Bibliotēka Rencēnos
laiku lokos - pirms un
pēc tūkstošgades
sliekšņa
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Valmieras tipogrāfijas SIA “Lapa” izdevumā “Burtnieku skola”, atrodams ieraksts:
”1897. gadā tiek dibināta Burtnieku brīvbibliotēka. Šādas bibliotēkas jau veiksmīgi
darbojās no 1885. gada Matīšu pagastā un no 1872. gada Rencēnu pagastā.”

Ziņas par Rencēnu bibliotēku no vēsturnieces Intas
Pētersones grāmatas par Rencēnu vēsturi “Zeme un ļaudis”

1.pas. kara laikā b-ba bija spiesta darbību pārtraukt. 1908.g. dib. a rī šās b-bas
bibliotēka “Straume”. 1. pas. kara laikā tā stipri cieta. Rencēnu pag. valdes ziņojumā
(1920. 8. XI), ko parakstījis pag. pr-ks J. Zariņš un darbvedis A. Mintāls, norādīts, ka
no 1920. 9. VIII b-kas vad. ir Albertīna Liepa. (LVVA, 1632. fonds, 3. apraksts, 551
lieta.) B-ka atrodas pagasta sabiedrības mūra ēkā, ar šindeļu jumtu, un pret uguni nav
nodrošināta. Lasītava pie b-kas nav atvērta. B-ka nedarbojas grāmatu trūkuma dēļ, jo
“caur karu galīgi izpostīta, no 700 sēj. atlikušies ir tikai 180 sējumi”. Bibliotēkai dāvinātu
grām. nav, žurnālus un grām. par brīvu nepiesūta. Sīkākas ziņas nevar sniegt, jo
“pasaules un pilsoņu karos visas bibliotēkas darbvedības grāmatas ir iznīcinātas” .
Ljas. Nac. jaunatnes sav. Rencēnu nod. valdes pr-js J. Rudzītis 1922. g. Kultūras
Fonda komit. adresēja lūgumu “palīdzēt nodibināt bibliotēku, jo nav pašlaik nevienas
bibliotēkas ne lasītavas Rencēnos, bet gan ir vairākas žūpotavas, kuras stipri vien
traucē katru labāku pasākumu, jo -nav arī Rencēnu biedrības nama, jo bijušais no
lieliniekiem nodedzināts un jauns vēl nav uzcelts... Rencēnos gan pastāv no
priekškara laikiem pie izglītības biedrības “Straume” bibliotēka, bet tā ir pa kara gadiem
izpostīta, tā ka palikuši tikai ap 200 mazvērtīgo sējumu un pate biedrība arī gandrīz
nemaz nedarbojas”.

1923. 28.I Rencēnu Izgl. B-ba “Straume” lūdza Valsts b-ku, lai tā piešķir b-bai no
Kultūrkapitāla fonda 1 bibliotēku pastāvošās bibliotēkas papildināšanai, jo pag. ir 4 tk.
iedz.. Kāds dokum. liecina, ka Rencēnu b-ba ‘Straume” no kultūras fonda ir saņēmusi
442 sējumus par 381,10 latiem. 1923. g. b -ka papildinājās arī ar 158 pagast a iedz.
ziedotajām grāmatām. Šajā gadā par 58,76 latiem tika pasūtīti arī žurnāli. Amatu
apvienošanas kārtībā par bibliotekāru bija kļuvis skolot Artūrs Lapsiņš.1924.1.I b-kā
bija jau 958 sējumi. Tā atradās 2. pakāpes pamatskolā. Telpu lasītavas atvēršanai
nebija, jo vienā mājā ar skolu atradās arī Rencēnu pasts. Kad 1923.24.I nodibinājās
Rencēnu Krājaizdevu s-ba, 1924.g. tā bibliotēkai ziedoja 80 latus, 1926. g. – 100 latus.
Ar L-jas Kultūras fonda domes 1938.11.IV lēmumu un sab. Lietu ministra 1938. 26.IV
lēmumu Izgl.b-ba”Straume” un bibliotēka, kurā bija 2022. grām., iekļāvās Rencēnu
Lauks b-bā (pr-ks Antons Upmacis) un kļuva par tās bibliotēku.
1940.27.IX, kad bibliotēkas vad. bija Hermīne Purmale, pēc A.Vaivara rīko juma
Rencēnu Lauks. b-bai bija jānosūta uz Kultūras fonda nod. Rīgā, Izgl. Tautas
komisariātā Vaļņu ielā 2, visas tās grām., kas izņemtas no Kultūras fonda tautas
bibliotēkas.
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Par Rencēnu bibliotēkas dibināšanu
Pirmās ziņas par bibliotēku Rencēnos Latvijas Valsts vēstures arhīvā atrodamas
ziņas: Pie Rencēnu Izglītības biedrības “Straume” bibliotēka pastāv no 1908.gada.
Bibliotēka atrodas pagata namā. Līdz 1914.gadam bibliotēkā ir 700 sējumu.

(60. LVVA – 1632.f – 3.apr. – 480.l. – 76. lpp.)

Ilggadējā bibliotēkas vadītāja Daira Munce Rencēnu pagasta hronikā un
skolas hronikā atradusi un apkopojusi šādas ziņas:
1798. gadā lasītpratēju skaits Rencēnu novadā ir 93 % no visa iedzīvotāju skaita.
1850. gadā atrodami pirmie pagasta skolu iesākumi.
1893. gadā Jānim Steikmanim atļauts atvērt grāmatu veikalu.

1920. gada 13. novembrī nodibinās Rencēnu lauksaimniecības biedrība ar 110
biedriem. Biedrībai pieder biedrības nams ar skatuves iekārtu un 2002 sējumu lielu
bibliotēku.
1921. gada 3. novembrī Rencēnu lauksaimniecības biedrībai piešķir Rencēnu lielo
krogu.
1921. – 1923. gadā lielo krogu pārbūvē par biedrības namu, ierīkojot tajā izrīkojumu
zāli. Nams tiek iesvētīts 1923. gada 3. un 4. novembrī, piedaloties Ministru
Prezidentam Zigfridam Meierovicam.
1922. gada 29. septembra sēdē nolemts ziedot 3000 rbļ. bibliotēkas ierīkošanai un
lūgt šīm vajadzībām 10000 rbļ. pabalstu no kultūras Fonda. Ierīkot bibliotēku 2.

pakāpes pamatskolā un par bibliotekāru uzaicināt [skolotāju]
ARTŪRU LAPSIŅU
1935. gadā Biedrības bibliotēka darbojas pie 2. pakāpes pamatskolas un atrodas
Rencēnos, Valkas ielā 4

1936. - 1940 gadā bibliotēkas saimniece ir Hermīne Purmale. 1936. gadā bibliotēka
pārceļas uz lauksaimniecības biedrības telpām Valmieras ielā 12. H. Purmale savas
skolotājs darba gaitas uzsāk 1944./45. mācību gadā Rencēnu skolā.

Laika gaitā ir mainījušās bibliotēkas mājvietas un bibliotekāri. 1946. – 1947. gadā
bibliotēkā strādā Silvija Ribaka un Jānis Skujiņš. Jānis Skujiņš savās atmiņās stāsta,
ka bibliotēkā nācies pastrādāt tikai dažus mēnešus pēc atbēgšanas no izsūtījuma
Sibīrijā. 1941. gadā. Viņu par šo noziegumu apcietina un pēc soda izciešanas 1952.
gadā vēlreiz izsūta. Bibliotēka atrodas pagasta mājā Valkas ielā 6. Bibliotēkā ir
izsūtītās Skujiņu ģimenes mēbeles : grāmatu plaukti, krēsli, dīvāns, galds.
1948. gadā bibliotēkā strādā Arturs Kleinbergs.

1949. – 1953. gadam bibliotēkā darbojas Skaidrīte Ratniece, Broņislava Brice, Emma
Sūna.
1953. gada decembrī Emma Sūna nodod bibliotēku Zigrīdai Melbārdei, vēlāk
skolotājai. Šajā laikā fondā 2550 iespieddarbu .
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1954. -1955. gada oktobrim bibliotekāres pienākumu pilda Zigrīda Melbārde, kuru
īslaicīgi aizvieto Ilona Gustsone, vēlāk skolotāja. Bibliotēka šajā laikā atrodas Valkas
ielā 4.
1955.gada oktobris – 1956. gada augusts bibliotekāres darbu veic Ērika K lapere,
vēlāk ciema padomes priekšsēdētaja, kas vada deju kolektīvus un aktīvi virza kultūras
dzīvi Rencēnos. Ērika paveic būtisku darbu bibliotēkai, pārrakstot inventāra grāmatas.
Šajā laikā bibliotēka atgriežas telpās Valmieras ielā 12.

1956. gada septembris – 1957. gada jūlijs bibliotekāre Ilga Brante.
1957. gada augusts – 1958. gada maijs – bibliotēkā darbu veic Vitauts Skujiņš. Viņš
vēļāk arī patērētāju biedrības darbinieks.
1958. gada jūnijs – 1961. gada maijs bibliotēkā saimnieko Hilda Vilciņa.
1961. gada jūnijs – 1962. gada janvāris par bibliotekāri strādā Ārija Dišlere, vēlāk
Rīgas Neredzīgo biedrības kultūras nama direktore.

Sešdesmitie gadi. Pasākumi bibliotēkā
1960. gads – lasītāju konference par F. Vigdorovas “ Ceļu par dzīvi” un “Te manām
mājām”
1961. gads – lasītāju konference par Zigmunda Skujiņa “Kolumba mazdēliem”

1962. gada 20. februārī darbu uzsāk bibliotēkas
vadītāja DAIRA MUNCE
1962. gads – polemika par Annas Brodeles “Uzticība”
1963. gads – tikšanās ar Miervaldi Birzi un Skaidrīti Sīli
1964. gads – lasītāju konference par Ilzes Indrānes “Lazdu laipu”. Disputs par Viļa
lāča “Akmeņaino ceļu”
1965. gads – Jāņa Raiņa simtgade

Šajā gadā dažus mēnešus bibliotekāri aizvieto Linards Kalniņš
1966. gads – Literārā tiesa par Viļa Lāča stāstu “Zeme un jūra”; Tikšanās ar
izdevniecības “Liesma” darbiniekiem
1967. gads – tematisks vakars “Pie atmiņu ugunskura””, tikšanās ar LTK dalībniekiem.
Literārā tiesa par Andreja Dripes “Ceļa zīmēm”
1968. gads – lasītāju konference par Regīnas Ezeras “Dzilnas sila balādi”
1969. gads – ekskursija uz Saulkrastiem ar bērniem – “Ziedi koši, vasariņa”

Septiņdesmitie gadi. Pasākumi bibliotēkā
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1970. gads – disputs par Žaņa grīvas “Zemes bērniem”, Annas Brodeles “Tas ir mans
laiks”

1971. gads – Dairu Munci aizvieto Jadviga Dreimane
1972. gads – Atgriežas Daira Munce, bērnu rīts “Atnāc, pasaciņa!”; Lasītāju
konference par Viktora Kavas “Sarkano ielu”
1973. gads – informācijas dienas. 2. vieta starp ciemu bibliotēkām
1974. gads – tematisks vakars A.S. Puškina 175. gadu atcerei
1975. gads – konkurss “Mūsu darbs dzimtenes plauksmei.” Jeri – Rencēni. 3. vieta
ciemu bibliotēku grupā
1976. gads – bibliotēku centralizācija. 1. vieta soc. sacensībā starp rajona ciemu
bibliotēkām
1977. gads – teicama darba bibliotēka, 1. vieta starp ciemu bibliotēkām
1978. gads – literāra pēcpusdiena “Par mums, meitenēm”
1979. gads – disputs par Regīnas Ezeras “Baraviku laika dullumu”, Kārlim Skalbem –
100; 1. vieta starp ciemu bibliotēkām

Astoņdesmitie gadi. Pasākumi bibliotēkā
1980. gads – Dzejas dienas, bibliotekārās stundas, 1. vieta ciemu biblio tēku
sacensībā
1981. gads – Mākslas diena. 26. novembrī bibliotēka darbu uzsāk jaunajās telpās –
jaunuzceltajā ciema padomes ēkā Valmieras ielā 13
1982. gads – daiļrunātāju konkurss. Disputs par Jāņa Mauliņa “Pelēkajiem
zīmējumiem” ;1. vieta rajonā
1983, gads – Rūdolfam Blaumanim – 120; konkurss bērnu bibliotēkā: “Bibliotekārās
zināšanas – orientieris grāmatu pasaulē” – 2. vieta rajonā. “Par Rencēniem un
rencēniešiem “ – pie mums Mirdza Salnīte, Laimonis Liepnieks , Andris Briedis.
1984. gads – lasītāju konference par Mirdzas Kļavas “Katram sava orhideja”; 1. vieta
ciemu bibliotēku sacensībā
1985. gads – konkurss: ”Bibliotekārās zināšanas skolēniem’ 1- vieta rajonā. Rainim –
120. Folkloras pēcpusdiena – Krišjānim Baronam – 150; 1. vieta ciemu bibliotēku
sacensībā
1986. gads – tematisks karnevāls skolā “Putnu dienas”. Disputs par Māras Svīres ‘No
cīruļiem līdz griezei”. Dzejas dienās pie mums Valdis Rūja. 1. vieta starp ciemu
bibliotēkām
1987. gads – disputs par Ilzes Indrānes “Zemesvēzi dzirdēt”. Rudens ziedu izstāde.
No iekšējās apmaiņas izsniegtas 139 grāmatas. Konkursā “Bibliogrāfiskās zināšanas
– katram”’ 1. vieta rajonā
1988. gads – ‘Mūsu novads rakstos”, Ārijas Elksnes dzejas vakars, pie mums Zigrīda
Lorence; tikšanās ar Viju Upmali, ar Ģedertu Melderi “Speļģos”
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1989. gads – pulciņš “Jaunie bibliotekāri”, Emīlam Melderim – 100, svinības “Speļģos”,
pie mums mākslas zinātnieces R. Čaupova un G. Cēbere, tēlnieks A. Terpilovskis.
Dzejas dienās dzejnieka Viļa Cedriņa atgriešanās. Pasākumā piedalās Vilnis un
Vizbulīte Titāni, Uldis Lieldidžs, Silvija Silava, dzejnieka tuvinieki, laikabiedri
Baltijas ceļš

Deviņdesmitie gadi. Pasākumi bibliotēkā
1990. gads – Fricim Bārdam – 100, Auseklim – 140. sarunas ar lasītājiem – Tāds laiks:
Tikšanās ar Miervaldi Birzi
1991. gads – Sākam atpazīt trimdas literatūru Atgriezušās Lieldienas, Jāņi,
Ziemassvētki, 11. un 18. novembris. Jānim E zeriņam – 100; joprojām darbojas “Jaunie
bibliotekāri”
1992. gads – Kā ar pilsonības lietām? Un vēlēšanām? Un daudz ko citu – bibliotēka
vairs nav vienkārši vieta, kur izsniedz grāmatas: daudz kas jāprot un jāgrib izskaidrot.
Bibliotēkā notiek pilsoņu reģistrācija – piereģistrēti 1655 Rencēnu pagasta iedzīvotāji
1993. gads – Mātes diena. Vispārējie 21. dziesmu un 11. deju svētki; tos izdejo un
izdzīvo arī Dairas Munces dejotāji. Šī neparastā, neatkārtojamā gaisotn e... Pie mums
Uldis Auseklis, Uldis Fridrihsons un bērnu ansamblis “Saulēniņi”. Iedzīvotāju reģistrs
1994. gads – novadnieku jubilāru gads: Jēkabam Māsēnam – 150, Vilim Derumam –
95, Emīlam Melderim – 105, Vilim Cedriņam – 80. Pie mums tēlnieks Vilnis Titāns,
literatūrzinātniece Vizbulīte Titāne, mūziķi Zirņi no Burtniekiem – muzikāli literārs
uzvedums “Vilim Cedriņam – 80”
1995. gads – Folkloras pēcpusdiena, informācijas diena. “Mūži un likteņi” – represiju
aculiecinieki. Baumaņu Kārlim – 160, Aleksandram Grīnam – 100, Melānijai Vanagai
– 90. Dzejas dienās viesojas Rita Gāle. “Glabājiet dziesmu gadsimtos atrasto” –
Krišjānim Baronam – 160.
1996. gads – “No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem”, Jānim Akurateram – 120, Dagnijai
Zigmontei – 75, informācijas diena “Meklēsim rakstos”, “Dzejas vārda gaismā”
Joprojām dokumentu noformēšana LR pilsoņu pasu izsniegšanai. Ļoti trūkst jauno
grāmatu, trūkst līdzekļu. Grāmatas komplektē 1 eksemplārā, saņemam arī dāvinātas
grāmatas. Saņemtas grāmatas par Ls 311,54 , pasūtīta periodika par Ls 222.
1997. gads – tēmas, kas interesē bibliotēkas lasītājus: vēsture, likumdošana,
psiholoģija, jaunākais lauksaimniecībā, ģeogrāfijā. Saņemtas grāmatas par Ls 480,15,
žurnāli, laikraksti – par Ls 331,32. Pēc statistikas datiem, pagastā ir 1914 iedzīvotāji.
Līdz 14 gadu vecumam 424, darba spējīgā vecumā – 1075 un 415 ir vecāki par darba
spējas gadiem. Lizdēnu centrā dzīvo 355, Rencēnu – 580 iedzīvotāji; pārējie viensētās
un zemnieku saimniecībās. Skolās mācās 328 bērni: 257 Rencēnu skolā un 71 brauc
uz vidusskolām Valmierā. Pagastā ir 453 pensionāri, vientuļi – 54 un 94 invalīdi.
Reģistrēti 57 bezdarbnieki, no tiem 43 sievietes. Piedzima 18, bet viņsaulē aizgāja 28
1998. gads – projekts “Viss par bibliotēku” /ar 4. klasi/; ceļojošā “Uzziņu un nozaru
literatūras kopa”, Ilzei Kalnārei - 80, Ārijai Elksnei – 70, Kārlim Ieviņam – 110, Elīnai
Zālītei -100. “Pie pleca plecs kā ierindniekiem “ Latvijas Tautas Frontei – 10. Literāra
pēcpusdiena “Jautri un interesanti”, Literatūras apskats ‘’ Kas tik grezni gavilēja viņā
kalna galiņā’, Literāras pēcpusdienas “Ziedu pļavā, mežmalā” un “Herbe, mazā
raganiņa un citi”, eglīte bibliotēkā “Jūs, bērniņi nāciet ar priecīgu prāt`”
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1999. gads – literatūras apskats “Stalta, balta, ziema nāca”.(Ziema literatūrā un
mākslā); Projekts 4. klasei “Dižakmeņi Latvijā; Bibliotekārā stunda 4. klasei “Vārdnīcas
un to lietošana”; Tikšanās bibliotēkā 1. klasei “Mana pirmā grāmatiņa”’; Projekts 6.
klasei “Rencēnmuiža laiku lokos”; Literāra pēcpusdiena 1. – 5. klasei ”Viks – bērniem””;
Literāra pēcpusdiena 1. -5. klasei “Es savai māmiņai”; Literāra pēcpusdiena “Dzejas
vārda gaismā”; Literāra pēcpusdiena “Pasakķēniņš ciemos nāk”’ (Kārlim Skalbem 120); Pārrunas par literatūru – “Sniega laukos zudušais”(V. Cedriņam – 85); Eglīte
bibliotēkā “Lai veicas Jaunajā gadā!”

Tūkstošgades slieksnis.
Pasākumi bibliotēkā
2000. gads – Derīgo padomu stunda – “Ieteikumi augļu un dārzeņu konservēšanā un
uzglabāšanā mājas apstākļos”; Literāra pēcpusdiena “Saruna par grāmatu un
grāmatniekiem”(Latviešu grāmatai – 47); Literāra pēcpusdiena – “Es pa mēnesstaru
eju” (Regīnai Ezerai – 70);Bibliotekārā stunda 5.-7. klasēm “Kā meklēt un atrast
uzziņu”; Literāra pēcpusdiena 1. klasei – “Kā top brīnums”; Pārruna par literatūru
“Priecīgas LIELDIENAS JŪSMĀJĀS”; Literāra pēcpusdiena “Rainis – bērniem”;
Literatūras apskats “Mārtiņš brauca Ziemas ceļu, Mīkstu sniegu putināja.”; Bibliotekārā
stunda 1. klasei “Visa pasaule grāmatā”; Eglīte bibliotēkā “Jūs, bērniņi, nāciet, Ar
priecīgu prāt`”
2001. gads – derīgo padomu stunda “Gribu zināt un prast”, literāra pēcpusdiena
“Miervaldim Birzem – 80”; Literāra pēcpusdiena “Dzīves un daiļrades ceļos”’ (Dagnijai
Zigmontei – 70; bibliotekārā stunda “Uzziņu literatūra – ceļvedis zināšanu apguvē”;
Tikšanās pļavā “Es pārbridu ziedu pļavu, samta kurpes kājiņā”; Literāra pēcpusdiena
– “... kad Annele būtu gājusi, brīnuma nepavadīta?” (Annai Brigaderei – 140); Eglīte
bibliotēkā.
2002. gads – literatūras izstāde. Pārrunas par literatūru; ”Klusuma stunda: Pieminēsim
janvāri 91”; Derīgo padomu stunda “Dārzkopja rūpes martā”, Derīgo padomu stunda
“Labas lietas”; Dzejas stunda visiem “Dzejas vārda gaismā”; Literārā pēcpusdiena
“Stāsti par putniem”; Tikšanās pļavā “Vasariņai skaisti rīti”; Literāra pēcpusdiena
“Ķekatnieku saietiņš”; Eglīte bibliotēkā “Gadu mijā, sveces gaismā”
2003. gads - literāra pēcpusdiena “Es visu mūžu mīlējusi esmu” (Ārijai Elksnei – 75);
Derīgo padomu stunda “Darbi augļu dārzā un puķu podā”; Diskusija ‘Būt Imantam
Ziedonim: dzīvot paplašinātā realitātē”; Grāmatu svētki un piedalīšanas akcijā
”Atbalsts lauku bibliotēkām”; Bibliotekārā stunda “Izmanto uzziņu izdevumus!”; Literārā
pēcpusdiena “Pasaciņa” ciemos nāk”; Bibliotekārā stunda 7. klasei “Bibliotēkas
vēsture; Ievērojamākās jubilejas 2003. gadā; Domas un atziņas par grāmatām un
lasītāju”; Bibliotekārā stunda 9. klasei “Izmantosim uzziņu literatūru. Projekts:
Soli...(vēsture, materiāls, forma, krāsa); Diskusija par grāmatām “Bērnu žūrija”;
Ekskursija “Bērnu žūrijas ekspertiem” ;Literāra pēcpusdiena “Sarunas par izlasīto,
pasākuma “Bērnu žūrija” un grāmatu izvērtēšana”
2004. gads – pārruna par literatūru “To dienu stāsts: Ceļš uz Barikādēm”; derīgo
padomu stunda “Zemnieka padomnieks: Dārza darbi”; Derīgo padomu stunda
“Zemnieka padomnieks: es daru tā”; Pārruna pie izstādes “Īsi par Eiropas parlamentu”;
Literāra pēcpusdiena “Tikšanās ar grāmatu “Cena”” un “Meža strazda dziesma” autori
Ausmu Gavari; Grāmatu svētki un piedalīšanās akcijā “Atbalsts lauku bibliotēkām”;
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Literāra pēcpusdiena ”Margaritas Stārastes tēlu pasaulē”; Tiksimies pļavā “Smildziņa
ziedēja sidraba ziediem”; Pārrunas par literatūru “Pats darbiņš mani teica: padomi
zēniem un meitenēm”; Literāra pēcpusdiena “Pasakķēniņš ciemos nāk”’ (Kār lis Skalbe
un Hans Kristians Andersens); Lasījumu vakars “Hans Kristians Andersens pasakās”

2005. gads – pārruna par literatūru “Ceļojums par ceļojumiem”; Literāra pēcpusdiena
– diskusija “Šo pasauli tur aktieri uz pleciem; Literāra pēcpusdiena ”Hansam
Kristianam Andersenam – 200”; Bibliotekārā stunda “Uzziņu literatūras veidi un tās
izmantošana”; Bibliotekārā stunda “Mūsu palīgi – enciklopēdijas un vārdnīcas”; derīgo
padomu stunda “Ieteikumi augļu un dārzeņu konservēšanā un uzglabāšanā; es daru
tā”; Rītausmas lasījums ‘Selma Lāgerlēva un mazā Nilsa ceļojums”; Piedalīšanās 4.
Grāmatu svētkos un akcijā “Atbalsts lauku bibliotēkām”; Literāra pēcpusdiena “5. -7.
klašu radošo darbu (pasaku) lasījumi (H.K. Andersenam -200); Diskusija “Kā klājas tev
un taviem grāmatu varoņiem, žūrijas dalībniek?”; Rītausmas lasījums “Astrida
Lindgrene. Zviedrija – visu bērnu sapņu zeme.”; Literāra pēcpusdiena “Saruna par
grāmatām. Bērnu žūrijas darba izvērtējums.
Bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija uz Rūjienu.

2006. gads – pārrunas par literatūru “Tavam vaļaspriekam”; derīgo padomu stunda
“Mosties, pavasaris klāt”(Viss ar un ap telpaugiem ); Literāra pēcpusdiena “Nāc
nākdama, Lielā diena!”;Uz Grāmatu svētkiem Rūjienā!; Derīgo padomu stunda “Gudru
ņēmu padomiņu: Dalīsimies pieredzē” (Viss par augļu un dārzeņu konservēšanu un
uzglabāšanu mājas apstākļos); Literāra pēcpusdiena “Piedalies Bērnu žūrijā 2006 un
izlasi šīs grāmatas!”; Pārrunas par grāmatām “Kā tev veicas, ekspert?’’; Literārs
pasākums (Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa) 7. klasei ”Pirms ceļo – iepazīsti!: Zviedrija.
Dānija . Somija. Norvēģija”; Literāra pēcpusdiena “Saruna par izlasīto. Lasi tālāk!”,
Bērnu žūrija 2006.
Bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija uz Valmieras Drāmas teātri, Sv. Sīmaņa baznīcu,
Valterkalniņu, Sietiņiezi

2007. gads – literāra pēcpusdiena “Ieskats Egila Lukjanska daiļradē”, “Kas tik glezni
gavilēja viņā kalna galiņā?” (Viss par putniem). Saruna bibliotēkā – “Kā jūties, lasītāj,
lasot aizliegtā laika grāmatas? Lasi vēl!” (Bibliotēku nedēļa 2007); Tikšanās ar
dzejnieci Moniku Zariņu; Literatūras apskats “Piedalies Bērnu žūrijā 2007 un izlasi šīs
grāmatas”; Literārs pasākums – “Sarunas par izlasīto” (Bērnu žūrija 2007); Literārs
pasākums “Mana pati labākā grāmata. Kāpēc?”
Bērnu žūrijas dalībnieku ekskursija uz Mazsalacu.

2008. gads – derīgo padomu stunda “Pavasaris dārzā un puķu podā. Mosties!”;
Ciemojamies bibliotēkā “Pasaku vecmāmiņa Margarita Stāraste - bērniem” (Rencēnu
pagasta bērnudārza audzēkņi); Literatūras apskats - “Mūsu novads rakstos” (V. Rūja,
M. Birze, V. Cedriņš., V. Āboltiņš,. J. Māsēns, V. Derums – Zemgars, M. Grimma);
literāra pēcpusdiena “Grāmata – tā ir mīkla...atminiet to!” (Bērnu žūrija 2008) literāra
pēcpusdiena “Mana pati vislabākā grāmata! Kāpēc?” (bērnu žūrija 2008); literatūras
apskats “Advente – ticības pārbaudes, pārdomu un piedošanas laiks”
Bērnu žūrijas ekskursija uz Cēsīm un Ērgļu klintīm

Bibliotēkas telpu renovācija
Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonds un Latvijas publisko bibliotēku attīstības
projekts “Trešais Tēva Dēls”
8

2009. gads – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa “Karš un miers Ziemeļvalstīs” Krēslas
stundas lasījums sadarbībā ar Camphill ciemata ‘Rožkalni” darbiniekiem I. un V.
Neimaņiem un ciemata iemītniekiem; Tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani
pasākumā”’ Jā, es esmu par mīlestību”

2009. gada 1. augustā darbu uzsāk bibliotēkas
vadītāja ANDRA AUNIŅA
Pasākumi bibliotēkā
2010. gads – bibliotēkas akreditācija. Bibliotēka iegūst vietējas nozīmes bibliotēkas
statusu
Aizsākas automatizēta lasītāju apkalpošana
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Teiksmainie Ziemeļi” Krēslas stundas lasījums;
Dzejas dienas – 2010, pasākums “Ja Tu man esi”– tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci
Andru Manfeldi, muzikālās drāmas “Adata” noskatīšanās

2011. gads – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Humors Ziemeļvalstīs” Krēslas stundas
lasījums; Teātra un prāta spēļu pēcpusdiena; Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieku
ekskursija – pārgājiens uz Rencēnu pagasta Sauļiem – šitakē sēņu audzētavu un
eksotisko dzīvnieku un putnu audzētavu; Bērnu un jauniešu žūrijas dalībnieku kopīgs
pasākums Burtnieku novada Ēvelē – nakts pārgājiens uz Jērcēnu muižu; PII “Zīļuks”
ekskursija uz bibliotēku; Pasākums bērniem un viņu vecākiem “Bibliotēka – cilvēka
radošo izpausmju iespēju tilts no vārda līdz tēlam” , sadarbībā ar Burtnieku novada
sociālo dienestu
Dzejas stunda ar dzejnieku Uldi Bērziņu un kultūras žurnālisti Liegu Piešiņu

2012. gads – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Dažādība Ziemeļos” Krēslas stundas
lasījums; PII “Zīļuks” bērnu ekskursija uz bibliotēku ; Dzejas diena sadarbībā ar
Valmieras bibliotēku – Dzejas stunda Rencēnu pamatskolā un Camphill ciematā
“Rožkalni”; “Bērnu un jauniešu žūrijas” dalībnieku kopīgs pasākums Mazsalacā

E – prasmju nedēļa
2013. gads – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Ziema Ziemeļos” Rītausmas stundas
lasījums PII “Zīļuks”, Krēslas stundas lasījums Camphill ciematā “Rožkalni”; Dzejas
diena ar rakstnieka Māra Runguļa piedalīšanos Rencēnu pamatskolā un Camphill
ciematā “Rožkalni”; PII “ Zīļuks” bērnu ekskursija uz bibliotēku; “Bērnu un jauniešu
žūrijas “dalībnieku kopīgs pasākums Burtnieku novada Burtniekos
Lielie Lasīšanas svētki LNB
LBB Vidzemes nodaļas 16. konference “Latviešu pilsoniskās sabiedrības un
nacionālās izglītības sākums Gaujas krastos Valmierā” , Valmierā

E – prasmju nedēļa
LNB konsultatīvā centra organizēts Latvijas bibliotekāru br auciens uz Skotijas
bibliotēkām
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Burtnieku novada bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Strenčiem,
Jaunklidzi, Valku un Valgu.

2014. gads – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ”Troļļi Ziemeļos” Rītausmas stundas
literatūras lasījums PII “Zīļuks”; PII “ Zīļuks” bērnu ekskursija uz bibliotēku; Dzejas
diena ar Maiju Laukmani Rencēnu pagasta iedzīvotājiem un Camphill ciemata
“Rožkalni” iemītniekiem; tikšanās ar bibliotekāri un dzejnieci Liju Blūmu Rencēnu
bibliotēkā un “Rožkalnos”; Rencēnu pagasta 1. bibliotēkas “Bērnu un jauniešu žūrijas”
dalībnieku piedalīšanās Valmieras muzeja pedagoģiskajā programmā par Viduslaiku
pasauli; “Bērnu un jauniešu žūrijas” dalībnieku kopīgs pasākums Burtnieku novada
Rencēnos
Lielie Lasīšanas svētki LNB
Karnevāla gājiens Rīgā, LNB “Gribu iet uz bibliotēku”
Burtnieku novada bibliotekāru piedalīšanās Grāmatu draugu ķēdē Rīgā (LNB)
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas un lasītavu atklāšana

LBB Vidzemes nodaļas 17. saiets konference “Bibliotēkas kā kultūras iestādes
pienesums vietējās kopienas attīstībā – neizmantotās iespējas” Smiltenes novada
Grundzālē
Valmieras bibliotēkas organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas un
Ventspils novadu bibliotēkām
Burtnieku novada bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils Pārventas
bibliotēku

E – prasmju nedēļa
LNB konsultatīvā centra organizēts Latvijas bibliotekāru brauciens uz Horvātijas un
Austrijas bibliotēkām

2015. gads – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Draudzība Ziemeļos” Rītausmas
stundas literatūras lasījums PII “Zīļuks”, Krēslas stundu lasījumi pensionāru biedrības
“SAPRATNE” senioriem un Camphill ciemata “Rožkalni” iemītniekiem; PII “Zīļuks “
bērnu ekskursija uz bibliotēku; Rencēnu pamatskolas 1. – 3. klašu skolēnu ekskursija
un bibliotēku; Dzejas diena ‘’Es tevi mīlēšu vakar, es tevi mīlēšu šodien un ja paliks
pāri – arī rīt ...” – viesis Valmieras Drāmas teātra aktieris Ģirts Rāviņš Rencēnu
pagasta iedzīvotājiem un Camphill ciemata “Rožkalni” iemītniekiem; “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas dalībnieku ekskursija uz Valmieras muzeju, piedalīšanās izglītojošā
programmā “Arheologa stāsts”; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieku kopīgs
pasākums Burtnieku novada Matīšos
Lielie Lasīšanas svētki LNB
Grāmatu svētki Naukšēnos
Izstādes par Rencēnu pagasta pašdarbnieku kolektīviem veidošana un iekārtošana
LBB Vidzemes nodaļas 18. konference “Bibliotēkas 21. gadsimtā: nemainīgais derīgais un nepieciešamais – jaunais” Amatas novada Drabešu pagastā
Valmieras bibliotēkas organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsu un Priekuļu
bibliotēkām, arī Ziemeļlatgales – Balvu, Viļakas un Gulbenes novadu bibliotēkām;
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Burtnieku novada bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu.

E- prasmju nedēļa
Latvijas bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Izraēlu

2016. gads – Bibliotēkas akreditācija; Bibliotēkas inventarizācija; Bibliotēkas vadītājas
profesionālās izglītības pilnveide LNB Kompetenču attīstības centrā (240 mācību
stundu kursu programma)

Novadu 15. Grāmatu svētki Rencēnos
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Nākotne Ziemeļos” Rītausmas stundas literatūras
lasījums PII “Zīļuks”, Krēslas stundas lasījumi Camphill ciematā “Rožkalni” un
pensionāru biedrības “SAPRATNE” senioriem; Dzejas diena Rencē nu pagasta
iedzīvotājiem ar komponistu Māri Lasmani, dziedātājiem Ievu Paršu un Mārtiņu Zvīguli;
bibliotēku nedēļa – tikšanās ar teoloģi, psiholoģi un rakstnieci Daci Priedi; “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieku ekskursija uz Āraišu ezerpili, piedalīšanās
muzejizglītojošā programmā “Maizes cepšana uz kociņiem”; “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas’ dalībnieku kopīgs pasākums Burtnieku novada Valmieras pagastā ;
Piedalīšanās patriotiskās dzejas konkursā “Latvji, brauciet jūriņā!”’ un Dikļu bibliotēkas
organizētā pasākumā “Bērnu literatūras maģija”, sadarbībā ar Rencēnu pamatskolas
novadpētniecības muzeju
Lielie Lasīšanas svētki LNB
LBB Vidzemes nodaļas 19. konference “Visi ceļi ved uz bibliotēku – daudzkrāsainu
Gaismas pili” Limbažu novadā
“Gaismas nesēju” svētki Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

E – prasmju nedēļa
2017. gads – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Salas Ziemeļvalstīs” Rītausmas
stundas literatūras lasījums PII “Zīļuks”, Krēslas stundu lasījumi Camphill ciematā
“Rožkalni” un senioru biedrībā “SAPRATNE”; PII “Zīļuks” bērnu ekskursija “Lupatiņu
brokastu rīts” uz bibliotēku; Bibliotēku nedēļā tikšanās ar bērnu literatūras autori Luīzi
Pastori Rencēnu pamatskolā, Dzejas diena “Latvieši paši ir sava likteņa līdumnieki” –
tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri; “Bērnu jauniešu un vecāku žūrijas” dalībnieku
ekskursija uz Latvijas Neredzīgo bibliotēku ( Rīga) un Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas
muzeju; “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” dalībnieku kopīgs pasākums Rūjienā un
tās apkaimē; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku piedalīš anās Valmieras
muzeja izglītojošās programmās “ Piena ceļš” un “Pa Valmieras puiku pēdām”
Lielie Lasīšanas svētki LNB
LBB Vidzemes nodaļas 20. konference ‘Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un
novadā” Lubānas novadā
Izbraukuma seminārs uz Igauniju (Tartu) pašvaldību publisko bibliotēku darbiniekiem
“Digitālais vienotais tirgus. Igaunijas nacionālais muzejs”
Izbraukuma seminārs “Bibliotekārā darba pieredze Grobiņas pilsētas bibliotēkā,
Liepājas Bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” un bibliotēkā “Libris”
Burtnieku novada bibliotekāru un grāmatu draugu pieredzes apmaiņas brauciens uz
Raunu un Jaunpiebalgu
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E – prasmju nedēļa
2018. gads –
Profesionālās kvalifikācijas “bibliotekārs” iegūšana
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Varoņi Ziemeļvalstīs” literatūras lasījumi: Rītausmas
stundas lasījums Rencēnu pamatskolas bērnudārzā, Krēslas stundas lasījumi
Camphill ciematā Rožkalni un Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā; Rencēnu pamatskolas
bērnudārza grupiņu ekskursija uz bibliotēku bērnu rītā “Mārīte un vējš”. Literāra
pēcpusdiena Rencēnu pamatskolas bērniem – tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Māru
Cielēnu; bibliotēku nedēļa – tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri Dzejas dienu
pasākums Rencēnu pagastā un Camphill ciematā “Rožkalni”– tikšanās ar rakstnieci
Ingu Ābeli; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku brauciens uz Valmieras
Drāmas teātri ‘Staburaga bērni” un Ainažu jūrskolas muzeju. Piedalīš anas
muzejizglītojošā spēlē “Reiss no Ainažiem uz Santjago 1898. gadā ar trīsmastu
barkentīnu “Equator”; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku kopīgs pasākums
Burtnieku novada Ēvelē
Lielie lasīšanas svētki LNB
Novadpētniecības konkurss pašvaldību publiskajām bibliotēkām “Teātra spēlēšanas
tradīcijas manā pagastā”. Kultūrizglītojoša ekskursija uz Annas Koku Skolu.
Sadarbībā ar inženieri Jāni Trubaču veidota izstāde “Latvijas naudas tēvs –
mākslinieks Rihards Zariņš un viņa devums”
Literatūras pēcpusdienas latviešu autoriem R. Blaumanim, J. Jaunsudrabiņam,
K. Skalbem, Z. Mauriņai
“Ķepu ķepā...Grāmatu lasīšana ar Niku Keriju” – pasākums Rencēnu pamatskolas
pirmsskolas grupiņām, sadarbībā ar Valmieras bibliotēku un bibliotekāri Līgu Bujāni
Latvijas bibliotēku festivāls 2018: Latvijas bibliotekāru 19. konference
bibliotēka, mainās sabiedrība”, Bibliotēku ideju tirgus

“Mainās

LBB Vidzemes nodaļas 21. konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes
izaicinājumi” Alūksnē
Digitālā nedēļa
Valmieras bibliotēkas organizēts izbraukuma seminārs “Digitālais un vienotais tirgus.
Igaunijas pakalpojumu modelis”, Vilandē (Igaunija)
Latvijas Bibliotekāru biedrības profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas
brauciens uz Dānijas bibliotēkām
Mūsu īpašais viesis no Katalānijas - Džordi Arrufats – Baltijas ceļa gājējs Rencēnos

2019. gads – Ziemeļvalstu literatūras (bibliotēku) nedēļas “Svētki Ziemeļos” literatūras
lasījumi: Rītausmas stundas lasījums Rencēnu pamatskolas bērnudārzā, Krēslas
stundas lasījumi Rencēnu pagasta 1. bibliotēkā un Camphill ciematā “Rožkalni”;
Rencēnu pamatskolas pirmsskolas grupiņu ekskursija uz Rencēnu bibliotēku Pasaku
Rītā; dzejas diena bērniem – Rencēnu pamatskolas 1. – 6. klašu skolēnu tikšanās ar
dzejnieku Uldi Ausekli un dziesminieku Uldi Fridrihsonu; Dzejas diena rencēniešiem –
tikšanās ar dzejniekiem un dziesminiekiem Valdi Atālu, Egonu Pičneru un Edgaru
Rakovski pasākumā “Sirds sētnieks”; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku
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brauciens uz Leļļu teātri “Pepija Garzeķe” (Rīga); un Turaidas muzejrezervātu.,
piedaloties muzejpedagoģiskā programmā “Ienāc tautasdziesmu pasaulē”; Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku piedalīšanās Burtnieku novada kopīgā
pasākumā Burtnieku novada Vecatē; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībnieku
tikšanās ar ornitologu Dmitriju Boiko
Lielie Lasīšanas svētki LNB
Novadpētniecības konkurss – “Baltijas ceļam 30”. Kultūrizglītojoša ekskursija uz
Kocēnu novadu un Valmieras muzeju.
Skaļās lasīšanas pasākums Burtnieku novadā
Salacgrīvas bibliotēkas projekts “Grāmata vieno burtnieku ar jūru”
Burtnieku novada bibliotekāres Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades pasākumā
LBB Vidzemes nodaļas 22. konference “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku
stiprināšanai” Gulbenē.
Digitālā nedēļa
Valmieras bibliotēkas organizēts pieredzes apmaiņas brauciens un Kocēnu novada
bibliotēkām, Dabas un tehnoloģiju parku “URDA”
Valmieras bibliotēkas organizēts profesionālās pilnveides bra uciens uz Latgales un
Lietuvas bibliotēkām

Latvijas Bibliotekāru biedrības profesionālās piln veides un pieredzes apmaiņas
brauciens uz Bavārijas bibliotēkām (Vācija)

Bez šiem uzskaitītajiem bibliotēkas ikgadējiem pasākumiem, kas ieskicē bibliotēkas
darba ritmu, bibliotēkā notiek bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana – grāmatu un
preses izdevumu izsniegšana un saņemšana (arī starpbibliotēku abonementā/SBA),
dažādu uzziņu sniegšana. Bagāts tematisku un dažādu ievērojamu cilvēku
(rakstnieku, dzejnieku, aktieru, mākslinieku u. c.) jubileju izstāžu piedāvājums.
Konsultācijas vecāka gada gājuma bibliotēkas lietotājiem un palīdzība tehnoloģiju
apguvē, internetbanku lietošanā, maksājumu veikšanā.

Bibliotēkas darba rādītāji no 1956. – 2019. gadam
Gads
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.

Lasītāju skaits
254
288
153
250
281
233
287
300
301
311
333

Izsniegums
3112
1411
1468
3980
2631
3237
5479
5935
6201
6275
7807
13

Grāmatu fonds
3458
3450
4183
4250
4372
4372
4727
4485
5083
5005
5441

1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.

368
370
375
393
396
400
405
415
420
425
435
425
502
502
503
503
501
501
501
501
501
501
431
305
276
260
246
243
257
266
296
300
312

8266
8269
8368
8528
8634
10232
10318
10668
10872
10946
11064
11273
11346
11368
11377
11475
9745
9803
9847
9983
10004
8706
7759
6074
6989
7750
7138
7800
9214
9130
9826
10174
10154

Gads

Lasītāju skaits

Izsniegums

2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

331
315
291
296
271
270
250
237
192
187
238
211
186
168
172
147

12322
12183
10544
10790
10094
10210
9933
9138
6226
6361
5424
4269
4428
3906
3586
3949
14

5800
6337
6151
6674
6959
6947
7783
7374
7865
8205
9010
9138
10142
10517
11122
12025
12821
13031
13463
14306
14476
14277
15015
14566
15291
15614
14254
14140
13180
13038
12564
11544
11977

Dokumentu fonds.
Kopskaits (grāmatu
skaits)
12141 (11731)
11809 (11412)
11632 (11122)
11370 (10905)
11745 (10911)
10692 (9835)
7457 (7350)
7674 (6943)
7713 (6368)
7185 (5909)
6465 (6071)
6542 (6213)
6762 (6408)
6857 (6586)
7248 (6820)
7100 (6644)

2016.
2017.
2018.
2019.

159
190
209
194

3577
4705
4857
4227

6754 (6280)
6821 (6358
7297 (6427)
6885 (6416)

Pārskatot bibliotēkas darba radītāju skaitļus, var izsekot bibliotēkas darba
kāpumiem un kritumiem. Bibliotēkas darba augstākie rādītāji bijuši septiņdesmitajos
un astoņdesmitajos gados – laikā, kad Latvijā kā Padomju Republikā, tāpat kā visā
Padomju Savienībā, sākas pārmaiņu laiks, kas noslēdzas ar Latvijas neatkarības
atgūšanu.
Latvijas neatkarībai ir savas politiskas, ekonomiskas un sadzīviskas “blaknes” –
pāreja no vienas ekonomiskās formācijas - sociālisma uz kapitālismu, atvērtas
robežas, iespēja redzēt Latviju un katram sevi jaunajā situācijā un apstākļos. Viss
aizsākas ar Īriju un šampinjonu lasīšanas biznesu, viesnīcu apartamentu tīrīšanu un
auklīšu pieredzi citzemju bērnu audzināšanā. Robežas zūd. Latvijas darbspējīgie un
drosmīgi uzņēmīgie cilvēki izbrauc. Rūk iedzīvotāju skaits Latvijā, tās pilsētās un
pagastos, kas atstāj zināmu “nospiedumu” arī bibliotēku darbā.
Bibliotēkas ļaujas jauniem izaicinājumiem. Bibliotēku piedāvātais 3”I” princips –
informācija, izglītība un izklaide darbojas visos bibliotēkas lietotāju vecumposmos.
Rencēnu bibliotēka sadarbojas ar Rencēnu pamatskolas skolēniem, skolotājiem un
pirmsskolas izglītības iestādi. Vienmēr bibliotēkā gaidīti ir Camphill ciemata “Rožkalni”
ļaudis. Palīdzību pasākumu norises telpu jautājumu risināšanā sniedz kultūras nams.
Jaunas idejas bibliotēku darbā bibliotekāri gūst Valmieras bibliotēkas organizētajās
apmācībās – semināros, LBB organizētos pieredzes apmaiņas braucienos uz
ārvalstīm (Dānija, Vācija, Skotija, Horvātija u.c.), LBB Vidzemes nodaļas konferencēs,
Bibliotēku festivālos un ideju tirgos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā…Noderīgus kursus
piedāvā LNB Kompetenču attīstības centrs. Apmācības bibliotekāriem arī Izglītības un
Attīstības centrā “EGO”.
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