
BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMI 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶU 

KONTEKSTĀ

2021. gada bibliotēku pārskatu analīze

Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore
Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore



Pakalpojumu pieejamība 2021.gadā
● Bibliotēkas klātienes apmeklējumiem slēgtas
● Bibliotēkas atvērtas ar ierobežojumiem:

○ ierobežots pakalpojumu klāsts (piemēram, datoru izmantošana, mācību norises, maksas pakalpojumi)
○ individuāli apmeklētāji
○ ierobežots atrašanās laiks bibliotēkā
○ bibliotēkās vienlaicīgi var uzturēties ierobežots skaits apmeklētāju
○ tikai iespieddarbu izsniegšana / saņemšana
○ klātienes pakalpojumi tikai apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu
● Bibliotēku darba laika pielāgošana

Bibliotēku izaicinājumi: vakcinēšanās, apmeklētāju plūsmas organizēšana, sertifikātu pārbaude, 
personalizētas sēdvietas, drošības pasākumu organizēšana un kontrole (distance, dezinfekcija utt.), 
informācijas apkopošana par pasākumu dalībniekiem u.c.

Iedzīvotāju apjukums par bibliotēku pakalpojumu pieejamību klātienē



Covid-19 situācijas ieviestās pārmaiņas bibliotēkas pakalpojumu 
klāstā un pieejamībā
● Vairāk popularizēts e-krājums
● Arvien populārāks ir bibliotēku pakalpojums – grāmatu piegāde uz mājām
● Konsultacijas, uzziņas - iedzīvotaju uzticība bibliotekāram
● Attālināto pasākumu piedāvājuma paplašināšana / uzlabojušās bibliotekāru prasmes 

sniegt attālinātos pakalpojumus
● Grāmatu pakomātu “uzvaras gājiens” – pakomāti kā jauns bibliotēku pakalpojums
● Bibliotēkas turpina iegādāties grāmatu nodošanas kastes (Latgales CB, Valmieras 

bibliotēka, Cēsu CB, Liepājas CZB, Baložu pilsētas bibliotēka)
● Aktīvs personalizēts darbs ar bibliotēkas lasītājiem
● Nepieciešama lasītāju aktuālo vajadzību izpēte



Covid-19 situācijas ieviestās pārmaiņas bibliotēkas pakalpojumu 
klāstā un pieejamībā
● Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izdruka
● Lielformāta izstāžu veidošanu un izvietošanu pilsētvidē, kā arī izstādes 

bibliotēku logos
● Āra lasītavu piedāvājums 
● VPVKAC izveide / valsts un pašvaldību e-pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana

Bibliotēkas turpina būt svarīgs pakalpojumu sniedzējs un atbalsts mazāk 
aizsargātajām iedzīvotāju grupām



Lielformāta izstādes pilsētvidē / bibliotēku logos: PIEMĒRI

Izstādes Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra (DAC) logos

Laikā, kad bibliotēkas varēja sniegt ļoti ierobežotu pakalpojumu klāstu, LCB ieviesa jauninājumu – izstāžu 
eksponēšanu DAC lielajos vitrīnu logos, kas ļāva uzrunāt ikvienu garāmgājēju. Izstādes izraisīja negaidīti lielu 
sabiedrības interesi, nokļūstot arī mediju uzmanības lokā. Pārskata gadā šādi bija skatāmas vairākas izstādes: grāmatu 
jaunumi – vāka attēli un anotācijas, Muzeju nakts ietvaros vēsturiskās modelēšanas kluba "Robeža" izstāde par 
vikingu laika skandināvu iedzīvotāju apģērbu, bruņām un kaujas aprīkojumu. Logos tika eksponētas arī divas 
bibliotēkas darbinieku fotoizstādes. Pilsētas svētku mēnesī tika veidota fotoizstāde “Daugavpils bibliotekāra acīm” ar 
mērķi ir parādīt to, ko bibliotekāri redz ik dienu – Daugavpils daudzveidību ne tikai valodu vai kultūras ziņā, bet arī
apkaimju pilsētvidē, tā apliecinot, ka pilsētas sejas unikālos vaibstus neveido tikai centrs vai atpazīstamie tūrisma 
objekti. Savukārt, atzīmējot Starptautisko dzīvnieku aizsardzības dienu, oktobrī noritēja fotoizstāde “Laimes 
kamoliņi”, kurā bija skatāmi bibliotēkas darbinieku mīļdzīvnieku attēli. Abām izstādēm plašāka versija bija skatāma 
arī virtuālā formātā.

Mārcienas bibliotēkas logos vasarā bija apskatāma vietējās kopienas – novadnieku (Ņina Kalupniece, Arkādijs 
Smoļakovs, Irina Mihova, Ņina Ozoliņa) akvareļu un citās tehnikās veidotu darbu izstāde (Madonas reģions).

Bauskas Centrālā bibliotēka turpina lielformāta izstāžu veidošanu un izvietošanu pilsētvidē – pārskata periodā
izveidotas trīs izstādes – “Gada putni Latvijā”, “Latvijas valsts simboli” un “Cimdi Zemgalē”, kas nodrošināja iespēju 
pilsētas iedzīvotājiem aplūkot bibliotēkas izstādes arī Covid-19 infekcijas ierobežojumu laikā.



Bauskas CB turpina lielformāta izstāžu veidošanu un izvietošanu pilsētvidē – pārskata 
periodā izveidotas trīs izstādes – “Gada putni Latvijā”, “Latvijas valsts simboli” un “Cimdi 
Zemgalē”



Āra lasītavu piedāvājums - PIEMĒRI  

Vasaras mēnešos visas bibliotēkas nodaļas iesaistījās āra lasītavas organizēšanā pie Gulbenes novada bibliotēkas. Āra 
lasītavas mērķis bija popularizēt bibliotēkas krājumu un pakalpojumus, piedāvāt vietējās kopienas iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem saturīgu laika pavadīšanas veidu. Pamatā tika plānotas 2 reizes nedēļā, kad āra teltī pie bibliotēkas 
piedāvājām lasīt jaunākos periodiskos izdevumus, bilžu grāmatas, grāmatas par noteiktām tēmām, lasīšanai uz vietas un 
līdzņemšanai. Piedāvājām arī iespēju reģistrēties kā jaunam bibliotēkas lietotājam. Piedāvājām dažādas āra spēles, tika 
sagatavotas arī dažādas viktorīnas, spēles, uzdevumi dažādiem vecumposmiem, atjautības uzdevumu lapas. Visvairāk šīs 
āra lasītavas apmeklēja māmiņas ar bērniem, kā ari dažādu vecumu bērni. Secinājām, ka lai noorganizētu šādu āra lasītavu, 
nepieciešama rūpīga gatavošanās un nepieciešami arī cilvēku resursi, kas vasaras atvaļinājumu laikā ir problemātiski, jo 
vienlaicīgi arī jānodrošina darbs bibliotēkas iekštelpās. Tāpēc esam apsvēruši 2022. gadā piesaistīt brīvprātīgos. Iecerēti arī
āra lasītavas vakara pasākumi- tikšanās ar literātiem, muzikāli vakari, kuri dotu iespēju satikties pilsētas iedzīvotājiem un 
viesiem brīvā un nepiespiestā formātā. 

Vasaras mēnešos joprojām ir interese par bibliotēku āra lasītavu pakalpojumiem. Tādas ir pie 7 pagastu bibliotēkām. Tā ir 
iespēja lasīt jaunāko presi un citu literatūru, spēlēt galda spēles ārpus bibliotēkas telpām. Interesi izrāda gan pieaugušie, 
gan ģimenes ar bērniem un jaunieši, kuriem aktuāla ērta vieta (āra lasītava) bezmaksas wi-fi izmantošanā. Šo interesi 
veicināja arī ārkārtas situācijas aizliegumi pasākumiem telpās, piemēram, Daukstu pagasta bibliotēka pasākumus 
organizēja āra lasītavā, jo bibliotēkas iekštelpas neatbilda ierobežojumu kvadratūras prasībām. (Gulbenes novada 
bibliotēka)

Vasaras periodā par pasākumu norises vietu kļuva Krustpils kultūras nama balkoniņš - bibliotēkas āra lasītava. Līdz šim 
balkoniņš tika izmantota tikai dzejas dienu pasākumos. (Jēkabpils GB)

RCB Lucavsalas āra lasītava

Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”



Āra lasītavu piedāvājums - PIEMĒRI  

Sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību un Kurmāles pagasta pārvaldi, Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēka 
iesaistījās projektā “Skolēnu darbs vasarā”. Vienu mēnesi bibliotēkas darbā iesaistījās vietējā vidusskolas 
vecuma jauniete. Pateicoties šai iespējai, varēja noorganizēt Vilgāles bibliotēkas ĀRA LASĪTAVU, kas bija jauna 
aktivitāte un citkārt, strādājot kā viena darbinieka bibliotēkai. (Kuldīga)

Pagājušajā gadā projekta ”Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi 
draudzīgākas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” 
NATTOUR LV-RU-030 un Ludzas pilsētas svētku ietvaros, pilsētas parkā tika atvērta Āra bibliotēka. Āra 
bibliotēkas ideja ir ļoti vienkārša: jebkurš interesents  var ņemt lasīšanai grāmatas, kā arī atstāt savas, galvenais, 
lai tās būtu kārtīgas. (Ludza)

Vestienas bibliotēka - šogad atzīmējot bibliotēkas simtgadi, tautas nama un bibliotēkas sadarbībā, radās ideja 
par āra lasītavu. Ar pagasta pārvaldes atbalstu, lasītavas mājiņā iemitinājusies gudrā pūce, tur izvietotas dažādas 
grāmatas, gan bērniem, gan pieaugušajiem, pie mājiņas ērts soliņš. Lasītavas saturs galvenokārt ir domāts 
lietošanai uz vietas – paņemt grāmatu, izlasīt to un nolikt atpakaļ. Grāmatu plaukts piepildīts ar grāmatām visu 
laiku, tās ir no bibliotēkas fonda norakstītās grāmatas, arī no personīgajām bibliotēkām. Lai izmantotu āra 
lasītavu, cilvēkiem nav obligāti jāienāk bibliotēkā. (Madonas reģions)

LNB AB projektā “Iedvesmas bibliotēka” atbalstīta divu āra lasītavu izveide (Limbažu novada Braslavas pagasta Vilzēnu 
bibliotēka, Saldus novada Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs) - realizācija 2022.gadā

RCB Lucavsalas āra lasītava

Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”



2021. gada tendences, kas saistītas ar IAM

● Bibliotēkas darbības sasaiste ar novada / pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
(IAM 17)

● Izcelta bibliotēkas pakalpojumu nozīme iedzīvotaju dzīves kvalitātes uzlabošanā
(IAM 10, 11)

● Pieaugošā bibliotēku loma valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanā un 
saņemšanā (IAM 16)

● Biblioteku spēja nodrošināt attālinātos pakalpojumus - iedzīvotāju spēja izmantot 
bibliotēku piedāvātos attālinātos pakalpojumus (IAM 4, 9)

Pasīva pozīcija attiecībā uz IAM



Pakalpojumi 2021: iespieddarbu un citu informācijas resursu 
izsniegšana
IAM 10, 16

Pārskata pareiodā īpaši aktuāli:

● Iespieddarbu piegāde uz mājām (arī uz darba vietām (Aglonas bibliotēka))
● Elektroniskā dokumentu piegāde
● Bezkontakta iespieddarbu izsniegšana - pakomāti (Bauskas CB, Gulbenes NB, Baložu 

pilsētas bibliotēka, Inčukalna bibliotēka, Balvu CB, Ogres CB, Jēkabpils GB, Latgales CB, 
Jelgavas pilsētas bibliotēka, šogad Talsu GB)

● Retāks klātienes apmeklējums, lielāks iespieddarbu skaits



Foto no bibliotēku pārskatiem, tīmekļa vietnēm, sociālajiem medijiem



Iespieddarbu un citu informācijas resursu izsniegšana: PIEMĒRI

Kalkūnes PB sadarbībā ar Kalkūnes pagasta kultūras darba organizatoru organizēja 
pakalpojumu jeb akciju – Kalkūnes pagasta autobibliotēka ar devīzi “Grāmatas brauc pie 
lasītājiem!”. Akcijas galvenie mērķi: izdarīt bibliotēkas pakalpojumus vēl pieejamākus un 
popularizēt bibliotēkas krājumu un pakalpojumus. Akcija norisinājās pavasara/vasaras 
periodā, kad bija labvēlīgi laika apstākļi. Autobibliotēka darbojās katra izbraukuma reizē 1,5 
stundas, izvietojums - ciema izdevīgā vieta, kur parasti ir novērojama lielākā cilvēku plūsma. 
Pagasta iedzīvotāji savlaicīgi tika informēti soc. tīklā Facebook un tika izvietotas afišas. 
Akciju izdevās nodrošināt ar bibliotēkas vadītājas privāto mašīnu. Autobibliotēkas 
izbraukumi norisinājās Randenes ciemā, Muitas ciemā un pie Dārzkopības KS 
“Mičurinietis”, “Celtnieks” un “Daugava”. Iniciatīva guva atziņu sociālajos tīklos Facebook, 
savukārt uz vietas šo pakalpojumu izmantoja neliels cilvēku skaits. Vislielākais aptvērums 
bija Randenes ciemā (10 cilvēki). (Augšdaugavas novads)



Iespieddarbu un citu informācijas resursu izsniegšana: PIEMĒRI

Siguldas novada bibliotēka - jauns pakalpojums, kas piedāvāts no 
2021.gada, ir videi draudzīga grāmatu un citu izdevumu piegāde uz 
mājām ar īpašu grāmatu velosipēdu “Siguldieši lasa”. Velo sezonas 
laikā pakalpojumu aicināti izmantot iedzīvotāji, kuriem nokļūšana 
līdz bibliotēkai ir apgrūtināta, – seniori un ģimenes ar maziem 
bērniem. 

Bauskas Bērnu bibliotēkā jauns pakalpojums – grāmaferis! Koferis, 
kurā tiek ievietotas grāmatas, ar to dodoties uz pirmsskolas izglītības 
iestādēm, iepazīstina bērnus ar grāmatām, piedāvā fragmentu 
lasījumus.

Informatīva kampaņa Sakstagala pagasta bibliotēkā ”Vai Jūs esat 
informēts par bibliotēkas bezmaksas pakalpojumu, lasītāju ar kustību 
traucējumiem apkalpošanu mājās.” (Rēzeknes reģions)



Iespieddarbu un citu informācijas resursu izsniegšana: PIEMĒRI

“Bibliotēku nedēļas” ietvaros Valkas bibliotēkā tika uzsākts jauns 
pakalpojums “Preses pauze”. Pakalpojuma mērķauditorija - pilsētas 
uzņēmumi un iestādes, kuru darbinieki pusdienu pauzē vai citos 
brīvbrīžos individuāli var lasīt bibliotēkas preses izdevumus uz vietas 
darbavietā. 

Pakalpojums “Preses pauze” ietver:

● īpašā statīvā izvietotus 6 bibliotēkas abonētus žurnālus pēc 
iestādes/uzņēmuma izvēles;

● preses izdevumu atrašanās laiku organizācijā no nedēļas līdz 
vienam mēnesim; 

● žurnālu nomaiņu pēc iestādes/uzņēmuma kontaktpersonas 
pieteikuma. 

Stenda saturu bija iespējams papildināt ar izdrukām no Valkas 
bibliotēkā pieejamām datubāzēm par interesējošiem tematiem un 
konkrētas nozares aktualitātēm.



Pakalpojumi 2021: e-resursi un e-piekļuve

IAM 9 (4, 10, 16)

Pārskata perioda tendences / aktualitātes:

● 3td e-GRĀMATU bibliotēka

● iespēja attālināti izmantot abonētās datubāzes EBSCO, Britannica, News.lv, 
Nozare.lv, Letonika.lv u.c. (News.lv un Letonika.lv datubāzu pieeja visām 
pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas, attālināta pieeja 
reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem)



Pakalpojumi 2021: 3td e-GRĀMATU bibliotēka

● jaunu reģistrēto lietotāju skaita samazinājums
● neliels kopējais izsnieguma samazinājums (pagarināts izsnieguma laiks)

Iemesli, kas ietekmē e-grāmatu izmantošanu:

● nevēlēšanās mainīt lasīšanas paradumus
● bibliotēkas pamatlietotāji ir seniori, kā arī bezdarbnieki, kuriem mājās nav 

pieejamas viedierīces
● pārāk intensīva datoru un viedierīču izmantošana (nevēlēšanās tās  izmantot arī

lasīšanai)



Pakalpojumi 2021: 3td e-GRĀMATU bibliotēka

Digipulkstenis iekarojis daudzu sirdis un popularizējis 3td e-grāmatu bibliotēku visā Latvijā (Jelgavas pilsētas bibliotēka)



Pakalpojumi 2021: 3td e-GRĀMATU bibliotēka

“Esmu jau izlasījusi pāris grāmatas. Vispār dzīvē es priekšroku dodu īstām grāmatām, 
jo tā sajūta turot rokās un lasot ir cita, bet pie mūsdienu apstākļiem, darba, steigas, kā
arī šī brīža situācijas e-grāmatas ir fantastisks pakalpojums, ko izmantot. Tev nav visu 
laiku jāatceras termiņi, kad grāmatas jānodod atpakaļ bibliotēkā, nav jāiekļaujas 
noteiktajos rāmjos, jau pati iešana uz bibliotēku atkrīt, kas man it kā patiktu, bet kā
strādājošam cilvēkam atrast to brīvo brīdi nav tik viegli. Kā arī fakts, ka grāmatai varu 
piekļūt jebkurā laikā, jebkurā vietā arī viedtālrunī un to lasīt, nav jānēsā līdz pati 
grāmata, kas aizņem vietu, ir papildu smagums, un būšu godīga, ārpus mājas parasti 
grāmatas nekur neņemu līdzi, bet šo iespēju esmu izmantojusi vairākkārt, izmantojot 
e-grāmatas tieši ārpus mājām, kādā brīvā brīdī, vai laikā kurš kaut kā jāaizpilda. 
Paldies par šo iespēju!” (Trikātas pagasta bibliotēkas lasītāja)



Pakalpojumi 2021: e-resursi un e-piekļuve

● Jauns pakalpojums – e-grāmatu lasītāju izsniegšana. Šajos e-grāmatu lasītājos 
pieejamas dažādu žanru e-grāmatas angļu valodā. E-grāmatu lasītāji tiek izsniegti uz 
vietas lasītavā, kā arī uz mājām (Talsu GB).

● 2021. gadā ieviesām jaunu pakalpojumu – iespēju klausīties mūzikas plates un 
kompaktdiskus uz vietas bibliotēkā. Plašu un kompaktdisku atskaņotāju novietojām 
bibliotēkas lasītavas daļā, kur ikvienam, sekojot līdzi izveidotai pamācībai, bija 
iespējams austiņās klausīties dažādas mūzikas plates un kompaktdiskus.



Pakalpojumi 2021: e-resursi un e-piekļuve

Virtuālais bibliotekārs. Digitālās nedēļas laikā Valmieras integrētās bibliotēkas mājas 
lapā un sociālajos medijos tika publicētas video pamācības par bibliotēkas 
piedāvātajiem e-resursiem (e-grāmatām, datubāzēm, e-katalogu u.c.) 

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/uzzini-ka

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/uzzini-ka


Pakalpojumi 2021: e-resursi un e-piekļuve
Attālinātā piekļuve Latvijas Neredzīgo bibliotēkas digitālajam saturam. Latvijas Neredzīgo bibliotēka 
paplašinājusi savu pakalpojumu klāstu cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām. Ir izveidota bibliotēkas 
audiogrāmatu lejupielādes servisa sistēma (BALSS). Tas ir jauns pakalpojums, kas reģistrētam Latvijas 
Neredzīgo bibliotēkas lasītājam, kuram nepieciešama informācija audioformātā, ļauj jebkurā sev ērtā
laikā ātri un viegli lejupielādēt bibliotēkas krājumā esošās audiogrāmatas.

Jauna pielāgotās literatūras resursa izveidošana, attīstīšana — mācību grāmatu pārveide pielāgotā
formātā. Latvijas Neredzīgo bibliotēka sistēmā BALSS piedāvā pielāgoto mācību literatūru skolēniem 
ar lasīšanas traucējumiem, t.sk. ar disleksiju.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka attīsta savus pakalpojumus un paplašina mērķauditoriju, atbilstoši 
Autortiesību likumā 22.1 pantā noteiktajiem kritērijiem, nodrošinot ar informāciju pielāgotā formātā
ne tikai cilvēkus ar redzes traucējumiem, bet arī personas ar citādām lasīšanas grūtībām. Par citādām 
lasīšanas grūtībām uzskatāmi arī valodas sistēmas traucējumi, t.sk., disleksija. Lai palīdzētu atvieglot 
mācību procesu bērniem ar lasīšanas grūtībām, bibliotēka 2021. gadā ir uzsākusi jauna pakalpojuma 
izveidi — mācību grāmatu pārveidi pielāgotā formātā. Šādu pielāgotu elektronisko mācību literatūru ir 
iespējams lasīt /atskaņot ar datora, planšetdatora, viedtālruņa vai specializēto iekārtu palīdzību. 
Pielāgotā macību literatūra nodrošina pilnvērtīgu mācību procesu bērniem ar disleksiju. Ar Kultūras 
ministrijas papildfinansējumu tika nodrošināta izejmateriālu iegāde, kā arī tehnikas iegāde mācību 
literatūras skenēšanai un elektroniskai apstrādei. Grāmatu pārveidošanai DAISY un EPUB3 formātos 
LNerB ir iegādājusies datorprogrammu Dolphin Publisher (1250 EUR), kas ir profesionāls risinājums 
pielāgotu audiogrāmatu veidošanai ar sinhronizētu tekstu.



Pakalpojumi 2021: novadpētniecības darbs

IAM 11

Pārskata perioda tendences / aktualitātes:

● novadpētniecības materiālu apzināšana, apstrāde, vākšana, apkopošana, 
sistematizēšana; krājuma un materiālu kārtošana

● novadpētniecības resursu un to dažādības atspoguļošana tīmeklī
● aktivitātes tiešsaistē - virtuālas izstādes, izzinošas viktorīnas, konkursi
● aktivitātes pilsētā
● videostāstu veidošana par pagasta iedzīvotājiem, dabu, vides objektiem (Rēzeknes 

rģions)



Novadpētniecības darbs: PIEMĒRI

Novadpētniecība sociālajos tīklos jeb novadpētniecības resursu un dažādības atspoguļošana Bauskas CB 
tīmekļa vietnēs facebook.com un instagram.com ir virziens, kam 2021. gadā pievērsta uzmanība, veidojot 
trīs nelielas vizuālas sērijas:

• “Reiz bibliotēkā” rāda fotomirkļus no bibliotēkas un darbinieku gaitām sākot ar aizgājušā gadsimta 50. 
gadiem līdz mūsdienām (februāris–aprīlis).

• “Novadpētniecības plauktā” pievērsta uzmanību tematiskajai dažādībai. Divpadsmit nedēļas – 12 
ieraksti: Rundāles pils rozes, sakrālais mantojums, sports, lauku sētas krietnums u. c. (maijs–jūlijs).

• “To radījis novadnieks” – atgādinājums, cik talantīgi un uzcītīgi ļaudis ir dzīvojuši un dzīvo mūsu vidū
(augusts–oktobris).

Arī Pilsrundāles bibliotēka popularizējusi novadpētniecību bibliotēkas facebook.com lapā, kur tika 
ievietota informācija par kādu novadnieku ar mirkļbirku #RundālesNovadnieks: https://ieej.lv/XoPP0

https://ieej.lv/XoPP0


Novadpētniecības darbs: PIEMĒRI

“Kuldīgas ebreju vēsture digitālajā vidē”. Ar interaktīvas vietnes 
“Kuldīgas ebreju vēsture digitālajā vidē” palīdzību mūsdienīgā un 
viegli uztveramā veidā jebkuram interesentam radīta iespēju gūt 
informāciju par Kuldīgas ebreju lielo ieguldījumu pilsētas vēsturē
un attīstībā. Projektā tiks atlasīta un secīgi apkopota informācija par 
ebreju kultūras mantojumu, izveidota 360 grādu modeļa vietne, kur, 
izmantojot dažādus informatīvos marķierus – fotogrāfijas, 
rakstiskās liecības, audivizuālos materiālus un spēļu  lementus, 
vietnes apmeklētāji varēs virtuāli izstaigāt Kuldīgas sinagogu, 20 
aktīvajos punktos gūstot informāciju par ebreju izglītību, kultūru,  
ievērojamām personībām, ražošanas uzņēmumiem, tradīcijām un 
holokaustu Kuldīgā. (Kuldīgas reģions)



Novadpētniecības darbs: PIEMĒRI

Nofotogrāfētas visas lauku sētas, kādas bijušas pagasta teritorijā. Izveidota karte ar 
saimniecību izvietojumu. Savākti seni lauksaimniecības darba instrumenti un izveidota 
ekspozīcija “Senās lauksaimniecības tehnikas šķūnis”. (Ipiķu pagasta bibliotēka, 
Valmieras novads)

2021. gada nogalē sadarbībā ar aprūpes namu “Urga” tika uzsākta jauna 
novadpētniecības aktivitāte - izbraukuma novadpētniecības tikšanās. Aprūpes namā

“Urga” Limbažu Galvenā bibliotēka viesojās ar tēmu “Urgas muiža un ar to saistītā
Ungernu - Šternbergu dzimta”.  (Umurgas bibliotēka, Limbažu reģions)



Novadpētniecības darbs: PIEMĒRI

Valmieras bibliotēka organizē 4. novadpētniecības konkursu novada 
publiskajām bibliotēkām “Nozīmīgas personības vietējās teritorijas 
saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. - 1991. gadam”.

Konkursā no 34 Valmieras novada publiskajām bibliotēkām darbus 
iesniedza 14 (5 Strenču apvienības bibliotēkas konkursā nepiedalījās, 
jo konkursa izsludināšanas brīdī vēl nebija iekļautas Valmieras 
novadā).

Visi iesniegtie darbi un materiāli aplūkojami:

http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba/novadpetniecibas-
konkursi/konkurss-2021-nozimigas-personibas-vietejas-teritorijas

http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba/novadpetniecibas-konkursi/konkurss-2021-nozimigas-personibas-vietejas-teritorijas


Pakalpojumi 2021: pasākumi

IAM 4, 10, (3, 11, …)

Pārskata perioda tendences / aktualitātes:

● pasākumu skaita samazinājums (darbinieku un iedzīvotaju saslimstība, cilvēku 
piesardzība un depresīvs noskaņojums)

● tiešsaistes pasākumi
● pasākumi ārpus telpām
● turpinātas lasīšanas vecināšanas aktivitātes



Pasākumi: PIEMĒRI
Velobrauciens “Ar velo pa Zaļo!” - velo un aktīva dzīvesveida 
entuziastiem. Šis bija jau otrais organizētais izzinošais 
velobrauciens un bija veltīts Zaļā dzelzceļa izpētei maršrutā
Kocēni - Puikules muiža - Zilaiskalns - Z- Tornis- Purezera 
dabas taka, kas tika paveikts pirmajā dienā. Otrās dienas 
maršruts bija veltīts Niedrāju - Pilkas purva izpētei kopā ar 
gidi, ģeoloģijas profesori Ilzi Ozolu, kā arī tālāk par Zaļo 
dzelzceļu dodoties un vairāk iepazīstot Ainažus. Izziņas prieks 
par dabas procesiem, cilvēka ietekmi, savu ikdienas paradumu 
pārskatīšana, kā arī pāri visam - kopības sajūta un adrenalīns 
ir tas, kas raksturo šos velo braucienus. (Gulbenes NB)



Pasākumi: PIEMĒRI
Bauskas CB pirmo reizi piedāvāja Bauskas novada iedzīvotājiem 
piedalīties aktivitātē “Viens vai kopā, ar kājām vai velo – esi patriots 
iepazīsti Bausku”. Tās mērķis – iepazīstināt Bauskas iedzīvotājus un 
viesus ar Bauskas vecpilsētu, pievēršot uzmanību interesantām 
detaļām, kas ikdienas steigā iespējams palikušas nepamanītas. 
Uzdevumu lapā tika iekļauti 25 dažādi objektu fragmenti – ēku 
daļas, izkārtnes, sienu zīmējumi vai citas interesantas detaļas, kas 
atrodas Bauskā. Uzdevums – jāatpazīst fotogrāfijā attēlotā objekta 
fragments, jāatrod tā atrašanās vieta, jānofotografē objekts pilnā
apmērā un fotogrāfijas jānosūta uz bibliotēkas Whatsapp. Pēc pirmā

posma aktivitāte bija ļoti iecienīta, tāpēc tika izveidotas vēl divas 
uzdevumu lapas, tādā veidā dalībniekiem iepazīstot teju visu 
Bausku. (Bauska)



Pasākumi: PIEMĒRI

2021. gadā tika aktualizēti jautājumi par Eiropas zaļo kursu, tāpēc arī šai jomai aizvadītajā gadā tika organizētas dažādās 
aktivitātes. Informatīvajā tiešsaistes seminārā - Eiropas pēcpusdienas pasākumā “Domā zaļi jau šodien un veido tiltu uz 
labāku nākotni” iedzīvotājiem un bibliotēku darbiniekiem tika izskaidrots, kas ir Eiropas zaļais kurss, kā tas uzlabos 
iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti un kā bibliotēkas var iesaistīties Eiropas zaļā kursa īstenošanā. Šī pasākuma ietvaros 
arī tika organizēts konkurss-radošā darbnīca “Veco lietu otrā dzīve”. (Ludza)

Projekta HOME Interreg Latvija – Lietuva ietvaros notika pasākums “Veselīgs dzīvesveids mūsdienās”. Fizioterapeite 
Joanna Valtere stāstīja par minimālām aktivitātēm dienas laikā, par stresa menedžmentu, rādīja pareizās elpošanas un 
pašmasāžas tehnikas. Pasākuma beigās daktere atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Nodarbība bija interesanta gan bērniem, 
gan vecākiem. Pasākums notika klātienē. (Ludzas reģions)

Rudenī pieaugušie literatūras cienītāji piedalījās Dzejas dienu pasākumā

“Muzikālais autobuss – dzeja pieturās”, lai sirsnīgāk iepazīstu literāro domu 
lielceļus jaunveidotajā Ropažu novadā. “Muzikālais autobuss – dzeja pieturās” ir 
ceļojums pa jaunveidojamā Ropažu novada lielceļiem – Stopiņi, Ropaži, Vangaži, 
Garkalne. (Pierīga)



Pasākumi: PIEMĒRI
Vasarā Riebiņu bibliotēka izmantoja iespēju rīkot brīvdabas pasākumu “Romāns ar 
bibliotekāri”, kurš notika skaistajā Riebiņu parkā. Norisinājās iepazīšanās ar jaunāko 
literatūru, apspriešana un dalīšanās ar pārdomām par izlasīto. 

2021. gadā tika uzsākts jauns tiešsaistes sarunu cikls “Savējie iedvesmo”. Sarunu cikla 
ietvaros notika 3 tikšanās ar sešām vietējām personībām. 1. "Kusties vairāk - jūties 
labāk!” Sarunā piedalās aktīva dzīvesveida piekritējas Iveta Šņepste un Anita Gāga. 2. 
"Atmodini sevī radošo garu!" Sarunā piedalās Preiļu novada kreatīvās personas Ilga 
Pokšāne un Jeļena Puzaka. 3. "Mazāk čīkstēt, vairāk darīt!" Sarunā piedalās Preiļu 
novada kolorītas personas, uzņēmējas Agrita Zīmele un Irēna Kjarkuža. (Preiļu GB)



Pasākumi: PIEMĒRI

Izmantojot projekta Eiropas izaicinājums 2021 iespējas, Valmieras bibliotēka pielietoja jaunu 
darba formu- projekta komanda devās pie bibliotēkas lietotājiem, lai klātienē tiktos ar iepriekš 
uzrunātiem novada iedzīvotājiem, lai runātu par to, kas viņiem ir svarīgs – par vietējo kopienu un 
apkaimi, par ģimeni, par līdzdalību, vietējo kultūras mantojumu un identitāti, profesionālo 
mākslu un kultūras izglītību, kā arī to, kā viņi saskata bibliotēkas lomu publiskās telpas veidošanā. 
Savukārt pagastu bibliotekāri tika aicināti veidot sarunu ar vietējiem iedzīvotājiem par tēmu: 
"Kāpēc man vajadzīga bibliotēka kā publiska telpa". Tika izveidoti 12 novada bibliotēkas 
apmeklētāju stāsti.

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/eiropas-izaicinajums-2021-aktivitates

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/eiropas-izaicinajums-2021-aktivitates


Pasākumi un IAM

“Ieplānojot aktivitātes un organizējot pasākumus, ne vienmēr domāts par sasaisti ar 
konkrētiem IAM, sasaiste ar ilgtspējīgu attīstību lielākoties notiek vēlāk, analizējot 
paveikto darbu. Jāatzīmē, ka IAM aktualizēšana un apzināšana mudina bibliotēkas 
darbinieku uz jaunām idejām, izpausmēm un veicina apmeklētāju aktīvu iesaistīšanos 
bibliotēkas notikumos”. (Laucesas pagasta bibliotēka, Augšdaugavas novads)



Pakalpojumi 2021: uzziņas un konsultācijas

IAM 1, 4, 16

Pārskata perioda tendences / aktualitātes:

● pāreja no tradicionālajām uzziņām uz attālinātām uzziņām
● tematiskā daudzveidība
● uzziņu skaita samazinājums skolēniem
● konsultācijas par e-vides iespējām un palīdzība e-pakalpojumu izmantošanā



Uzziņas un konsultācijas: PIEMĒRI

Valmieras bibliotēka: Digitālā atbalsta diena klātienē, 
kad valmieriešiem tika piedāvāts atbalsts digitālo rīku 
un e-iespēju izmantošanā. Lai nodrošinātu Covid-19 
situācijai atbilstošu drošu attālumu starp lietotāju un 
ibliotekāru, tika izmantota AnyDesk programma.

2020. gada nogalē tika pieņemts lēmums Digitālo 
atbalsta dienu piedāvāt kā ikdienas pakalpojumu. 
Atbilstoši valstī noteiktajai situācijai pakalpojums tiek 
sniegts attālināti – telefona sarunas, programmā

“WhatsApp” vai tiešsaistes formās, izmantojot Google 
Meet, Zoom u.c.



Pakalpojumi 2021: izglītojošā darbība

IAM 4

Pārskata perioda tendences / aktualitātes:

● mācības lietotājiem nav organizētas  / ierobežota lietotāju apmācība
● iedzīvotāju apmācība individuāli (pēc nepieciešamības vai darba procesā)
● mācības tiešsaistē



Izglītojošā darbība: PIEMĒRI
Ventspils Galvenās bibliotēkas reģionālajā mācību centrā 2021. gadā organizētas 166 
apmācības un 110 individuālās konsultācijas. Nodarbības apmeklējuši 2274 interesenti. 

2021. gadā mācību centrā sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un “Baltic 
Independent Media Project” tika īstenots projekts par mediju pratību “Zini, ko tu zini”, 
apmācību programma “Krita”, “Zoom programmas praktiskās apmācības”, apmācības 
“Prezentācijas prasmes un medijpratība vidusskolēniem”, “Velo skoliņa”, “Angļu valodas 
sarunvakari”, apmācību programma “Profesionālā drukāšana”, kas tika iesniegta licences 
saņemšanai.

Mūzikas bibliotēkas sagatavojusi izglītojošo programmu “Pats sev klaviermeistars”, kuru 
apmeklēja vairāk kā 300 Ventspils skolēni.



Izglītojošā darbība: PIEMĒRI

Nodarbība “Bibliotēkas Novadpētniecības datubāze – palīgs mācībās”. Nodarbības 
laikā skolēni tiek informēti par Talsu reģiona bibliotēku veidotā kopkataloga daļu 
“Novadpētniecības datubāzi”, apskatot rīkus, meklēšanas iespējas, parādot, kā notiek 
atlasīto aprakstu saraksta izveidošana un pielietošana. Nodarbības laikā bibliotekārs 
darbojas kopkatalogā, paralēli stāstot. Nodarbības ilgums: 15-20 minūtes. Stāstījums 
tiešsaistē. (Talsu bibliotēka)



Bibliotēku pakalpojumi un IAM: citi piemēri
Rūjienas pilsētas bibliotēka: Augusta mēnesī pie bibliotēkas tika 
izvietoti Valmieras novada fonda akcijas Domu Krēsli. Šogad uzmanību 
pievēršot senioru vēlmēm un ieteikumiem. Turpinājums notika oktobra 
mēnesī senioru domrades nodarbībā “No domām uz sarunām”. 
Satikšanās reizē seniori izteica savus vērojumus par labām un sliktām 
lietām pilsētā, radīja savus stāstus, kuri varbūt realizēsies projektos. 
Apkopojot rezultātus, pozitīvi novērtēja Rūjienas bibliotēkas tematiskos 
pasākumus bērniem un pieaugušajiem. Veiksmīgi veidojas sadarbība ar 
lasītājiem no diviem sociālās aprūpes centriem Rūjienas apvienībā. 
SARC “Rūjienas senioru mājā” ir 7 klienti, kuri vēlas lasīt grāmatas, bet 
ir ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Tad gan mēs, bibliotekāres, 
gan centra darbiniece Santa, sagādājām grāmatas no bibliotēkas. 
Grāmatu apmaiņas laikā varam izrunāt, kas ir paticis, kas nē. Ko vēlas 
lasīt nākošajā grāmatu piegādes reizē.



Bibliotēku pakalpojumi un IAM: citi piemēri

Ārkārtējās situācijas laikā 2021. gada novembrī RCB iesaistījās brīvprātīgo darbā, informējot 
Rīgas seniorus par vakcinēšanās pret Covid-19 iespējām. Informēšanā piedalījās 18 RCB 
darbinieki. RCB ne tikai sniedza informāciju senioriem, bet arī koordinēja Rīgas kultūras 
iestāžu dalību informēšanas akcijā. Kopumā tika informēti gandrīz 11 tūkstoši senioru. RCB 
direktore Dzidra Šmita un bibliotēkas kolektīvs ir saņēmis RD IKSD direktora Māra 
Krastiņa pateicības rakstu par teicami koordinētu brīvprātīgo darbu Rīgas valstspilsētas 
pašvaldības senioru informēšanā un ieguldījumu sabiedrības veselības veicināšanā. (Rīgas 
CB)

Projekta “Tavs un mans Čiekurkalns” ietvaros tika apzināti lasītāji cienījamos gados, kuri 
vairs neapmeklē bibliotēku, tika izzinātas viņu vēlmes un intereses. Projekta laikā bibliotēkas 
darbinieki pa telefonu sazinājās ar diviem senioriem un viņiem lasīja grāmatu fragmentus. 
Senioru dienā gados vecākie Čiekurkalna apkaimes iedzīvotāji saņēma apsveikumus, kurus 
zīmēja un veidoja PII “Liepziediņi” bērni. (Rīgas CB)



Bibliotēku pakalpojumi un IAM: citi piemēri

Zorģu bibliotēka (Bauskas reģions) 2021. gadā piedalījās valsts 
iestāžu, nevalstisko organizāciju un Eiropas Savienības rīkotā
projektā “Viedais ciems”, kur apkopota, aprakstīta un vērtēta 
bibliotēkas un sabiedrības sadarbība vietējās kopienas 
veidošanā, piederības sajūtas izkopšanā, informācijas apmaiņai 
un vides pilnveidei. Zorģu pieteikums novērtēts ar diplomu. 
Liels ieguvums bija iespēja parādīt savu pieredzi un iepazīt citu 
projekta dalībnieku stāstus.



Bibliotēku pakalpojumi un IAM: citi piemēri

2021. gadā turpinājās projektu konkursa “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021” 
projekts “Sadzirdi un satiec savējos” aktivitātes. Sakarā ar pandēmijas 
ierobežojumiem aizkavējās nodomu realizācija plānotājā laikā. Projektu īstenošanā
iesaistītas Aizkalnes, Pelēču un Ārdavas bibliotēkas. Projekta mērķis bija motivēt 
seniorus iegūt jaunas prasmes – tika īstenots tematisku nodarbību cikls senioriem. 
Janvārī Zoom platformā notika noslēdzošā nodarbība – tikšanās ar Aglonas klostera 
māsu Mariju Gudi, tēma “Tu neesi viens”. Vasarā pie sadarbības partneriem Aglonas 
novada Priežmalē notika izzinošs brauciens ar eko ziepju gatavošanas darbnīca, kuru 
apmeklēja arī seniori no Aizkalnes.



Bibliotēku pakalpojumi un IAM: citi piemēri

Pavasarī, brīvā dabā pie Stabulnieku pagasta ēkas lapenes, uzsākot dārzu sezonu, 
Stabulnieku bibliotēka aicināja savus lietotājus uz stādu apmaiņu – aktivitāte “Stādi 
pret stādiem”. Pasākums bija izdevusies un guva atsaucību, jo dalībnieki vēlējās 
piedalīties stādu apmaiņā un atbrīvoties no stādiem, kas kļuvuši lieki pašu dārzos un 
tikt pie kāda jaunieguvuma savam dārzam. (Preiļu reģions)



Bibliotēku pakalpojumi un IAM: citi piemēri
Informatīvajā seminārā "Gudra un 
ilgtspējīga saimniekošana 
mazdārziņā un siltumnīcā" 
2021.gada otrajā pusē savus 
profesionālos padomus sniedza 
lektori - Māris Narvils no Latvijas 
Lauku konsultāciju centra un Līga 
Lepse - Dārzkopības institūta 
vadošā pētniece. Uzmanība tika 
pievērsta piemājas dārziņu 
permakultūrai, kvalitatīvas ražas 
nodrošināšanai siltumnīcā, kā arī
videi un iedzīvotājiem veselīgai 
dārzeņu audzēšanai savos 
mazdārziņos. (Preiļi)

Visiem interesentiem tika piedāvāts konkurss “Gudra un 
ilgspējīga saimniekošana mazdārziņā vai siltumnīcā” . 
Konkursa dalībnieki fotografēja un pastāstīja par savu 
labāko ideju, kā mazdārziņā saimniekot zaļi un racionāli. 
Balvās tika saņemti kvalitatīvi dārza instrumenti, kas 
noderīgi tālākiem dārza darbiem. (Krāslavas reģions)



Bibliotēku pakalpojumi un IAM: citi piemēri

● Riebiņu bibliotēka piedāvā bibliotēkā koplietošanā pieejamās, senioru biedrības 
dāvinātās brilles, lai lasītu uz vietas, vai pie grāmatu plauktiem. (Preiļu reģions)

● Līču bibliotēka sava pagasta trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecībām 
parādu dēļ pārtraukta elektroenerģijas piegāde, deva iespēju bibliotēkā uzlādēt 
savu mobilo telefonu.  (Preiļu reģions)



“Sabiedrības vajadzību apzināšanās bibliotēkām ļāva attīstīties no grāmatu 
krātuvēm par zināšanu un kopienas centriem. Valmieras integrētās 

bibliotēkas pievienotā vērtība ir klienta iesaistīšana pakalpojumu izveidē. Tā
ir vieta, kur es varu sapņot atvērtām acīm, atrast domubiedrus dullāko ideju 

īstenošanai, kā arī gūt iekšēju mieru šajā trokšņu laikmetā” 

/Ričards Edijs Štibe, valmierietis/


