Latgales novada 
bibliotekāriem” (VKKF finansējums, LNB lektoru piesaiste)

● Profesionālā pilnveide projekta “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes 
un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” jeb “Network-Digihubs” ietvaros

● Projektu Latgales Centrālā bibliotēka īsteno sadarbībā ar Utenas, Zarasu un Preiļu publiskajām 
bibliotēkām. Projekts deva iespēju īstenot bibliotekāru profesionālo pilnveidi darbam ar projekta 
ietvaros izstrādātajiem multimediju produktiem un iepirkto aprīkojumu

1. LEGO® mentoru apmācība – praktiskas iemaņas darbā ar projektā iepirktajiem LEGO 
MINDSTORMS® EV3 robotiem
2. Virtuālās realitātes mentoru apmācība – praktiskas iemaņas darbā ar projektā izstrādāto virtuālās 
realitātes video par Utenas, Zarasu, Daugavpils un Preiļu galvenajiem tūrisma objektiem
3. Kinect mentoru apmācība – praktiskas iemaņas darbā ar projekta ietvaros izstrādātu interaktīvu 
viktorīnu (kustību spēli), kas ir spēlējama Xbox konsolē un darbojas uz kustību atpazīšanas tehnoloģiju 
bāzes



Aptaujas – vērtīgs metodiskā darba 
instruments

Reģiona bibliotekāru aptaujas par metodisko un konsultatīvo darbu (Krāslava, 
Limbaži)
● Krāslavas NCB kā konsultatīvi metodiskais centrs Krāslavas un Dagdas novadu 

bibliotēkām veica bibliotēku sadarbības iespēju novērtēšanas un ieteikumu aptauju 
“Krāslavas novada centrālās bibliotēkas sadarbības iespējas”

● Pirms aptaujas anketas aizpildīšanas bibliotēku speciālisti tika apmācīti un konsultēti 
“Google” bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošanā (Krāslava)

● Kā vērtīgākie ieguvumi no 2018. gada metodiskā darba aktivitātēm anketās tiek 
minēti: kopā būšana, jauna pieredze, viedokļu apmaiņa, profesionālā pilnveidošanās 
(Limbaži)

● Konsultatīvā darba aptaujas sevi attaisnojušas – daudz labu padomu, vērtējumu, 
ieteikumu (Limbaži)



Laba pieredze plānošanā

● Bibliotēkas savu darbu plāno pa ceturkšņiem, līdz katra atskaites mēneša 5. datumam 
iesniedzot ceturkšņa atskaiti, savukārt līdz katra mēneša 25. datumam – nākamā mēneša darba 
plānu (Kuldīga)

● Atskaišu apkopošana notiek, izmantojot “Google” dokumentus. Tāpat tiek apkopoti izstāžu un 
pasākumu plāni, kas tiek pēc tam nosūtīti laikraksta “Kurzemnieks” rubrikai “Nepalaid garām!”, 
Kuldīgas novada sabiedrisko attiecību speciālistei informācijas ievietošanai bezmaksas laikrakstā 
“Kuldīgas Novada Vēstis” un iekļaušanai iknedēļas kalendārā, kas tiek izsūtīts kopējai novada 
kultūras un skolu e-pastu listei, kā arī tiek ievietota informācija Kuldīgas vietnē www.kuldiga.lv

● Lai kliedētu ikmēneša tematisko izstāžu un pasākumu plānošanā novēroto rutīnu, tika 
izstrādāta un visās struktūrvienībās ieviesta jauna plāna struktūra. Tās mērķis – plānošanas 
procesā pievērst bibliotekāru uzmanību padziļinātai tēmas analīzei, novērtēt aktualitāti, pieejamo 
materiālu apjomu, iespējas sadarboties ar citām bibliotēkas struktūrvienībām, kā arī konkretizēt 
mērķauditoriju, sagaidāmos rezultātus un to ietekmi uz bibliotēkas darba rādītājiem (Liepāja)

http://www.kuldiga.lv/


Jauna darba forma – mazie praktikumi

● Profesionālās pilnveides aktivitātes 2–3 reizes mēnesī mazās grupās, izmantojot vietējos 
cilvēkresursus – RGB speciālistus (Kuldīga). Tēmas: lasītāju datu labošana BIS ALISE, informatīva 
bukleta veidošana, anotāciju veidošana novadpētniecības katalogā, “Facebook” lapas veidošana, 
informācijas meklēšana, inforgrafiku un plakātu veidošana

● Nodarbību dalībnieki atzīst šādu profesionālās pilnveides aktivitāšu lietderību un tām ir pozitīva 
ietekme uz ikdienas darba kvalitāti.

● Praktiskas nodarbības mācību klasē par konkrētiem jautājumiem, piem., elektroniskā 
summārās uzskaites grāmata, EXCEL, plaukta indeksu rediģēšana, kultūrkartes aizpildīšana 
(Jelgava)

● “Mazās trešdienas” (Saldus) – praktiskas nodarbības reģiona bibliotēku darbiniekiem. Galvenais 
mērķis ir sniegt praktisku palīdzību neskaidros jautājumos. Nodarbības tiek organizētas nelielās 
grupās, pulcējot tos darbiniekus, kuriem ir neskaidrības par konkrētu uzdevumu veikšanu. Tēmas: 
novadpētniecības mapju aprakstu veidošana katalogā, analītikas apraksti no grāmatām, personu 
autoritatīvie dati, meklēšana brīvpieejas datu bāzēs, “Lursoft News” izmantošana



Konkursi – nozares zināšanas un 
prasmes

Profesionālais konkurss “…un tinam Gaismas kamolu tālāk” (Limbaži)
Konkursa mērķis – veicināt bibliotekāru profesionālā līmeņa celšanu, izzināt un publiskot vietējās 
sabiedrības viedokli par bibliotēku lomu viņu dzīvē un pakalpojumu attīstību bibliotēkās sabiedrības 
vajadzībām, veicināt bibliotēkas publicitāti
Katra bibliotēka izlozēja savu “sadraudzības bibliotēku”, kuru bija jāapmeklē, lai iepazītos ar tās darbu, 
vietējām kultūras vērtībām, apmainītos pieredzē, kā arī sagatavotu stāstu par šo bibliotēku
Rezultātā tika sagatavotas prezentācijas un tapa ceļojošā izstāde “Gaismas Kamola stāsts” par tēmu 
“Bibliotēka – sabiedrībai”

Konkurss par bibliotēku vēsturi (Dobele)
Reģiona publiskajām bibliotēkām tika organizēts novadpētniecības konkurss “Mana bibliotēka 
gadsimtu griežos”. Mērķis – rosināt padziļināti izpētīt savas bibliotēkas vēsturi, veicināt bibliotēkas 
vēstures materiālu pieejamību un publicitāti. Vērtējumā ļoti svarīgs nosacījums bija materiālu 
saturiskā un vizuālā kvalitāte, pieejamība lasītājiem



Konkursi – nozares zināšanas un 
prasmes

Mācību konkurss “Ziņas par krājumu, izmantojot BIS ALISE iespējas” (Valka)

Erudīcijas treniņš (prāta spēle) par bibliotekāro darbu (Bauska)
● Spēlē tika izveidoti divi bloki – nozare un erudīcija (katrā blokā 10 tēmas, par katru tēmu 5 

jautājumi)
● Nozares blokā tika iekļauti jautājumi par Bibliotēku likumu un MK noteikumiem, LNB, BIS ALISE, 

Latvijas bibliotēkām, Bauskas reģiona bibliotēkām, novadpētniecību, literatūru, datubāzēm, 
izdevējdarbību

● Erudīcijas treniņā piedalījās 40 Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novada bibliotekāri
● Pavisam tika izveidotas 10 komandas (komandā 4 dalībnieki). Pēc izlozes principa gandrīz katrā 

komandā bija bibliotekāri no dažādiem novadiem
● Erudīcijas treniņš kalpoja gan kā esošo zināšanu pārbaude un jaunu zināšanu iegūšana, gan arī 

kā Bauskas reģiona bibliotekāru sadarbības un saliedētības veicināšana



Atbalsts skolu bibliotēkām

● Pārsvarā – konsultācijas (vairums par BIS ALISE) un dalība semināros, iekļaušana 
informācijas apritē

● 2018. gadā kopā ar Talsu novada Izglītības pārvaldi pārrunāts publisko un skolu 
bibliotēku sadarbības modelis (Talsu GB)

Labās prakses piemēri RGB sadarbībai ar skolas bibliotēkām: Valmiera, Gulbene, Cēsis, 
Valka, Rīga

● Skolu bibliotekāriem tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Gulbenes 
sākumskolas bibliotēku, kur praktiski tika iepazīta krājuma uzskaite u. c. darba 
jautājumi (Valka)

● 2018. gadā Rīgas CB veica 114 Rīgas vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku metodisko 
pārraudzību; veikta vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku inventarizācijas 
pārraudzība un koordinēšana



Atbalsts skolu bibliotēkām

● 2019. gada 12. martā LNB Bibliotēku 
attīstības centrs jau trešo reizi 
organizēja semināru skolu 
bibliotekāriem (apmeklējums - 270)

● Ieteikums - jāuzrunā ne tikai skolu 
bibliotekāri, bet arī direktori, 
komunikācijai ar direktoriem 
pievēršot pastiprinātu uzmanību



Problēmas metodiskajā darbā

● Nepietiekams finansējums profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanai un apmeklēšanai
● Atbilstošas kvalifikācijas un kvalitātes lektoru piesaiste reģiona bibliotēku organizētajos 

semināros
● Iespējas apmeklēt profesionālās pilnveides pasākumus (ne visi var aizbraukt uz daudzajiem 

pasākumiem, kuri notiek dažādās Latvijas vietās). Risinājums – kvalitatīva dalīšanās 
iegūtajā pieredzē

● Iegūto zināšanu izmantošana no profesionālās pilnveides pasākumiem ir atkarīga no katra 
darbinieka individuāli

● Trūkst iniciatīvas, ierosinājumu un intereses no pašu bibliotekāru puses par atsevišķu darba 
procesu uzlabošanu, īpaši jauninājumiem

● Nav jūtama atgriezeniskā saite ieguldītajam darbam. Vērtīgas būtu sarunas, diskusijas, kur 
savu pieredzi un vēlmes paustu katrs dalībnieks, bet diemžēl daudzi ir kūtri sava viedokļa 
paušanā

● Darbinieku pašiniciatīvas trūkums savu profesionālo iemaņu uzlabošanā ikdienā un zemā 
interese par notiekošo nozarē kopumā



Bibliotēku interešu aizstāvība

Balvi:
Kārtējo reizi tika pierādīts, ka aktīva attieksme, nevis padevīga piekrišana, ir labs veids 
kā izvairīties no sliktiem rezultātiem (par bibliotēku telpu jautājumu)
 
Salacgrīva:
Reizi mēnesī pašvaldība tiek informēta par darbu novada bibliotēkās
 
Saldus:
Pagastu pārvaldes regulāri tiek informētas par viņu pakļautībā esošo bibliotēku darba 
rādītājiem. Pēc bibliotēku apmeklējumiem tiek sagatavota atskaite par secināto 
apmeklējuma laikā un tā tiek nosūtīta ne tikai apsekotajai bibliotēkai, bet arī pagasta 
pārvaldes vadībai



Bibliotēku interešu aizstāvība

Kuldīga:
Pagastu iedzīvotāju diskusijas “Kāpēc vajadzīga bibliotēka laukos?”

Dobele:
Notika tikšanās ar Auces novada domes priekšsēdētāju un Auces bibliotēkas vadītāju, 
sarunas laikā tika pārrunāts par esošo un turpmāko sadarbību, par plānotajiem 
bibliotekāru pilnveides semināriem un kursiem, kā arī par Auces novada bibliotekāru 
aktivitātēm un ikdienas darbu, motivāciju
Saruna bija ļoti produktīva, pateicoties tai ir uzlabojusies komunikācija, piemēram, 
dome nebija informēta par bibliotēkās notiekošo, nepieciešamo bibliotekārajam darbam
Pateicoties sarunai, tika sakārtots Auces novada bibliotēku darba laiks, iekļaujot tajā 
metodisko dienu – katra mēneša pēdējo trešdienu



Bibliotēku interešu aizstāvība (Limbaži)

● Saistībā ar Limbažu novada domes pieņemto lēmumu 2017. g. decembrī par 8 pagastu bibliotēku vadītāju 
slodžu samazināšanu, 2018. g. janvārī Limbažu GB aicināja novada pašvaldības deputātus uz bibliotēku un 
skaidroja RGB redzējumu (sarunai piesaistot speciālistus no KM Bibliotēku nodaļas un LBB)

● Iedzīvotāji sagatavoja un iesniedza pašvaldībā vēstules ar prasību atjaunot bibliotēku vadītāju slodzes un 
bibliotēku pieejamību

● Straumes bibliotēkā notika iedzīvotāju tikšanās ar Skultes pārvaldes vadītāju un Limbažu novada domes 
izpilddirektoru un Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju

● Notika plaša publicitāte presē un televīzijā
● Domes vadība tika aicināta piedalīties un skaidrot situāciju LR Kultūras ministrijas Bibliotēku padomes sēdē 

un LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē
● Limbažu GB direktore piedalījās novada domes apvienotajā komitejas sēdē, kur kopā ar atbalstošajiem 

deputātiem aizstāvēja pilnas slodzes nepieciešamību Skultes bibliotēkā. Vairākums deputātu nobalsoja, ka 
uz domes sēdi tiks virzīti grozījumi nevis par 0,5 slodzi (kā tika lemts 2017. g. decembra sēdē), bet 0,7 slodzi

● Vasarā ar Limbažu novada bibliotekāriem tikās novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece. Tika rosināts 
meklēt optimālu modeli novada bibliotēku darbībai. Tika uzlabota savstarpējā komunikācija un pieņemts 
lēmums uzsākt centralizāciju, kuras darba grupā tika iesaistīta Limbažu GB vadība un visi 14 pagastu 
bibliotēku vadītāji



Tīklošanās ar citiem kultūras un novada 
darbības jomu darbiniekiem (Valmiera)

● Lai pilnveidotu kultūras iestāžu darbinieku profesionālo kompetenci un veicinātu 
tīklošanos, Valmieras bibliotēka sadarbībā ar EUROPE DIRECT informācijas centru 
rīkoja kultūras un atmiņas institūciju profesionālās sadarbības dienu “Kultūras 
mantojums – nākotnei ir sena vēsture”, kas vienlaicīgi bija Eiropas Kultūras 
mantojuma gada atklāšanas pasākums Valmierā

● Janvāra metodiskajā dienā Valmieras intergrētajā bibliotēkā pulcējās kolēģi un 
sadarbības partneri – pašvaldības kultūras iestāžu, Tūrisma informācijas centra un 
Valmieras zonālā valsts arhīva darbinieki, lai satiktos un kopā domātu par Valmieras 
un Eiropas vērtībām

● Turpinājām 2017. gadā gadā labi aizsākto iniciatīvu – iedvesmas, zināšanu un 
sadarbības stiprināšanas dienu. 2018. gada pasākumā piedalījās arī Valmieras 
pašvaldības Finanšu dienesta darbinieki



Atskaites pieejamas
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