
 

 

 

BALVU CENTRĀLĀS 

BIBLIOTĒKAS 

 

PĀRSKATS PAR DARBU  

2011. GADĀ 

 

 

 

 

 
Balvi, 2012 



 3 

Saturs  

1. Bibliotēkas darbības vispārīgais raksturojums ....................................................................... 5 

Īss situācijas raksturojums .......................................................................................................... 5 

Sadarbība ar skolu bibliotēkām................................................................................................... 5 

2. Krājumu komplektēšana un organizācijas politika ................................................................ 6 

Krājuma komplektēšanas politikas dokuments .......................................................................... 6 

Preses pasūtīšanas iespējas .......................................................................................................... 6 

Krājums un tā kustība 2011.gadā. ............................................................................................... 7 

Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība ...................................................................... 9 

Rekataloģizācija ..........................................................................................................................10 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība .............................................................................10 

Pakalpojumu attīstība .................................................................................................................10 

Galveno darba rādītāju analīze ..................................................................................................11 

Uzziņu un informācijas darbs .....................................................................................................13 

Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana ..............................................16 

Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām vajadzībām ................17 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums ....................................................17 

Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības uzlabošanai ...........17 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem.............................................................................................17 

5.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums ..................................................18 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, blogi, sociālie tīkli un citas tīmekļa 

vietnes ..........................................................................................................................................18 

Darbs ar elektronisko katalogu ..................................................................................................19 

Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās elektroniskās datubāzes .20 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums ......................................20 

6. Novadpētniecības darbs ..........................................................................................................21 

7. Projektizstrāde ........................................................................................................................22 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums ............................................25 

Metodiskie pasākumi, konsultācijas ...........................................................................................25 

LR Kultūras ministrija, Latvijas Bibliotēku padome, Latvijas Nacionālā bibliotēka, SIA 

TietoLatvia, Valsts aģentūru “Kultūras informācijas sistēmas” u. c. iestādēm . Error! Bookmark 

not defined. 

Mācību semināru organizēšana reģiona publiskajām bibliotēkām. ..........................................25 

9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums ............................................................27 

Iekārtas, aprīkojums, apstākļi ....................................................................................................27 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi .............................27 



 4 

10.Bibliotēkas personāls ..............................................................................................................28 

Personāla mainība .......................................................................................................................28 

Darbinieku izglītība, profesionālā pilnveide, izglītojoši pasākumi ............................................28 

Profesionālai pilnveidei veltīto darbstundu skaits .....................................................................29 

Līdzekļi jeb finansējums personāla attīstībai .............................................................................29 

11.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums .................................................................................29 

Papildus piesaistītie līdzekļi, piedaloties dažādos projektu konkursos .....................................30 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. ...........................................30 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem............................................................................................................................30 

Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām..............................................33 

Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie pasākumi 

u.tml.) ..........................................................................................................................................34 

Publikācijas .................................................................................................................................38 

 

 

 

 



 5 

1. Bibliotēkas darbības vispārīgais raksturojums 

Īss situācijas raksturojums 

2009.gada administratīvi teritoriālā reforma valstī likvidēja pašvaldības rajonu līmenī un 

tika izveidoti novadi. Balvu rajons sadalījās četros novados – Balvu, Baltinavas, Rugāju un 

Viļakas.  

Balvu Centrālā bibliotēka ir Balvu novada pašvaldības iestāde ar 10 filiālbibliotēkām 

novada pagastos. 2009.gada 27.augusta apstiprinātais nolikums „Balvu Centrālās bibliotēkas 

nolikums”, nosaka, ka bibliotēka veic novada un reģiona centrālās bibliotēkas funkcijas, kura 

koordinē publisko bibliotēku darbu, sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību Baltinavas, 

Rugāju un Viļakas novadu bibliotēkām. Bibliotēka veic reģionālās bibliotēkas funkcijas un tās 

metodiskajā pārziņā ir 23 pagastu bibliotēkas.  

Balvu Centrālās bibliotēkas struktūra – Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Bērnu literatūras 

nodaļa, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa un pārējie bibliotēkas darbinieki. 

Balvu Centrālā bibliotēka akreditēta līdz 2012.gadam, no 10 filiālbibliotēkām akreditētas 

9 bibliotēkas. 

Sadarbība ar skolu bibliotēkām 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No skolu bibliotēkām darbam ar BIS „Alise” ir reģistrējušās 11 skolu bibliotēkas, bet 

dažas skolas strādāt nemaz nav uzsākušas. Diezgan regulāri savu skolas bibliotēkas fondu 

ievada tikai 6 bibliotēkas: Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu pamatskola, Stacijas pamatskola, 

Tilžas vidusskola, Viļakas Valsts ģimnāzija un Rekavas vidusskola. Ar šīm skolām sistēmas 

administratoram ir izveidojusies laba sadarbība. Par neskaidrajiem jautājumiem bibliotekāri 

jautā telefoniski vai raksta uz e-pastu. Parasti tie ir nezināšanas jautājumi, kas rodas ikdienā 

regulāri nestrādājot ar sistēmu.  

Sadarbības  formas: 

Konsultācijas pa telefonu, 

Elektroniskās konsultācijas, 

Izbraukuma konsultācijas uz vietām, 

Jaunākās profesionālās  informācijas nodošana. 

Aktīvāka sadarbība ar Balvu un Viļakas Valsts ģimnāzijām, Balvu pamatskolu. 

Problēma: skola izteikusi vēlmi un ir piereģistrēta sistēmā Alisē, bet vairākām skolām darbs 

nav uzsākts; regulāri nestrādājot ar sistēmu Alise aizmirstas veicamās darbības. 
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2. Krājumu komplektēšana un organizācijas politika 

Krājuma komplektēšanas politikas dokuments 

Komplektējot krājumu, tiek uzklausītas un analizētas lasītāju vēlmes un pieprasījums.  

Preses pasūtīšanas iespējas 

 

2011.gadā pieaugušo lasītavā bija lasāmi 15 laikraksti un 76 žurnāli, no tiem 15 izdevumi 

bija svešvalodās – pavisam 91 preses izdevums. Tie ir 1403 periodisko izdevumu eksemplāri. 

Preses izdevumu piedāvājums pamatā ir nemainīgs, taču ir gadījumi, kad kādu mazāk lasītu 

žurnālu aizstājam ar tobrīd pieprasītu. Tāpēc 2011.gadā tika abonēts žurnāls „Cross Stitcher”, 

ko, vairākkārt, bija vaicājušas rokdarbnieces.  

Tāpat kā iepriekšējos gadus vairākus izdevumus saņēmām kā dāvinājumus no LNB 

Bibliotēku attīstības institūta. No prāvesta Alberta Budžes saņēmām „Katoļu Dzeive”, 

„Gaismas Taka” un „Katoļu baznīcas vēstnesis”, no lasītājas L. Paršovas žurnālu „Tikšanās”, 

kā arī no Balvu un Viļakas pašvaldībām informatīvos izdevumus - „Balvu novada ziņas” un 

„Viļakas novadā”. 

Katru gadu savas periodikas lasītavas piedāvājumu popularizējam ar laikraksta 

„Vaduguns” starpniecību. Par iespēju lasīt uz vietas un ņemt līdzi lasīšanai mājās, 

„Vaduguns” publikācija 2011.gada 29.janvāra numurā rubrikā Interesanta ziņa. 

 Analizējot darba rādītājus pa mēnešiem, aprīlī bija vērojams straujš izsnieguma 

samazinājums periodikas lasītavā. Tas saistīts ar pavasara sākšanos un dārza darbiem, kad 

pieaugušais lasītājs retāk apmeklē bibliotēku. 

Oktobrī ar preses izdevumu klāstu lasītavā iepazīstinājām pilsētas pensionārus kārtējā 

pensionāru biedrības kopā sanākšanā. Seniori izrādīja interesi un izbrīnu par plašo 

piedāvājumu, taču bibliotēkas durvis viņi nevēra. 

Preses klāstu komplektējam:  

Pasūtot, izmantojot pašvaldības budžetu 

Pieņemot regulārus privātos dāvinājumus 

Pieņemot pašvaldību dāvinājumus 

Pieņemot LNB dāvinājumus 
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Krājums un tā kustība 2011.gadā. 

 

 

Balvu Centrālās bibliotēkas krājuma kustība uzskatāmi apskatāma tabulā.  
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Ienācis 2813 935 1866 8 2   2   

Izslēgts 3975 1873 2102           

Krājums 40446 34462 5705 108 117 5 9 40 

 

Diagrammā uzskatāmi vērojama krājuma kustības dinamika no 2008.līdz 2011.gadam.  
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Krājums – 40 446  
Krājuma uzskaites pilnveide– periodikas uzskaitē 2009. un 2010.gadā tika uzskaitīts izdevuma 
komplekts kā viena vienība, bet 2011.gadā -  katrs izdevuma eksemplārs kā viena vienība. 
1/3 jaunās grāmatas ir dāvinājumi, 2/3 – pašvaldības finansējums 
Krājuma apgrozība – 3,54  
Rekataloģizācija vēl nav pabeigta. Plānots pabeigt līdz 2012.gada 30.maijam 
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Bibliotēkas krājuma kustību un tā salīdzināšanu apgrūtina krājuma uzskaites 

nekonsekvence iepriekšējos gados. Krājumā ienākošos periodikas izdevumus 2009. un 

2010.gada uzskaitē izdevuma komplekts tika skaitīts kā viena vienība, bet 2011.gadā - katrs 

izdevuma eksemplārs kā viena vienība. Tāpēc analizējot diagrammas rādītājus jāņem vērā šis 

aspekts. Lai novērstu skaitļu neatbilstību, turpmāk uzskaitām un izslēdzam katru periodikas 

izdevuma eksemplāru, kas tiek reģistrēts BIS Alise ar savu svītrkodu. Tādējādi ienākošo un 

izslēdzamo eksemplāru skaits būs patiess un analizējams. 

                        

                    

Grāmatu jaunieguvumu dinamika 2008.-2011.gadā
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Bibliotēkas pamatvērtība ir grāmatas. 2011.gadā iepirkto grāmatu skaits ir palicis 

iepriekšējā pārskata gada līmenī (+7). Pašvaldības piešķirtais finansējums grāmatu iegādei 

bija Ls 3 246. Lai arī finansējuma apjoms ir palielinājies par Ls 246, nenozīmīgais grāmatu 

skaita pieaugums skaidrojams ar cenu pieaugumu izdevumiem. Gada laikā uzdāvināti 324 

eksemplāri; saņemto dāvinājumu vērtība sastāda Ls 1076,37.   

Šajā pārskata gadā prioritāte finansējuma sadalē grāmatām bija pagastu bibliotēkas, kuras 

gatavojās akreditācijai. Būtiski ir nodrošināt lauku bibliotēkas ar literatūru un radīt iespēju 

noturēt lasītāju pagastos. 

 



 9 

2011.gada grāmatu jaunieguvumu attiecība: pirktas - dāvinātas
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Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība 
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Rekataloģizācija  

Balvu centrālā bibliotēka šajā pārskata periodā rekataloģizēja 535 izdevumus krievu 

valodā. Taču šis process vēl noslēdzies. Rekatoloģizāciju plānots pabeigt 2012.gada pirmajā 

pusē. 2011. gada nogalē tika uzsākta Balvu reģiona pagastu bibliotēku krājumu(kas ienācis  

līdz 2003. gadam) rekataloģizācija . To iespēju robežās turpināsim 2012. un turpmākajos 

gados. 

Uzsākts darbs pie: 

 Balvu novada Bērzpils pagasta bibliotēkas, 

 Viļakas novada Medņevas bibliotēkas, 

 Rugāju novada Lazdukalna bibliotēkas krājuma rekataloģizācijas . 

 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Bibliotēkas darbs vērsts uz to, lai ikviens bibliotēkā justos labi un ērti. Bibliotēka 

nodrošina pakalpojumus gan tradicionālo, gan elektronisko krājumu pieejamībai. Apmeklētāji 

bibliotēkā var saņemt bezmaksas un maksas pakalpojumus. No maksas pakalpojumiem 

vispopulārākie ir kopēšanas, izdrukas un skenēšanas pakalpojumi. Apmeklētāji arvien biežāk 

jautā par iespēju krāsaina A3 formāta izdrukā.  

Bibliotēka ir vienīgā iestāde Balvos, kur ir piedāvāts krāsainas izdrukas un kopēšanas 

pakalpojumus.  

Pakalpojumu attīstība 

 

Mūsdienu lasītājs, tāpat kā laiks, kurā dzīvojam, ir steidzīgs un ātrs. Arī bibliotēkā 

pieejamos pakalpojumus lasītājs vēlas saņemt tūlīt un uzreiz. Tāpēc 2011.gada 17. novembrī 

uzsākām elektronisko bibliotēkas lietotāju karšu izsniegšanu. Bibliotēkā izstrādātas, pašu 

spēkiem izgatavotas lasītāju kartes ar lasītāja identifikācijas kodu, kas nolasāms elektroniski.  

Jaunās lasītāja kartes sniedz iespēju lasītājus apkalpot ātrāk, taču prasa arī lielāku atbildības 

sajūtu no lietotāja puses. 

Lietotājam pieejami bezmaksas un maksas pakalpojumi 
Lietotāju elektroniskās apkalpošanas  pilnveide -  izstrādātas, pašu spēkiem izgatavotas lasītāju 
kartes ar lasītāja identifikācijas kodu, kas nolasāms elektroniski 
Pakalpojumu pilnveidē jāpiedāvā krāsainas izdrukas A3 formātā 
 
 



 11 

Pilnveidojot pakalpojumu kvalitāti, uzstādīts elektroniskais informācijas stends, kurā 

atspoguļo Balvu reģiona kultūrvēsturisko mantojumu. Novadpētniecības materiāli, izvietoti 

informācijas nesējā, bagātina un pilnveido bibliotēkas vizuālo tēlu. 

Lielas pūles tiek veltītas bibliotēkas paplašināšanas projektam, kas lietotājam nodrošinās 

vieglāku un ērtāku piekļuvi grāmatu plauktiem, dos iespēju izveidot jauniešiem paredzētu 

tikšanās vietu, plašāku lasītavu u.c. 

Galveno darba rādītāju analīze 

 

 

Bibliotēkas lasītāju skaits turpina pieaugt (+123) 

Krasa izsnieguma skaita samazināšanās (- 12 364)  

Grāmatu izsniegums ir pārsvarā pār periodikas izsniegumu  

Vislielāko izsnieguma daļu sastāda daiļliteratūra, vidēji apgrozība ir 1,5 reizes 

Apmeklējums ir pieaudzis par 1 121; pasākumu apmeklējums ir 2 512 

Bibliotēka ir kļuvusi populāra satikšanās un brīvā laika pavadīšanas vieta 

 

 

Iiedzīvotāju skaita dinamika attiecībā pret lasītājiem, Balvos 
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Iedzīvotāju skaits Balvos, tāpat kā visā valstī, sarūk. Diagrammā atspoguļotais iedzīvotāju 

skaits (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem) neatbilst patiesajai situācijai, jo daudzi 

izbraukušie uz ārzemēm ir saglabājuši deklarēto adresi Balvos.  

Neraugoties uz iedzīvotāju skaita samazinājumu, pozitīvi vērtējams ir fakts, ka bibliotēkas 

lasītāju skaits turpina pieaugt (+123). 



 12 

2011.gadā bibliotēkā vairākkārt tika diskutēts par lietotāju  un izsnieguma uzskaites 

precizēšanu. Dabiska ir katras bibliotēkas struktūrvienības vēlme katru konkrēto lietotāju 

uzskatīt par savu. Diskusiju rezultātā pieņēmām republikā atzīto praksi , lietotāju uzskaitē 

izmantot un statistikā uzrādīt vienotajā elektroniskajā informācijas  sistēmā reģistrēto skaitli. 

Tajā pašā laikā esam priecīgi, ka 1422 lietotāji izmanto vairāku bibliotēkas nodaļu sniegtos 

pakalpojumus. Šajā analīzē uzrādīts vienotā reģistra skaitlis, bet 2009. un 2010. gada statistikā 

un pārskatos būs redzams summētais lietotāju skaits 

 

Raugoties uz periodikas un grāmatu izsnieguma attiecībām, jāsecina, ka grāmatu 

izsniegums ir pārsvarā pār periodikas izsniegumu, taču grāmatu izsniegums spēcīgi 

samazinājies attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu (-5711).  

 

Izsniegums attiecībā pret krājumu pa nozarēm BCB, 2011
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Bibliotēkas darba rādītāju izvērtējumā vērā ņemami ir izsnieguma attiecība pret krājumu 

pa literatūras nozarēm. Protams, vislielāko izsnieguma daļu sastāda daiļliteratūra  t.i. 25 335 

reižu izsniegums pret 16 277 eksemplāriem. Vidēji katras grāmatas apgrozība ir 1,5 reizes.  

Nozaru literatūras pieprasījumu vislielākā mērā nosaka studiju programmas un kursi, 

apmācības, ko iedzīvotāji var iegūt Balvos. Vislielākais nozares literatūras pieprasījums ir 

sabiedriskajās zinātnēs (1,3 reižu apgrozība), tehnikā (2,7 reižu apgrozība), filozofijā un 

psiholoģijā (2,3 reižu apgrozība), medicīnā (3 reižu apgrozība), lauksaimniecībā ( 2,5 reižu 

apgrozība). Salīdzinoši mazais juridiskās literatūras krājuma izsniegums (3,4 reižu apgrozība) 

apliecina šīs nozares literatūras pieprasījumu.  
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Analizējot šos rādītājus, varam izdarīt secinājumus literatūras krājuma komplektēšanai un 

noteikt prioritātes nākamajam gadam – juridiskā, lauksaimniecības, medicīnas un tehnikas 

nozarēs. 

 

Darba rādītāji, 2011
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Darba rādītāju analīzes diagrammā redzama krasa izsnieguma skaita samazināšanās (- 12 

364), kas sākās pārskata gada aprīļa mēnesī. Lasītāju skaits un bibliotēkas apmeklējums 

palielinās, taču strauji krītas izsniegums. Cilvēki lasa mazāk , informāciju vēlas saņemt 

elektroniskā formātā. Bibliotēkas apmeklējums ir pieaudzis par 1 121 apmeklējumu, ko 

veicinājis mērķtiecīgais bibliotēkas darbinieku darbs organizējot dažādu formu  pasākumus. 

Pasākumu apmeklējums vien ir 2 512. Bibliotēka ir kļuvusi populāra satikšanās un brīvā laika 

pavadīšanas vieta arī  nereģistrētiem lietotājiem. 

 

Uzziņu un informācijas darbs 

 

Uzziņu sniegšanas un informācijas darbs tiek veikts izmantojot gan tradicionālos 

informācijas avotus, gan elektroniskos. Pārskata periodā sniegta 4  647  uzziņa, kas ir par 906 

mazāk nekā iepriekšējā gadā.  Šobrīd mūsu lasītājs uz bibliotēku nāk zinošāks, ir pats 

Pārskata periodā sniegta 4  647  uzziņa. 
Informācijas darba formas – atgādnes uz lietotāju datoru darbvirsmām, interneta 
ceļveži, informatīvas stundas. 
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meklējis materiālus interneta vietnēs un uzdod konkrētākus jautājumus. Lietotājam pašam 

iesakām informāciju meklēt LNB Analītikas datu bāzē un uzreiz izmantot jau aprakstā ielikto 

saiti uz Lursoft Laikrakstu bibliotēku. 

Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem palielinājās uzziņu skaits, kas saistīts ar preču iegādi, 

to kvalitāti un garantijas nosacījumiem. Uzziņas ir ļoti atšķirīgas, no visvienkāršākajām 

sadzīviskajām līdz, sarežģītām, dažādās zinātņu nozarēs un par dažādiem jautājumiem 

piemēram: 

 nosacījumi un iespējas ES darba tirgū ,  

 e-pakalpojumi, 

 internets un datorprogrammas, 

 satiksme,  

 veselības aprūpe, medicīnas pakalpojumi 

 sociālajās garantijas u.c. 

Par to dažādību un sarežģītības pakāpi liecina, piemēram, zemāk minēti interesantākie 

piemēri: 

Aprīlī bibliotēkā pēc palīdzības vērsās sieviete, kura lūdza noskaidrot, vai Vācijā nevarētu 

sameklēt viņas meitas draudzeni kopā ar kuru viņas meita bija devusies strādāt. Izmantojot 

interneta meklētājus, Facebook un draugiem.lv izdevās atrast meklēto personu  sazināties un 

noskaidrot nepieciešamo informāciju.   

Varētu minēt arī uzziņu, kura tika sniegta oktobrī un neiekļāvās pat darba dienas garumā, 

turpinoties vēl pēc darba laika - piezvanīja mūsu klients uz bibliotēkas interneta pieeja punktu 

un lūdza, lai palīdzam viņam sniegt braukšanas norādes 1500 km garajā  ceļa posmā no 

Zviedrijas uz Norvēģiju, jo viņam bija sabojājusies navigācijas sistēma.  Sazinoties pa tālruni 

un izmantojot Google Maps braukšanas norādes tikām veiksmīgi galā.  

Sniedzot uzziņas, informējam par iespēju mājās izmantot Balvu centrālās bibliotēkas 

elektronisko katalogu, LNB kopkatalogu un Analītikas datu bāzi. 

Pieprasītākās tēmas, par kurām lasītāji visvairāk meklēja materiālus, ir par atsevišķām 

valstīm, medicīnā, mākslā, arī ekonomikā. Tā kā pavasara, vasaras periodā lasītāji vairāk 

interesējas par dažādiem tūrisma objektiem, tad jau aprīlī tika veidota tūrisma informācijas 

kopa. Te bija jaunākās tūrisma kartes un maršruti pa Latviju no starptautiskās tūrisma izstādes 

„Balttour 2011”, arī „Lauku Avīzes” tematiskās avīzes un visi pārējie izdevumi par tūrismu.  

Interaktīvie mācību materiāli dara mācību procesu mūsdienīgāku, jauniešiem saprotamu, 

mazāki tēriņi informācijas iegūšanai, apstrādei un analīzei. Tāpēc apkopojām un 

interesējošām personām nosūtījām mācību materiālu elektroniskās saites, kuras ieteicām 

izmantot.  
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Lai informētu un izglītotu klientus sagatavojām 53 atgādnes interneta lietotājiem no tām: 

                    -14 informējošas, 

                    - 22 izglītojošas , 

                   - 17 izvērtējot lietotāju intereses 

Piemēram: „Par dzīvi Eiropas Savienībā”, „Kāpēc mācīties nekad nav par vēlu”, „Vai ej 

pareizā virzienā?” Padomu krātuvīte tiem, kuri nav izvēlējušies kur mācīties”, „ Nepaļaujies 

uz citiem noformējot kredītu, dārgi maksāsi TU”… 

Šīs atgādnes lasāmas uz lietotāju datoru darba virsmām, savienotas ar tiešsaitēm un 

nosūtītas interesējošām personām e-pastos, draugiem.lv, bezmaksas SMS utt. 

Iedarbīga aktuālas, izglītojošas informācijas forma, kas veiksmīgi sasniedz mūsu klientu ir 

interneta ceļveži. Tiem jābūt pieejamiem ne tikai drukātā formātā, kas apgrūtina adrešu 

pārrakstīšanu , bet elektroniskā dokumentā, lai adrese ir pieejama uz tās noklikšķinot. 

                   -” Izmanto e-pakalpojumus” 

                   -„Latvijas sievietes! Esiet uzmanīgas meklējot partnerus internetā” 

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/37410/viltus-laulibam-kritas-cena-latvietes-precas-pat-par-

velti izlasiet pieredzi  

No datubāzēm visvairāk tiek izmantota Lursoft Laikrakstu bibliotēka. Ir ērti bibliotēkā 

atrast nepieciešamo rakstu un to izprintēt vai nosūtīt uz e-pastu. Tāpat, izmantojot Lursoft 

Laikrakstu bibliotēku, mēs varam lasītājiem palīdzēt tajos gadījumos, kad prasītais raksts vai 

izdevums nemaz nav mūsu fondā. 

Aktīvi mācību procesam  interneta pakalpojumus izmanto Rīgas Valsts tehnikuma Balvu 

filiāles audzēkņi (183), kuri studē ekonomiku. Šai auditorijai  un vidusskolas mācību iestāžu 

audzēkņiem organizējām informatīvās stundas par datu bāzu, Letonika, Lursoft laikrakstu 

bibliotēka,  enciklopēdisku izdevumu, nozares mācību literatūras pilntekstu meklēšanu, atlas i 

un izmantošanu mācību procesā, „Iemācies pareizi izmantot datu bāzes un meklēt 

informāciju”, „ Šoreiz viss par Latvijas statistiku / http://www.csb.gov.lv/ mācīsimies meklēt 

un atrast”, „Datu bāzes un mācību materiāli biznesā un ekonomikā”. 

Veiksmīgs datu bāzu popularizēšanas pasākums bija Bibliotēku nakts, kuru bez mūsu 

klientiem apmeklē  personas, kas nav bibliotēkas patstāvīgie lietotāji. Izejot no šī skatu 

punkta, uzmanību vērsām uz vērtībām, kuras pieejamas tikai publiskajās bibliotēkās, proti,  uz 

datu bāzu popularizēšanu. Nakts pasākuma laikā interneta pieejas punktā notika aizraujošs 

konkurss, kurā piedalījās 47 cilvēki. Vairākiem  pasākuma dalībniekiem šī bija pirmā 

tiešsaiste ar bibliotēkā pieejamo datu bāzu saturu, meklējot atbildes uz uzdotajiem 

jautājumiem.  Tos dalībniekus, kas agrāk nebija izmantojuši datu bāzes, individuāli 

informējām par to, kā tās darbojas, kādu informāciju glabā un kā informāciju meklēt?   

http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/37410/viltus-laulibam-kritas-cena-latvietes-precas-pat-par-velti
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/37410/viltus-laulibam-kritas-cena-latvietes-precas-pat-par-velti
http://www.csb.gov.lv/
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Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana  

 

 

 

 

Esam apzinājuši sociāli mazaizsargātu lasītāju loku, kurus ar grāmatām apgādā – radi, 

draugi, kaimiņi.  

Bibliotēka iekļāvās akcijā Bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar ierobežotām sociālās 

aktivitātes iespējām „BIBLIOTĒKA DODAS PIE LIETOTĀJA”.   

Pirms projekta realizācijas izvērtējām to klientu loku, kuram šī apmācība būtu tiešām 

nepieciešama un lietotājs pats būtu ieinteresēts šīs iegūtās pamatprasmes attīstīt un reāli 

pielietot. Vispirms ievācām ziņas no Valsts Nodarbinātības departamenta Balvu nodaļas, 

Pensionāru biedrības, Sociālā servisa, Jauniešu centra un izvērtējām katru ieteikto personu 

individuāli. Secinājām, ka vairākas norādītās personas jau ir bibliotēkas interneta lietotāju 

vidū, tāpēc izmantojot savstarpējus kontaktus un runājot ar cilvēkiem nonācām pie 

secinājuma, ka šoreiz mūsu apmācības pakalpojumu mājās sniegsim sekojošām personām: 

Melānija Ķeģe 81 gads - mūsu ilggadēja lasītāja, kura pēc prasmju apguves vēlas 

iegādāties datoru un izmantot internetu mājās, lai regulāri sazinātos ar dēlu, lasītu internetā, 

komunicētu ar paziņām un radiniekiem, pieteiktu mediķu un sociālos pakalpojumus, 

 Anna Zelča 62 gadi - strādājusi ir ar datoru tikai darba programmā, neprot lietot internetu, 

bet vēlas lasīt ziņas, veikt norēķinus internetā, lietot e-pastu. Izteica vēlmi pamatzināšanas 

apgūt mājās. Pēc apmācības iegūtās zināšanas uzdrošināsies nostiprināt bibliotēkas interneta 

pieejas punktā un reāli izmantot sadzīvē, 

Lapinu ģimene - Aleksandrs 38 gadi, Zinaida 63 gadi, Kristīne 23 gadi, Valentīns 68 gadi 

- dzīvo 10 km attālumā no pilsētas un interneta pieeja bija iespējama tikai vienai personai 

mobilajā telefonā. Ģimeni izvēlējāmies tāpēc, ka vienlaicīgi ieinteresēti četri cilvēki vienā 

apmeklējuma vietā. Šai ģimenei balvā mēs vienas nedēļas lietošanā uzticējām portatīvo datoru 

ar interneta pieslēgumu, lai varētu jaunā paaudze, kuriem prasmes padodas labāk, apmācīt 

vecākus.   

Jāpiezīmē, ka apmācība nebeidzās, darbs turpinās arī pēc projekta. Bibliotēkas darbinieki 

arī turpmāk dosies pie lietotājiem. Aizvadītajā nedēļā divas personas lūdza palīdzēt iegūt 

pamatiemaņas lietot datoru un internetu mājās. 

  

 

Akcijas „Bibliotēka dodas pie lietotāja” ietvaros darbam ar datoru apmācīti 6 cilvēki ar 
ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām 
Sociāli mazaizsargātajiem lasītājiem grāmatu apmaiņu nodrošina – radi, draugi, kaimiņi  
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Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām 

vajadzībām 

Ēkā, kur atrodas Balvu centrālā bibliotēka, darbojas arī Valsts aģentūras „Latvijas 

neredzīgo bibliotēkas” Balvu filiālbibliotēka, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus 

personām ar īpašām vajadzībām, pielietojot atbilstošo aprīkojumu. Tas ir ne tikai cilvēkus ar 

redzes problēmām, bet arī cilvēkus ratiņkrēslos vai pārvietošanās grūtībām. Šī filiāle atrodas 

ēkas pirmajā stāvā, un infrastruktūra pielāgota ērtai personu piekļuvei, lai nodrošinātu sevi 

gan ar lasāmvielu, gan darbotos ar datoru. Filiāle, lasītāja pieprasījuma gadījumos, izmanto arī 

mūsu fondos pieejamos materiālus. 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums 

Pavisam SBA kārtā izsniegti 508 eksemplāri. 467 vienības – izsniegtas citām bibliotēkām,  

pamatā reģiona bibliotēku ietvaros, 15 eksemplārus mūsu lasītājs izmantoja no Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas un 29 no pagastu bibliotēkām.  

Salīdzinājumā ar pagājušo gadu (613 izsniegumi) SBA pakalpojums samazinājies gandrīz 

par 100 vienībām.  

Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības 

uzlabošanai  

Piesaistot projekta „Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības 

nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju iespējas” finansējumu 

Novadpētniecības lasītava ir iegādājusies jaudīgu aprīkojumu, kas ļaus uzsākt 

kultūrvēsturisko materiālu digitalizāciju. Skenētais materiālu kopas tiks ievietotas interneta 

vietnē www.balvurcb.lv/kb, līdz ar to ievērojami paplašinot potenciālo lietotāju loku. 

Turpinot digitalizāciju, tiks nodrošināta bibliotēkas kultūrvēsturisko vērtību ilglaicīga 

saglabāšana un plašu pieejamība, tādā veidā būs pieejams laikmetīgs informācijas 

pakalpojums bibliotēkas apmeklētājiem un attālinātajiem lietotājiem. 

Projekta ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka iegādājās un vestibilā uzstādīja elektronisku 

informācijas stendu, kurā ar regulāri nomaināma vizuāla un tekstuāla materiāla starpniecību 

jebkuram ienācējam bibliotēkā tiek vēstīts par mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. Tas ir jauns 

akcents kultūrvēsturisko jautājumu aktualizācijai sabiedrībā. Jaunais vizuālā materiāla nesējs 

ir  uzlabojis un pilnveidojis bibliotēkas estētisko vidi. 

4. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

(pārskats sagatavots un pievienots atsevišķi) 

http://www.balvurcb.lv/kb
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5.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, blogi, sociālie tīkli un 

citas tīmekļa vietnes 

 

Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapā www.balvurcb.lv apmeklētāji var saņemt 

aktuālāko informāciju par iestādi, pakalpojumiem un aktivitātēm. Mājas lapas apmeklējumu 

skaits katru gadu pieaug, kas liecina par informācijas ievietošana tīmeklī lietderību. Uzsākot 

2011.gadu, tika koncentrētas pūles jauna mājas lapas dizaina un struktūras izveidē, lai 

nodrošinātu ātrāku un ērtāku informācijas ieguvi.  
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Bibliotēkas virtuālo apmeklējumu skaits

 

Bibliotēkas mājas lapas apmeklējumu palielinājuma skaits (+1830) liecina par virtuālās 

vides nozīmīgumu cilvēka ikdienas dzīvē. Redzot mājas lapas sadaļu apskates reižu skaitu, 

varam secināt, ka visbiežāk meklētas sadaļas ir informācija par filiālbibliotēkām, tad seko 

Elektroniskā kataloga aplūkošana.  

 

Janvārī tika nomainīts mājas lapas dizains un informācijas izkārtojums padarīts pārskatāmāks. 
Rediģēta daļa no jau esošās informācijas un tā būtiski papildināta 
Izveidotas jaunas sadaļas: Bibliotēkas paplašināšana, Mēs esam populāri, Pakalpojumi, Bērniem 
Sākta elektroniska komunikācija ar lietotāju aptaujas veidā  
Novada mājas lapā regulāri tiek atspoguļota informācija par bibliotēkas aktualitātēm un 
pasākumiem – sadaļās Aktualitātes, Bibliotēkas, Afiša 
Bibliotēkas mājas lapā ir īpaša vietne Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem 

http://www.balvurcb.lv/


 19 

            

Mājas lapas www.balvurcb.lv sadaļu statistika
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Darbs ar elektronisko katalogu 

 

Apstrādes un komplektēšana nodaļa veic pamatierakstus elektroniskajā katalogā. Taču 

darbs pie kataloga tiek turpināts, papildinot ierakstus ar grāmatas attēlu un anotāciju. Ir 

patīkami saņemt plašāku informāciju par izdevumu gan bibliotekārajiem darbiniekiem, gan 

lietotājiem. Šādi uzlabojas apraksta kvalitāte, var redzēt, kāda grāmata izskatās un par ko viņa 

ir. Kopumā 2011.gadā elektroniskajam katalogam pievienotas 884 anotācijas, bet 

Novadpētniecības katalogam – 159 anotācijas.  

Mūsu lietotājs arvien vairāk izglītojas un pats vēlas meklēt izdevumus elektroniskajā 

katalogā. Lietotājs kļūt informētāks. Kopumā elektroniskajā katalogā tika rezervētas 601 

grāmata. 

Apmeklētāji individuāli tika apmācīti kā lietot elektronisko katalogu. Elektroniskā 

kataloga priekšrocības novērtē studenti un labprāt to izmanto. Skolu mācību gada sākumā par 

elektroniskā kataloga iespējām un privilēģijām tika informēti 86  vecāko klašu skolēni no 

Balvu Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles. 

 

Darba formas: 
Ierakstu veidošana 
Attēlu pievienošana 
Lietotāju informēšana un iesaistīšana pakalpojuma lietošanā 
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Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās 

elektroniskās datubāzes 

 

 

2011.gadā aktīvi tika strādāts pie „Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes”. Pārskata 

gada laikā tika realizēti 2 projekti par datu bāzes papildināšanu. Martā noslēdzās vēl 

2010.gada novembrī iesāktais projekts par informācijas vākšanu un gatavošanu par 

etnogrāfisko ansambļu un folkloras kopu dalībniekiem un visiem 11 VKKF mūža 

stipendiātiem Balvu reģionā. Savukārt, novembrī noslēdzās otrs projekts, kad tika vākta 

informācija un fotogrāfijas par audējām un maizes cepējām. Kopumā 2011.gadā datu bāze 

papildināta ar 130 jauniem ierakstiem un 250 fotogrāfijām, kā arī krietni papildināta agrāk 

ieliktā informācija par etnogrāfiskajiem ansambļiem un folkloras kopām 

Sadaļai „Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji” izveidota jauna apakšsadaļa „Video 

ieraksti”, kur ielikti 4 dziedājumi Viļakas, Tilžas, Bērzpils un Augustovas katoļu baznīcās, 

kas ir Latvijas radio kora projekts „Katoliskās tradicionālās mūzikas apzināšana”. Tāpat ar 8 

jauniem ierakstiem papildināta sadaļa „Projekti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. 

Kultūrvēstures datu bāze skatīta 2500 reizes. 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums 

WEB serveru (Balvu CB mājas lapa, Novadpētniecības datu bāze) tehniskajā 

nodrošinājumā tiek izmantota novecojusi tehnika, kas sakomplektēta no atsevišķām ierīcēm.  

Ar datoradministratora intelektuālo potenciālu un iniciatīvu, izveidots Internet satura filtrs, 

kas ierobežo erotiska un vardarbīga satura materiālu aplūkošanu sabiedriskajos bērnu un 

jauniešu, pieaugušo Internet pieejas punktos. 

 

Realizēti 2 VKKF atbalstīti projekti reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšanai 
Sagatavoti 130 jauni ieraksti, pievienotas 250 fotogrāfijas 
Materiālu vākšanai  organizēti 5 izbraukumi   
Sadaļai Tradicionālā katoliskā mūzika, izveidota apakšsadaļa Video, kur ievietoti apjomīgi 
materiāli 
Sadaļa Projekti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai papildināta ar 8 apjomīgiem 
materiālu apkopojumiem 
Kultūrvēstures datu bāze skatīta 2500 reizes 
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6. Novadpētniecības darbs 

 

Nepārtraukti tiek papildināts Novadpētniecības elektroniskais katalogs ar ierakstiem no 

periodiskajiem izdevumiem „Vaduguns”, „Vietējā” un citiem republikas laikrakstiem. Īpaša 

vieta novadpētniecības avotu vidū ir vietējai presei. Kopumā katalogs tika papildināts par 825 

vienībām ar analītiskajiem bibliogrāfiskajiem ierakstiem.  

Pārskata periodā tika turpināta pasākumu sērija „Pārlūkojot  kultūrvēstures datu bāzi”, 

kurā uz tikšanos aicinām Novadpētniecības datu bāzē atrodamās personas. Jauka un sirsnīga 

izvērtās tikšanās ar dzejnieci Leontīni Apšenieci-Akulu un Rēzeknes goda pilsoni, ārstu Pēteri 

Akulu, ar žurnālistēm Rasmu Zvejnieci un Mārīti Šperbergu, ar dziesminieci un gleznotāju 

Daci Kašu. 

Sadarbībā ar Ziemeļlatgales laikrakstu „Vaduguns”, katru mēnesi tiek organizēts konkurss 

„Prātnieks”, kura konkursa jautājumi ir par Ziemeļlatgales vēsturi un kultūrai svarīgām 

tēmām. 

Konkursā pārsvarā piedalījās vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem šādā veidā patīk 

aizpildīt savu brīvo laiku. Šī gada konkursa uzstādījums bija iesaistīt arī jaunākas paaudzes 

cilvēkus. Tika piedāvāts jauninājums - atbildes varēja iesūtīt arī elektroniski, jo iepriekš, 

vairāku gadu garumā, dalībnieki sūtīja atbildes izmantojot pasta pakalpojumus, vai ienesot 

personiski. Šī iespēja uzreiz netika izmantota, bet gada beigās pievienojās jauni  konkursa 

dalībnieki no tālākiem novadiem, kuri izmantoja elektronisko pastu atbilžu iesūtīšanai. 

Secinājums – ne visiem dalībniekus apmierina tas, ka pareizu atbilžu meklēšanā ir jānāk uz 

bibliotēku un jāmeklē atbildes Novadpētniecības lasītavā, cilvēkiem labāk patīk atbildes ātri 

sameklēt enciklopēdijās, vārdnīcās vai internetā. Uzlabojums – vairāki dalībnieki tika 

apmācīti izmantot Balvu Centrālās bibliotēkas elektronisko kultūrvēstures datu bāzi. 

Katru mēnesi konkursa uzvarētāji tika aicināti uz Novadpētniecības lasītavu, kur tika 

apspriests par konkursa jautājumiem, apbalvoti un fotografēti. Šis notikums regulāri tika 

atspoguļots arī bibliotēkas mājas lapā. Konkursā „Prātnieks” piedalījās 19 konkursanti no 

Balvu, Viļakas, Rugāju, Alūksnes un Salas novadiem un tika saņemtas 100 atbildes.  

Novadpētniecības datu bāze papildināta ar  825 ieraksta vienībām 
Organizēts pasākumu cikls ”Pārlūkojot kultūrvēstures datu bāzi” 
Organizēts konkurss Prātnieks un diskusija ”Ko jaunu es esmu uzzinājis par savu reģionu?” 
Realizēts projekts „Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšana 
izmantojot laikmetīgo  tehnoloģiju iespējas” 
Realizēts projekts „Latgolys folklorys vuokuma konkurss „Apleicīne” 
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Gada noslēgumā - 21.decembrī Novadpētniecības lasītavā tikās konkursa „Prātnieks” 

dalībnieki, kur piedalījās diskusijā pie apaļā galda „Ko jaunu esmu uzzinājis par savu 

reģionu!?”. Diskusijas laikā dalībnieki noklausījās konkursa gada kopsavilkuma izklāstu un 

izteica savus priekšlikumus, lai nākamajā gadā tas būtu vēl interesantāks.  

Dalībnieki pozitīvi vērtē konkursu. Atbildes grūtāk sameklēt tiem, kuri nedzīvo Balvos. 

Ne vienmēr pagasta bibliotēkās ir atrodami materiāli, kur būtu jāmeklē pareizās atbildes. 

Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir arī problēmas ar interneta izmantošanu, kad atbilžu 

meklēšanā varētu izmantot bibliotēkas elektronisko kultūrvēstures datubāzi. 

7. Projektizstrāde 

 

Pārskata periodā izstrādāti un projektu konkursos iesniegti 7 projektu pieteikumi, no 

kuriem atbalstu guvuši 6 projekti -  

1. KKF projekts „Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana 

Projekta laikā tika savākta, sagatavota un datu bāzē ievietota informācija par 92 

ilggadējiem Baltinavas, Briežuciema, Beņislavas, Kupravas, Medņevas, Šķilbēnu, Rekavas un 

Upītes etnogrāfisko ansambļu, Bērzpils un Tilžas folkloras kopu dalībniekiem. Lai 

sagatavotais materiāls būtu skatāmāks un vizuāli pilnvērtīgāks, ievietotā informācija 

papildināta ar 130 fotoattēliem. Tāpat projekta rezultātā krietni tika papildināta jau iepriekš 

ievietotā informācija par pašiem etnogrāfiskajiem un folkloras ansambļiem, pievienotas 

jaunas fotogrāfijas. Datu bāzē atrodama informācija par visiem 11 VKKF mūža stipendiātiem 

Balvu reģionā. Visai ievietotajai informācijai, tāpat kā citiem kultūrvēstures datu bāzes 

materiāliem, pievienota saite uz „Avotu sarakstu novadpētniecības datu bāzē”.  

 

2. KKF  projekts „Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana” 

Projekta laikā kultūrvēstures datu bāze sadaļā „Amatu meistari” tika papildināta ar 41 

jaunu ierakstu par maizes cepējām un audējām Bērzpils, Briežuciema, Rugāju, Upītes, 

Viļakas, Susāju un Medņevas pagastos. Šobrīd datu bāzē atrodama informācija par 30 maizes 

cepējām un 26 audējām (gribu atzīmēt, ka vismaz 5 sievas ir abu šo amatu pratējas). Skaitļi 

atšķiras tāpēc, ka iepriekš datu bāzē jau bija ielikta informācija par 12 sievām sadaļā 

„Folkloras vācēji, teicēji, izpildītāji” stāstot par folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu 

ELFLA projekts „Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšana 
izmantojot laikmetīgo  tehnoloģiju iespējas” 
KKF projekts „Latgolys folklorys vuokuma konkurss „Apleicīne” 
Divi KKF projekti „Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana 
KKF projekts  „ Dzejas dienas nav vienas” 
ĀM projekts „DaliES” 
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dziedātājām. Tobrīd netika pieminēts, ka viņas arī auž vai cep maizi. Tagad šī informācija tika 

krietni papildināta un ir pieejama arī sadaļā „Amatu meistari”.  

Lai sagatavotais materiāls būtu skatāmāks un vizuāli pilnvērtīgāks, ievietotā informācija 

papildināta ar 120 fotoattēliem. 

 

3. KKF projekts „ Latgolys folklorys vuokuma konkurss „ Apleicīne” 

Konkurss veltīts dzejnieka, novadpētnieka, folkloras vācēja un bibliotekāra Antona 

Slišāna dzīves ziņas pieminēšanai. Tā noslēguma pasākums notika Antona dzimšanas dienā.  

Konkursam tika pieteikti 7 nopietni Latgales folkloras vākuma darbi: Ilonas Bukšas darbs par 

Viļakas tautasdziesmu teicēju un dziedātāju Annu Prancāni, Rēzeknes augstskolas studentu 

kopas folkloras vākums, Lindas Vītolas Tilžas puses dziesmu apkopojums „Sakasneiši”, 

Bērzpils pagasta bibliotekāres Annas Griestiņas folkloras apkopojums par kādu citu sava 

pagasta Annu Griestiņu, Briežuciema pamatskolas latgaliešu pulciņa „Otuls” skatījums uz 

sava pagasta folkloras bagātībām, Mārītes Slišānes Upītes ciema folkloras materiāli, un 

bagātīgs lokālās folkloras vākums no Rēzeknes biedrības ESTO.  

Iesniegtos darbus vērtēja Anna Rancāne, Latgales reģionālās televīzijas ziņu dienesta 

vadītāja, Ilga Šuplinska, Rezeknes augstskolas asociētā profesore un dzejnieka dēls Andris 

Slišāns, Upītes tautas nama vadītājs. Augstāko novērtējumu guva Rēzeknes biedrības ESTO 

konkursam iesniegtais materiāls un Lindas Vītolas vākums „Sakasneiši”. 

Konkursu atbalstīja un tā balvu fondu nodrošināja Valsts Kultūrkapitāla Latgales projektu 

konkursa piešķīrums, Balvu novada Domes un Viļakas novada Domes finansējums.  

 

4. KKF projekts  „ Dzejas dienas nav vienas”   

Projekta realizācijas laikā bija iespēja svinēt Dzejas dienas no septembra līdz pat 

decembrim. Šajā laikā lasītājiem bija iespēja tikties ar Andri Akmentiņu, Maiju Laukmani, 

Uldi Ausekli un Uldi Fridrihsonu. Kā pozitīvais piemērs šī projekta realizācijā jāmin 

veiksmīgā sadarbība ar Alūksnes pilsētas bibliotēku. Lai attaisnotu autora lielos nokļūšanas 

attālumos no mājām līdz pasākuma vietai, piedāvājām Alūksnei divus autorus uzņemt arī savā 

bibliotēkā. Kopumā projekta ietvaros notika 7 tikšanās. Tagad mūsu lasītājs jau ir pārsātināts 

ar dzejniekiem, tāpēc 2012.gadā ciemos aicināsim rakstniekus un sabiedrībā interesantus 

cilvēkus. 
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5.  „Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšana, 

izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju iespējas” 

Piedaloties projektu konkursā ‘’Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai” (ELFLA) programmas pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” un „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, ar biedrības „Balvu rajona 

partnerība” vietējo iniciatīvas grupu projektu iesnieguma vērtēšanas komisijas un Balvu 

rajona partnerības valdes apstiprinājumu ir realizēts projekts „Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā 

mantojuma pieejamības nodrošināšana, izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju iespējas”. 

Novadpētniecības lasītava ir iegādājusies jaudīgu aprīkojumu, kas ļaus uzsākt 

kultūrvēsturisko materiālu digitalizāciju. Skenētais materiālu kopas tiks ievietotas interneta 

vietnē www.balvurcb.lv/kb, līdz ar to ievērojami paplašinot potenciālo lietotāju loku.  

Uzsākot digitalizāciju, tiks nodrošināta bibliotēkas kultūrvēsturisko vērtību ilglaicīga 

saglabāšana un plašu pieejamība, tādā veidā būs pieejams laikmetīgs informācijas 

pakalpojums bibliotēkas apmeklētājiem un attālinātajiem lietotājiem. 

Projekta ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka iegādājās un vestibilā uzstādīja elektronisku 

informācijas stendu, kurā ar regulāri nomaināma vizuāla un tekstuāla materiāla starpniecību 

jebkuram ienācējam bibliotēkā tiek vēstīts par mūsu kultūrvēsturisko mantojumu. Tas ir jauns 

akcents kultūrvēsturisko jautājumu aktualizācijai sabiedrībā . 

6. ĀM projekts „DaliES” 

Ārlietu Ministrijas finansētais projekts par Eiropas savienības popularizēšanas 

jautājumiem realizēts ar mērķi -  informēt sabiedrību par brīvprātīgā darba nozīmīgumu, 

iesaistoties kopīga uzdevuma īstenošanā, sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības dzīves 

kvalitātes uzlabošanā.  

Projekta laikā realizētas 2 tikšanās par brīvprātīgo darbu senioriem un 1 tikšanās 

jauniešiem; organizēts brīvprātīgais darbs bibliotēkas ēkas ,Tirgus ielā 7, Balvos, vēstures 

liecību vākšanai. Notikusi aptauja Gulbenes iedzīvotājiem par brīvprātīgo darbu.  
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8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums  

Metodiskie pasākumi, konsultācijas 

 

Balvu reģiona pagastu bibliotēku apmeklējumi un konsultācijas: 

 

1. Balvu reģiona bibliotēkās, 

20.-27. 09.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

  Balvu reģiona pagastu 

bibliotēku- Baltinavas, 

Balvu, Bērzkalne, 

Bērzpils, Briežuciems, 

apmeklējumi un 

konsultācijas darba 

jautājumos 

Anita Zača,  

Ruta Cibule,  

Ingrīda Supe,  

Ligita Pušpure 

2. Balvu novada Kubulu pagasta 

bibliotēkā, 

6.12.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Balvu novada Kubulu 

bibliotēkas darba 

pārbaude 

Anita Zača,  

Ruta Cibule 

3. Balvu novada Briežuciema un 

Krišjāņu pagasta bibliotēkās 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Bibliotēku apmeklējumi 

pēc remonta  

Balvu centrālās 

bibliotēkas 

darbinieki 

4. Balvu novada Krišjāņu pagasta 

bibliotēkā, 

9.12.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Krišjāņu bibliotēkas 

apmeklējums un saruna 

par darbu, sakarā ar 

vadītājas maiņu 

Anita Zača,  

Ruta Cibule 

5. Viļakas novada bibliotēkā, 

27.12.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Viļakas novada 

bibliotēkas atklāšana pēc 

renovācijas un 
apvienošanās ar Susāju 

bibliotēku 

Balvu centrālās 

bibliotēkas 

darbinieki 

 

Balvu centrālās bibliotēkas metodiķe Anita Zača, direktore Ruta Cibule un nodaļu 

vadītājas pārskata gadā apmeklēja Balvu reģiona pagastu bibliotēkas, lai palīdzētu 

sagatavoties akreditācijai. Tika sniegti padomi dažādos darba jautājumos - izvērtēta bibliotēku 

dokumentācija, krājumu kvalitāte, novērtēta bibliotēku atpazīstamība, darba laiku atbilstība 

lietotāju vēlmēm u.c.  

 

 

 

 

 

Mācību semināru organizēšana reģiona publiskajām bibliotēkām. 

N.p.k.  Norises vieta, laiks Organizētājs Pasākuma nosaukums Dalībnieki 
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1. Balvu Novada muzejā, 

11.03.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Seminārs par gada 

pārskatiem u.c. darba 

jautājumiem Apmācības par 

datu bāzi „Lursoft” 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

2. Balvu Valsts ģimnāzijā, 

20.05.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

3. Rapinā 

( Igaunijā), 

13.07.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Kultūrvēsturiskās studijas 

Igaunijā 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

4. Balvu pamatskolā, 

28.09.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka, 

sadarbībā ar 

LNB Bērnu 
literatūras 

nodaļas vadītāju 

Silviju 

Tretjakovu 

Seminārs „Bibliotēku darbs 

ar bērniem un jauniešiem” 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

5. Balvu centrālajā 

bibliotēkā, 20.12.2011. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

Semināros tika runāts par aktuālām tēmām profesionālajā jomā, uzstājās Balvu centrālās 

bibliotēkas speciālisti, savā pieredzē dalījās pagastu bibliotēku vadītāji, tika pieaicināti lektori. 

Seminārā par darbu ar bērniem piedalījās LNB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Silvija 

Tretjakova. Semināri ar nolūku tika organizēti ārpus bibliotēkas, lai paplašinātu darbinieku 

redzes loku citos ar vietējo kultūrpolitiku saistītos jautājumos 

2011. gadā visi Balvu reģiona bibliotekāri piedalījās Kultūras Informācijas Sistēmu 

organizētajās apmācībās par datu bāzi „Lursoft”.  
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9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Iekārtas, aprīkojums, apstākļi 

Bibliotēka atrodas 2008.gadā rekonstruētā divstāvu ēkā. Bibliotēkas tehnisko stāvokli var 

vērtēt no diviem aspektiem – darbinieku un apmeklētāju. Ēkas sīkais telpu sadalījums ļauj 

apmeklētājiem atrast un izvēlēties sev piemērotāko darbošanos vietu. Taču neērtības sagādā 

telpu šaurība - lasītavās galdi un abonementā plaukti ir izvietoti ļoti cieši, grāmatas plauktos 

izvietotas zemākajos un augstākajos plauktos, kas apgrūtina lasītāja ērtu un pieklājīgu 

piekļuvi, nav garderobes vai vietas virsdrēbju atstāšanai. Vecākā gada gājuma apmeklētājiem 

grūtības nokļūt otrā stāva telpās.  

Iepriekš minētais apstākļu raksturojums ir noteicis Bibliotēkas vadības stratēģisko rīcību 

un konkrētos soļus ikdienas jautājumu risināšanai. 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

 

Stratēģiskais virziens  - Balvu centrālās bibliotēkas paplašināšana. 

Pirmie soļi: 

Balvu novada pašvaldība 2010. gada beigās  atpirka zemi, uz kuras atrodas bibliotēka, kā 

arī  blakus esošo teritoriju, no privātā īpašnieka ar nākotnes domu par bibliotēkas 

paplašināšanu. 

2011.gada 11. jūnijā Balvu novada dome pieņem lēmumu Par Balvu centrālās bibliotēkas 

paplašināšanas projektu „Balvu Centrālās bibliotēkas paplašināšana sabiedrisko un e-

pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai”, kā arī piešķir finansējumu Skiču projekta un tehniski 

ekonomiskā pamatojuma izstrādei. 

Augustā tas tiek pabeigts, septembrī tiek veikta sabiedriskā apspriešana. Informācija 

atrodama www.balvurcb.lv sadaļā bibliotēkas paplašināšana. 

Balvu centrālās bibliotēkas paplašināšana – attīstība stratēģiskais virziens - Balvu novada 
pašvaldība iegādājusies zemi, piešķirts finansējums un izstrādāts Skiču projekts  un tehniski 
ekonomiskais pamatojums, veikta sabiedriskā apspriešana 
Veikti pasākumi lietotāju un darbinieku ērtības un bibliotēkas pieejamības nodrošināšana -  
Jauns tehniskais aprīkojums un mēbeles Novadpētniecības lasītavā(projekta finansējums),  
Pirmā stāva foajē uzstādīts elektroniskais informācijas stends (projekta finansējums), ēkas 
pamatu izolācija un jumta remonts(saimnieciskās pārvaldes finansējums), sakārtots 
bibliotēkai pieguļošais zemes gabals (Balvu  tranzītielu  rekonstrukcijas projekts), Pārkrāsoti 
visi koridori un zāle (bibliotēkas budžets + pašu darbs  spodrības dienās), Jauni plaukti 
periodikas lasītavai  un daļēja plauktu nomaiņa pieaugušo abonementā (bibliotēkas budžeta 
pārbīdes). 
 

http://www.balvurcb.lv/
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Citi  lietotāju un darbinieku ērtības un bibliotēkas pieejamību nodrošinoši pasākumi: 

- Jauns tehniskais aprīkojums un mēbeles līdz nepazīšanai ir pārvērtuši Novadpētniecības 

lasītavu (projekta finansējums). 

- Pirmā stāva foajē uzstādīts elektroniskais informācijas stends (projekta finansējums). 

- Veikta ēkas pamatu izolācija un jumta remonts (saimnieciskās pārvaldes finansējums). 

- Piekārtots bibliotēkai pieguļošais zemes gabals (Balvu   tranzītielu  rekonstrukcijas 

projekts). 

- Pārkrāsoti visi koridori un  zāle (bibliotēkas budžets + pašu darbs  spodrības dienās). 

- Jauni plaukti periodikas lasītavai  un daļēja plauktu nomaiņa pieaugušo abonementā 

(bibliotēkas budžeta pārbīdes).  

Minētais veikuma uzskaitījums liecina par labu sadarbību ar novada pašvaldības 

institūcijām, jo četri  no minētajiem pasākumiem neatspoguļojas bibliotēkas budžetā. 

10.Bibliotēkas personāls 

Personāla mainība 

2011.gadā personāls ir bijis ar minimālām izmaiņām – Krišjāņu pagasta bibliotēkā 

nomainījās vadītāja (ģimenes apstākļu pēc) un Centrālajā bibliotēkā viena darbiniece atrodas 

bērna kopšanas atvaļinājumā. 

Darbinieku izglītība, profesionālā pilnveide, izglītojoši pasākumi 

 

 Bērnu literatūras lasītavas bibliotekāre ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu 

izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju (Rīgas pedagoģijas un 

izglītības vadības akadēmija). 

 Lietvede ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu arhīvniecībā un arhīvista 

kvalifikāciju. 

Centrālās bibliotēkas darbinieki ir apmeklējuši: 

- LNB Mācību centra rīkotos kursus „ Kvalitatīva klasificēšana ar UDK” , 

- Latvijas Bibliotekāru biedrības organizēto semināru „ Kā dabūt jauniešus uz bibliotēku?” 

- LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra organizēto semināru 

publisko bibliotēku krājuma vadošajiem speciālistiem, bibliotēku metodiķiem 

- Biedrības „ Izglītības apvienība „ IFortum” konferenci „ Inovācijas bibliotēku nozares 

izglītībā” 

- BIS ALISE organizētajā seminārā 
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Centrālās bibliotēkas darbinieki ir piedalījušies: 

- Gētes institūta organizētajā praktiskajā darbnīcā Creative Gaming: Radoša datorspēļu 

izmantošana bibliotēkā 

- Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros organizētajā seminārā „ Humors Ziemeļos”  

- Bērnu literatūras un bibliotekārā darba zinātniski praktiskajā konferencē „Grāmata ir…t@vā 

bibliotēkā…tavā filmā”  

- Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 14.konferencē „ Bibliotēkas virzībā uz 

attīstību un kvalitāti”  

- Latvijas bibliotekāru 10.kongresā 

- Baltijas grāmatu svētkos Ķīpsalā 

 

Profesionālai pilnveidei veltīto darbstundu skaits 

Apmeklējot augstāk minētos pasākumus profesionālajai pilnveidei ir veltītas 96 darba 

stundas. 

Līdzekļi jeb finansējums personāla attīstībai 

 

Finansējums semināru un ar to apmeklēšanu saistīto ceļa izdevumu un dienas naudas 

apmaksu 2011.gadā bija Ls 205,50  

11.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

 

Bibliotēkas finansu līdzekļi sastāv no 5 svarīgām pozīcijām: pašvaldības dotācija, 

ieņēmumiem no citām pašvaldībām, valsts budžeta mērķdotācijas, ieņēmumiem no 

bibliotēkas maksas pakalpojumiem un projektu darbības. 

Mūsu  novada pašvaldības struktūra nosaka, ka centrālās bibliotēkas budžetā ir arī pagastu 

bibliotekāru darba samaksa, izdevumi periodikas un grāmatu iegādei, kā arī kancelejas 

izdevumi. 

Mūsu novada pašvaldības struktūras īpatnība reāli neatspoguļo bibliotēkas izdevumus. 

Bibliotēkas budžetā 2011.gadam ( Ls 160 207) neatspoguļojas bibliotēkas saimniecisko 

jautājumu risināšanā ieguldītie saimnieciskās pārvaldes līdzekļi ( Ls  435 ), kā arī projektu 

darbības rezultātā piesaistītās naudas summas ( + Ls 6045,92). 

Bibliotēkai pašvaldības apstiprinātais budžets 2011 gadā pieaudzis par vairāk kā  9000 

latiem  + papildus darbi, kuru grāmatvediskā uzskaite un apmaksa  veikta caur citām 

institūcijām. 
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Kopumā ar bibliotēkas darba nodrošināšanai atvēlētajiem un piesaistītajiem līdzekļiem 

esam spējuši veikt mums uzticēto funkciju un spert atsevišķus soļus attīstības virzienā, tai 

skaitā estētiskas darba vides nodrošināšanu lietotājiem. 

Bibliotekāru darba algām atgriezti 2010. gadā noņemtie 10%. 

2011.gadā veiksmīgi pārslēgti līgumi ar Lattelecom par interneta pakalpojumu apmaksu. 

Šī  darbība ļāva gada laikā veikt bibliotēkas budžeta iekšējās izmaiņas par labu grāmatu 

naudas un periodikas pasūtīšanas izdevumu palielināšanai. 

2011.gadā novada pašvaldība pieņēma lēmumu par iespējamo bibliotēkas paplašināšanu 

pārskatāmā nākotnē. Projekta skiču dokumentācijas un ekonomiskā pamatojuma 

sagatavošanai tika piešķirti papildus līdzekļi. 

Gada laikā atsevišķi darbinieki daudz slimoja. Ekonomija tika novirzīta plauktu nomaiņai 

lasītavā un abonementā. 

 

Papildus piesaistītie līdzekļi, piedaloties dažādos projektu konkursos 

Projektos kopā papildus piesaistīti Ls 6045,92.  

 

2011.gadā ir realizēti 6 projekti: 

VKKF finansētie projekti:  

„ Latgolys folklorys vuokuma konkurss „ Apleicīne” Ls 500 (23.08.2011.-31.01.2012.) 

„ Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana”  Ls 392 (01.08.2011.-30.11.2011.) 

„ Dzejas dienas nav vienas”      Ls 390 (01.09.2011.-31.12.2011.) 

„ Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana”  Ls 400 ( 01.11.2010.-31.03.2011.) 

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts 

„Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības nodrošināšana, izmantojot  

laikmetīgo tehnoloģiju iespējas”                        Ls 3723,92 

(13.04.2011.-30.03.2012.) 

Ārlietu ministrijas finansētais projekts „DaliES”    Ls 640 (1.12.2011. -30.12.2011.) 

 

 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte. 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

Bibliotēka - tās ir vērtības, ko glabā šīs mājas sienas. Bibliotēka - ir darbinieki, kas ar savu 

darbu un sabiedriskajām aktivitātēm nes bibliotēkas vārdu plašākā sabiedrībā.  
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Ir teiciens, „ja par tevi runā, tātad tu esi! ”. Bibliotēka par sevi atgādina, aicina un informē 

daudzveidīgi –  

 publikācijas bibliotēkas mājas lapā www.balvurcb.lv, Balvu novada mājas lapā 

www.balvi.lv , Ziemeļlatgales periodiskajā izdevumā „Vaduguns”, „Vietējā”, Balvu 

pašvaldības izdevumā „Balvu Novada ziņas”, Latgales Reģionālajā televīzijā;  

 informatīvie semināri dažādām auditorijām gan bibliotēkas telpās, gan citās institūcijās 

Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, reģiona skolu pašpārvalžu vadītājiem, skolu direktoru 

vietniekiem, Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiāles audzēkņiem, mācību priekšmetu 

metodisko apvienību vadītājiem informātikā, vēsturē, latviešu valodā un literatūrā; 

 ekskursijas pa bibliotēku dažāda vecuma auditorijām grupās un arī individuāli; 

 afišas bibliotēkas un pilsētas publiskajos un iestāžu informācijas stendos; 

 individuāli ielūgumi gan papīra, gan elektroniskā formātā;. 

 pavasara un rudens makulatūras vākšanas akcijas organizēšana papīrfabrikai Līgatne  

 Balvu novada svētkos Balvu centrālā bibliotēka piedalījās ēku fasādes noformēšanas 

konkursā un ieguva nomināciju „Spilgtākā iestāde”;   

 

 

 

 

 

http://www.balvurcb.lv/
http://www.balvi.lv/
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Bibliotēkas direktore iestādes iespējas, pakalpojumi un literatūras klāstu popularizē, veicot 

pasniedzējas pienākumus  Eiropas Sociālā fonda  programmas” Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” apakšaktivitātes „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos „ un „Mūžizglītības  pasākumi nodarbinātām personām”,  programmā 

„Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana”. Kā savstarpēji pieņemama darba forma, 

sadarbībā ar Balvu Cilvēkresursu un Tālākizglītības centru, tiek aktivizēta visu kursu ietvaros 

vienu nodarbību veltīt publiskās bibliotēkas kā sava ārējā resursa apzināšanai. Bibliotēkas 

atpazīstamību un atsevišķu jautājumu aktualizāciju veicināja arī piedalīšanās konferencē  

„Ziemeļlatgales lasījumi I”, nolasot ziņojumu ”Ziemeļlatgales nemateriālais kultūras 

mantojums un tā saglabāšanas iespējas”, ka arī darbība VKKF padomē un vadot šī paša fonda 

Tradicionālās kultūras ekspertu komisiju. Bibliotēkas datorsistēmu administrators iespējas 

bibliotēkā popularizē dažāda līmeņa datorkursos, ko vada Balvu Tālākizglītības centrā, 

Baltijas datoru akadēmijā un citur. Kursos demonstrē un popularizē elektroniskā kataloga un 

novadpētniecības datu bāzes izmantošanu tiešsaistē.  
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Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām 

Centrālās bibliotēkas pirmais sadarbības partneris un labākais draugs ir Balvu novada 

pašvaldība. Pēc novada pašvaldības iniciatīvas ir veikts Balvu Centrālās bibliotēkas 

pašnovērtējums atbilstoši vispārējās novērtēšanas modelim  CAF (Vadības kvalitātes 

instruments).  

Konstruktīvas un darbīgas ir arī attiecības ar citām reģiona novadu domju vadībām un 

atbildīgajām amatpersonām.  Īpaši tas attiecināms uz Viļakas novada domes priekšsēdētāju, 

kurš ir  Balvu centrālās bibliotēkas lietotājs un viedokļa uzklausītājs arī citos ar kultūras dzīvi 

saistītos jautājumos. 

No pašvaldības institūcijām vieglāk būtu saskaitīt tos retos izņēmumus ar  kuriem 

Centrālajai bibliotēkai nav sadarbības. Draugu, sapratēju un kopā darītāju pirmajās rindās var 

minēt Balvu Mākslas skolu, Balvu Novada Muzeju, Balvu Valsts ģimnāziju. Balvu 

pamatskolu, pirmskolas izglītības iestādes, Grāmatnīcu Zvaigzne ABC, Stacijas pamatskolu , 

Balvu  Cilvēkresursu un Tālākizglītības centru un daudzas citas. 

Jaunā kvalitātē šogad aizsākās sadarbība ar Daugavpils universitāti.  Mūzikas un mākslu 

fakultātes Mākslas un dizaina katedras  mākslas bakalaura studiju programmu „Māksla” un 

„Datordizains”  direktors  kļuva par mūsu bibliotēkas logo autoru. Tika nosprausti arī konkrēti 

sadarbības virzieni 2012. gada kopējai izstāžu darbībai. 

Uzticēšanās  un aizrautības pilna ir sadarbība ar Ārlietu ministriju, realizējot  ESIP iespēju 

loka darbības. 

Bibliotēkas ārvalstu sadarbības partneri ir, galvenokārt, Eiroreģiona Pleskava - Livonija 

darbības rezultāta izveidojies draugu loks. Konkrēti Pitalovas rajona administrācija un rajona 

bibliotēka, Pečoru rajona administrācija un rajona bibliotēka, Pleskavas centralizētās 

bibliotēku sistēmas Vēstures un novadpētniecības bibliotēka Krievijas Federācijā. Šajā 

virzienā ir notikušas vairākas direktores darba vizītes, lai risinātu ar kultūrvēsturisko studiju 

un pieredzes apmaiņas braucienu organizatoriskos un saturiskos jautājumus. Laba sadarbība 

izveidojusies ar Rapinas pilsētas vadību un Rapinas uzņēmēju atbalsta centru Igaunijā. 

Sadarbībā ar šo pašvaldību tika organizēts 2011. gada reģiona bibliotēku darbinieku 

kultūrvēsturisko studiju brauciens  
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Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie 

pasākumi u.tml.) 

Bibliotēkas telpu un funkciju dalījums ietekmē aktivitāšu un pasākumu organizēšanas 

politiku, piešķir katrai vietai īpašu katra notikuma garšu.  

 Literatūras izstādes – 27 ; tradicionāli tās veltītas autoru jubilejas reizēm un tematiskās, 

nākas secināt, ka uzmanību vairāk piesaista interesantas tematikas izstādes, piemēram, 

izstāde „Otrā iespēja” – pagājušā gadsimta lasītākās grāmatas; „Divi vienā” – 

pavārgrāmata romānā, „Kā Latvija par valsti tapa?”, „Baigais 1941.gada 14.jūnijs” 

„Dziedāt un dzīvot pašiem savā meldiņā” kordiriģentiem brāļiem Kokariem – 90; 

 Jauno grāmatu dienas – 7; 

 Aktivitātes interneta lietotājiem – 8; 

 Izstādes zālē – 7;  lasītājiem un viesiem izstādēs piedāvājam aplūkot dažāda satura  

mākslinieku autordarbus, gan sadzīvisku lietu darbus. Jāsaka, ka cilvēkus vairāk uzrunā 

praktiska rakstura lietas, tās šķiet saprotamākas, tuvākas ikdienas cilvēka būtībai. Šajā 

sakarā kā veiksmes stāsts jāmin Ķirbju izstāde, kuru apmeklēja 179 lieli un mazi 

interesenti. Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi priecājās par ķirbju krāsu un formu 

daudzveidību. Mākslas skolas audzēkņi meklēja gaismas un ēnas, mācījās gleznot. 

Pieaugušie vienkārši nāca brīnīties par 85 kg milzi, interesējās un atrada literatūru par šīs 

ogas pozitīvo ietekmi uz veselību. Daži no apmeklētājiem īpaši šīs izstādes 

apmeklējumam atrada ceļu uz bibliotēku. Tikpat apmeklēta un populāra bija Dženijas 

Berķes austo 40 linu dvieļu izstāde.(apmeklējums – 215)  

 Informācija bibliotēkā – 10; bibliotēkas pakalpojumus informējoši pasākumi skolēniem, 

mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju sanāksmes, ekskursijas. 

 Literatūras apskati – 7; Dzejas dienās sagatavots jaunākās dzejas ražas apskats un nolasīts 

5 reizes 82 Balvu Valsts ģimnāzijas vecāko klašu skolēniem, jāuzteic skolas interese un 

aktīvā iesaistīšanās bibliotēkas organizētajos pasākumos. Darbiniekiem patika grāmatu 

apskats „Sieviete…” veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai., periodikas apskats 

pensionāru biedrības sanāksmē izraisīja lielu izbrīnu par plašo izdevumu daudzveidību un 

skaitu; 

 Citi pasākumi – 15; apmeklētājus vairāk piesaista pasākumi tikšanās ar interesantu 

personu, novadnieku, savējo vai aktuālu tēmu. 2011.gadā ir izdevies piesaistīt interesantas 

personas, kas savā darbībā ir ļoti daudzpusīgas. 

- Tikšanās ar novadnieci Ingu Circeni, kas jau 4 sezonas strādājusi Antarktīdā, ar 

jauniešiem dalījās pieredzē par savas profesijas izvēli, brīvprātīgā darba pieredzi 

Spānijā, darba pieredzi Norvēģijā, aicinot ļoti pārdomāt savu izvēli;  
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- Tikšanās ar dziesminieci, gleznotāju Daci Kašu; 

- Tikšanās par Brīvprātīgo darbu jauniešu un senioru auditorijām; 

- Realizējot KKF projektu „Dzejas dienas nav vienas” bija iespēja tikties ar dzejniekiem 

Andri Akmentiņu, Maiju Laukmani, Uldi Ausekli un Uldi Fridrihsonu gan bērnu, gan 

pieaugušo auditorijām. 

 

        

 

- Tradicionāls pasākums Bibliotēku nedēļas ietvaros ir Bibliotēkas nakts „Nesēti tumsā 

2011”. Pasākuma apmeklējums – 150. Svētkos notika jau tradicionālā orientēšanās bibliotēkā. 

Nakts pasākuma dalībnieki varēja piedalīties dažādu prasmju iegūšanas un apliecināšanas 

aktivitātes – origami locīšanas un grāmatzīmju darināšana no pērlītēm darbnīcas, darbs ar 

efektdziju, gleznošana uz īstiem molbertiem ar pasteļkrītiņiem, krustvārdu mīklu minēšana. 

Varēja klausīties spoku stāstus, skatīties multenes, piedalīties erudīcijas konkursos un 

sportiski sevi pierādīt, spēlēt ar direktori Domino. Šajā gadā, līdzās lielajam bērnu 

apmeklējumam, izdevās piesaistīt pieaugušos, kuru ieinteresēja praktiskās darbošanās, bija 

pamanāmākas ģimenes ar bērniem. Iegūtās atziņas tiks ņemtas vērā organizējot „Nesēdi 

tumsā 2012”.    
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Īpašs gada veiksmes stāsts ir sadarbība ar apgādu Zvaigzne ABC Grāmatu svētku Balvos 

organizēšanā – 14.oktobris Balvos bija piepildīts ar pozitīvu autoru un lasītāju sadarbību. 

Diena iesākās ar svētku atklāšanu veikalā Zvaigzne ABC, kur improvizētā smilšu kastē tika 

saaicināti spēlēties svētku autori un viņu svētku laika krustmātes. Lasītājiem bija iespējas 

tikties ar Olgu Lisovsku, Annu Skaidrīti Gailīti, Moniku Zīli, Akvelīnu Līvmani, Jāni Ūdri, 

Daci Judinu, Ievu Samausku, Māri Olti. Māksliniece Agija Staka Balvu Mākslas skolas 

audzēkņiem vadīja zīmēšanas nodarbību un bibliotēkā tika atklāta mākslinieces zīmējumu 



 37 

izstāde. Svētku laikā notika seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem par jauno mācību 

komplektu „Raibā pasaule” un Kristīne Kokina vadīja nodarbības pamatskolas skolēniem „Kā 

top grāmata!”. Diena bija piesātināta ar gaišām emocijām. Svētki patika visiem! Kopā 

pasākumu apmeklēja ~ 680 apmeklētāji. Vēlmi piedalīties nākamajos svētkos izteica novada 

pagasti.
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Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba 

kvalitāti, to rezultāti (pētījumi, aptaujas, anketas u.tml.) 

Par norisēm bibliotēkas dzīvē, iedzīvotāju viedokli apzināti neesam pētījuši. Savu lietotāju 

atsauksmes un ierosinājumus saņemam pēc pasākumu vai aktivitāšu norises. 

2012.gada pirmajā pusgadā veiksim sabiedrības viedokļa izzināšanu – veiksim aptauju par 

bibliotēkas darba un vides kvalitāti. 

Publikācijas 

Ziemeļlatgales periodiskajā laikrakstā „Vaduguns” - 38 publikācijas  

Periodiskajā laikrakstā „Malienas ziņas” - 2 publikācijas 

Periodiskajā laikrakstā „Vietējā” – 3 publikācijas 

Pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv - 36 publikācijas  

Balvu pašvaldības izdevumā „Balvu Novada ziņas” - 18 publikācijas 

Latgales Reģionālajā televīzijā  - 6 sižeti 

http://www.balvi.lv/

