
Latvijas Bibliotekāru biedrības saruna “Vai ir vajadzīga bibliotēka laukos?” 
Sarunu festivāls LAMPA 2022. gada 2. jūlijā plkst. 19.30–20.30 uz Reģionu skatuves Cēsu pils parkā 
 
Atbildes uz sarunas laikā uzdotajiem jautājumiem 
 

 
 
Kādas ir jūsu attiecības ar bibliotēku? Kad pēdējo reizi bijāt tuvās attiecībās ar bibliotēku? 20 atbildes 
Sen 
Ļoti tuvas, strādāju bibliotēkā! 
1) Labas; 2) Vakardien 
Lieliskas, pirms dienas 
Vēsas 
Mana māsīca Krista strādā bibliotēkā 
Regulāras. Jūnijā 
Esmu tuva ar bibliotēku no bērnības un par bibliotekāri nolēmu kļūt pamatskolā un šobrīd esmu 
bibliotekāre 
Nav būts pēdējos piecos gados 
Ar bibliotēku attiecības ir tuvas regulāri, ja vien bibliotekārei nesāp galva 
Lasu grāmatas un žurnālus, apmeklēju regulāri 
Viena no mīļākajām vietām, kur pabūt 
Formālas 
Aizvakar apmeklēju pasākumu Ieriķu bibliotēkā 
Dziļi personiskas. Vakar! 
Aptuveni reizi nedēļā 
Tuvas, aizvakar 
Augstskolas laikā, kad studēju 
Šīs attiecības nekad nav beigušās 
Šodien 



 
Kādi bibliotēkas pakalpojumi, jūsuprāt, visvairāk vajadzīgi laukos? 21 atbilde 
Internets, iespēja kopēt, printēt utt. un, protams, grāmatas 
Iespēju robežās kalpot kā kopienas centram 
Jaunu zināšanu veicinoši, kopienu iedrošinoši, iniciatīvu atbalstoši pasākumi 
Internets un noteikti jaunākās grāmatas 
Grāmatas. Kā kopienas centram, bet bibliotēkas pamatfunkcija ir kultūras un izglības joma 
Bibliotēkai ir jābūt bibliotēkai. Tā pavisam vienkārši. Nevis bērnu rotaļu laukums vai internetklubs 
Vietējo mājražotāju piedāvājums. Kopienas ziņas 
Grāmatu un periodikas pieejamība; e-prasmju speciālista pakalpojumi; vietējās kopienas sarīkojumi; 
novadpētniecības "izcelšana" saulītē, rīkojot netradicionālus pasākumus/aktivitātes. 
Sarunas 
Grāmatas, prese, palīdzība dažādos e-pakalpojumos, informācijas meklēšanā 
Internets, jaunākā prese, socializēšanās iespēja 
Novadpētniecība, lai gan tā arī ir muzeju nozare 
Vienmēr un pilnu darbu sasniedzama, lai paņemtu grāmatas, izmantotu e-pakalpojumus, saņemtu 
pašvaldības informāciju, lokālās vēstures apkopojums un saņemama informācija 
Tradicionālie bibliotēkas pakalpojumi, vietējais iniciatīvu inkubators, e-pakalpojumi 
Jaunāko grāmatu prezentēšana, kur piedalās arī grāmatu autors 
Interneta pieejamība, pasākumi saistībā ar aktualitātēm reģionos, uzticamu ziņu avotu promotēšana 
Internets, grāmatu klubs 
Grāmatas, internets, konsultācijas 
Grāmatu piegāde, sevišķi senioriem. Zinātniskās literatūras pieejamība 
Grāmatas, saruna, cilvēciskums 
Pieeja uzticamai informācijai. Dators, internets 
 
Vai/kāpēc bibliotēka laukos ir neaizstājama? Ar ko bibliotēka laukos ir īpaša? 14 atbildes 
Tā ir iespēja ietaupīt. Jo grāmatas var nepirkt, ir iespēja izmantot internetu un datoru, reizēm ir arī kultūras 
pasākumi. Darba laiks gan nav īpaši draudzīgs un reizēm bibliotekāri ir aizspriedumaini, turklāt kopienas 
baumu centrs. 
Vienīgā vieta, kur laukos doties 
Bibliotēka laukos ir kopienas "dzīvības" viens no pamatelementiem. Kur citur vietējiem iedzīvotājiem 
smelties izglītību, socializēties un uzturēt kopības sajūtu. Un vispār, lauku bibliotēkas ir ze best! 
Neformāla vieta, kur satikties un parunāties, jo neies socializēties uz telpām, kur pagasta pārvalde. Īpaša – 
ar personisku attieksmi 
Bibliotēka laukos ir daudzpusīga iestāde 
Viss cilvēkiem par brīvu 
Jo tas ir būtisks vietējās kopienas komunikācijas punkts, socializēšanās iespēja. Brīva pieeja uzticamai un arī 
izklaidējošai informācijai 
Iedzīvotājs uzticas bibliotekāram, un bibliotēka ir lojāla pret iedzīvotāju, demokrātiska vide visiem 
Ja pagastā nav bibliotēkas, tad pagasta nav 
Nekas nav neaizstājams 
Iespēja cilvēkiem satikties citā kontekstā (nevis pie/aiz veikala ar grādīgā pudeli) 
Vismaz kaut ko taču laukos varētu atstāt?! 
Socializācijas punkts, pamatvērtība 
Ir neaizstājama, tā ir kopienas centrs! 
 
Kādam ir jābūt bibliotekāram, kurš strādā lauku bibliotēkā? 18 atbildes 
Bibliotekāram jāgrib un jāmāk sadarboties 
Erudītam, ar krampi (uz rezultātu), ar sirdi (pret vietējiem) 
Mums ir jābūt pateicīgiem katram bibliotekāram/-ei 
Nozares entuziastam un tādam, kurš pazīst vietējo kopienu (vai vismaz ir ieinteresēts to iepazīt). Tādam, 
kurš izprot, kas ir kritiskā domāšana 
Zinošam, entuziastiskam, komunikablam. Uzticamam. Profesionālam. Cilvēkam-orķestrim! 



Mūsdienīgam 
Ar izvirzītajām (un īstenotajām) prasībām atbilstošu atalgojumu. Jo prasības ir plaša spektra... 
Apsviedīgam, jāspēj aši reaģēt uz apkārtējā sabiedrībā notiekošo 
Mūsdienīgs, tolerants, profesionālis, digitāli kompetents 
Jaukam, gudram, skaistam 
Daudzpusīgam, inovatīvam, atvērtam katru brīdi jaunajam... 
Cilvēkam-orķestrim 
Izglītotam. Nereti bibliotekārs pats ir dezinformācijas valgos un nevar palīdzēt saviem apmekletājiem 
Tādam kā Kocēnu bibliotēkā! 
Atvērtam visam jaunajam, tehnoloģiski attapīgam, ar pētnieciskām interesēm. Virziena rādītājs 
Ar entuziasmu darbā, labām tehnoloģiskajām zināšanām, ar kritisko domāšanu 
Klauns 
Fejai! 
 
Ko iesakāt darīt, lai uzlabotu bibliotēku situāciju laukos? 17 atbildes 
Kristu Ieriķu bibliotēkā 
Neizsamist 
Pašvaldības vadībai ieklausīties pagasta bibliotekāros un ievērot un neinterpretēt likumus un MK 
noteikumus. Saprast, ka bibliotēka ir galvenais sabiedrībai, jo bez bibliotēkas nebūtu izglītota sabiedrība. Ja 
pašvaldībai ir nesvarīga bibliotēka, tas liecina par deputātu inteliģenci, neskatoties uz viņu augstskolas 
grādu! 
Finansējums no valdības, jo naudas ir vairāk kā jebkad! 
Sabiedriskās attiecības noderētu pilnīgi noteikti. Un vēl vairāk noderētu, ja valsts politikas dienaskārtībā 
būtu reģionālā attīstība un lauku atdzīvināšana 
Audits katrā pagastā, lai godīgi saprastu, no kā var atteikties un kam piesviest vairāk, proti, lai bibliotēka var 
veidoties par kopienas izglītības un kultūras, un cilvēcības utt. centru 
Lielāku algu 
Finansējums pakalpojumiem, uzlabotas telpas (kas radītas bibliotēkai, nevis pielāgotas), atalgojums 
Xbox Ieriķu bibliotēkā, lūdzu 
Kopienu cilvēkiem aktīvi jāiesaistās, lai attīstītu kopienai nepieciešamos pakalpojumus 
Lai kopiena izvērtē bibliotekāra darbu 
Adekvākts atalgojums, pievilcīgas un pielāgotas telpas, mūsdienīgas tehnikas nodrošinājums gan 
darbiniekam, gan apmeklētājam 
Nauda, nauda, nauda – lai realizētu arī trakas idejas… Un derētu vairāk kā viens darbinieks 
Bibliotekāram jāreklamē sevi pašvaldībā un sabiedrībā, jāspēj parādīt sevi kā labāko un skaistāko, jāprot 
sevi pārdot, nevis jāsaka "ko tad es, es jau neko..." 
Pašvaldību vadītājiem JĀLIETO bibliotēka! 
Atbilstošs un pietiekams valsts finansējums 
FINANSĒJUMS 
 


