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1. REĢIONA, NOVADA UN BIBLIOTĒKU DARBĪBAS 

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

ĪSS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Balvu novadā pārskata periodā ir 14 450 (-371) iedzīvotāji, kas ir par 371 mazāk nekā 

iepriekšējā gadā. Savukārt Balvu pilsētā iedzīvotāju skaits samazinājies par 168. Taču 

pieļaujam, ka reālo cilvēku skaits ir vēl krietni mazāks uz studentu un ārzemēs 

strādājošo rēķina. Tāpēc saprotams arī Balvu Centrālās bibliotēkas lietotāju skaita 

samazinājums. 

Iedzīvotāju skaita dinamika attiecībā pret lasītājiem skatāma attēlā. 
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Pozitīvi jāvērtē 2013.gadā uzsāktā ārējā apkalpošanas punkta darbība Balvu 

pansionātā, kas pārskata periodā devusi 20 lasītājus. Analizējot bibliotēkas lietotājus pēc 

dzīvesvietas, jāsaka , ka no 2406 bibliotēkas lietotājiem 68% ir Balvu pilsētas 

iedzīvotāji. 

Balvu Centrālās bibliotēkas darbu ietekmē apkārtējā infrastruktūra un iestāžu darbība. 

Par nožēlu jāsaka, ka iestādes tiek reorganizētas un slēgtas. 2014.gadā zaudējām 

sadarbības partneri – Balvu tālākizglītības centru, kas organizēja mūžizglītības 

programmas un viņu studentiem bija nepieciešama bibliotēka. 2014.gadā kategorijā 

students bija 274 lietotāji, kas ir par 138 lietotājiem mazāk nekā 2010.gadā.  

Attēlā uzskatāmi redzams Lietotāju skaits kategorijā Students 2010. un 2014.gadā. 
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Balvu Centrālā bibliotēka cenšas apmierināt nepieciešamību pēc informācijas arvien 

plašākam iedzīvotāju lokam. Tāpēc pārskata periodā tika veikti tradicionāli un arī 

neordināri pasākumi un aktivitātes, tuvinot bibliotēku iedzīvotājam. 

 Turpinās sadarbība ar Balvu pansionātu – reizi mēnesī piegādājam grāmatu 

kopas lasītājiem; 

  23.aprīlis – norakstīto, labāk saglabājušos iespieddarbu dāvināšana Balvu 

slimnīcai ar vēlējumu “Veseļojies ātrāk!”,  apmēram 200 grāmatas un žurnāli; 

 Jūnijā uzsākām avantūru ar “Parka bibliotēku” – izvietojot 7 koka būrīšu 

bibliotēkas skvērā pie kokiem ar norakstītām dzejas un prozas grāmatām.  

DARBS AR SKOLU BIBLIOTĒKĀM 
 

Situācija ar skolu bibliotēkām, kuras strādā ar Alisi, īpaši nav mainījusies – joprojām 

elektroniski lasītājus apkalpo tikai 2 skolas: Balvu Valsts ģimnāzijas un Viļakas Valsts 

ģimnāzijas bibliotēkas. Pārējās skolu bibliotēkas savu fondu rekataloģizē periodiski. 

2014.gadā lielu daļu fonda rekataloģizēja Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle, arī Tilžas 

internātpamatskolas bibliotēka. Kopumā skolu bibliotēkas elektroniskajam katalogam 

2014.gadam pievienojušas tikai 4148 eksemplārus, t.i., par 1587 eksemplāru mazāk kā 

iepriekšējā gadā. 

Janvāra sākumā, kopā ar skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītāju, “Alises” 

administratore organizēja semināru par darbu ar Alisi – stāstīja un  rādīja visu par 

statistiku, atbildēja uz jautājumiem, savukārt Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkas 

vadītāja,  daloties savā pieredzē darbā ar Alisi, mudināja programmas priekšrocības 
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izmantot savā darbā arī citas skolu bibliotēkas. Kādu laiku pēc semināra bibliotekāres 

sarosījās un aktīvi pastrādāja, bet pēc tam viss norima, kas skaidrojams ar mazo skolu 

bibliotekāru mazo slodžu piešķiršanu.  

2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS 

POLITIKA 

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKAS PRIORITĀTES 

ŠAJĀ GADĀ 

Papildinot Balvu Centrālās bibliotēkas krājumu ar jaunām grāmatām ievērojam 

“Krājuma komplektēšanas koncepciju 2012. – 2016.gadam”. Kā arī tiek ņemts vērā 

princips – pēc iespējas apmierināt lasītāju pieprasījumu. Īpaši ņemot vērā to, ka papīra 

grāmatas lasītāju un bibliotēkas apmeklētāju skaits dramatiski sarūk.  

Plānojot jaunumu sarakstus, pirmkārt tajos tiek iekļautas grāmatas, kuras tiek izdotas 

turpinājumos vai daļās. ( Mārtins “ Troņu spēles”, Linka “ Vētru laiks”, Ārčers “ Atbildi 

zina tikai laiks” u.c.) 

Otrkārt, tiek pirktas grāmatas, kuru saturs ir saistīts ar Balvu novada, reģiona vai 

Latgales cilvēkiem, notikumiem vai vēsturi. (Anna Rancāne “Divpadsmit Latgales loki”, 

Inga Ābele “Klūgu mūks” u.c.) 

Treškārt, cenšamies iegādāties vispirms īpaši pieprasītus autorus vai latviešu 

oriģinālliteratūras darbus. 

Ceturtkārt, nozaru un mācību literatūra tiek atlasīta pēc studējošo pieprasījuma vai pēc 

attiecīgās nozares speciālistu ieteikumiem internetā vai presē. Nozaru literatūra tiek 

papildināta galvenokārt ar vairāk pieprasīto vai zinātniskās literatūras izdevēju (Zinātne, 

Avots, Turība, RaKa u.c.) izdotiem mācību līdzekļiem. Iepriekšējos gados studējošo 

pieprasītās nozares psiholoģija, pedagoģija, filozofija un ekonomika mūsu grāmatu 

plauktā ar teorijas grāmatām ir nodrošinātas labi. Tagad šīs tēmas papildina 

populārzinātniskā literatūra, kas kalpo pašizglītībai  vai mūžizglītībai.  Grūtības sagādā 

juridiskā literatūra, jo tai papildinājumi nāk tik bieži, ka tos nav iespējams iegādāties pat 

daļēji. 

Piektkārt lielākā daļa no pirktās literatūras gan latviešu, gan krievu valodā ir tulkotā 

daiļliteratūra – romāni un stāsti – detektīvi un romantiskā literatūra, kuru lasītāji dod 

bibliotēkas statistikai lielāko apmeklētāju un izsniegumu skaitu.  
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Norakstītas tika fiziski nolietotas, lasītāju vainas dēļ bojātas, neatgrieztas  un arī daļa 

no maz izmantotās literatūras.  

Ar retāk izmantotu grāmatu pārvietošanu no abonementa uz krātuvi nesteidzamies, jo 

tā grāmata, kas nav lasītāju acu priekšā, ir mirusi grāmata (ja vien tā laimīgi nav 

iekļuvusi kādā ieteicamās literatūras sarakstā).  

PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS, KRĀJUMA PAPILDINĀŠANAS 

IESPĒJAS: PROJEKTU LĪDZPIESAISTE, DĀVINĀJUMI, ZIEDOJUMI 

 

Bibliotēkas krājuma papildināšanas avoti pārskata periodā –  

1. Pašvaldības finansējums – iegādātas 750 (-) grāmatas par 5802,60 eiro. 

Pašvaldības finansējuma apmērs bija 2013.gada apjomā, taču pārskata periodā tika 

iegādātas par 95 grāmatām mazāk. Jāsecina, ka grāmatu cenas ir ievērojami 

pieaugušas. 

2. Ziedojumi – 299,13 eiro ziedoja SEB banka 57 bērnu grāmatu iegādei. 

3. Projektos iegūtas – 87 grāmatas par kopējo summu 679,69 eiro 

 Mērķprogramma Bērnu žūrijā 13 grāmatas  

 Programma “Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana” 27 grāmatas 

 VKKF kultūras projekts “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās” 37 grāmatas  

4. Dāvinājumi – saņemtas 220 grāmatas par 1845,23 eiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatu ienākšanas avotus 2011.-2014.gadam skatīt attēlā. 
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Pārskata periodā grāmatu krājums papildināts par 387 eksemplāriem mazāk kā 

2013.gadā. Ievērojami mazāk grāmatas ienākušas no projektu programmām (-130), tāpat 

arī dāvinājumos saņemtas par 213 grāmatām mazāk kā iepriekšējā pārskata periodā. 

Jauniegūto grāmatu skaita dinamiku skatīt attēlā. 

 

 

PRESES PASŪTĪŠANAS IESPĒJAS 

Preses pasūtīšanai no pašvaldības budžeta piešķirti 3380 eiro. 2014.gadā reģistrēti 

103 periodiskie izdevumi, kas ir 1466 eksemplāri. Daži izdevumi ienāk kā dāvinājumi 

no Balvu un Viļakas novadu pašvaldībām un prāvesta A.Budžes, no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas.  

 

Pārskata periodā kopējais izsniegums lasītavā – 34 437 eksemplāri, kas samazinājies 

par 231 izsniegumu salīdzinājumā ar 2013.gadu. 
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Tabulā uzskatāmi redzama lasītāju vēlme lasīt mājās un uz vietas lasītavā.  

Izsniegums uz mājām 17 707 

Izsniegums lasītavā uz vietas 16 730 
 

Apskatot tabulu varam secināt, ka lielāko izsnieguma daļu sastāda pozīcija 

izsniegumam uz mājām, taču ievērojams skaits lasītāju izvēlas periodiku lasīt bibliotēkā 

uz vietas. Pārsvarā tie ir jaunākie periodisko izdevumu numuri. 

KRĀJUMA RAKSTUROJUMS, KRĀJUMA KUSTĪBAS RAKSTUROJUMS 
 

Pārskata perioda beigās, pēc uzskaites elektroniskajā katalogā, bibliotēkas krājums ir 

44 379 eksemplāri. Iepriekšējo gadu rādītāji tika ņemti pamatojoties uz summāras 

uzskaites grāmatas papīra formātu. 2014.gada nogalē secinājām nesakritību starp abām 

uzskaites sistēmām, tāpēc noslēdzot gadu par bibliotēkas krājumu uzskatīts elektroniskā 

kataloga skaitlis. 

Salīdzinot krājuma kustību ar iepriekšējo gadu, varam secināt, ka pārskata periodā ir 

mazāk jaunieguvumu (-528) un vairāk izslēgto (+1055) eksemplāru. Ņemot vērā 

krājuma uzskaites koncepcijas maiņu, krājuma kopējo stāvokli nevaram objektīvi 

analizēt. (skatīt attēlā) 

 

RĀDĪTĀJU ANALĪZE: IZSNIEGUMS, KRĀJUMA APGROZĪBA 
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2014.gadā izsniegums ir samazinājies par 5544.  Analizējot rādītājus uzdevām sev 

jautājumu, lietotāju skaits samazinājies tikai par 10, taču izsnieguma kritums ir tik 

ievērojams? Meklējot atbildi, secinājām, ka ¼ daļa lietotāju bibliotēku ir apmeklējuši 

tikai 1 vai 2 reizes. Kopā tie ir 607 lietotāji.  

Krājuma apgrozība pārskata periodā ir 2,7, kas salīdzinājumā ar pagājušo ir kritusies 

nedaudz – par 0,2. 

Krājuma – izsnieguma attiecība skatāma attēlā.  

 

3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

Bibliotēkas ikdienas darbs organizēts, lai ikviens bibliotēkā justos gaidīts un 

apmierinātu savas vajadzības pēc nepieciešamā pakalpojuma. Bibliotēka nodrošina 

pakalpojumus gan tradicionālo, gan elektronisko krājumu pieejamībai.  

Tuvinot bibliotēku iedzīvotājam -   

 Turpinās sadarbība ar pansionātu “Balvi” – reizi mēnesī piegādājam grāmatu 

kopas lasītājiem 

Lai apmierinātu pansionāta iemītnieku un personāla intereses un vajadzības, Balvu 

Centrālās bibliotēkas pieaugušo abonements vienu reizi mēnesī, apkopojot 

pieprasījumus, atlasa interesēm atbilstošu literatūru un aizgādā pansionāta lasītājiem. 

Jāpiezīmē, ka daži pansionāta dzīvojošie cenšas atnākt mūsu ierašanas laikā uz 

“svaigām” grāmatām. Visvairāk tiek pieprasīta literatūra izklaidei: kriminālromāni, 
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mīlas romāni, anekdošu krājumi, bērnu literatūra. Kā arī labprāt lasa grāmatas par 

ceļojumiem un vēsturi. Lai paplašinātu lasītāju redzesloku, papildus piedāvājam slavenu 

cilvēku biogrāfijas, populārzinātnisku literatūru, izdevumus par veselīgu dzīvesveidu. 

Aktīvi izmanto grāmatas gan latviešu, gan krievu valodā.  

Pārskata periodā ir 308 apmeklējumi un 786 izsniegumi. 

   Gada griezumā tika atlasīti Centrālās bibliotēkas fonda lieki dubleti un lasītāju 

dāvinātās grāmatas. Atlases kritēriji - grāmatas būtu labā stāvokli, lai saturiski nebūtu 

novecojušas un izdošanas gads nebūtu vecāks par 2004. Iezīmējot šīs grāmatas ar 

speciālam uzlīmēm ar bibliotēkas logo, tika izveidots dāvinājums pansionāta bibliotēkai. 

Pretī mēs saņēmām grāmatas no neaktīvā fonda abonementu nolietoto eksemplāru 

aizvietošanai. 

 Gandarījumu par darbu ar pansionāta bibliotēku sniedz cilvēku ieinteresētība, mūsu 

vajadzības sajūta un pārliecība par turpmāko sadarbību, lai kopā uzlabotu cilvēku dzīves 

līmeni un brīvā laika kvalitatīvu pavadīšanu. 

  23.aprīlis – norakstīto, labāk saglabājušos iespieddarbu dāvināšana Balvu 

slimnīcai ar vēlējumu “Veseļojies ātrāk!”  apmēram 200 grāmatas un žurnāli 

 Jūnijā uzsākām aktivitāti ar “Skvēra bibliotēku”, izvietojot 7 koka būrīšu 

bibliotēkas skvērā pie kokiem ar norakstītām dzejas un prozas grāmatām.  
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Cilvēki bija pārsteigti, un reakcija tikpat dažāda, cik viņi paši. Šim pakalpojumam ir 

nesaskaitāms izsniegums un apmeklējums. Daži grāmatas ņēma uz mājām lasīt un nesa 

atpakaļ uz “Parka bibliotēku”, citi lasīja turpat uz soliņa. Protams, lietus laikā grāmatas 

salija un citi dusmojās par šādu situāciju. Kāds ieraudzīja sen aizmirstu autoru un nāca 

pie mums pēc papildus literatūras.  

Darbu organizējam, lai lietotājs varētu saņemt bibliotēkas pakalpojumus attālināti – 

informācija bibliotēkas mājas lapā, virtuālās izstādes, Kultūrvēstures datu bāzes 

pilnveide un papildināšana, elektroniskā kataloga popularizēšana un ierakstu pilnveide.  

2013.gadā uzsākto pakalpojumu, par grāmatu nodošanas termiņu atgādinājuma e-

vēstulēs, lasītāji atzinuši par ļoti veiksmīgu.  

GALVENO RĀDĪTĀJU ANALĪZE: LASĪTĀJU SKAITS, APMEKLĒJUMS, 

IZSNIEGUMS 
 

Attēlā uzskatāmi paradīti darba rādītāji laika posmā no 2010.-2014.gadam. 

 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās ietekmē arī bibliotēkas lietotāju skaitu. 

Priecājamies, ka pārskata periodā lietotāji ir tikai par 10 mazāk. Taču pārējie darba 

rādītāji samazinās ievērojamāk. Lai izprastu mūsu lietotāju bibliotēkas apmeklējuma 

iemeslus, analizējām rādītājus pa apkalpošanas vietām.  
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Attēlā redzams, ka Pieaugušo Abonementā pie lasītāju skaita sarukuma (-96), 

izsniegumu skaits sarucis tikai par 56 vienībām. Novērojumi rāda, ka lasītājs 

abonementu apmeklē retāk, bet paņem lielāku grāmatu skaitu. Grāmatas vēl lasa! 

Jāsecina, ka visievērojamāko kritumu izsnieguma un apmeklējuma ziņā uzrāda Interneta 

pieejas punkts. 
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Analizējot statistiku bērnu literatūras nodaļā, vērojams, ka bērnu abonementā, 

kur galvenokārt ir darbs ar grāmatu, lasītāji, apmeklējumi un izsniegums ir krietni 

pieaudzis, savukārt lasītavā un interneta izmantošanā darba rādītājiem ir vērojama 

tendence samazināties. 

UZZIŅU UN INFORMĀCIJAS DARBS 
 

Negribīgi, bet jāatklāj, ka mums bibliotēkā nav vienota izpratne uzziņu uzskaitē, tāpēc 

analizēt kādus skaitliskus rādītājus atturēsimies. Nākamo gadu veltīsim šī jautājuma 

izpratnes nostiprināšanā. 

Lielākā uzziņu sniegšanas vieta ir lasītavas un interneta pieejas punkts. Lasītavā pēdējos 

gados sniegto uzziņu skaits ir stipri sarucis, jo daudz ko var atrast internetā. Lasītavā 

uzziņu sniegšana vairāk saistīta ar informācijas meklēšanu Lursoft laikrakstu bibliotēkā 

vai LNB Digitālajā bibliotēkā.  

Interneta pieejas punktos uzziņu raksturs saistīts ar elektronisko pakalpojumu un 

dokumentu sagatavošanu elektroniski. Pieprasīto uzziņu raksturs mainās līdz ar 

korekcijām  iestāžu sniegtajos pakalpojumos. Līdz ar banku maksas pakalpojumu 

celšanu, kļuva pieprasīta palīdzība Internetbanku pārskatu sagatavošana un izdruka 

personām maznodrošināto statusa apstiprināšanai; Internetbankas lietošana, lapu 

pārvaldība, darījuma apstiprinājuma dokumentu pieprasīšana. Elektrības tirgus atvēršana 

mulsināja samulsināja daudzus lietotājus. Bija nepieciešama palīdzība Latvenergo 

pakalpojumu sniedzēja izvēlē, līgumu noformēšana pārslēgšanai. Populārākie uzziņu 

pieprasījumu veidi -  

Uzziņas saistītas ar aviokompāniju izvēli un izdevīgākā pakalpojumā iegādi 

internetā; 

Dokumentu sagatave, formāta maiņa, saglabāšana; 

Uzziņas par brīvpieejas mācību materiāliem internetā/ pilnteksti/; 

Uzziņas par mājražotāju produkciju un to pieejamību; 

Noteikumi, prasības par ātro kredītu noformēšanu un saistību izpildi, lietotāja 

reģistrācija mājas lapās; 

Balvu pilsētas elektroniskā skaitītāju rādījumu nodošana par komunālajiem 

pakalpojumiem; 

Valsts arhīvu un citu dokumentu un izziņu pieprasīšana;  

Preču pasūtīšana, norēķini interneta veikalos Latvijā  un ārzemēs; 

VID pieprasīto dokumentu sagatave un nosūtīšana; 
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Elektronisko sludinājumu serveri un to izmantošana ; 

Elektroniskā paraksta izmantošana. 

 

IEKŠZEMES UN STARPTAUTISKĀ SBA PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS 
 

SBA pakalpojums pārsvarā tiek izmantots reģiona ietvaros. Pārskata periodā SBA 

izsniegums ir 484, kas ir par 17 izsniegumiem vairāk kā 2013.gadā. 

Balvu Centrālā bibliotēka no citām bibliotēkām saņēmusi 55 grāmatas, t.sk. 2 no 

LNB. Novada un reģiona bibliotēkām no Balvu Centrālās bibliotēkas fonda izsniegtas 

429 grāmatas.  

No tām lielākais skaits Briežuciema bibliotēkai – 175, Bērzkalnes pagasta bibliotēkai 

– 61, Tilžas bibliotēkai – 20, Vīksnas bibliotēkai – 19.  

4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Pārskats sagatavots atsevišķi. 

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, padarot tos 

pieejamākus neatkarīgi no bibliotēkas darba laika.  

Bibliotēkai ir izveidota lapa sociālajā portālā www.draugiem.lv. 2014.gadā šai lapai 

bija 664 unikālie apmeklētāji.  

DARBS AR ELEKTRONISKO KATALOGU 

Lai veicinātu aktīvāku lietotāju elektroniskā kataloga izmantošanu, organizējam 

individuālas un grupu apmācības.  

Elektroniskā kataloga izmantošana pārskata periodā ir krietni samazinājusies. 

Apmeklētāji labāk jautā uz vietas bibliotekāram.  

http://www.draugiem.lv/
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2014.gadā elektronisko kataloga izmantošanas rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu -  

4 450 (-1 000)  apmeklējumi,  

1 316 (-576) unikālie apmeklējumi,  

39 162 (-9183) lapu skatījumi. 

Rādītāju samazinājums ir saistīts ar mazāku lietotāju skaitu un novecojošo lasītāju 

paaudzi, kuri nav tik aktīvi tehnoloģiju izmantotāji. Katalogu pamatā izmantoto 

Abonementa lietotāji un šis skaits ir strauji lejup slīdošs. Ja 2011.gadā Abonementā bija 

reģistrēti  1289 lasītāji, tad 2014.gadā bija 1088 lasītāji. Četru gadu laikā samazinājums 

ir par 201 lasītāju. 

Darbs elektroniskajā katalogā 2014.gadā 

  
Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Pagastu 

bibliotēkas 

Skolu 

bibliotēkas 

1. Izveidoti Marc ieraksti 362 12 2 

2. Importēti Marc ieraksti 1682 213 376 

3. Apstrādāti eksemplāri 5037  1250 

4. 
Apstrādāti eksemplāri 

(rekat.) 
4183 5096 2934 

5. Norakstīti izdevumi 3532  6 

6. 
Izveidoti autoritatīvie 

ieraksti 
959 3  

7. Izveidotas anotācijas 1056   

 

ELEKTRONISKO DATUBĀZU (TIEŠSAISTĒ, CD) PIEDĀVĀJUMS, PAŠU 

VEIDOTĀS ELEKTRONISKĀS DATUBĀZES 

2014.gadā tika turpināts darbs pie Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes 

http://www.balvurcb.lv/kb . Gada laikā pievienoti 57 ieraksti. Pārsvarā tā ir KKF 

projekta ietvaros sagatavotā informācija par garīgo dziesmu dziedātājiem. Pievienoti 

Latgales folkloras vākuma “Apleicīne – 3“ materiāli un papildināts laikraksta 

“Vaduguns” arhīvs. 
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Lai datu bāze saglabātu savu vērtību, jāiegulda darbs ne tikai jaunas informācijas 

sagatavošanā, bet arī iepriekš izveidotās informācijas rediģēšanā un papildināšanā. 

Skumji, bet vairākām personībām, kas ieliktas datu bāzē, tagad nākas pierakstīt klāt 

miršanas gadu. 

Tehnisku risinājumu dēļ  Kultūrvēstures datu bāzei nevar uzlikt kopējo statistiku, kas 

ļautu redzēt skatījumu daudzumu gada laikā. Statistika uzrādās atsevišķi pie ierakstiem, 

kas ļauj mums spriest, ka mūsu datu bāzi skatās un izmanto. Patīkami redzēt interneta 

portālos publicētiem rakstiem redzēt atsauci uz mūsu datu bāzi.  

2014.gadā Balvu Novada muzejs realizēja vērienīgu Latvijas – Krievijas - Igaunijas  

pārrobežu sadarbības projektu “Saglabāt, lai nepazaudētu”. Lepojamies, ka projekta 

jauno Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras mantojuma digitālo ekspozīciju sagatavošanā  

materiāli pamatā ņemti no mūsu Kultūrvēstures datu bāzes.  

INFORMĀCIJU UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU INFRASTRUKTŪRAS 

VĒRTĒJUMS 

2014.gadā daļēji tika nomainīti vai uzlaboti 7 darbinieku datori. Lietošanā esošie 

datori bija tehniski morāli novecojuši ar novecojušu programmatūru, kas radīja drošības 

draudus bibliotēkas IT infrastruktūrai un lietotāju dokumentu drošībai. Tehnikas 

nomaiņas un uzlabošanas rezultātā darbinieki lietošanā ieguva veiktspējīgākus datorus 

un jaunāku operētājsistēmu, kā arī ofisa programmatūru, kas atbilst mūsdienīgam 

līmenim. 

Bibliotēkas IT infrastruktūrā tika ieviesta regulāra automātiska darbinieku 

dokumentu, e- pasta datu rezerves kopēšana, kas notiek automātiski, noteiktos laika 

intervālos. Tas ir īpaši aktuāli tehnikas atteices gadījuma vai vīrusu izraisīto seku 

novēršanai. 

Bibliotēkas lietotājiem paredzētajos datoros uzinstalēta un atjaunināta programmatūra 

elektroniskā paraksta (eID kartes) izmantošanai un elektroniski parakstītu dokumentu 

parakstīšanai, lasīšanai. Veikti testa izmēģinājumi. 

Izstrādāta sistēma un tehniskais risinājums bibliotēkas mājas lapas un kultūrvēstures 

datu bāzes tīmekļa serveru rezerves kopēšanai. Tīmekļu serveru darbības nodrošināšanai 

izmantota mūsdienām atbilstošas virtuālās tehnoloģijas. 
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Sakarā ar programmatūras maiņu uz darbinieku datoriem (no Windows XP uz 

Windows 7 un no Office 2003 uz Qffice 2013) tika sarīkotas semināra veida apmācības 

jaunās programmatūras lietošanā. 

Veiksmīgi darbojas 2013.gadā bibliotēkas izveidotā elektronisko dokumentu 

apmaiņas sistēma. Pārskata periodā šai sistēmai pievienojās Rugāju un Viļakas novada 

bibliotēkas. Pavisam sistēmā strādā 30 darbinieki. 

Dokumenti glabājas centralizēti serverī, tiem piekļūt var tiešsaistē, izmantojot 

Internet pārlūkprogrammu. Galvenā priekšrocība šādai dokumentu apritei - dokumentus 

iespējams rediģēt un papildināt tiešsaistē. (Bibliotēkas statistikas uzskaite, 

dienasgrāmata, atskaites u.c.) 

Sistēma atļauj: 

• Glabāt dokumentus un failus tiešsaistē uz centrālā servera; 

• Rediģēt, papildināt un mainīt MS Office dokumentus tiešsaistē; 

• Lietot kopīgu kalendāru; 

• Noteikt piekļuvi un aizliegumus dokumentiem; 

• Organizēt tiešsaistes diskusijas. 

Informācija un faili strukturējas tīmekļa vietņu veidā, kas pieejamas ar tīmekļa 

pārlūkprogrammu.  

6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

Novadpētniecības darbs vērsts uz to, lai lietotāji varētu strādāt attālināti - mūsu 

novadpētniecības datu bāzē atrast gan nepieciešamo informāciju, gan izlasīt pilntekstu 

vai nepieciešamo Ziemeļlatgales laikraksta “Vaduguns” rakstu. 

Pārskata periodā mūsu novadpētniecības darba speciāliste atrodas mazuļa 

kopšanas atvaļinājumā, tādēļ iesāktie darba virzieni aktīvi neturpinās. Šajā gadā 

Novadpētniecības darbību izvērsām citos aspektos, izmantojot šī brīža darbinieka stiprās 

puses. Lielākais darbs veltīts analītisko bibliogrāfisko ierakstu veidošanai par mūsu 

novadu. Elektroniskā kataloga Novadpētniecības kartotēkai pievienoti 1368 ieraksti no 
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Ziemeļlatgales laikraksta “Vaduguns”, 83 – pašvaldības izdevuma “Balvu Novada 

ziņas”, 20 - avīze “Vietējā”.   

Elektroniskajā informācijas ekrānā sagatavotas 2 virtuālās izstādes “Ieskats Jura 

Cibuļa latgaliešu ābeču kolekcijā” un “Jaunākā literatūra novadpētniecības lasītavā 

(2013.-2014.)”. 

7. PROJEKTIZSTRĀDE 

Pārskata periodā izstrādāti un projektu konkursos iesniegti 6 projektu pieteikumi, no 

kuriem 5 projekti – realizēti, 1 vēl atrodas izvērtēšanā. 

1. VKKF projekts „Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana” (jūnijs 

– oktobris) (640.00 eiro) 

2014.gadā jau trešo vasaru pēc kārtas Balvu centrālā bibliotēka realizēja VVKF 

atbalstītu projektu “Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana”, kura laikā 

organizējām lauka pētījumus un vācām informāciju par garīgo dziesmu dziedātājiem 

visā Balvu reģionā.  Aizvadītajā gadā tika noorganizēti astoņi braucieni un aptverti 

Balvu novada Kubulu, Tilžas, Vectilžas, Vīksnas, Krišjāņu, Lazdulejas, Balvu pagasti 

un Balvu pilsēta, kā arī Viļakas novada Vecumu, Šķilbēnu un Medņevas pagasti. Uz 

vietas klātienē tikāmies un pierakstījām psalmu vadītāju un ilggadēju dziedātāju 

biogrāfiskās ziņas un viņu stāstījumu par maija dziedājumu un psalmu dziedāšanas 

tradīcijām attiecīgajā vietā. 2014.gada projekta laikā sadaļa “Garīgo dziesmu dziedātāji” 

papildināta ar informāciju par 40 personām un informācijai pievienoti vairāk kā 90 

fotoattēli. 

Noslēdzoties šim projektu ciklam par garīgo dziesmu dziedātājiem, trīs gadu laikā ir 

sagatavota un Kultūrvēstures datu bāzē (http://www.balvurcb.lv/kb) ielikta informācija 

par 93 dziedātājiem no Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem. Pēc dziedātāju 

stāstījuma apkopota un papildināta arī informācija datu bāzes sadaļās – “Maija 

dziedājumi” un “Psalmi (Saļmas)”. 

2. VKKF Latgales kultūras projektu programma „Ziemeļlatgales kultūras 

darbinieku tālākizglītība kopā ar Juri Cibuli. Lektorijs” (septembris - 

decembris) (400.00 eiro) 

     Projektā izvirzīto uzdevumu izpildīšanai veikta virkne aktivitāšu. Kopā ar 

novadnieku Juri Cibuli tika izstrādāta detalizēta programma četrām nodarbībām 
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Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem. Savlaicīgi tika noteikti nodarbību 

datumi, paziņotas tēmas un izsludināta dalībnieku pieteikšanās visiem četriem bijušā 

Balvu rajona novadiem. Konkrēti: Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadiem. 

Lektorijam pieteicās 53 dalībnieki. Tas radīja situāciju, ka Balvu Centrālās bibliotēkas 

zāle bija par mazu nodarbību organizēšanai. Tika panākta vienošanās par nodarbību 

pārcelšanu uz Balvu Novada muzeja konferenču zāli. Nodarbības notika kā paredzēts 

projektā, reizi mēnesī vienu sestdienu laika posmā no septembra līdz decembrim. Pirms 

katras nodarbības lektors vismaz nedēļu iepriekš iesniedza materiālu kopu, kas tika izsūtīta 

elektroniski katram lektorija dalībniekam individuāli, lai varētu savlaicīgi sagatavot sevi 

nodarbībās apgūstamajai tēmai.  Lektorija noslēgumā katram dalībniekam tika izsniegti 

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas un projekta 

vadītājas parakstīti apliecinājumi par apgūto tēmu un stundu skaitu.  

Lektorijā apgūtās tēmas: 

- Pasaules tautas, to valodas un ābeces. 

- Latgaliešu valoda starp vēstures un politikas dzirnakmeņiem. 

- Latgaliešu ābeces (1768 – 2014). 

- Purlovas grāmata. 

 

3. Kultūras projektu ”Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”  

(jūlijs – oktobris) (285.01 eiro) 

Grāmatu sadalījums Balvu novada bibliotēkām: 

N.p.k. Bibliotēka Grāmatu skaits 

1. Balvu centrālā bibliotēka 37 

2.  Bērzpils pagasta b-ka 7 

3.  Briežuciema pagasta b-ka 3 

4.  Tilžas pagasta b-ka 9 

5. Vīksnas pagasta b-ka 1 

 Kopā 57 

 

Saņemot grāmatu kolekciju, pārbaudījām vai šīs grāmatas ir Balvu Centrālās 

bibliotēkas krājumā.  Divdesmit grāmatas, kas jau bija iegādātas Balvu Centrālās  

bibliotēkai, tika piešķirtas  četrām, pēc  lasītāju skaita, lielākajām pagastu bibliotēkām. 

Pārsvarā tās bija daiļliteratūras grāmatas.  

4. VKKF  projekts „Tu raksti, es lasu - 4”  (400,00 eiro) 
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Pārskata periodā turpinājām veiksmīgi iesākto projektu darbību ciklu „Tu raksti, es 

lasu”. 

23.janvāris bibliotēkā notika tikšanās ar vienu no populārākajām mūsdienu latviešu 

bērnu rakstniecēm, dzejniecēm, tulkotājām, redaktorēm - Māru Cielēnu. Autore, tāpat 

kā viņas grāmatas, arī sarunās: sirsnīga, vienkārša, ieinteresēta. Ļoti jauka, piepildīta un 

bagāta tikšanās ar 50 apmeklētājiem. 

26.martā tikšanās ar bērnu grāmatu ilustratori, mākslinieci Ilzi Dambi notika Balvu 

mākslas skolā. Bērni kopā ar mākslinieci veidoja kopīgu grāmatu „Kur paslēpies 

trollītis?”. Nodarbības laikā bērni varēja izsekot grāmatas ilustrāciju tapšanas procesam, 

kā arī māksliniece vadīja meistardarbnīcu dalībnieku prasmju papildināšanai mākslā. 

Audzēkņiem bija iespēja redzēt zīmētās gleznas un salīdzināt tās ar ilustrācijām 

grāmatās. Aktivitātē piedalījās 20 audzēkņi un 4 pedagogi. 

2014.gadu dzīvojām Latgales patriota, garīdznieka un politiķa Franča Trasuna 150 

gadu jubilejas zīmē. Piemiņas un atceres pasākumi bija aptvēruši visu Latviju – Saeimas 

namu, dzimto “Kolnasātu”, Rēzeknes augstskolu, koncertzāli “Gors” un citas vietas. 

5.novembrī interesenti pulcējās Balvu Centrālajā bibliotēkā, kur rakstniece, grāmatas 

“Klūgu mūks” autore, Inga Ābele, pastāstīja par savu īpašo sajūtu pret Latgali, pret 

Franci. Pasākumu kuplināja Rēzeknes augstskolas vēstures profesors Vladislavs 

Malahovskis, sniedzot ieskatu Franča Trasuna dzīvē, iezīmējot Trasuna garīdznieka un 

politiķa līniju. Tikšanās bagātināja ikvienu, kas slāpst izzināt un pilnveidot sevi.  

10.decembrī Balvu Centrālās bibliotēkas zālē notika tikšanās ar dokumentālo filmu 

scenāristi un producenti, ceļotāju, grāmatu autori Elvitu Ruku, kura aizveda ceļojumā 

pa bijušajām padomju republikām, kā arī dalījās iespaidos par citiem braucieniem. E. 

Ruka lasītāju uzmanību piesaistīja ar stāstiem par saviem ceļojumu piedzīvojumiem, kas 

publicēti gan grāmatās, gan žurnālos. 

 

5. Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu- jauniešu- vecāku žūrija””.  

Grāmatu kolekcijā sastāvēja no 24 grāmatām. Programmā saņēmām 13 grāmatas par 

83,48 eiro. Pārskata periodā programmā iesaistījās  140  eksperti. 
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6. ELFLA “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstīšanas stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekts “Inovatīvu pakalpojumu 

attīstīšana jauniešu un brīvā laika kvalitātes uzlabošanai Balvu centrālajā 

bibliotēkā”  

Sagatavots un iesniegts pārskata perioda nogalē. Projekts vēl atrodas vērtēšanas procesā. 

Kopējās projekta izmaksas: 1032,99 eiro. 

Projekta ietvaros plānots iegādāties jaunu aprīkojumu telpai Balvu Centrālajā bibliotēkā, 

kurā bērni un jaunieši pavada brīvo laiku - televizors, DVD atskaņotājs, mūzikas centrs 

un sēžammaisi. Uzlabotā vide apmeklētājiem sniegs iespēju demonstrēt un baudīt 

saturīgu un kvalitatīvu kino un atskaņot kvalitatīvi mūziku. 

8. METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN 

SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS 
 

METODISKIE PASĀKUMI, KONSULTĀCIJAS 

2014.gadā metodiski konsultatīvais darbs tika veikts ar 23 Balvu, Baltinavas, Rugāju, 

Viļakas  novados esošajām publiskajām pašvaldību bibliotēkām.  

Tradicionāli aktuāli un nozīmīgi darbības virzieni: 

1) bibliotekāru darba profesionālās pilnveides pasākumu nodrošināšana un  

koordinēšana; 

2) konsultācijas un metodiska palīdzība dažādos bibliotekārā darba jautājumos;  

3)  bibliotēku darba pieredzes analīze un apkopojums; 

4) darbs ar IIS Alise reģiona pašvaldību bibliotēkās, apmācības, konsultācijas, arī 

skolu bibliotēkās ( sistēmas administratore); 

5) dažādu pasākumu organizēšana, projektu, aktivitāšu koordinēšana, datu 

apkopošana.  

Metodiski konsultatīvais darbs  tiek organizēts, izmantojot dažādas darba formas – 

apmācības, kursus, seminārus, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku 

apmeklējumus. Metodiski konsultatīvā darba veikšanā iesaistīti visi Balvu Centrālās 

bibliotēkas  darbinieki, jo speciālisti pašvaldību un arī skolu bibliotēku darbiniekus 

konsultē un informē par jebkuru bibliotekārā darba jautājumu. 

2014.gada pirmajā  pusgadā Konsultāciju dienas reģiona  bibliotēku darbiniekiem- 
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15. janvārī - četri  bibliotekāri saņēma konsultācijas; 

26.februārī- pieci  bibliotekāri; 

19. martā- divi darbinieki. 

Bēdīgi, ka šī jaunieviestā Konsultāciju diena reizi mēnesī beidza pastāvēt, jo nebija 

pieprasījuma pēc šāda veida konsultācijām. Biežāk tās tiek sniegtas e-pastā vai 

telefoniski.  

Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule un Balvu Centrālās bibliotēkas 

metodiskā darba un komplektēšanas nodaļas vadītāja Anita Zača novembrī apmeklēja 

visas Balvu reģiona bibliotēkas. Viļakas novada bibliotēkas apciemojam kopā ar  

Viļakas novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas kultūras metodiķi Sandru 

Ločmeli.  Rugāju novadā braucienam pa bibliotēkām piebiedrojās Rugāju novada 

izpilddirektore Daina Tutiņa. Kopīgi pārrunājam bibliotēkas darbu tekošajā gadā, un 

sniedzām  metodiskos norādījumus par bibliotekāro darbu un tā uzlabojumiem. 

Gada svarīgākais notikums ikvienam bibliotekāram bija 18.janvāra akcija "Gaismas ceļš 

– Grāmatu draugu ķēde". Tā bija  iecerēta kā simboliska akcija, kas vienlaikus bija arī 

viens no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas pasākumiem. 18. 

janvārī  Balvu reģiona bibliotekāri organizētā braucienā devās uz Rīgu, uz jauno LNB 

ēku Mūkusalas ielā, un veidoja posmu Grāmatu draugu ķēdē. Mūsu ķēdes posms atradās 

LNB trešajā stāvā, kur plānotās pusstundas vietā, nodrošinājām grāmatu virzību vairāku 

stundu garumā. Pasākuma laikā valdīja kopības sajūta un apziņa, ka esi piedalījies šajā 

vēsturiskajā brīdī, kad uz Gaismas pili ceļo pirmās grāmatas no tiem daudzajiem 

tūkstošiem, kas vēl tika pārvestas. 
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2014.gadā Balvu Centrālā bibliotēka organizēja profesionālās pilnveides 

programmas un izglītojošus  pasākumus: 

N.p.k. Norises vieta, 

laiks 

Organizētājs Pasākuma 

nosaukums 

Dalībnieki, 

stundu skaits 

1. Balvu centrālajā 

bibliotēkā, 

6.03. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

sadarbībā ar  

LNB 

Seminārs 

„Digitalizācija un 

autortiesības” 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

4 stundas 

2. Balvu centrālajā 

bibliotēkā,  

15.04. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka  

sadarbībā ar 

KISC  

Mācību seminārs 

”Elektroniskā vide un 

e-pakalpojumi”. 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

4 stundas 

3. Briežuciema 

pagasta bibliotēkā 

un pamatskolā,  

27.06. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

sadarbībā ar 

Briežuciema 

pagasta  

iestādēm 

Izbraukuma seminārs 

Briežuciema pagasta 

bibliotēkā 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

6 stundas 

4.  Balvu Novada 

muzejā, 

27.09., 11.10., 

01.11.,13.12.  

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Lektorijs 

„Ziemeļlatgales 

kultūras darbinieku 

tālākizglītība kopā ar 

Juri Cibuli” 

Balvu reģiona 

kultūras 

darbinieki, t.sk. 

bibliotekāri, 

20 stundas 

5. Balvu Novada 

muzejā, 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu 

reģiona bibliotēku 

darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 
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15.10. 4 stundas 

6. Balvu Centrālajā 

bibliotēkā, 

5.11. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu 

reģiona bibliotēku 

darbiniekiem  

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

4 stundas 

7. Balvu Centrālajā 

bibliotēkā, 

17.12. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu 

reģiona bibliotēku 

darbiniekiem  

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

5 stundas 

 

Semināros aicinājām uzstāties savas jomas profesionāļus, šogad tie bija no LNB 

Digitālās bibliotēkas un no Kultūras informāciju sistēmu centra. Semināros uzstājās arī 

Balvu Centrālās bibliotēkas  speciālisti un pagastu bibliotekāri, kuri bija  apmeklējuši 

dažādus seminārus un pēc tam dalījās gūtajā, dzirdētajā ar  saviem kolēģiem. Tāpat tika  

runāts par aktualitātēm bibliotēku darbībā, par seriālizdevumu uzskaiti, par iespieddarbu 

norakstīšanu, par elektroniskajiem dokumentiem - statistiku, dienasgrāmatu, par  BIS 

Alise katalogiem pieejamo mobilo versiju, par akreditāciju, par atskaitēm. 

Semināru  programmās iekļautie citi temati : 

1. Izglītojošās virtuālās spēles. Projekts „Virtuālā pagātne- muzeju nākotne” 

( Rēzeknes augstskola) . 

2. Lielais latgalietis- Francis Trasūns. 

3. Diska ”Baļtinovys receptis” skatīšanās. 

4. Iespaidi, apmeklējot Eiropas bibliotēkas. 

5. Kultūras projektā saņemto grāmatu apskats. 

6. Tikšanās ar grāmatu autoriem.  

Novembrī tikāmies ar grāmatas „Klūgu mūks” autori Ingu Ābeli. 

 

27.jūnijā organizējām izbraukuma semināru uz Briežuciema pagastu, tajā piedalījās  

Balvu reģiona publisko bibliotēku darbinieki. 
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Rudenī organizējam semināru Balvu Novada telpās. Galvenais uzdevums  bija 

iepazīšanās ar jaunajām Balvu novada muzeja ekspozīcijām. 

Interesants un izglītojošs bija Balvu Centrālās bibliotēkas organizētais lektorijs 

„Ziemeļlatgales kultūras darbinieku tālākizglītība kopā ar Juri Cibuli”.   

Lektorijā apgūtās tēmas: 

- Pasaules tautas, to valodas un ābeces; 

- Latgaliešu valoda starp vēstures un politikas dzirnakmeņiem; 

- Latgaliešu ābeces (1768 – 2014); 

- Purlovas grāmata. 

 

 

9. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ 

STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

IEKĀRTAS, APRĪKOJUMS, APSTĀKĻI 

Tāpat kā katru pārskata periodu, arī šogad ir veikta virkne pasākumu, lai uzlabotu 

lietotāju un darbinieku darba apstākļus bibliotēkā.   

 Ēkai, Tirgus ielā 7, ir nomainītas ārējās durvis, par kopējo summu EUR 2 995. 

Tas uzlaboja gan drošības sajūtu ēkā, gan siltuma saglabāšanu pirmā stāv 

abonementos. 

 Bērnu literatūras nodaļai tika atjaunotas mēbeles par kopējo summu EUR 400. 

Tajā ietilpa jauns galds, krēsliņi un sēžammaiss bērnu stūrītim. 

 Metodiskajā kabinetā tika nomainītas novecojošās mēbeles par kopējo summu 

EUR 499. 
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 Sagatavots skiču projekts un aprēķini ventilācijas uzlabošanai bibliotēkas 

interneta lasītavām un serveru telpai 2015. gadam. 

 

10. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 

PERSONĀLA MAINĪBA 
Bibliotēkas personālā būtisku izmaiņu nav. Novadpētniecības darba virziens mazliet ir 

mainījies, jo darbiniece atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.   

DARBINIEKU IZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE, IZGLĪTOJOŠI PASĀKUMI 
 

Gada nogalē 240 kursus sāka apmeklēt Balvu novada Krišjāņu pagasta bibliotekāre Sanita 

Sinele. 

Balvu Centrālās bibliotēkas darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides 

kursi, semināri, konferences, tālākizglītības projekti 2014.gadā 

N.p.k. Norises vieta, 

laiks 

Organizētājs Pasākuma nosaukums Dalībnieki, 

stundu skaits 

1. Rīgā, LNB  

2.04. 

LNB Konference ”Pasaule 

bilžu grāmatā” 

Ligita Pušpure 

5 stundas 

2. Rīgā, LU 

Sociālo 

zinātņu 

fakultātē, 

23.04. 

LNB 

Bibliotēku 

konsultatīvais 

centrs un LU 

Sociālo 

zinātņu 

fakultātes 

Informācijas 

un bibliotēku 

studiju nodaļa 

Seminārs „Digitālās 

kolekcijas, digitalizācija 

un autortiesības”. 

Anita Zača 

5 stundas 

3. Rīgas Stradiņa 

Universitātes 

aulā, 

29.04. 

 

LNB un 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Bibliotekāru 11.kongress 

„Nākotnes bibliotēkas: 

neierobežotas iespējas”  

Anita Zača, 

 Ingrīda Supe,  

Inese Supe,  

Gita Paidere 

6 stundas 

4. Rīgā, Saeimā, 

 16.05. 

 

Rēzeknes 

latgaliešu 

Kultūras 

biedrība 

Kultūrizglītojošs seminārs 

”Franča Trasūna 

personība un mūža 

devums” 

Ingrīda Supe 

5 stundas 

5. Rīgā, LNB, 

28.05. 

LNB 

Konsultatīvais 

centrs 

Reģionu galveno 

bibliotēku metodiķu 

seminārs 

Anita Zača 

7 stundas 

6. Daugavpilī, 

Latgales 

centrālajā 

Latgales 

Centrālā 

bibliotēka 

Latgales reģiona publisko 

bibliotēku darbinieku 

konference”Pi gaismys 

Anita Zača, 

Ināra Bobrova,  

Sandra Lukstiņa, 
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bibliotēkā, 

18.09. 

volūta veļdzietis nuoc…” Svetlana Kirillova,  

Ilga Dulberga, 

7 stundas 

7. Rēzeknes 

Augstskolā,  

26.09. 

Rēzeknes 

Augstskola 

F. Trasūna grāmatas 

”Runas” atvēršanas svētki 

Ingrīda Supe,  

Anita Zača,  

Ināra Bobrova 

2 stundas 

8. Rīgā, LNB, 

9.10. 

Ziemeļu 

Ministru 

padomes birojs 

Latvijā 

Informatīva tikšanās par 

Ziemeļvalstu Bibliotēku 

nedēļu- 2014. 

Inese Supe 

6 stundas 

9 Rīgā, LNB, 

14.10. 

LNB 

Bibliotēku 

konsultatīvais 

centrs 

Seminārs krājuma 

komplektēšanas 

speciālistiem 

Anita Zača 

6 stundas 

10. Rīgā, Ārlietu 

ministrijā, 

10.11. 

Ārlietu 

ministrija, 

Eiropas 

parlamenta 

informācijas 

birojs Latvijā 

ES informācijas sniedzēju 

forums 

Ingrīda Supe 

5 stundas 

11. Rīgā, LNB,  

25.11. 

LNB Latvijas akadēmisko, 

speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru 

sanāksme. 

Ruta Cibule  

6 stundas 

12. Preiļos, Preiļu 

galvenajā 

bibliotēkā,  

28.11. 

 

Preiļu galvenā 

bibliotēka, 

EDIC 

Austrumlatgalē 

kontaktpunkts 

Preiļos 

Latgales reģiona 

konference ”Lasītprasmes 

veicināšana Eiropā un 

Latvijā” 

Ligita Pušpure,  

7 stundas 

13. Rīgā, LNB, 

3.12. 

LNB 

Bibliotēku 

konsultatīvais 

centrs 

Reģionu galveno 

bibliotēku 

metodiķu seminārs 

Anita Zača 

4 stundas 

14. Rīgā, LNB, 

4.12. 

LNB un 

Baltijas datoru 

akadēmija 

Seminārs „21. gadsimta 

IKT bibliotēkā” 

Anita Zača 

4 stundas 

15. Rīgā, 

10.12.  

 

LNB BLC Seminārs LNB par 

lasīšanas veicināšanas 

projektu „Grāmatu starts” 

Ligita Pušpure 

 

 

 

LĪDZEKĻI JEB FINANSĒJUMS PERSONĀLA ATTĪSTĪBAI 
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Mācību maksa darbinieku profesionālai attīstībai no pašvaldības līdzekļiem 

395,87 eiro. 

Projektā „Ziemeļlatgales kultūras darbinieku tālākizglītība kopā ar Juri Cibuli. 

Lektorijs” 400,00 eiro  

11. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Bibliotēkas finansējums ir pietiekams tās saimnieciskās darbības un funkciju 

veikšanai. Vienmēr var vēlēties vairāk. Pārskata periodā līdzās ikdienas darbiem esam 

veikuši ēkas durvju nomaiņu, fasādes tīrīšanu, bērnu stūrīša mēbeļu daļēju nomaiņu, 

mēbeļu nomaiņu metodiskajā kabinetā, uzsākuši darbu ar automātisko lietotāju 

apkalpošanu informācijas sistēmā Alise trīs pagastu bibliotēkās. Pārskatā periodā 

finansējums grāmatu un periodikas iegādei palika iepriekšējo gadu līmenī. Darbiniekiem 

noteikts 50% pabalsts  no amata algas dodoties ikgadējā atvaļinājumā. 

Projektos piesaistīti 1 768,49 eiro. 

 

 

12. KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM 

INSTITŪCIJĀM. PUBLICITĀTE. 

BIBLIOTĒKAS TĒLA VEIDOŠANA, PUBLICITĀTE, SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA 

PAR BIBLIOTĒKAS FUNKCIJĀM, PAKALPOJUMIEM 
 

Informējam un popularizējam bibliotēkas pakalpojumus un iespējas saviem 

apmeklētājiem caur dažādiem kanāliem -   

• par un ap notiekošo bibliotēkā var lasīt bibliotēkas mājas lapā www.balvurcb.lv , 

Balvu novada mājas lapā www.balvi.lv , sociālajos tīklos www.draugiem.lv , 

Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, Pašvaldības izdevumā „Balvu novada ziņas”, 

sižeti Latgales Reģionālā televīzijā, intervija ar direktori Latvijas Radio 1 Kultūras 

Rondo, Latgalas Radeja; un “Pi myusim Latgolā” 

• Ekskursijas pa bibliotēku dažāda vecuma apmeklētājiem grupās un individuāli; 

http://www.balvurcb.lv/
http://www.balvi.lv/
http://www.draugiem.lv/
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• Afišas par notiekošām aktivitātēm un pasākumiem bibliotēkā un pie pilsētas 

informācijas nesējiem; 

• e-pasta aicinājumi uz pasākumiem bibliotēkas lietotājiem, draugiem un 

sadarbības partneriem. 

Direktores aktīva darbība starptautiskos projektos un neformālās izglītības laukā, kā 

arī individuālie kontakti pozitīvi ietekmē bibliotēkas sadarbību un koptēlu. 2014. gadā 

viņa vērtēja nominantus Latgaliešu kultūras gada balvai “Boņuks” sadaļā sabiedrība un 

kultūra, bija un ir VKKF  padomes locekle un tradicionālās kultūras ekspertu komisijas 

priekšsēdētāja, veica nemateriālā kultūras mantojuma eksperta pienākumus Latvijas-

Krievijas- Igaunijas pārrobežu sadarbības projektā “Saglabāt, lai nepazaudētu”. 

 

DARBS AR PAŠVALDĪBU UN KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS INSTITŪCIJĀM 
 

2014. gadā pašvaldības deputātiem divas reizes tika sniegts ziņojums par Centrālās  

bibliotēkās darba aktualitātēm, iecerēm un veikumu. Apmeklējot pagastu bibliotēkas, 

direktore katru reizi tiekas arī ar pagastu pārvaldniekiem. Apmeklējot Baltinavas, 

Rugāju vai Viļakas novadu bibliotēkas, tas tiek darīts kopā ar izpilddirektoru vai novada 

domes atbildīgo kultūras speciālistu. Sadarbības līgumi ar novadiem tiek noslēgti 

abpusējas izpratnes gaisotnē. Centrālā bibliotēka sniedz savu informāciju arī novadu 

pašvaldību mājas lapām. Viļakas un Balvu novadu domju priekšsēdētāji ir bieži viesi 

Centrālajā bibliotēkā. Viļakas un Rugāju novadu domes ir augstu novērtējušas Centrālās 

bibliotēkas piedāvāto elektronisko bibliotēku darba pārraudzības modeli - Elektronisko 

dokumentu apmaiņas sistēmu. 

Vasaras periodā iesaistījāmies Balvu novada pašvaldības finansētu jauniešu darba 

vietu nodrošināšanā. Bibliotēkā dažādos laika periodos strādāja 6 jaunieši. Piedāvājot 

darbu tika apzinātas jauniešu intereses, talanti un vēlmes - Evita Mičule varēja likt lietā 

savas mākslas skolā iegūtās prasmes – veidojot noformējumu Bērnu literatūras nodaļai, 

palīdzot ikdienas darba ar bērniem organizēšanā; Ramonas Macānes stiprā puse šūšana 

tika pārvērsta 24 Sarkangalvīšu cepurītēs (šujmašīnu aizņēmāmies no draugiem - 

Mākslas skolas) ar kurām pucējās meitenes Karnevāla gājienā uz Gaismas pili 

8.septembrī, un jaunos spilventiņu pārvalciņos Bērnu abonementā; Lana Pokule, Aivis 



31 
 

Rižanovs, Jānis Mačs piedalījās krātuvju, lasītavu un abonementu plauktu tīrīšanā, 

apkārtnes sakārtošanā, sīku remontdarbu veikšanā.    

BIBLIOTĒKU SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS, PARTNERI. PĀRROBEŽU 

SADARBĪBA 
 

Bibliotēka sadarbībā ar Jauniešu centru aicina ikvienu iedzīvotāju pievienoties 

zaļākai dzīvei - nodot papīru, avīzes, vecas grāmatas, žurnālus, katalogus pārstrādei 

Līgatnes papīrfabrikai. Iedzīvotāji ir priecīgi par šādu iespēju un izmanto personīgo 

bibliotēku krājumu norakstīšanai. 

Bibliotēkas pārrobežu sadarbība aizvadītajā pārskata periodā nebija aktīva. 

Uzņēmām Baltkrievijas Dokšicu rajona kultūras darbiniekus un Pleskavas apgabala 

Dedoviču rajona administrācijas vadību, bet bibliotēkas darbinieki pārrobežu aktivitātēs 

netika iesaistīti. Izņēmums ir direktores ikgadējā piedalīšanās starprajonu 

novadpētniecības konferencē Pitalovā, kas veltīta novadnieka, akadēmiķa Aleksandra 

Ņikonova piemiņai un dalība Pečoru pilsētas svētkos, kuru neatņemama sastāvdaļa ir 

novadpētniecības materiālu prezentācija Pečoru rajona bibliotēkā. 

 

 

INFORMĀCIJAS RESURSUS POPULARIZĒJOŠI PASĀKUMI (IZSTĀDES, 

TIKŠANĀS, TEMATISKIE PASĀKUMI U.TML.) 
 

Pārskatā ietverti informācijas resursus popularizējošie pasākumi bez Bērnu literatūras 

nodaļas organizētajām aktivitātēm. Bērnu literatūras nodaļas pārskats par darbu 

sagatavots atsevišķi. 

Bibliotēkas pasākumu kopums veidojas no plānotajām iecerēm un spontāniem 

piedāvājumiem, kuros iesaistāmies.  

o Literatūras izstādes – 13  

Apmeklētājiem sagatavotas izstādes tika veltītas personībām nozīmīgās jubilejās un 

atzīmejamos notikumos – Nobela prēmijas laureātes literatūrā, Krēslas stunda ar 

troļļiem,  Viljamam Šekspīram, Austrai Skujiņai, Jānim Klīdzejam, Francim Trasunam, 

Jānim Čakstem, Gotlībam Stenderam, Annai Rancānei, Jurim Cibulim, Broņislavai 
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Mārtuževai, Tālim Matīsam. Programmā “Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra 

bibliotēkās” iegūto grāmatu izstāde.   

o Jauno grāmatu dienas – 10  

o Mākslas darbu izstādes – 6  

Arī šajā gadā izstāžu spektrs bija daudzveidīgs –  

- Zanes Koliņas fotoizstāde “Matadatas” - veltīta latviešu dzejnieka Imanta 

Ziedoņa 80.dzimšanas dienai. Foto izstādes pamatā autores asociācijas ar I.Ziedoņa 

daiļradi. Izstādē apskatāmi fotoattēli, kuri ir I.Ziedoņa epifāniju un dzejoļu citātu 

vizualizācijas. Stundu pirms izstādes atklāšanas uz ielas tika atskaņoti Imanta Ziedoņa 

lasījumi (autora balss).  

- Mākslinieces, bērnu grāmatu ilustratores Gundegas Muzikantes izstāde. Izstāde 

priecēja gan bērnus, gan pieaugušos. Jauki vērot situāciju, kad bērns pēc kolektīva 

izstādes apmeklējuma vēlreiz atnāk ar kādu no vecākiem.  

- Osvalda Zvejsalnieka 70.jubilejas izstāde “Terra Vitae”.  

- Dabas aizsardzības pārvaldes fotoizstāde “Mežs un dabas vērtības NATURA 

2000 teritorijās” 

- Kanādas vēstnieka Latvijā Džona Morisona fotogrāfiju izstāde "Arktikas 

noslēpumi". (LNB Ceļojošā izstāde). Izstādi apjoma dēļ no zāles nācās palaist  arī 

gaitenī, kas bija labs āķis bibliotēkas apmeklētājiem apskatīt izstādi pilnībā.  

- Tautas grāmatu plaukta izstāde "Īpaša grāmata īpašā vietā" (LNB Ceļojošā izstāde) 

 

o Informācija par iespējām bibliotēkā – 7 

- Bezdarbnieku grupu apmācība - datubāzes, katalogi, u.c. resursi, ko piedāvā bibliotēka. 

- Nodarbība bibliotēkā – Informācijpratība - Balvu Valsts ģimnāzijas 10. klašu 

skolēniem. Runājām par bibliotēkas terminiem, elektronisko katalogu un tā mobilo 

versiju, Novadpētniecības katalogu, Kultūrvēstures datu bāzi, Letoniku, Lursoft, Dainu 

skapi, news.lv. 

- 2014.gada sākumā devāmies uz Pensionāru biedrības sanākšanu, lai pastāstītu par 

Kultūrvēstures datu bāzi. 

- Priecājāmies par Viļakas novada Rekavas vidusskolas skolotājiem, kas savu 

profesionālos svētku izklaides programmu bagātināja ar mūsu bibliotēkas 

apmeklējumu. Iepazīstinājām ar bibliotēku un bibliotēkā pieejamajiem resursiem. 

o Tikšanās ar interesantiem cilvēkiem  
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-  „Tieši no Krimas – Balvos!” Dokumentālā filma „Četrreiz katrs viens” un saruna ar 

tās autoru - karsto punktu žurnālistu - Ati Klimoviču.   

- Tikšanās ar dabas pazinēju Ingmāru Līdaku un “Zoodārzu manā pagalmā”.  

- KKF projektu ietvaros bibliotēkā notika tikšanās ar Elvitu Ruku, Ingu Ābeli, 

mākslinieci Ilzi Dambi. 

- Tikšanās ar krievu dzejniekiem Aleksandru Aleksejevu (Balvi), Aleksandru 

Jakimovu (Ludza) notika sadarbībā ar Balvu Krievu kultūras biedrību. 

 

o Pasākumi –  

- Bibliotēku nedēļa ”Informēts un vesels” bija vesels pasākumu kopums. 

1) Šajā nedēļā 3 mūsu novada pagastos uzsākām apkalpot lietotājus elektroniski – 

Bērzpils, Tilžas, Vīksnas pagasta bibliotēkās.  

2) Sadarbojoties ar Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību uzdāvinājām apmēram 200 

norakstītās grāmatas slimnīcas pacientu plauktam “Lasi un veseļojies ātrāk!”. 

3) Balvu Valsts ģimnāzijas organizētā konkursa “Skolēnu lasītprasmes veicināšana 

7.klašu skolēniem” noslēguma kārta notika Balvu Centrālajā bibliotēkā. 

4) Bibliotēku nedēļas pasākumu kopums noslēdzās ar tradicionālo Bibliotēku nakts 

pasākumu. Šī gada tēma bija “Mežs ienāk bibliotēkā”. Šai vakarā ierastās bibliotēkas 

telpas pārvētās radošajās darbnīcās, filmu istabās un erudīcijas kambaros. Ikviens 

varēja minēt krustvārdu mīklas, spēlēt spēles, sacensties likt puzles, minēt mīklas, 

salikt tautasdziesmas, veidot no dabas materiāliem putniņus, uzzināt par Biolat un 

Elier veselīgo skuju produkciju, izgatavot koka barotavas “grāmatām”, spēlēt 

medības un vairāk par tām uzzināt, mēroties spēkiem orientēšanās trasītē.  

5) Bibliotēku nedēļas laikā saviem lasītājiem Lasītavās piedāvājām saņemt NERĒĶINU 

ar aprēķinātu summu, cik par konkrētajiem izņemtajiem žurnāliem viņi ir ietaupījuši. 

 

 

 

NERĒĶINS Nr.2014.04. 

Pakalpojuma sniedzējs: BALVU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA 

Adrese: Tirgus ielā 7, Balvi, LV 4501 

Pakalpojuma saņēmējs: ______________________________________ 

Apmeklējot mūsu bibliotēku, Jūs šodien esat ietaupījis 

_____________________________(EUR) 

 

Tava Balvu Centrālā bibliotēka 
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- Grāmatu svētki “Lielā lasīšanas skola – Balvu Valsts ģimnāzija” 

Šoreiz  centrālā svētku norises vieta bija Balvu Valsts ģimnāzija, kur pulcējās gan 

skolēni, gan skolotāji, gan citi interesenti, lai atklātu svētkus un tiktos ar Latvijā 

pazīstamiem rakstniekiem. Svētki iesākās ar Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un 

skolotāju sagatavoto priekšnesumu, kurā bija dzirdamas rindas no rakstnieku darbiem, 

kuri viesojās Balvu novadā. Neizpalika arī skolēnu dziedātās dziesmas, dejas un pūšamo 

instrumentu ansambļa priekšnesums. Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere 

izteica gandarījumu, ka Grāmatu svētki notika tieši šajā skolā: „Pie mums tiek domāts, 

kā veicināt lasītprasmi - vadot humanitārās stundas, piedaloties lasīšanas konkursos - tas 

viss ceļ skolēnu inteliģenci. Grāmatu svētki - tā ir iespēja palidot fantāziju pasaulē, tā ir 

iespēja tikties ar brīnišķu grāmatu autoriem, ielūkoties viņu domās.” 

No Lielās lasīšanas skolas – ģimnāzijas, lielie lasīšanas svētki piepildīja visu novadu, jo 

tikšanās ar autoriem notika gan Balvu pamatskolā, gan Stacijas pamatskolā, gan Balvu 

Mākslas skolā, gan Dzimtsarakstu nodaļā, gan Tilžas pagasta bibliotēkā, gan arī Balvu 

Kultūras un atpūtas centrā. Ikvienam interesentam bija iespēja tikties ar Arno Jundzi, 

Gunu Rukšāni, Daci Judinu, Ilutu Plotņikovu, Ievu Melgalvi, Gundegu Muzikanti, Āriju 

Iklāvu, Ilzi Žolu, Ingmāru Līdaku un Gundegu Sēju. Tradicionāli Grāmatu svētkos 

notika arī orientēšanās sacensības - “Zvaigznes ABC labirinti”. Piedāvātas tika 3 

sarežģītības pakāpju labirinti. Sacensībās kopā piedalījās 92 dažāda vecuma dalībnieki. 

Svētku dalībnieku skaits – 746. 
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- Francim Trasunam veltīts pasākums  

2014.gads aizritēja Latgales patriota, garīdznieka un politiķa Franča Trasuna 150 gadu 

jubilejas zīmē. Piemiņas un atceres pasākumi notika visas Latvijas mērogā – Saeimas 

namā, dzimtajā “Kolnasātā”, Rēzeknes augstskolā, koncertzālē “Gors” un citās vietās. 

5.novembrī interesenti pulcējās Balvu Centrālajā bibliotēkā, kur ieskatu Franča Trasuna 

dzīvē sniedza Rēzeknes augstskolas vēstures profesors Vladislavs Malahovskis, 

iezīmējot Trasuna garīdznieka un politiķa līniju. Rakstniece, grāmatas “Klūgu mūks” 

autore, Inga Ābele, pastāstīja par savu īpašo sajūtu pret Latgali, pret Franci. Tikšanās 

bagātināja ikvienu, kas slāpst izzināt un pilnveidot sevi.  

 

- Nodarbība par Latvijas Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 

Lai Latvijas skolu jaunieši varētu vairāk uzzināt par Latviju kā Eiropas Savienības 

Padomes prezidējošo valsti,, Klubs "Māja" visā Latvijā organizēja nodarbības. Balvu 

Centrālajā bibliotēkā 35 Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem bija iespēja piedalīties 

nodarbībā “Latvijas Prezidentūra Eiropas Savienības Padomē. Nodarbībā ar neformālās 

izglītības metodēm skolēni varēja uzzināt vairāk par to, kas ir Eiropas Savienības 

Padome, kā notiek prezidentūras process un kas ir lielākie notikumi un prioritātes tieši 

Latvijas prezidentūras laikā. 
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- Nodarbība “Latvija kultūras kanona zīmē” 

Balvu Centrālajā bibliotēkā notika LNB nodarbību cikla pirmā diskusija, kura skāra 

Kultūras kanona tautas tradīciju sadaļu. Diskusijā piedalījās un iesaistījās Rugāju 

vidusskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši un pedagogi, kultūras nozares 

darbinieki. Sarunas laikā nācās secināt, ka daudzi sabiedrībā uzdod jautājumu Kas ir 

Kultūras kanons? Dalībnieki nonāca pie dilemmas - vai vispār ir nepieciešams izcelt 

kādas konkrētas vērtības, mēs tajās dzīvojam un tā ir labi! Izskanēja doma, ka kanons ir 

kā metode, instruments, kas kontrolē vērtības un popularizē mazāk ievērotās. 

Secinājums viens – tas nav pabeigts un noslēgts vērtību kopums, ar laiku papildināms un 

katram personiski papildināms ar savām vērtībām. 

Savukārt Balvu pamatskolas skolēni piedalījās Nacionālās bibliotēkas radošajā darbnīcā 

„Kas ir Kultūras kanons”. Būvēja paši savu Gaismas pili un, darbojoties, krāsojot, 

veidojot, iepazinās ar dažām no kanona vērtībām.  

o Dalāmies lasītpriekā!  

- Lasīšanas dienas zibakcija. Bibliotēkas darbiniekiem pievienojās lieli un mazi 

lasītāji. Patīkams, atraktīvs brīdis steidzīgajā ikdienā. 
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- Īpašs notikums Latvijas kultūras dzīvē bija  izdevuma “Terra Mariana” 

iznākšana. Ziemeļlatgales ļaudīm tas radīja īpašu noskaņojumu . Barons Gustavs 

Manteifelis, kurš ir šī brīnišķā izdevuma teksta autors, pēdējos vairāk kā 10 mūža 

gadus , līdz pat aiziešanai mūžībā , dzīvoja un strādāja Bonifacovas muižā. Mums likās 

svarīgi un nepieciešami apmeklēt šī brīža nosacītos Manteifeļa īrniekus Bonifacovas 

muižā un iepazīstināt viņus ar izdevumu. Sirmie kungi  bija ļoti aizkustināti. Ar prieku 

secinājām, ka nostāsti par barona laikiem ir joprojām dzīvi iedzīvotāju atmiņā. 

 

PUBLICITĀTE  

Ziemeļlatgales  laikraksts „Vaduguns” - 45 publikācijas; 

Balvu pašvaldības izdevums „Balvu Novada ziņas” - 7 publikācijas; 
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Latvijas TV 1 - 1 sižets 

 Reģionālā televīzija - 1 sižets 

Latvijas Radio 1 „Kultūras Rondo” -1 intervija; 

Latgales Radeja – 1 intervija; 

“Pi myusim Latgolā” – 1 intervija. 

 


