
 

Balvu reģiona 

bibliotēku  darba 

pārskats par  

2015. gadu 

 

 

 
Balvi, 2016  



2 
 

 

Saturs 

 

1. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums .......... 3 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika .............................. 5 

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība ........................................... 13 

4.  Darbs ar bērniem un jauniešiem ........................................................ 24 

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums ................ 24 

6. Novadpētniecības darbs ..................................................................... 28 

7. Projektizstrāde ................................................................................... 32 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums ............ 34 

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums .......................... 38 

10. Bibliotēkas personāls ....................................................................... 41 

11. Finansiālais nodrošinājums .............................................................. 45 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte ........... 47 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 

  

     Balvu reģiona novadu bibliotēku  pārskats par  2015.gadu ir sagatavots, 

pamatojoties uz Bibliotēku likumu un atbilstoši Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības centra ” Ieteikumi publisko bibliotēku darba teksta atskaitei”. Tā 

mērķis ir informēt sabiedrību par Balvu reģiona  novadu bibliotēku darbību 

2015.gadā. Pārskats  lasāms  Balvu Centrālās bibliotēkas mājas lapā 

www.balvurcb.lv. 

     Balvu  reģiona novadu bibliotēku misija ir sekmēt sabiedrības intelektuālo un 

ekonomisko attīstību, nodrošinot pieeju informācijai un būt par informācijas brokeri 

un padomdevēju klientiem. 

     Bibliotēku darbības mērķis ir sniegt ikvienam bibliotēkas lietotājam kvalitatīvus 

bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus, veicinot to izglītības iespējas, 

konkurētspēju darba tirgū, saturīgu brīvā laika izmantošanu saskaņā ar vietējo 

pašvaldību apstiprinātiem bibliotēku lietošanas noteikumiem.  

     Balvu reģionā ir 4 novadi: Baltinavas novads- 1 bibliotēka, Balvu novads -11 

bibliotēkas, Rugāju novads- 4 bibliotēkas, Viļakas novads- 7 bibliotēkas. Reģiona 

galvenās bibliotēkas funkciju veikšanai, noslēgts sadarbības līgums „Par reģiona 

galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu” ar reģionā esošajiem trim 

novadiem.  

     Balvu reģiona bibliotēkas veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības 

un sociālās funkcijas, balstoties uz ciešu sadarbību ar citām iestādēm. 

     Aizvadītais 2015.gads Balvu reģiona bibliotēku dzīvē bijis bagāts daudziem 

notikumiem - Raiņa un Aspazijas gads, Bibliotēku akreditācijas gads, gatavošanās 

Latvijas Valsts simtgadei 2018.gadā un Latgales kongresa simtgadei 2017.gadā. 

 

Iedzīvotāju skaits Balvu reģiona 4 novados (uz 1.07.2015. g.) 

Novads Pilsēta, 

pagasts 

Iedzīvotāju 

skaits uz 

01.07.2014.g. 

Iedzīvotāju 

skaits uz 

01.07.2015.g 

Salīdzinoši 

        (+-) 

Baltinavas 

novads 

   1236 1188 -48 

Balvu 

novads 

 14450 14102 -348 

 Balvi 7353 7213 -140 
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 Balvu pag. 739 740 +1 

 Bērzkalnes 

pag. 

515 503 -12 

 Bērzpils pag. 824 798 -26 

 Briežuciema 

pag. 

577 552 -25 

 Krišjāņu pag. 394 384 -10 

 Kubulu pag. 1477 1426 -51 

 Lazdulejas pag. 351 314 -37 

 Tilžas pag. 1046 1034 -12 

 Vectilžas pag. 460 451 -9 

 Vīksnas pag. 714 687 -27 

Rugāju 

novads 

 2469 2422 -47 

 Lazdukalna 

pag. 

980 961 -19 

 Rugāju pag. 1489 1461 -28 

Viļakas 

novads 

 5806 5603 -203 

 Viļaka 1456 1426 -30 

 Kupravas pag. 442 412 -30 

 Medņevas pag. 714 699 -15 

 Susāju pag. 689 650 -39 

 Šķilbēnu pag. 1168 1146 -22 

 Vecumu pag. 597 562 -35 

 Žīguru pag. 740 708 -32 

Kopā    23961 23315 -646 

 

     Iedzīvotāju skaits (pēc statistikas datiem) turpina samazināties, bet reālā situācija ir 

vēl bēdīgāka, jo apmēram trešā daļa deklarēto iedzīvotāju nedzīvo Balvu reģionā. 

Demogrāfiskā situācija daudzos pagastos ir kritiski zema, gadā piedzima pa 1-2 

bērniem, mirstība pārsniedz dzimstību. 2015. gada nogalē no pagastiem strauji 

izdeklarējās liels skaits cilvēku, kuri jau ilgus gadus nedzīvoja tur. Tas saistīts ar 

Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.148 „Par nekustamā īpašuma nodokli 

Rīgā”. 

     Viļakas novada pašvaldības teritorijā nedaudz ir uzlabojusies ekonomiskā situācija. 

Mežvidu pamatskolas telpās atklāja  šūšanas ražotni „Brasa”. Ir radītas 50 jaunas 

darba vietas.  

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

     Upītes bibliotēka pārskata gadā kļuva par Nemateriālā Kultūras Mantojuma Centra 

”Upīte” struktūrvienību – apvienojoties ar Upītes Tautas namu un Ontana Slišāna 

Upītes kultūrvēstures muzeju.  
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Bibliotēku akreditācija 

    2015. gads bija nozīmīgs ar to, ka Bibliotēku akreditācijas komisija 9.,10. jūnijā 

pārbaudīja  Balvu   reģiona  bibliotēku  atbilstību  akreditācijas nosacījumiem. 

Pateicoties  veiksmīgai  sadarbībai  un  savstarpējai  ieinteresētībai,  metodiski  

atbalstot  un palīdzot sagatavoties, vairākas reizes apmeklējot un kontrolējot 

sagatavošanās norisi akreditācijai,  2015. gadā Balvu  reģionā ir veiksmīgi akreditētas 

13 bibliotēkas: Balvu  novadā-  4, Rugāju novadā- 3 un Viļakas novadā- 6. Balvu 

novada Kubulu bibliotēka, Viļakas novada Upītes bibliotēka un  Viļakas novada 

Rekavas bibliotēka tika akreditēta pirmo reizi, pārējās bibliotēkās - atkārtota 

akreditācija. Vērienīgs darbs tika ieguldīts akreditācijas dokumentu sagatavošanā: 

Vidējā termiņa bibliotēkas attīstības plāns (2015.-2019.gads), Bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepcijas izstrādē. 

2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 
 
 

     2015. gadā bibliotēku galvenais komplektēšanas uzdevums – veidot kvalitatīvu, 

lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgām lietotāju vajadzībām, 

veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un saturīgu brīvā laika 

izmantošanu. 

     Organizējot savu krājumu, reģiona  bibliotēkas vadās pēc LR MK izstrādātajiem 

noteikumiem, no bibliotēkas izstrādātās krājuma attīstības politikas, no akreditācijas 

komisijas ieteikumiem bibliotēkas krājuma kvalitātes uzlabošanai. Svarīgi krājuma 

komplektēšanā ir bibliotēku lasītāju pieprasījumi un intereses. Balvu CB bibliotēka 

savu krājumu veido pēc izstrādātā dokumenta ”Krājumu komplektēšanas un 

organizācijas koncepcija”. 2015. gadā vairākas reģiona bibliotēkas pārstrādāja 

dokumentu “Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2015.-2019.gads” pēc 

kura vadās, veidojot bibliotēkas krājumu. 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes šajā gadā 

 
     Balvu reģiona bibliotēku  krājumu organizācijas mērķis - veidot  kvalitatīvu 

lietotāju pieprasītu krājumu, pievēršot uzmanību mainīgajām lietotāju vajadzībām. Ar 
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bibliotēku krājumiem veicināt izglītības iespējas, konkurētspēju darba tirgū un 

saturīgu brīvā laika izmantošanu. 2015. gadā, iepērkot dažādus iespieddarbus, 

bibliotekāri vērtēja, lai tie būtu lasītāju pieprasīti, jaunāko un aktuālāko daiļliteratūrā 

un dažādās zinātņu nozarēs. Prioritāte –latviešu autoru grāmatas un bērnu literatūra. 

Turpinājām uzlabot Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku 

kopkataloga datu kvalitāti. Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja  secināja “uzziņu 

literatūra vairs nav tik aktuāla kā pirms pāris gadiem, tāpēc tā tiek  iegādāta pavisam 

nedaudz. Tas arī ierobežoto finansu līdzekļu dēļ “.  Lazdukalna bibliotēkas vadītāja 

atzīmē “ir izstrādātā stratēģija par grāmatu iepirkšanu par pašvaldības līdzekļiem, 

kur prioritāte ir daiļliteratūrai un bērnu literatūrai, nozaru literatūrā iegādājoties 

tikai grāmatas, kas paredzētas plašam lasītāju lokam, bet specifiskās pieprasot no 

Balvu CB un citu bibliotēku krājumiem”. Rugāju bibliotēkā bija vērojams  medicīnas 

literatūras trūkums. Veikalā “ Zvaigzne ABC” par akcijas cenām tika iepirkta šīs 

nozares literatūra. 

  

Rekataloģizācija 

 
     2015. gadā Balvu Centrālās bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes nodaļas 

darbinieces strādāja pie Balvu novada Briežuciema pagasta bibliotēkas (2052 

iespieddarbu eksemplāri),  Baltinavas novada bibliotēkas (1370 eksemplāri)  krājuma 

rekataloģizācijas. Savu krājumu uzsāka rekataloģizēt Viļakas novada Rekavas 

bibliotēka (685 iespieddarbu eksemplāri). Tilžas pagasta bibliotēka 2015. gadā vēlreiz 

rūpīgi izvērtēja nerekataloģizētās grāmatas un daļa vēl  tika rekataloģizēta. Līdz ar to 

darbs pie krājuma rekataloģizācijas  Tilžas pagasta bibliotēkā ir pabeigts. 2015. gada 

novembrī – decembrī katalogam tika pievienoti jeb rekataloģizēti Bērzpils pagasta 

bibliotēkas žurnāli (2013.-2015. gads). 

     2016. gadā plānojam turpināt Baltinavas novada bibliotēkas krājuma 

rekataloģizāciju, un uzsākt Viļakas novada Žīguru b-kas un Balvu novada Krišjāņu 

pagasta bibliotēkas krājuma (saņemts līdz 2003. gadam) pievienošanu 

elektroniskajam katalogam. 
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Pašvaldības finansiālais nodrošinājums, krājuma papildināšanas iespējas: 

projektu līdzpiesaiste, dāvinājumi, ziedojumi 

 
Pašvaldību finansējums (Eiro) krājuma komplektēšanai 

Novads 2014.gads 2015.gads Dinamika  

Baltinavas 

novads 

1771 1600 -171 

Balvu novads 19504 20979 +1475 

Rugāju novads 6727 6937 +210 

Viļakas novads 7269 7938 +669 

Kopā  35570 37454 +1884 

 

 

Salīdzinot finansējumu 3 gadu robežās, var konstatēt, ka tas mazliet ir  pieaudzis  

Rugāju novada bibliotēkām un lielāks Viļakas novada  un Balvu novada bibliotēkām. 

Baltinavas novadam samazinājies finansējums krājumam kopā. 
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Pašvaldības līdzekļi (Eiro) grāmatu krājuma komplektēšanai Balvu reģiona bibliotēkās 

Novads 2014.gads 2015.gads Dinamika  

Baltinavas 

novads 

1146 1032 -114 

Balvu novads 11739 13233 +1494 

Rugāju novads 4615 4755 +140 

Viļakas novads 4089 4789 +700 

Kopā  21589 23809 +2220 

 

Balvu novada bibliotēkām budžeta grozījumos 2015. gada otrajā pusē tika iegūts 

papildus pašvaldības finansējums - 1500 eiro, kura izlietojuma mērķis- uzziņu un  

nozaru literatūras grāmatu iegāde gan Balvu CB, gan pagastu bibliotēkām. 

Iespieddarbu iegādē laba sadarbība ar individuālo komersantu „Virja”. Grāmatas tiek 

atlasītas klātiene, kā arī tiek pasūtītas elektroniskajā sarakstē. Rugāju novadā tiek 

organizēta “Virja” izbraukuma tirdzniecība divas reizes gadā. 

Laba sadarbība ir ar Zvaigznes ABC grāmatnīcu Balvos. Grāmatu iepirkšanu veicam  

arī grāmatu bāzē „Latvijas grāmata” , SIA "Pauliņa", SIA ''Raudava'', SIA " Biznesa 

augstskola Turība", "Lauku Avīzes" izdevniecībā. Iespieddarbus  krievu valodā 

iegādājamies SIA “Janus”, bet latgaliski- biedrībā "Latgolys Studentu centrs". Balvu 

Centrālā bibliotēka CD diskus iepirka SIA RIMI Latvia. 

Iespieddarbu  un  citu  dokumentu  krājuma  papildināšanai  2015.  gadā  tika  

piesaistīts  arī papildus finansējums. 

Projektu līdzpiesaiste  Balvu reģiona bibliotēku krājumu papildināšanai  

Projekts Dokumentu - 

grāmatu, 

audiogrāmatu 

u.c. skaits    

(eks.) 

Summa, par kādu 

saņemtas grāmatas 

(EUR) 

Programma  ”Bērnu  un jauniešu žūrija” 

17 Balvu reģiona publiskās  bibliotēkas 

197 

 

1283,00 

 

Kultūras  projekts „Augstvērtīga tulkotā 

un oriģinālliteratūra bibliotēkās” 
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Balvu Centrālā bibliotēka 

Viļakas novada bibliotēka 

34 

34 

305, 55 

305, 55 

Kopā 265 1894,10 

 

2015. gadā saņemti vairāki individuāli dāvinājumi no grāmatu autoriem, vietējiem  

iedzīvotājiem: grāmatu autoru dāvinājumi -95  eksemplāri par summu 659  eiro,  

individuālie dāvinājumi- 532 iespieddarbi par summu 1965 eiro. 

 

Preses pasūtīšanas iespējas 

 

Pašvaldības līdzekļi (Eiro) periodikas komplektēšanai Balvu reģiona bibliotēkās  

Novads 2014.gads 2015.gads Dinamika 

Baltinavas novads 625 568 -57 

Balvu novads 7765 7739 -26 

Rugāju novads 2112 2182 +70 

Viļakas novads 3180 3149 -31 

Kopā  13682 13638 -44 

 

Salīdzinot ar 2014. gadu,  finansējums preses izdevumiem  pieaudzis tikai Rugāju 

novada bibliotēkās. Balvu novada bibliotēkās finansējums periodiskajiem 

izdevumiem palicis 2015.gada līmenī, taču izdevumu eksemplāru skaits sarucis preses 

cenu pieauguma dēļ. Preses izdevumu abonēšanas maksa pieaug, tāpēc, abonējot 

preses izdevumus 2016.gadam, nācās samazināt to skaitu vai palielināt summu preses 

abonēšanai. Preses abonēšanai  izmantojam vairākas iespējas: e-kiosks.lv un 

manizurnali.lv, „Laimīgās nedēļas” laikā abonējām žurnālus par akcijas cenām, 

pārējos laikrakstus un žurnālus abonējam portālā pasts.lv. Balvu CB abonē 

izdevniecības “Egmont Latvia“ izdevumus, diemžēl,  pēc kuriem  katru mēnesi 

jābrauc uz  Rīgu uz  izdevniecības bāzi. Daļu no preses izdevumiem, kā mākslas, 

mūzikas, literāros un arī citu nozaru žurnālus, mēs saņemam no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliotēku Attīstības centra (tie ir : Latvju Teksti, Teātra Vēstnesis, 

Studija, Iespiedgrafika, Latvijas arhitektūra, Rīgas laiks, Mūzikas saule u.c.). 
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     Daudzas novadu bibliotēkas atzīmē, ka pieaugusi interese par preses izdevumiem, 

tāpēc pirms izdevumu pasūtīšanas, tiek veiktas  aptaujas, lai izzinātu pieprasītākos 

izdevumus. Preses izdevumi komplektēti tā, lai aptvertu visas galvenās apmeklētāju 

pieprasītās tēmas.  

 

Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums 

Katru gadu notiek skaitliskās svārstības krājuma kustībā. Regulāri tiek strādāts ar 

krājumu, papildinot ar jaunieguvumiem un atlasot novecojušos, nolietotos 

iespieddarbus. 

Krājums Balvu reģiona bibliotēkās (eks.) 

Novads 2014.gads 2015.gads Dinamika 

Baltinavas novads 8185 8390 +205 

Balvu novads 99572 101930 +2358 

Rugāju novads 17954 19467 +1513 

Viļakas novads 53652 52463 -1189 

Kopā 179363 182250 +2887 
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Krājuma jaunieguvumi Balvu reģiona bibliotēkās 

Novads 2014.gads 2015. gads Dinamika 

Baltinavas novads 505 481 -24 

Balvu novads 7843 7884 +41 

Rugāju novads 2311 2252 -59 

Viļakas novads 3906 3363 -543 

Kopā  14565 13980 -585 

 

Grāmatu jaunieguvumi Balvu reģiona bibliotēkās 

 

Novads 2014.gads 2015.gads Dinamika 

Baltinavas novads 186 184 -2 

Balvu novads 2777 2498 -279 

Rugāju novads 801 767 -34 

Viļakas novads 1468 1365 -103 

Kopā  5232 4814 -418 

 

Izslēgts no Balvu reģiona bibliotēku krājuma (eks.) 

Novads 2014.gads 2015.gads Dinamika 

Baltinavas 

novads 

1170 276 -894 

Balvu novads 8013 5178 -2835 

Rugāju novads 138 739 +601 

Viļakas novads 6401 4552 -1849 

Kopā   15722 10745 -4977 

 

      Pateicoties iepriekšējo gadu intensīvam krājuma rekataloģizēšanas darbam  

vairākās reģiona bibliotēkās, līdztekus  izvērtējot  katra resursa aktualitāti un fizisko 

stāvokli, esam atbrīvojušies no nevajadzīgiem izdevumiem. Tas ļauj  lietotājiem  

vieglāk orientēties piedāvājumā, lasītājs netiek maldināts resursu morālās 

novecošanās dēļ, krājums tiek intensīvāk izmantots. 
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     Nopietns darbs 2015. gadā  tika paveikts Viļakas novada bibliotēkā, attīrot 

krājumu  no dubletiem, sakārtojot iespieddarbu  izvietojumu fondos atbilstoši lietotāju 

mērķu grupām. Veikta nerekataloģizētās - profilam neatbilstošās un nolietotās 

literatūras norakstīšana. Dubleti ir pārvietoti uz krātuvi un turpmāk tiks piedāvāti arī 

citām Viļakas novada bibliotēkām. Neliels dubletu skaits (108eks.) nodots Upītes 

bibliotēkai.  

     2015. gada janvārī reģiona bibliotēku vadītājas apmeklēju Balvu centrālās 

bibliotēkas komplektēšanas un apstrādes nodaļu. Salīdzinājām bibliotēku  krājumu 

summārās uzskaites grāmatas 1,2.3. daļu un krājuma uzskaiti ALISĒ pa izdevumu 

veidiem, labojam neprecizitātes. Tā kā iepriekšējā periodā summārās uzskaites 

grāmatas glabājās un tās  pildīja Balvu CB, tad pēc vienošanās ar  pašām bibliotēkām, 

tās   ar aktu nodevām glabāšanai un pildīšanai bibliotēkās uz vietas. 

 

Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība 

Balvu reģiona  bibliotēku krājuma apgrozība 

Bibliotēka 2014.gads 2015. gads Dinamika 

Baltinavas novada b-ka  1,81 1,76 - 

Balvu Centrālā bibliotēka 2,7 1,82 - 

Balvu pagasta b-ka 0,87 0,68 - 

Bērzkalnes pagasta b-ka 1,78 1,52 - 

Bērzpils pagasta b-ka 1,01 0,9 - 

Briežuciema pagasta b-ka 1,84 1,83 - 

Krišjāņu pagasta b-ka 1,43 1,21 - 

Kubulu pagasta b-ka 0,75 0,56 - 

Lazdulejas pagasta b-ka 0,69 0,67 - 

Tilžas pagasta b-ka 1,2 1,27 + 

Vectilžas pagasta b-ka 2,24 2 - 

Vīksnas pagasta b-ka 1,12 0,74 - 

Lazdukalna b-ka 1,23 0,75 - 

Rugāju novada b-ka 1,57 0,94 - 

Skujetnieku b-ka 1,31 1,5 + 
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Tikaiņu b-ka 2,08 2,18 + 

Kupravas b-ka 1,07 1,08 + 

Medņevas b-ka 1,38 1,32 - 

Rekavas b-ka 1,25 1,23 - 

Upītes b-ka 1,08 1,01 - 

Vecumu b-ka 1,23 0,95 - 

Viļakas novada b-ka 2,11 2,07 - 

Žīguru b-ka 1,28 1,61 + 

 

Krājuma inventarizācija 2015. gadā veikta Balvu novada Bērzkalnes pagasta 

bibliotēkā.  

3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

     Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē lasītāju intelektuālo un emocionālo 

attīstību. Lasāmvielas popularizēšana notiek, izmantojot uzskatāmās darba formas 

(izstādes veltītas jubilejām un svarīgākiem notikumiem) un „dzīvo vārdu”.  

 

Iedzīvotāju aptvērums Balvu reģiona bibliotēkās 

Novads Lietotāju  skaits Iedzīvotāju skaits Aptvērums % 

Baltinavas novads 318 1188 26,77 

Balvu novads 4066 14102 28,83 

Rugāju novads 631 2422 26,05 

Viļakas novads 1867 5603 33,32 

Reģionā kopā 6882 23315 29,52 

 

     Lazdulejas pagasta bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta ”Bibliotēkas darba 

rādītājus ietekmē tas, ka sabiedrība noveco, jaunieši dodas projām no laukiem 

labākas dzīves meklējumos, arī informācijas ieguves alternatīvu pieaugums. Tagad 

uzņēmēji un zemnieki uz bibliotēku pārsvarā  nāk tikai  pēc lasāmvielas atpūtai, 

brīvajiem brīžiem. Bibliotēkas internets viņiem nav tas svarīgākais, jo viss 

nepieciešamais darbam ar dokumentāciju elektroniskā  vidē ir mājās. Bibliotēkas 
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internetu izmanto tikai ārkārtas gadījumos. Internetu izmanto maznodrošinātie 

pagasta iedzīvotāji, jo mājas internets maksā naudu. Trūcīgie iedzīvotāji pamatā ir 

tie, kuriem nekā nav un viņi arī neko negrib, izņemot visiem zināmas lietas. Viņi ir 

pieradināti tikai ņemt, bet strādāt negrib. Grāmatas viņi lasa, bet ir problēmas ar 

tīrību. Nereti jāmazgā grāmatu vāki, jāvēdina telpas. Ir ģimenes, kuras ,, dod darbu “ 

daudziem dienestiem”. Arvien vairāk sākam domāt par iespējām iespieddarbus 

nogādāt tuvāk lasītājam.  Balvu Centrālajai bibliotēkai, kopš 2013. gada  

apkalpošanas punkts, ir atvērts   Balvu pansionātā, pārskata periodā - 20 lasītāji. 

Tikaiņu bibliotēkas vadītāja 2015. gada rudenī atvēra ārējo izsniegšanas punktu 

Rugāju sociālās aprūpes centrā, kur reizi mēnesī notiek grāmatu apmaiņa. Bērzkalnes 

pagasta bibliotēkas ārējais izsniegšanas punkts  darbojas Rubeņu ciemā, lasītāju skaits 

2015. gadā bija 13. 

Galveno rādītāju analīze: lietotāju skaits, apmeklējums, izsniegums 

Balvu  reģiona bibliotēku galvenie darba rādītāji 

 2014.gads 2015.gads Dinamika 

Lietotāju  kopskaits 7127 6882 -245 

Apmeklējumu 

kopskaits 

155723 

(fiziskais) 

55855 

(virtuālais) 

139666 

(fiziskais) 

99769 

(virtuālais) 

18600(soc.t.) 

-16057 

 

+43914 

Izsniegumu 

kopskaits 

313212 259263 -53949 
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Salīdzinot lietotāju skaitu trīs gadu griezumā, ar katru gadu lietotāju skaits samazinās. 

Mainoties informācijas iegūšanas iespējām, samazinās fiziskais apmeklējumu skaits, 

bet pieaug virtuālais apmeklējumu skaits. Mājsaimniecībās, kurās ir skolas vecuma 

bērni vai tiek veikta saimnieciskā darbība ir pieejams interneta pieslēgums, līdz ar to 

šis bibliotēkas pakalpojums kļuvis īslaicīgi aktuāls. Skolās un bibliotēkās pieejamais 

bezvadu internets arī samazina fizisko apmeklējumu skaitu, jo līdz ar to skolēni, sēžot 

mācību kabinetā vai starpbrīdī atrodoties gaitenī, var izmantot internetu savā mobilajā 

telefonā. Maz bibliotēku izmanto uzņēmēji un iestāžu vadītāji. To varētu izskaidrot ar 

lielo aizņemtību, interneta iespējām mājās.  
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Skatoties pēc diagrammas, bibliotēku  fiziskais apmeklējums visos novados ir 

samazinājies. Arī izsniegums reģistrētajiem apmeklētājiem ar katru gadu samazinās. 

Tas nozīmē, ka cilvēki uz bibliotēku nāk retāk un paņem lasīšanai mazāk grāmatu un 

žurnālu, mazāk nāk strādāt pie datora. Lietotāju  un  izsnieguma samazinājums 

izskaidrojams ar to, ka samazinājies aktīvo lietotāju  skaits, kas regulāri apmeklē 

bibliotēku, pieaudzis iedzīvotāju skaits, kas aktīvi pavada laiku, izmantojot datoru 

sniegtos pakalpojumus gan bibliotēkā, gan mājās, līdz ar to vairs neapmeklē 

bibliotēku kā lasītāji. Gan pieaugušie, gan bērni vairāk laika pavada pie datoriem, 

spēlējot spēles, skatoties filmas un apgūstot viņiem nepieciešamo informāciju, līdz ar 

to lasīšanai tiek atvēlēts daudz mazāk laika, kas arī izskaidro izsniegumu skaita 

samazināšanos. Vienīgi vairāk vecākās paaudzes lasītāji lasa žurnālus. Bibliotēku 

darba rādītāju būtisku samazinājumu sniedz arī aktīvu bibliotēkas lietotāju, īpaši 

cilvēku pēc 60 gadu vecuma straujā mirstība, Diemžēl šīs vecuma grupas lietotāji  ir 

tie, kas regulāri apmeklē bibliotēku un līdz ar to arī viņiem izsniegto grāmatu un 

periodisko izdevumu skaits būtiski ietekmē izsnieguma skaita palielināšanos vai 

samazināšanos. 
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Izsnieguma rādītāja lielo kritumu Balvu novadā  var skaidrot  ar uzskaites veida 

precizēšanu. Pārskata gadā pie izsniegumu skaita netika pieskaitīts izsniegums 

interneta apmeklētājiem, kā tas tika  veikts iepriekšējos pārskata periodos. 

    Reģionā ir dažas bibliotēkas, kur tomēr darba rādītāji nesamazinās vai arī paliek 

iepriekšējo gadu līmenī. Tilžas pagasta bibliotēkas vadītāja pārskatā raksta “prieks 

par to, ka vairāk pieaugušo pagasta iedzīvotāju izvēlējušies apmeklēt bibliotēku, lai 

palasītu jaunākos preses izdevumus vai izņemtu lasāmvielu uz mājām; atnāca arī tādi 

cilvēki, kuri nebija bijuši bibliotēkā pat vairākus gadus”.  

 

Uzziņu un informācijas darbs 

 

     Bibliotēkas  sniedz  informācijas  un  uzziņu  pakalpojumus,  izmantojot  

tradicionālos  un elektroniskos informācijas avotus. Uzziņu un informācijas sniegšana 

bibliotēkās ir kļuvusi par vienu no nepieciešamākajiem  pakalpojumiem. Arī 

sabiedrībā dzirdēts sakām – ejiet uz bibliotēku! Tur jums palīdzēs! 

     Uzziņu darbam bibliotēkās mainās specifika. No lielā uzziņu skaita, kas vairākus 

gadus atpakaļ bija vērojams lasītavās, izmantojot  enciklopēdiskos izdevumus,  

periodiku, tagad pāriet uz internetu. Bibliotekāriem regulāri jāseko  jaunākajai 
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informācijai un pieejamajam pakalpojumu klāstam tīmeklī, lai spētu pilnvērtīgi 

orientēties, sniedzot tik daudzveidīgas uzziņas un praktisku palīdzību. 

     Aizvadītajā  gadā  Balvos  darbību pārtrauca SEB bankas filiāle, mainījās 

noteikumi Latvenergo pakalpojuma pieteikšanai, līgumu pārslēgšanai, tāpēc  tie  bija 

visvairāk pieprasītie pakalpojumi, kurus izmantoja bibliotēku apmeklētāji. Klientiem 

ir ļoti lielas paaudžu atšķirības tieši informāciju tehnoloģiju izmantošanas jomā.  Ja 

jaunā paaudze pauž apmierinātību par pakalpojumu, kas pieejams virtuāli, tad vecākai 

paaudzei šīs pārmaiņas sagādāja īpaši lielas problēmas. Joprojām liela daļa 

iedzīvotāju internetu neizmanto nemaz, daļa bez papildus apmācības nespēj veikt 

nepieciešamās darbības, lai izdrukātu banku kontu pārskatus, nosūtītu iestādēm 

iesniegumus, atteiktos vai pieteiktos kādam pakalpojumam. Tā kā sabiedriskie procesi 

un izmaiņas pakalpojuma pieejamībā mainās ik gadu, tad bibliotēka kļuvusi par tādu 

kā pirmās palīdzības iestādi sava novada, pilsētas iedzīvotājiem un  vairs ne tikai 

informācijas iegūšanai, bet reālai palīdzībai ikdienas dzīvē. 

     Arvien vairāk bibliotēku apmeklētājiem ir jāpalīdz aizpildīt VID gada ienākumu 

deklarācijas, apskatīt datus par sevi VID. Tāpat arī palīdzība nepieciešama,  lai 

aizpildītu iesniegumus platību maksājumiem LAD. Secinājums: iestādes ir pārgājušas 

uz elektronisko klientu apkalpošanu, bet mūsu gados vecākie iedzīvotāji tam nav 

gatavi un lūdz palīdzību bibliotekāriem, ja nav savi bērni, kas varētu palīdzēt aizpildīt 

dokumentus. 

     Bibliotēkas  organizē datorapmācības kursus senioriem, lai veicinātu vecāka gada 

gājuma cilvēkus apgūt jaunas prasmes informācijas tehnoloģiju izmantošanā. 

Iesācējiem tiek sniegta palīdzība e-pastu izveidē un lietošanā, interneta banku un 

Latvijas valsts portālā pieejamo pakalpojumu izmantošanā. Papildus tam bibliotēkas 

darbinieki nodrošina individuālās apmācības elektroniskā kataloga lietošanā. 

E - prasmju nedēļā  24.03.2015. - 28.03.2015 

 Žīguru bibliotēka piedāvāja apgūt e-prasmes ikvienam, kā arī iepazīties ar e- 

pakalpojumiem: 

•    AS „Latvenergo” klientu portāla www.e-latvenergo.lv iespējas (iespēja ātri, ērti un 

bez komisijas maksas norēķināties par elektroenerģiju, iegūt informāciju par AS 

“Latvenergo” pakalpojumiem; 

•    SEB, CITADELE, SWEDBANK bankas piedāvātie e-pakalpojumi (internetbankas 

lietošana un iespējas, regulāro maksājumu veikšana, dažādu pirkumu noformēšana ar 

interneta starpniecību, SMS banka); 
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•    iespēja apgūt datorpamatprasmes, izprast to pielietošanas iespējas; 

•    iespēja noteikt savu e - prasmju līmeni, izmantojot IT Barometru; 

•    iepazīties ar plašāko interneta uzziņu resursiem www.letonika.lv; 

www.periodika.lv; www.lursoft.lv.   

 

     Lazdulejas pagasta bibliotēkas darbiniece  Vispasaules drošāka interneta dienās 

apmeklētājiem piedāvāja vairākas aktivitātes, piemēram, bibliotēkas tradicionālās 

piecminūtes: Nekļūsti par datorvīrusa upuri, Paroļu izveidošanas un glabāšanas 

kārtība, Netici visam, ko redzi!  Savukārt  e- prasmju nedēļas laikā noskatījāmies E. 

Stūrmaņa prezentāciju ,, Prasme pasargāt sevi digitālajā laikmetā 3 “.  Vēl 

apmeklētājiem tika piedāvāta piecminūte: Kas ir Tildes birojs. Apmeklētāji  piedalījās 

erudīciju spēlē ,, Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes “. Atbildes meklēja 

letonika.lv un Latvijas Bankas mājas lapā. 
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Tilžas pagasta bibliotēkā 2015. gadā  vairakkārt  palīdzēja atrast atbildes krustvārdu 

mīklu risinātājiem. Skolēniem un studentiem tika meklētas atbildes uz viņu 

uzdotajiem jautājumiem. Daudzi prasīja informāciju par Raini un Aspaziju. 

Viļakas bibliotēkā vairākas uzziņas tika sniegtas, gatavojoties Latvijas Dabas muzeja 

organizētajam konkursam ,,Cielavas gudrības”. 

     Bibliotēkās  precizējošas uzziņas tiek sniegtas katru dienu, jo lasītāji pieprasa 

grāmatas, nezinot nosaukumu vai autoru, tāpēc bibliotekāri, izmantojot katalogus, 

identificē iespieddarbu. Arvien biežāk bibliotēku  apmeklētāji interesējās par kādu 

masu medijos reklamētu jauniznākušo grāmatu. Bibliotekāram ir jāreaģē uz šo 

pieprasījumu, vai iegādājoties pašam vai  saņemot caur SBA. 

     Bibliotēku apmeklētāji izmanto  internetu, lai norēķinātos par pakalpojumiem 

https://www.elektrum.lv/, samaksātu par telefonu, pasūtītu presi. Tā kā  vairākos 

pagastos vairs  nav pasta, internets aizstāj pasta un banku klātbūtni, gados jaunākie 

lietotāji ietaupot naudu un laiku, apmaksā rēķinus internetā. Iedzīvotāji izmanto 

interneta adreses: https://www.vid.gov.lv/, lai iesniegtu deklarācijas ieņēmumu 

dienestā;  lauku atbalsta dienesta mājas lapu www.lad.gov.lv/; www.ldc.gov.lv/- 

lauksaimniecības datu centrs mājas lapu u.c. iegādājās preces, pasūtīta biļetes uz 

pasākumiem, aviobiļetes. 

     Plašs jauno informācijas tehnoloģiju un iekārtu piedāvājums tehnoloģiju tirgū 

samazinājis pieprasījumu pēc bibliotēkas datortehnikas un interneta pakalpojumiem. 

Tas savukārt radījis vēl nebijušu precedentu, kad aizvien biežāk bibliotēkā ierodas 

seniori ar personīgo datortehniku, lai saņemtu palīdzību tehniskos jautājumos. Iespēju 

robežās to arī nodrošinām. Balvu Centrālā bibliotēka organizē  apmācības dažāda 

gadagājuma apmeklētājiem. 2015.gadā interneta lasītavā reģistrētas - 128 apmācības. 

Pie šīm pieskaitāmas individuālas īslaicīgas apmācības, par konkrētu  darbošanos  

interneta vidē, dokumenta izstrādē, izdrukā veicamām darbībām. Īpaši bieži 

apmācījām klientus darbā ar  internetbanku, Latvenergo līgumu slēgšanā,  veikt 

norēķinus par komunālo pakalpojumiem. Papildus ikdienas īslaicīgajām apmācībām, 

Balvu CB  organizēja dažādus pasākumus e-pakalpojumu izmantošanas apguvē. 

5.martā -  apmeklētāji apguva Swedbank Internetbankas darbību. 

25.martā - Bibliotēkas datorspeciālists pirmskolas iestādes “Sienāzītis” pedagogiem 

vadīja nodarbības  par jaunās paaudzes  datu nesējiem, to izmantošanu, videoklipu 

veidošanu un digitālo fotogrāfiju apstrādi, skaņu un animācijām prezentācijās un 

Linux pārlūkprogrammas lietošanas pamatus.  
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26.martā visu dienu iesaistot vairākus bibliotēkas darbiniekus mācījām praktiski 

darboties  e-vidē  - e-pasts, Latvenergo, internetbanka, rēķini, maksājumi, skaitītāju 

rādījumu iesniegšana u.c. 

     Sākot ar 1.oktobri, ceturtdienas Balvu CB pasludināja par individuālajām e-

pakalpojumu konsultāciju dienām. Pēc konstatētā fakta, ka daudz bibliotēkas 

apmeklētāji nespēj paši ielogoties internetbankās, lai veiktu izdrukas un maksātu 

rēķinus. Mēģinājām iedrošināt ar sekojošu aicinājumu vietējā laikrakstā “Vaduguns”, 

Pašvaldības mājas lapā, Pensionāru biedrības sanāksmē, novada ziņās, portālā 

“draugiem.lv”  utt. 

 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums 

 

     Bibliotēku mērķis ir nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību tuvāk darba 

vai dzīves vietai.  Lai  apmierinātu  ikvienu  lasītāja  pieprasījumu,  bibliotēkas  

apmeklētājiem  tiek  piedāvāta iespēja pasūtīt grāmatas no republikas lielākajām 

bibliotēkām,  Balvu reģiona publiskajām un skolu bibliotēkām. No LNB Viļakas 

novada bibliotēka saņēma 16 iespieddarbus,  Briežuciema pagasta bibliotēka  - 3, 

Balvu CB-2 iespieddarbus. 

SBA izmantojamība pa novadiem (eks.) 

Novads 2014.gads 2015.gads Dinamika 

Baltinavas novads 53 77 +24 

Balvu novads 982 1147 +165 

Rugāju novads 129 50 -79 

Viļakas novads 282 565 +283 

Kopā  1446 1839 +393 
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SBA izsniegums pa bibliotēkām (eks.) 

 

N.p.k. 

Bibliotēka Kopā No citām b-kām 

saņemto 

grāmatu skaits 

Uz citām b-

kām izsniegto 

grāmatu skaits 

1. Balvu Centrālā b-ka 523 66 457 

2 Briežuciema pagasta b-ka 406 364 42 

3. Viļakas novada b-ka 195 53 142 

4. Vecumu b-ka 130 119 11 

5. Bērzkalnes pagasta b-ka 91 50 40 

6. Baltinavas novada b-ka 77 48 29 

7. Upītes b-ka 73 71 2 

8. Žīguru b-ka  64 60 4 

9. Rekavas b-ka 60 12 48 

10. Tikaiņu b-ka 42 28 14 

11. Kupravas b-ka 37 10 27 

12. Tilžas pagasta b-ka 36 28 8 

13. Lazdulejas pagasta b-ka 32 10 22 

14. Krišjāņu pagasta b-ka 27 25 2 
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15. Vectilžas pagasta b-ka 14 11 3 

16. Vīksnas pagasta b-ka 12 10 2 

17. Bērzpils pagasta b-ka 6 1 5 

18. Medņevas b-ka 6 2 4 

19. Skujetnieku b-ka 5 3 2 

20. Lazdukalna b-ka 3 1 2 

21. Balvu pagasta b-ka - - - 

22. Kubulu pagasta b-ka - - - 

23. Rugāju novada b-ka - - - 

 Kopā 1839 973 866 

 

Lai lasītājiem varētu piedāvāt plašāku preses klāstu, Vecumu bibliotēkā tika rasts 

veiksmīgs risinājums – regulāri vairākus žurnālus kā, piemēram, „36,6 C”, „Klubs”, 

„Dārza Pasaule”, „Lauku Avīzes Tematiskā Avīze”, Ilustrētā Zinātne” u. c.  uz laiku 

saņēma SBA kārtā  no Viļakas novada bibliotēkas. 

 

Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām 

vajadzībām 

 
     Iedzīvotāji ar kustību traucējumiem ne visās bibliotēkās var izmantot tās sniegtos 

pakalpojumus, jo nav nepieciešamā aprīkojuma, bet ir pakalpojums – grāmatu piegāde 

mājās. Tāpat  grāmatu piegāde mājās ir iespējama vientuļajiem un slimajiem 

pensionāriem. 

 

Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu pieejamības 

uzlabošanai  

 
     Pēc mutiskajām  aptaujām pagastu bibliotēkās, apmeklētājus apmierina esošais 

darba laiks, jo sestdienās slēgtas arī visas pagasta  iestādes un bibliotēkas pakalpojumi 

nav nepieciešami. Protams, ja gribētu iztapt datorspēļu cienītāju gaumei, tad 

bibliotēkai būtu jābūt atvērtai visu diennakti. Pagastos, kur  bibliotekāres dzīvo tuvu 

bibliotēkai, tad studentiem un citiem interesentiem, kam bibliotēkas pakalpojumi ir 

nepieciešami ārpus darba laika, tie tiek nodrošināti. 
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4.  Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Pārskats sagatavots atsevišķi.  

5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

 

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

citas tīmekļa vietnes 

 
     Balvu reģiona 22 bibliotēkām mājaslapa www.bibliotekas.lv . Arvien aktīvāk 

bibliotēkas veido profilus sociālajos tīklos un reklamē sevi.  

Profili sociālajā portālā draugiem.lv: 

 Krišjāņu pagasta bibliotēkai 

 Tilžas pagasta bibliotēkai 

 Balvu Centrālajai bibliotēkai 

     Sociālajā portālā www.draugiem.lv Balvu Centrālās bibliotēkas lapai 2015.gadā 

bija 1489 unikālie apmeklētāji, kas ir 825 vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. 

Vecākajai mūsu lapas apmeklētājai ir 82 gadi. Attēlā uzskatāmi redzam šīs lapas 

auditoriju. 

 

2015.gada novembrī Balvu Centrālā bibliotēka izveidoja profilu www.facebook.lv. 

Profila apmeklējums ir 13355. Šajā vietnē informācija ir kustīgāka, vairāk apgrozās, 

taču cik patiess ir apmeklējuma rādītājs, īsti spriest nav iespējams. Tas, ka 

bibliotēkām šeit ir jābūt, ir viennozīmīgi.  Arī Žīguru bibliotēkai ir savs profils 

33

182

240

370
393

215

58

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

10-19 gadi 20-29 gadi 30-39 gadi 40-49 gadi 50-59 gadi 60-69 gadi 70-80 gadi

Draugiem.lv bibliotēkas lapas unikālie apmeklētāji
2015.gadā

http://www.bibliotekas.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/


25 
 

www.facebook.com. Lazdukalna bibliotēka ir pieeja sociālajā tīklā www.twitter.com. 

Sekot jaunumiem bibliotēkā var adresē twitter.com/Lazd_biblioteka. 

 2008. gada Viļakas bibliotēkai tika  izveidots emuārs (blogs). Šajā laika posmā 

publicēti 423 raksti un 9 lapās ievietots desmitiem dažādu ziņu. Interneta albumos 

4527 foto bildes. Pirms sešiem gadiem izveidots bibliotēkas twitter konts. Šobrīd 

kontam ir 335 sekotāji. Viļakas novada bibliotēka  Foto bildēs skatāma: 

http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/. 

Statistika liecina, ka katram sociālajam tīklam ir sava auditorija, draugiem.lv lieto 

vidējā un vecākā gadagājuma cilvēki, savukārt, facebook- skolēni, jaunieši un jaunākā 

gadagājuma cilvēki. Katrs portāls, kur bibliotēka ievieto savu informāciju, uzrunā 

apmeklētājus. 

Darbs ar elektronisko katalogu 

 
Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. 

 

Darbs ar elektronisko katalogu skatāms tabulā. 

  Balvu 

Centrālā 

bibliotēka 

Pagastu 

bibliotēkas 

Skolu 

bibliotēkas 

1. Izveidoti Marc ieraksti                             125 6 8 

2. Importēti Marc ieraksti                            1573 46 53 

3. Apstrādāti eksemplāri 4743  877 

4. Apstrādāti eksemplāri (rekat.) 5196 3872 429 

5. Norakstīti izdevumi 2725   

6. Izveidoti autoritatīvie ieraksti                    307   

7. Izveidotas anotācijas 1012   

8. Rezervēti eksemplāri 1206 18  

9. Piešķirti autorizācijas dati 88 10  

10. Paplašinātā meklēšana                           52587 14665 3327 

11. Reģistrēti lasītāji 188 241 23 

12. Rediģēti lasītāji 2234 1239 1664 

 

 

         Reģiona bibliotēku grāmatu krājumu atspoguļojums 

                                    elektroniskajā katalogā (%) 

Baltinavas novada b-ka 49 

Balvu centrālā bibliotēka 100 

Balvu pagasta bibliotēka 41 

Bērzkalnes pagasta b-ka 47 

http://www.flickr.com/photos/vilakabiblio/
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Bērzpils pagasta b-ka 99 

Briežuciema pagasta b-ka 81 

Krišjāņu pagasta b-ka 57 

Kubulu pagasta b-ka 54 

Kupravas b-ka 43 

Lazdukalna b-ka 100 

Lazdulejas pagasta b-ka 33 

Medņevas b-ka 86 

Rekavas b-ka 59 

Rugāju bibliotēka 100 

Skujetnieku b-ka 41 

Tikaiņu b-ka 90 

Tilžas pagasta b-ka 80 

Upītes b-ka 33 

Vectilžas pagasta b-ka 42 

Vecumu b-ka 41 

Viļakas novada b-ka 100 

Vīksnas pagasta b-ka 100 

Žīguru b-ka 68 

 

2015. gada decembrī uzsākta žurnālu elektroniskā izsniegšana Bērzpils pagasta 

bibliotēkā. 

 

Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās elektroniskās 

datubāzes 

 

     2015. gadā visās Balvu reģiona bibliotēkās lietotājiem bija abonētas datubāzes 

Letonika /www.letonika.lv un Lursoft Laikrakstu bibliotēka 

http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html.  Pēc saņemtās apmeklējumu 

statistikas, datu bāzes nav intensīvi izmantotas, tas izskaidrojams ar lauku iedzīvotāju 

vēlmi lasīt preses izdevumus drukātā formātā,  nevis elektroniski., kā arī ar 

apmeklējumu vispārējo samazināšanos.  

     Balvu CB lepnums - Kultūrvēstures datubāze http://www.balvurcb.lv/kb/. To veido 

Balvu CB, aktīvi līdzdarbojoties arī pagastu bibliotēkām.  Joprojām turpinās darbs pie 

datu bāzes papildināšanas. Regulāri tiek rediģēti un  papildināti ar jaunāko 

informāciju agrāk pievienotie ieraksti, tiek gatavoti arī jauni. 2015.gadā datu bāze tika 

papildināta ar 37 jauniem ierakstiem, kas izveidoti veicot lauka pētījumus, tiekoties ar 

cilvēkiem. Sadaļā Folkloras ansambļi, pievienotas 16 jaunas fotogrāfijas, ar tiem,  

kuri piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica 2015”. Pēc viņu uzstāšanās 

apstrādāti 11 video materiāli un pievienoti datu bāzei. Aizvadītajā gadā datu bāzē tika 

izveidotas  trīs jaunas sadaļas: 

http://www.lursoft.lv/laikrakstu_biblioteka.html


27 
 

1. “Lokālās vēstures pētnieki”- šobrīd ir informācija par 20 lokālās vēstures 

pētniekiem jeb novadpētniekiem, kuru sagatavojām KKF projekta rezultātā.  

2. “Nepublicēti novadpētniecības materiāli” . 

3. Decembrī tika pievienota sadaļa “Medicīnas darbinieki”, jo gada ietvaros, kādai 

bibliotēkas lietotājai palīdzot studiju darba pētījumos, sākām vākt informāciju par 

mūsu puses vecākās paaudzes ārstiem. 

 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums 

    2015. gadā Balvu, Rugāju un Viļakas novadu pašvaldībās tika realizēts  projekts 

“Publisko interneta pieejas punktu attīstība”.  Projekta realizācijā  piesaistīts Eiropas 

Savienības Eiropas reģionālās attīstības fonda, Valsts un  pašvaldību finansējums. Tā 

rezultātā tika paaugstinātas novadu pašvaldībās plašākam iedzīvotāju lokam iespējas 

lietot publisko internetu, veicināt piekļuvi piedāvātajiem elektroniskajiem 

pakalpojumiem un informācijai, veicinot iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības 

sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti. 

Balvu novadā projekta  "Publisko Interneta pieejas punktu attīstība Balvu novadā"  

Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/046 bibliotēkās saņemta tehnika: 

- Balvu CB – 7 datori + A3 formāta multifunkcionālā krāsainā iekārta ar 

datortīkla pieslēgumu 

- Balvu pagasta bibliotēkā – 2 datori +  multifunkcionāla iekārta 

- Bērzkalnes pagasta bibliotēkā - 3 datori+ multifunkcionāla iekārta 

- Bērzpils pagasta bibliotēkā - 3 datori+ multifunkcionālā iekārta 

- Briežuciema pagasta bibliotēkā- 3 datori+ multifunkcionālā iekārta 

- Krišjāņu pagasta bibliotēkā – 3 datori + multifunkcionālā iekārta 

- Kubulu pagasta bibliotēkā – 2 datori + multifunkcionālā iekārta 

- Lazdulejas pagasta bibliotēkā- 2 datori+ multifunkcionālā iekārta 

- Tilžas pagasta bibliotēkā- 3 datori, + multifunkcionālā iekārta 

- Vectilžas pagasta bibliotēkā-  3 datori+  multifunkcionālā iekārta 

- Vīksnas pagasta bibliotēkā – 3 datori + multifunkcionālā iekārta 

Šiem datoriem sākta jaunās Windows 10 operētājsistēmas uzstādīšana. 

Tāpat arī Balvu CB administrācijas datoriem sākta pāreja uz Windows 10 

operētājsistēmu. Atjaunināta Centrālās bibliotēkas e- pasta sistēmas servera 

programmatūra. Darbinieku datu drošai uzglabāšanai uzstādīta tīkla datu glabāšanas 

iekārta ar RAID 5 cieto disku masīvu, kas nodrošina datu veselumu arī viena cietā 
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diska atteices gadījumā. Palielināts datortīkla datu pārraides ātrums no 100 MB/s uz 

1GB/s, uzstādot atbilstošās iekārtas.  

     Rugāju novadā realizētā projekta “ Publisko interneta pieejas punktu attīstība 

Rugāju novadā”  rezultātā  3  jaunus datorus  saņēma Rugāju bibliotēka un  3- 

Lazdukalna bibliotēka. 

Viļakas novada bibliotēkas projektā ieguva: 

            - Medņevas bibliotēka- 3 datori+ multifunkcionālā  iekārta un bezvadu 

              interneta PIPP pieslēgumu. 

- Rekavas bibliotēka - 4 datori 

- Upītes bibliotēka- 1 dators 

- Viļakas novada bibliotēka- 6  datori + multifunkcionālā iekārta 

- Žīguru bibliotēka – 2 datori  + multifunkcionālā iekārta  

Kopumā esošo IT infrastruktūru Balvu reģiona bibliotēkās var vērtēt kā labu un 

šodienai atbilstošu. 

6. Novadpētniecības darbs 

 

  Novadpētniecības darbs bibliotēkās ir  tā neatņemama sastāvdaļa. Bibliotēkai, pildot 

kultūrizglītojošās iestādes funkcijas, sava novada, pagasta izpēte ir  ļoti svarīga.    

 Balvu Centrālās bibliotēkas novadpētniecības katalogs 2015. gadā papildināts ar 1581 

ierakstu no avotiem: “Vaduguns” 1995.-1997.g., 2015; “Tāvu zemes kalendārs” 

(2012.-2015.), „Olūts” u.c. 

Izveidotas 3 virtuālās izstādes: 

“Jaunākie izdevumi novadpētniecības lasītavā (2013.-2014.g.)”; 

“Balvu reģiona kolektīvi festivālā “Baltica 2015”; 

“Mācītājs – koktēlnieks Antanas Rimavičius (1865-1933)”. 

     16. oktobrī Balvu Sakrālās kultūras centrā tika atklāta Balvu Novada muzeja 

veidotā izstāde par godu koktēlniekam un mācītājam Antonam Rimovičam, kurā 

uzstājās Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja Ruta Cibule ar stāstījumu par to, kā 

A.Rimoviča personība atklājas bibliotēkā pieejamajās publikācijās: periodikā, 

grāmatās, audiovizuālajos materiālos, elektroniskajā vidē. Pasākuma laikā bija iespēja 

ielūkoties publikācijās no 37 izdevumiem, kas ir pieejami Novadpētniecības lasītavā 

un kas atklāj Antona Rimoviča personību. Gatavojoties pasākumam, novadpētniecības 
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katalogs tika papildināts ar ierakstiem (+20), papildināta un sistematizēta jauna 

materiālu kopa “Antons Rimovičs” (publikācijas no periodika.lv u.c.). Tāpat arī 

bibliotēkas mājas lapā tika izveidota sadaļa “Latvijai-100”. Tajā ievietota informācija 

par Antonu Rimoviču - Balvu miestiņa dibinātāju. 

     Pārskata gadā novadā tika izveidota darba grupa Barikāžu 25 gadu atceres 

grāmatas izdošanai. Bibliotēkas pienesums šīs grāmatas tapšanā – atlasīti materiāli un 

izveidots apkopojums par 1991.gada Barikādēm. Tajā ietilpst 30 raksti, kas publicēti  

laika posmā no 1991.gada 12. līdz 31.janvārim laikrakstā “Vaduguns”. 

 Interneta pieejas punktā  kopā ar medicīnas koledžas studenti vāktie materiāli 

par Balvu ātrās medicīniskās palīdzības vēsturi tika apkopoti  mapē “Medicīna 

Balvos” un pievienoti Kultūrvēstures datu bāzei.   

 Sakarā ar bijušā Balvu rajona Rugāju pagasta Baldoņu ciema iedzīvotāju 

tikšanos,  no periodika.lv savāktas publikācijas, iedzīvotāju ilustratīvais 

materiāls un apkopots mapē Vēsturiskas ziņas. Šo materiālu  Balvu CB  

direktore prezentēja Baldoņu ciema salidojuma pasākumā. 

Pagastu bibliotēkās joprojām regulāri tiek strādāts pie bibliotēkas novadpētniecības 

krājuma esošo mapju papildināšanas un jaunu veidošanas. Aktīvs un regulārs darbs 

pie novadpētniecības materiālu vākšanas un apkopošanas tiek veikts Bērzpils pagasta 

bibliotēkā. Pēc telpu remonta, bibliotēkā iekārtoti telpas daļa, kur savu vietu atrada 

novadpētniecības literatūra un novadpētniecības materiālu mapes.  Daži piemēri no 

bibliotēkas darba novadpētniecības jomā: 

 novadpētniecības darbs, izmantojot Latviešu folkloras krātuves 

http://garamantas.lv krājumus. Novadniece Kristīne Pokratniece, kura  strādā 

Latviešu folkloras krātuvē, ieskenējusi bērzpilieša C. Apšenieka pierakstīto 

folkloru 1926.-1927. gadā, kas savā laikā ir bijusi iesniegta folkloras krātuvē. 

Materiālus izdrukāju, iesienu mapītē, pievienoju satura rādītāju, un no 

bibliotēkas materiāliem pievienoju C. Apšenieks dzīvesstāstu. C. Apšenieka 

dzīvesstāstu iesniedzu arī Latviešu folkloras krātuvei, jo viņiem nav tuvāku 

ziņu par C. Apšenieku; 

 Bibliotēkā ciemojas Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne, 

apkopoja jaunāko informāciju un  materiālus par pedagogu, sportistu, Triju 

Zvaigžņu ordeņa kavalieri Juri Vaskinoviču ( 1927-2015). 
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 Gatavojoties  Bērzpils vidusskolas 65. gadu jubilejai, iesāku apkopot 

novadpētniecisku informāciju par skolotājiem, kas strādājuši un strādā 

Bērzpils vidusskolā. Apkopoju A. Eglāja dzeju par Bērzpils skolu.   

Krišjāņu pagasta bibliotēkā novadpētniecības darbs par Krišjāņu pagasta vēsturi tika 

veikts kopā ar Krišjāņu pamatskolas skolēniem un skolotājiem. Interesenti vāca 

fotogrāfijas un intervēja vecākos pagasta  iedzīvotājus. Kopā tika izveidotas četras 

prezentācijas-par Krampiņu ciemu, par Mežupi, par Žogu ciemu un Krišjāņu pagasta 

centru. Prezentācijas var apskatīt Krišjāņu pamatskolā un pagasta bibliotēkā. 

2015.gadā Krišjāņu pagasta svētkos, kas notika 16.maijā tika apstiprināta un pirmo 

reizi izskanēja pagasta himna ,,Savam pagastam”. Tagad himnas notis un vārdi 

glabājas  novadpētniecības plauktā atsevišķa mapē. 

Baltinavas novada bibliotēka lepojas ar savu novadnieku Aldi Bukšu, kas 2015. gadā 

ienāca literatūrā ar savu romānu “Parādu piedzinēji”. Bibliotekāre savāca visu 

pieejamo informāciju un iekārtoja jaunu novadpētniecības mapi. 

Akcijas „Satiec savu meistaru!” meistardarbnīcās, kas notika  Baltinavas novada 

muzejā, tika  sagatavots  un nolasīts literatūras apskats „Pūra lādes”. Pirms pasākuma 

kopā ar audēju pulciņa meitenēm pētītas pūra lādes, raksti uz lādēm , kādas formas un 

lieluma lādes bija senos laikos, meklēti ticējumi, tautas dziesmas par pūra lādēm, kā 

arī uzrunāti cilvēki, kuriem ir vecās pūra lādes, nofotografēt tās. 
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UNESCO nedēļas ietvaros kopā ar muzeja vadītāju A. Keišu un audēju pulciņa 

vadītāju I. Gabrāni tika uzrunāts prāvests St. Prikulis, lai varētu veikt pētījumu par 

procesiju karogiem Baltinavas Romas katoļu baznīcā. Noslēguma pasākumā prāvests 

pastāstīja klātesošajiem par altārgleznām, to nozīmi baznīcā, kā arī par procesiju 

karogiem, vēlāk pie tējas vecākās paaudzes sieviņas pastāstīja kā viņas piedalījušās un 

piedalās procesiju gājienos, kādi apģērbi ir pie katra karoga un citus interesantus 

stāstus. 

Lazdukalna bibliotēkā 2015. gadā skolēni  projektu nedēļā veica pētījumu par 

demogrāfisko stāvokli Lazdukalnā. 2. klase projektu nedēļā izmantoja mapi “Hokejs 

Lazdukalnā”. Sporta dzīves organizētājs izmantoja mapi par hokeju Lazdukalnā, lai 

apzinātu hokeja rašanās pirmsākumus ciemā. Rugāju tūrisma  centra vadītājai  

sagatavoti un nosūtīti materiāli par partizānu pieminekli Slavītēs un Benislavas ciema 

nosaukuma rašanos. Balvu Centrālajai bibliotēkai nosūtīti materiāli par novadnieci 

Lolitu Lūsi. 

Viļakas novada bibliotēkas darbinieki, turpinot 2014. gadā iesākto sava novada  

kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti, pavasarī devās  uz Susāju pagasta ‘’Tepenīcu’’, 

kur atrodas senlietu muzejs ‘’Cīrulīši’’’. Muzeja īpašnieks Dzintars Dvinskis izrādīja  

un pastāstīja  par savu senlietu un motociklu kolekciju. Rudens pusē  novada 

bibliotekāri ciemojas Susāju pagasta Eglavas ciemā pie mežsaimniecības un senlietu 

kolekcijas ‘’Mežābeles” īpašnieka, LLA mežsaimniecības fakultātes absolventa Alda 

Pušpura. Aldis  pastāstīja par Egļavas mežniecības vēsturi, parādīja foto galeriju ar 

bijušajiem Egļavas mežniecības mežziņiem, iepazīstināja ar  dažādiem meža 

darbarīkiem, koku sēklām. Novembrī novada bibliotekāri kultūrvēstures studiju 

ietvaros apmeklēja Rekavas un Upītes bibliotēkas, Upītes kultūrvēstures muzeju un 

Tautas namu. Gada laikā  Viļakas novada bibliotēkas izstāžu zālē interesentiem bija 

iespēja iepazīt Viļakas novada visu  pagastu rokdarbnieču darbus.  

     2015. gadā Viļakas novada bibliotēkas lasītavā iekārtota jauna mape ‘’Kalpojot 

Dievam un cilvēkiem’’ – par katoļu garīdzniekiem Viļakas novadā. Sagaidot mūsu 

valsts simto dzimšanas dienu, sākti vākt materiāli par notikumiem un personībām, kas 

veicinājuši Latvijas valsts izveidi, par tiem Latgales dēliem, kuri cīnījās par vienotu 

Latviju un brīvību. Materiāli sākti apkopot mapē ‘’Ceļā uz Latvijas valsts simtgadi”.   

Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzei tika sagatavoti materiāli un digitalizētas 

fotogrāfijas par Viļakas pilsētas vadītāju Vandu Borisovu. Novadpētniecības datubāze 

papildināta  ar 167 ierakstiem  no izdevuma ,,Viļakas novadā’’. 
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     Upītes bibliotēkas  vadītāja  divreiz gadā, sadarbībā ar Ontana Slišāna 

kultūrvēstures muzeju, kopā ar bērniem veic pārgājienus pa kultūrvēsturiskajām 

vietām, tiekas ar novadniekiem un veic kultūrvēsturisko vietu sakārtošanu. 2015. gadā  

folkloras kopa “Rekavas dzintars” svinēja pastāvēšanas 20 gadu jubileju un bibliotēkā 

gandrīz visu gadu bija skatāma fotogrāfiju izstāde un apkopota pieejamā informācija.  

Žīguru bibliotēkas novadpētniecības materiālu klāstu 2015. gadā papildināja 

informācija par  vietējo dzejoļu autori  Aelitu Bukovsku.  Decembrī, sadarbojoties ar 

Žīguru pamatskolu,  bibliotēkas vadītāja piedalījās latviešu valodas un literatūras 

stundā, lai pastāstītu skolēniem par Pīteri Miglinīku. Bibliotēkā bija iespēja apskatīt 

izstādi veltītu P. Mīgliniekam.  

    Visaktīvāk novadpētniecības materiālus pieprasa skolēni projektu nedēļās, tāpat arī 

dažādu citu projektu dalībnieki, studenti, novadpētnieki.     

     27. februārī Balvu Novada muzejā  notika tikšanās ar Latviešu folkloras krātuves 

darbiniekiem. Pēc semināra vairākas reģiona bibliotēkas ielūkojās http://garamantas.lv 

krājumos, lai meklētu materiālus par savu  novadu un pagastu. 

     Novadpētniecības darbam bibliotēkās būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Materiāli, 

kas atrodas mapēs, jādigitalizē, lai arvien vairāk pieeja dažādiem novadpētniecības 

resursiem tiktu  nodrošināta attālināti. 

7. Projektizstrāde 

 

     2015.gadā Balvu Centrālā bibliotēka realizēja  četrus  projektus un piedalījās viena  

projekta izstrādē:  

1) VKKF atbalstītais projekts “Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzes 

papildināšana – Novadpētnieki” -  420,00 EUR.  

Projekta mērķis- apkopot informāciju par novadpētniekiem - entuziastiem Balvu, 

Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados. Parasti tie ir cilvēki, kuri vāc un apkopo 

materiālus par savas tuvākās apkārtnes notikumiem, iestādēm, personībām, par 

bijušajiem kolhoziem un padomju saimniecībām, arī savas dzimtas piederīgajiem. 

Projekta laikā izveidota jauna sadaļa Kultūrvēstures datu bāzē, kur šobrīd pievienota 

informācija par 20 novadpētniekiem jeb lokālās vēstures pētniekiem. Informācija 

papildināta ar 38 fotoattēliem. 

http://garamantas.lv/
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2) VKKF projekts ”Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem” – 

530,00 EUR. 

Projekta ietvaros tika organizētas piecas  lektorija nodarbības ar sekojošiem lektoriem 

un viņu piedāvāto tēmu izvērsumu -  

 Dr.philol. Valentīns Lukaševičs. Ievirze: Pliekšāns - Rainis. Personības 

veidošanās. No Tadenavas līdz Jasmuižai.    

 - Mg.philol. Gaida Jablovska. Ievirze: Raiņa jaunība Vitebska. 

Slobodska.  Raiņa sarakste ar māsu Līzi   Rodrigo Rikarda un Gaidas 

Jablovskas filma “Aspazija”. 

 Dr.philol. Jānis Zālītis. Ievirze: Jāņa Ziemeļnieka, Raiņa un Aspazijas radošās 

sadarbības un personīgo attiecību atklāsme.  

 Brīvmākslinieks Pēteris Draguns  Ievirze: dziesmas ar Raiņa vārdiem,  arī paša  

dzeja.  

 Dr.philol. Angelika Juško – Štekele.  Ievirze: Rainis un latgaliešu folklora.  

 Dr.philol. Gundega Grīnuma. Ievirze: Raiņa un Aspazijas Šveices periods. 

Vērtējošs atskats uz Raiņa un Aspazijas gadu.  

Katra lektorija nodarbība ilga 5-6 stundas. Tajās piedalījās 33 Ziemeļlatgales kultūras 

un izglītības darbinieki. Noslēgumā lektorija dalībnieki saņēma Balvu novada 

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes apliecinājumu par apmeklējumu, katram 

individuāli uzrādot noklausīto stundu skaitu un tēmas. Projekta gaitā iegūtās zināšanas 

un emocijas uzskatām par būtisku ieguldījumu Ziemeļlatgales kultūras un izglītības 

darbinieku profesionālajā un intelektuālajā izaugsmē. 

3) VKKF projekts "Tu raksti, es lasu! - 5"- 120,00 EUR. 

Projekta ietvaros notika tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli, kas aizritēja Aspazijas 

jubilejas noskaņās. Lugas “Aspazija. Personīgi” autore ļāva ieskatīties darba un 

izrādes tapšanas procesā, savās sajūtās par Aspaziju. Šādas tikšanās ar autoriem 

lasītājus bagātina un rosina lasīt. 

4) 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” 

- 1 032,99 EUR  

Projekta ietvaros iegādāts jauns aprīkojums Balvu Centrālās bibliotēkas Bērnu 

stūrītim, kurā bērni un jaunieši pavada brīvo laiku. Jaunais aprīkojums - televizors, 
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DVD atskaņotājs, mūzikas centrs un sēžam maisi sniedz apmeklētājiem iespēju baudīt 

saturīgu un kvalitatīvu kino, kā arī kvalitatīvi atskaņot mūziku. Bērni un pusaudži 

labprāt uzturas pilnveidotajā vidē, palielinās Bērnu stūrīša apmeklētāju skaits, 

apmeklētāji caur kino ieinteresēti izmantot arī citus bibliotēkas sniegtos 

pakalpojumus. Līdz ar to palielinās bibliotēkas pakalpojumu lietotāju skaits. 

5) piedalījāmies pašvaldības projekta sagatavošanā "Publisko Interneta pieejas punktu 

attīstība Balvu novadā" – 6918,81 EUR. 

Lietotājiem pieejamo datoru klāsts papildinājās ar septiņiem datoriem, kas nomainīja 

novecojušos datorus ar vairs neatbalstīto Windows XP sistēmu. Publiskajā Internet 

pieejas punktā uzstādīta jaudīga A3 formāta multifunkcionālā krāsainā iekārta ar 

datortīkla pieslēgumu. 

 Medņevas bibliotēka realizēja Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu „Mazā 

lasītāja tikšanās ar dzejnieku”,  saņemts atbalsts 250.00 EUR. Aprīlī Viduču 

pamatskolas jaunāko klašu skolēni un pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” bērni 

tikās ar dzejnieci Inesi Zanderi, maijā – ar dzejnieku Uldi Ausekli.  

 Tilžas pagasta bibliotēka 2015. gadā tika uzrakstīja projektu “Kļūsti erudīts caur 

grāmatu pasauli” un iesniedza Rietumu bankas Labdarības fonda projektu konkursam 

“Sprīdis labākai dzīvei 2015”. Projekts neguva atbalstu. 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

 
     Balvu Centrālā bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka turpināja darbu ar 22 

publiskajām  bibliotēkām, nodrošinot pārraudzību pār  galvenajiem  darba  virzieniem  

reģiona  bibliotēkās,  organizējot  profesionālās  pilnveides pasākumus, nodrošinot 

profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp reģiona bibliotēkām, veicinot katras 

bibliotēkas tālāku attīstību. 

Balvu Centrālās bibliotēkas organizētie  profesionālās pilnveides pasākumi 

2015.gadā 

N.p.k. Norises vieta, 

laiks 

Organizētājs Pasākuma nosaukums Dalībnieki, 

stundu skaits 

1. Balvu Centrālajā 

bibliotēkā 

19.03. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

4 stundas 
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2. Balvu Centrālajā 

bibliotēkā 

19.05. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

4 stundas 

3. Cēsu Centrālajā 

b-kā, Priekuļu 

pagasta bibliotēkā 

 

16.06. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Kultūrvēsturiskās studijas  Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

4.  Balvu Centrālajā 

bibliotēkā 

19.09.,24.10., 

14.11.,28.11., 

5.12. 

  

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Lektorijs Ziemeļlatgales 

kultūras un izglītības 

darbiniekiem (5 lekcijas 

par Aspaziju un  Raini) 

Balvu reģiona 

kultūras 

darbinieki, t.sk. 

bibliotekāri, 

25 

akadēmiskās 

stundas 

5. Balvu Sakrālās 

kultūras centrā 

27.10.  

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

4 stundas 

6. Balvu Centrālajā 

bibliotēkā 

10.12. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem  

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki, 

5 stundas 

 

Balvu Centrālās bibliotēkas organizētajos semināros apskatītie temati: 

1.  Bibliotēku darba pārskatu sagatavošana un teksta atskaišu kvalitāte; 

2. Bibliotēku nozares aktualitātes; 

3. Bibliotēku akreditācija;  

4. Jaunāko un projektā iegūto grāmatu apskati; 

4. Garīdznieks, mākslinieks – kokgriezējs Antons Rimovičs; 

5. Windows 8.1 un Libre Office programmatūra;   

6. Aktualitātes darbā ar  BIS Alise; 

7. Dažādi organizatoriski jautājumi.  

Semināros notika tikšanās ar grāmatu autorēm Ingu Ābeli un Sanitu Reinsoni.  

Semināru  programmās iekļautie  temati : 
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1. Baltinavas  novada izpēte  (Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors); 

2. Jaunās  tehnoloģijas: ikdienai un darbam (Nadežda Pizika, Balvu Valsts ģimnāzijas 

direktora vietnieks informācijas un tehnoloģiju jautājumos) 

2015. gada vasarā  Balvu CB organizēja Kultūrvēsturisko studiju braucienu uz  

Cēsīm, apmeklējam Cēsu Centrālo bibliotēku, Priekuļu pagasta bibliotēku, Valsts 

Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu, Tēlnieku Jansonu dzimtās mājas ,,Siļķes”. 

     Balvu CB metodiķe regulāri uztur sakarus ar pagastu bibliotēkām ar e-pasta 

starpniecību: informē par semināriem, kursiem, informē par svarīgākajiem 

notikumiem, izsūta bibliotēkām izdevniecību jaunumu sarakstus, kalendārus par 

svinamām dienām. Bibliotekāres savos pārskatos raksta ”Pārsūtītā  informācija ir ļoti 

noderīga, jo pašai bibliotekārei katru dienu  nav jāmeklē mājas lapās jaunākā 

metodiskā informācija, kas  ekonomē darba laiku. Kopīgie visu novadu bibliotekāru 

semināri ir interesanti Daudz ierosmes darbam dod bibliotekāru dalīšanas pieredzē 

par notikušajiem pasākumiem, darba pieredzi, Balvu CB grāmatu apskati”. 

     Reģiona bibliotēku darbiniekiem sniegtas konsultācijas par bibliotēkas krājuma 

pārbaudi, norakstīšanu, seriālizdevumu uzskaiti, lasītāju, interneta lietotāju 

reģistrācijas uzskaiti, par Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšanu, par datu bāzes 

Lursoft laikrakstu bibliotēkas, Letonika lietošanu, kopkatalogu, rekataloģizāciju u.c. 

Apkopota informācija konkursam „Lielā lasītāju balva”, bibliotēkās veiktas aptaujas 

un datu apkopošana par dažādām bibliotekārā darba jomām, kuras iesniegtas Kultūras 

ministrijai, LNB Bibliotēku attīstības centram,  Kultūras informācijas sistēmu centram 

u.c.   Gads kā parasti sākās ar gada pārskatu saņemšanu no reģiona bibliotēkām par 

darbu iepriekšējā gadā, statistikas datu apkopošanu, darba analīzi, teksta pārskata un 

prezentācijas veidošana par darbu visās reģiona bibliotēkās, pārraudzība par datu 

pievienošanu un kvalitāti Latvijas Digitālajai Kultūras kartei. 2015. gadā vairāki 

Balvu CB speciālisti 1-2 reizes apmeklēja reģiona bibliotēkas. Apmeklējumu  laikā  

sniedzām  konsultācijas  dokumentu  sakārtošanā,  pārrunājām  par  bibliotēku 

pakalpojumiem, ieteicām, kā uzskatamāk reklamēt bibliotēkā notiekošo, pārbaudījām 

krājuma fizisko stāvokli,  telpu  funkcionalitāti,  kā  arī  sniedzām  ieteikumus  darba 

uzlabošanai, pakalpojumu tālākai attīstībai. Katrā bibliotēkā tiek aizpildīta 

apmeklējuma lapa 2 eks, kurā atzīmējam izdarīto un ierakstam ieteikumus. Gada 

nogalē, sakarā ar bibliotēkas vadītājas maiņu Vīksnas pagasta bibliotēkā, Balvu 
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Centrālās bibliotēkas darbinieki izbrauca uz pagasta bibliotēku, lai apmācītu jauno 

darbinieci par bibliotēkas dokumentāciju, par lasītāju apkalpošanu,  krājuma 

kārtošanu, pirmajām iemaņām darbā ar BIS Alise, par bibliotēkas mājaslapu, darbu ar 

bērniem, tai skaitā „Bērnu un jauniešu žūrija”. 2015.gadā  Balvu Centrālo bibliotēku 

kā prakses vietu izvēlējās trīs kolēģes no Balvu reģiona: Krišjāņu pagasta bibliotēkas 

vadītāja Sanita Sinele, Viļakas novada bibliotēkas darbinieces Sandra Dvinska un 

Regīna Dūna. Bibliotekāres  mācījās LNB Mācību centrā 240 stundu programmā 

„Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. Prakses vadītāja bija  Balvu CB 

metodiskā darba un komplektēšanas nodaļas vadītāja Anita Zača, praktikantes 

vairākās dienās  iepazinās ar Balvu Centrālās bibliotēkas darbību visās bibliotēkas 

nodaļās. 

Viļakas novada bibliotēka ir kļuvusi par Viļakas novada bibliotēku tīkla vietējo 

sadarbības centru, kas organizē dažādas aktivitātes sava novada bibliotekāriem.  

2015. gadā  Rugāju bibliotēka  sagatavoja dokumentu “Bibliotēkas uzskaites iekšējo 

datu    aizsardzības noteikumi”, ko apstiprināja Rugāju novada dome. Rugāju novada 

bibliotēkas  vadītāja Anita Magina nodod jaunāko un aktuālāko informāciju par 

notikumiem novadā sava novada bibliotēkām.  

 

LR Kultūras ministrija, Latvijas Bibliotēku padome, Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, SIA Tieto Latvia, Kultūras informācijas sistēmu centrs u. c. iestādēm 

 
    2015. gadā saņēmām LNB izstrādāto konsultatīvo materiālu “ Uzziņu klasifikācija 

un uzskaite bibliotēkā: teorija, ieteikumi, pieredze”. Šī materiāla saturu aprobējam 

reģiona bibliotekāru seminārā un arī Balvu CB sanāksmē. Paldies LNB Bibliotēku 

attīstības centra darbiniekiem  par sniegtajām konsultācijām, uzziņām, rīkotajiem 

semināriem, kā arī dāvināto un VKKF projektos atbalstīto grāmatu eksemplāru  

sadali. Priecājamies un labprāt izmantojam iespēju  piedalīties  KISC piedāvātajos  

vebināros. Interesanta pagājušajā gadā bija Latvijas  Bibliotekāru konference, kur 

piedalījāmies Ideju tirgū,  iepazinām kolēģu piedāvājumu. Balvu CB Alises 

administratore piedalījās vairākos  SIA Tieto Latvia organizētajos semināros, kur 

uzzināja jaunumus darbā ar Alisi. 
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9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 

     Telpu stāvoklis lielākajā daļā Balvu reģiona bibliotēku ir labs un uzlabošanas 

pasākumi bija nepieciešami tikai dažās bibliotēkās. 

Bērzpils pagasta bibliotēkā 2015. gada augustā – septembrī notika remonts, kad tika 

ielikti jauni plastmasas logi, metāla ārdurvis, uzlikts jauns tualetes pods, jauna izlietne 

ar krāniem, veikta griestu un sienu pārkrāsošana, logiem pieliktas žalūzijas. Telpa 

tagad izskatās daudz mūsdienīgāk un patīkamāk. Pie tam bibliotēkai tika ierādīta 

arhīva telpa skolas internāta ēkā, tāpēc bibliotēkā atbrīvojās stūrītis, kur varēja 

iekārtot un noformēt Novadpētniecības lasītavu. Arī Bērnu literatūras krājuma zona 

palika brīvāka un pieejamāka. 

 

Bērzpils pagasta bibliotēka 

 

 

2015 gada  maijā izremontēja vienu Tikaiņu bibliotēkas telpu 1. stāvā, uz kuru 

pārvietoja  daiļliteratūras krājumu. Tika izgatavoti deviņi jauni koka plaukti.  
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Iekārtas, aprīkojums, apstākļi 

 

Balvu Centrālajā bibliotēkā tradicionāli katra gada vasaras mēnešos tiek veikta 

kabinetu, abonementu un lasītavu pārkrāsošana, atbilstoši tā brīža vajadzībām. 

2015.gadā tika veikts arī jumta notekcauruļu remonts un tīrīšana.  Visiem pirmā stāva 

darbiniekiem tika iegādāti apsildāmies kāju paklāji, lai laiks pirms apkures 

pieslēgšanas iestādē būtu patīkamāks. Pieaugušo un bērnu abonementos tika uzlabots 

apgaismojums, nomainīti 2 darbinieku krēsli un 6 krēsli bērnu interneta pieejas 

punktā. Trijās telpās (interneta zālēs bērniem un pieaugušajiem, kā arī datorspeciālista  

kabinetā) tika iekārtotas gaisa apmaiņas sistēmas, kas būtiski uzlaboja lietotāju un 

darbinieku darba apstākļus. Iegādāta un darbojas tīkla datu glabāšanas iekārta, kas 

būtiski uzlabo darbinieku datu drošību. Ar mākslas skolas audzēkņu palīdzību, 

realizējot viņu vasaras prakses uzdevumus, pretī pieaugušo abonementam pa logu 

redzamā ķieģeļu  siena  tika izkrāsota priecīgās krāsās un jaukā ornamentā. 

Lazdukalna bibliotēka iegādājās divus datorgaldus. Lai iebraucējiem būtu vieglāk 

atrast bibliotēkas ēku, pie bibliotēkas tika uzstādīta norāde – Lazdukalna bibliotēka. 

Izgatavotas jaunas bibliotēkas nosaukuma un darba laika planšetes, novietošanai pie 

bibliotēkas ārsienas. 
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Bērzkalnes pagasta bibliotēkā notika remonts, kurā bibliotēkā  uzstādīja iekaramos 

griestus, izveidoja  jaunu, efektīvāku apgaismojumu, nokrāsoja  grīdu. 

Krišjāņu pagasta bibliotēkai 2015. gada nogalē iegādāts laminētājs. 

2015.gadā Briežuciema pagasta bibliotēkā nopirkti 5 lasītavas krēsli, 1 biroja krēsls 

un biroja skapis ar stūra  plauktu. 

 

 

 

 

Vectilžas pagasta bibliotēka 2015. gadā  iegādājās  jaunu lasītavas galdu, nopirka 

žalūzijas logiem, kā arī uz vienas bibliotēkas sienas tapa zīmējums (6m2) ar pasaku 

varoņiem. 

 

 

Žīguru bibliotēkā pārskata gadā abonementa telpā pārkrāsoja grāmatu plauktus. 

Izmantoti vienpusīgi sienas plaukti. Tagad tajos ir izvietota nozaru literatūra. Sakarā 

ar to, ka pēc norakstīšanas iespieddarbu skaits ir samazinājis, atbrīvojās vieta 

plauktos. Grāmatu fondu  izvietoja tā, ka tagad abonementa telpā ir plašāka vieta starp 

plauktiem un arī bērnu zona kļuvusi daudz plašāka. Tas atvieglo lasītājām atrast 

vajadzīgo literatūru, bet bērniem lielākas iespējas pavadīt laiku kopā. Lasītavā ir 

izvietoti galdi gan lieliem, gan maziem lasītājiem. 



41 
 

 

Tika iegādāts jauns plaukts enciklopēdijām. Bērnu zonā ievietots lielāks galds, pie 

kura vienlaikus var atrasties 5 – 6 bērni. 

Medņevas bibliotēkā iegādājās jaunu griestu  lampa abonementā, nomainīja linoleju 

koridorā, pārkrāsoja durvis.                                                                                                             

Rekavas bibliotēkā iegādāta digitālā fotokamera.                                                            

Vecumu bibliotēkā ierīkots papildus apgaismojums.                                                       

Upītes bibliotēkā- ierīkoja ugunsdrošības sistēma. Veikts kosmētiskais remonts 

koridorā: nolakoti griesti un sienas, noflīzēta grīda. Tika salabots ieejas slieksnis, un 

nojaukta 1 krāsns. Uzstādīta norāde.                                                                       

Pēc remonta Rugāju bibliotēkā  aizvadītajā gadā veica  labiekārtošanas darbus. SIA 

“Jaunais Jumis’ izgatavoja  mēbeles bibliotēkas vajadzībām. Bērnu un jauniešu 

grāmatas iegūla jaunos plauktos. Bērnu lasītavai tika izgatavots galds, arī lasīšanas 

stūrītis tika papildināts ar jaunu galdu.  Tāpat tika izgatavotas norādes uz plauktu 

galiem.  Ceļu uz bibliotēku norāda jauns norādes stabs.  Kopā bibliotēkas aprīkošanai 

iztērēti 472 eiro. Lai bibliotēkas telpas būtu mājīgas, tika izgatavoti dekori,  tika 

apgleznotas bērnu lasītavas sienas. Noformēšanai tika iztērēti 85 eiro. 

10. Bibliotēkas personāls 

 

Personāla mainība 

 
Darbinieku skaits nav mainījies, bet notikusi personāla mainība. 2015. gada februārī 

notika izmaiņas Balvu novada Tilžas pagasta bibliotēkā - uz laiku (bērna kopšanas 
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atvaļinājums līdz 1,5 gadu vecumam) bibliotēkas vadītājas Ilzes Pugačas vietā strādā 

Olga Avotiņa un uz nepilnu slodzi Baiba Vilkance. 

Bibliotekāres slimības dēļ, divus  mēnešus slēgta bija Rugāju novada Lazdukalna 

bibliotēka, bet četrus mēnešus bibliotēkā strādāja aizvietotāja uz pusslodzi. 

Balvu novada Vīksnas pagasta bibliotēkā gada nogalē  darba attiecības pārtrauca 

līdzšinējā bibliotēkas vadītāja Māra Melne, no 1. decembra par  bibliotēkas vadītāju 

strādā  Gunita Kiseļova.  

 

Darbinieku izglītība, profesionālā pilnveide, izglītojoši pasākumi 

   Viena no ikdienas darba sastāvdaļām ir darbinieku tālākizglītība, kas ļauj saredzēt 

arvien jaunas iespējas darba pilnveidošanai.  

Balvu reģiona  bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides un aktivitāšu pasākumi 

2015. gadā 

N.p.k. Norises vieta, 

laiks 

Organizētājs Pasākuma nosaukums Dalībnieki, stundu 

skaits 

1.  LNB Mācību 

centrā 

2014/2015.g. 

LNB Mācību centrs Profesionālās pilnveides 

programma ”Informācijas 

un bibliotēku zinību pamati” 

Regīna Dūna  

(Viļakas novada 

bibliotēka) 

Sandra Dvinska 

(Viļakas novada 

bibliotēka) 

Sanita Sinele 

(Krišjāņu pagasta 

bibliotēka) 

240 stundas 

2. 13.02. 

Rugāju novadā 

Rugāju novada 

pašvaldība 

Lekcija  “Kā izprast jebkura 

tipa cilvēkus” 

Rugāju novada 

bibliotēku darbinieces 

 

3st. 

3. Balvu novada 

muzejā 

27.02. 

Balvu Novada 

muzejs 

Seminārs  par 

Ziemeļlatgales folkloras 

vākumu pieejamību 

Latviešu folkloras krātuvē   

Balvu reģiona 

bibliotēku darbinieki 

3 st. 

4. 28.02 

Ķīpsala, Rīga 

LNB Bērnu 

literatūras centrs 

Lasīšanas veicināšanas 

programmas “Bērnu- 

Jauniešu- Vecāku žūrijas 

2014” Lielie lasīšanas 

svētki. 

Inese Supe  

(Balvu CB) 

3 st. 

5. 05.03. Viļakas novada Viļakas novada bibliotēku 

darbinieku seminārs notika 

Viļakas novada 
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Viļakas 

novada 

bibliotēkā  

bibliotēka seminārs – 2014. gada 

Viļakas novada bibliotēku 

darba kopsavilkums un 

2015. gada darba plāni. 

bibliotēku darbinieki 

4 st. 

6. 23.03. 

Rīgas 

Centrālajā 

bibliotēkā 

SIA Tieto Latvia Seminārs ”Jaunie MARC21 

lauki personu un institūciju 

autoritatīvajos ierakstos” 

Ināra Bobrova  

(Balvu CB) 

5 st. 

 

7. 17.04. 

Latvijas 

Mākslas 

akadēmijā 

Latvijas Bērnu un 

jaunatnes literatūras 

padome, LNB 

Konference bērnu literatūras 

un bibliotēku speciālistiem 

”Saule pati bērnu vada. 

Rainis. Aspazija. Savas 

debestiņas” 

Ligita Pušpure  

(Balvu CB) 

 

6 st. 

8. 17.04. Viļakas 

kultūras namā 

SIA „Latgales 

mācību centrs” 

Apmācību kursi  " Speciālo 

zināšanu apguve bērnu 

tiesību aizsardzības jomā"  

Anastasija Plačinda 

(Žīguru bibliotēka) 

Anita Smuškova 

(Medņevas 

bibliotēka)              

Vija Circāne,         

Sandra Dvinska 

(Viļakas novada 

bibliotēka) 

8 st. 

9. 24.04. 

 Senlietu 

muzejā 

‘’Cīrulīši’’ 

Viļakas novada 

bibliotēka 

Viļakas novada bibliotēku 

darbinieku pārgājiens uz 

senlietu kolekcija  muzeju 

‘’Cīrulīši’’. 

Viļakas novada 

bibliotēku darbinieki  

5 st.  

10. 27.04. 

Rīgas 

Centrālajā 

bibliotēkā 

SIA Tieto Latvia Seminārs ”LNB Priekšmetu 

saraksts un tā izmantošana” 

Ināra Bobrova 

(Balvu CB) 

8 st. 

11. 28.05. 

Cēsu 

Centrālajā 

bibliotēkā 

LNB, Cēsu 

Centrālā bibliotēka 

Latvijas akadēmisko, 

speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru 

sanāksme 

Ruta Cibule  

(Balvu CB) 

7 h 

12. 11.06. 

Ludza – 

Zilupe – 

Krāslava - 

Aglona 

Viļakas novada 

pašvaldība 

Kultūrvēsturisko studiju 

brauciens „Pa Daugavas 

lokiem”. 

Viļakas novada 

bibliotēku darbinieki 

8 st. 

13. 11.-12.07. 

Rīga, Cēsis, 

Lotes zeme 

Igaunijā 

LNB Bērnu 

literatūras centrs 

Brauciens uz Igauniju. 

Maršrutā Rīga- Cēsis, Cēsu 

zinātnes centrs Z(in)OO, 

Cēsu CB, Valga, Lotes zeme 

Igaunijā. 

Ligita Pušpure 

 (Balvu CB) 

16 st. 

14. 13.08 Viļakas novada Kultūrvēsturisko studiju Viļakas novada 
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Valmiera- 

Rūjiena- 

Naukšēni un 

Zvārtavas pils 

pašvaldība brauciens pa Ziemeļvidzemi.  bibliotēku darbinieki 

12 st. 

15. 16.09. 

Radisson Blu 

Rīdzene Hotel 

zālē 

LIKTA Seminārs ”IKT prasmju 

loma jauniešu 

nodarbinātībai un attīstībai. 

Eiropas projektu pieredze un 

labākās prakses” 

Ingrīda Supe 

(Balvu CB) 

4 st. 

 

 

16. 24.-25.09. 

Ludzas 

Galvenajā 

bibliotēkā 

Ludzas galvenā 

bibliotēka, 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latgales novada bibliotēku 

darbinieku konference 

Ruta Cibule,  

Anita Zača, 

Ingrida Supe, 

Ligita Pušpure (Balvu 

CB) 

Olga Avotiņa (Tilžas 

pagasta bibliotēka) 

Silvija Apare 

(Briežuciema pagasta 

bibliotēka)  

Viļakas novada 

bibliotēku darbinieki 

8 st.   

17. 09.10. 

Ziemeļu 

Ministru 

padomes 

birojā 

Ziemeļu Ministru 

padomes birojs 

Latvijā 

Informatīvā tikšanās par 

Ziemeļvalstu Bibliotēku 

nedēļu. 

Evita Arule 

(Balvu CB) 

5 st. 

 

18. 13.10. 

LNB 

 

LNB,  

Latvijas 

bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas bibliotekāru 17. 

konference 

Ruta Cibule,  

Anita Zača, 

 Ingrīda Supe, 

Ligita Pušpure  

(Balvu CB) 

 

6 st. 

19. 15.10. 

Viļakas 

novada 

bibliotēkā 

Viļakas novada 

pašvaldība un 

Alūksnes zonālais 

arhīvs 

Seminārs par Lietu 

nomenklatūras sakārtošanu 

Viļakas novada 

bibliotēku darbinieki 

3 st. 

 

20.  

Viļakas 

Kultūras un 

radošo 

industriju 

centrā 

Biedrība “’Balvu 

rajona partnerība”. 

Seminārs “Ziemeļlatgales 

attīstības stratēģijas 2015.-

2020.gadam izstrāde”  

Anita Smuškova 

(Medņevas 

bibliotēka) 

3 st. 

21. 04.11. 

LNB 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Seminārs krājuma 

komplektēšanas 

speciālistiem 

Anita Zača 

(Balvu CB) 

4 st. 
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22. 05.11. 

Balvu Kultūras 

un atpūtas 

centrā 

 

Pieaugušo 

neformālās 

izglītības centrs 

,,Azote" biedrība 

,,Ritineitis" 

 Kursi ,,Inovatīvās idejas 

pasākumu organizēšanā un 

to vizuālajā noformēšanā" 

Sanita Sinele 

(Krišjāņu pagasta 

bibliotēka) 

6 st. 

 

23. 06.11.  

Viļakas 

novada 

Šķilbēnu 

pagasta Upītē 

Viļakas novada 

bibliotēka 

Viļakas novada bibliotēku 

darbinieku seminārs 

Viļakas novada 

bibliotēku darbinieki 

6 st. 

24. 11.11 

Rīgā 

SIA Tieto Latvia BIS ALISE  kursi ”BIS 

ALISE- palīgs bibliotēkas 

darba pārvaldībā” 

Ināra Bobrova 

(Balvu CB) 

8 st. 

25. 11.11.-09.12. 

pie sava datora 

KISC Vebināru cikls par 

aktuālajiem informācijas 

resursiem un e-pakalpojumu 

iespējām. 

4 vebināri X 60 min. 

26. 25.11. 

LNB 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Latvijas akadēmisko, 

speciālo un publisko 

bibliotēku direktoru rudens 

sanāksme 

Ingrīda Supe 

(Balvu CB) 

5 st. 

 

27. 01.12. 

LNB 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Reģionu galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs 

Anita Zača 

(Balvu CB) 

5 st. 

28. 27.11 

Rīgā 

Izglītības un 

attīstības centrs 

“EGO” 

Profesionālās pilnveides 

programma “Literāru 

pasākumu veidošana, 

pielietojot improvizācijas 

spēļu metodiku” 

Anita Kokoreviča 

(Rekavas bibliotēka) 

12 st. 

 

Baltinavas novada bibliotēkas vadītāja kopā ar Baltinavas novada darbiniekiem 

ciemojās  Preiļu  Centrālajā bibliotēkā. 

Augustā   Viļakas novada bibliotēku  darbiniekiem kopā ar  Viļakas literāras biedrību 

‘’Pegazs’’ tika organizētas kultūrvēsturiskās studijas pa Ziemeļvidzemi. 

Balvu CB izdevumi darbinieku profesionālai attīstībai no pašvaldības līdzekļiem - 

mācību maksa, dienas nauda, ceļa izdevumi, kultūrvēsturiskais studiju brauciens - 

515,96 EUR. 

11. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēku finansiālā nodrošinājuma avoti: novadu pašvaldība, bibliotēku maksas 

pakalpojumi, Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķīrumi, ziedojumi.  

 

 



46 
 

 
 

Kopējais finansējums 2015. gadā palielinājās Balvu un Viļakas novados.  Visu Balvu 

novada pašvaldības iestāžu, tai skaitā arī bibliotēku  darbinieku atalgojums 2015. gadā 

pieauga par 4%. Palielinājumu sastāda minimālās algas pieaugums. 

Finansējums krājumam uz vienu iedzīvotāju un lasītāju 

Novads Iedzīvotāju 

skaits 

Finansējums 

krājuma 

komplektēšanai 

(Eiro) 

Lietotāju 

skaits 

Finansējums 

uz vienu 

iedzīvotāju 

(Eiro) 

Finansējums 

uz vienu 

lasītāju 

(Eiro) 

Baltinavas 

novads 

1188 1600 318 1,35 5,03 

Balvu 

novads 

14102 21320 4066 1,51 5,24 

Rugāju 

novads 

2422 6937 631 2,86 10,99 

Viļakas 

novads 

5603 7938 1867 1,42 4,25 

Reģionā 

kopā  

23315 37795 6882 1,62 5,49 
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Papildus piesaistītie līdzekļi, piedaloties dažādos projektu konkursos 

N.p.k. Kam projekts 

adresēts 

Projekts nosaukums Projekta 

vadītājs/ 

bibliotēka 

Iegūtais 

atbalsts (Eiro) 

1. VKKF „Mazā lasītāja tikšanās 

ar dzejnieku”,   
Viļakas novada 
Medņevas 
bibliotēka 

250,00 

2. VKKF  “Balvu reģiona 

Kultūrvēstures datu 

bāzes papildināšana – 

Novadpētnieki” 

Balvu Centrālā 
bibliotēka 

420,00 

3. VKKF ”Lektorijs Ziemeļlatgales 

kultūras un izglītības 

darbiniekiem”  

Balvu Centrālā 
bibliotēka 

530,00 

4. VKKF "Tu raksti, es lasu! - 5" Balvu Centrālā 
bibliotēka 

120,00 

5. ELFLA “Lauku 

ekonomikas 

dažādošana un 

dzīves kvalitātes 

veicināšana 

vietējo attīstīšanas 

stratēģiju 

īstenošanas 

teritorijā” 

“Inovatīvu pakalpojumu 

attīstīšana jauniešu un 

brīvā laika kvalitātes 

uzlabošanai Balvu 

Centrālajā bibliotēkā”  

 

Balvu Centrālā 
bibliotēka 

1032,99 

 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

    Sabiedriskās attiecības bibliotēku darbā kļūst arvien  nozīmīgākas.  Bibliotēkām ir 

veiksmīga sadarbība ar novadu domes mājas lapas redaktoriem, kuri labprāt publicē 

dažādu informāciju vietējos pašvaldību izdevumos. Vietējie pašvaldību izdevumi 

novados:  

Baltinavas novadā- “„Baltinavas vēstis”, 

Balvu novadā- ”Balvu novada Ziņas “, 

Rugāju novadā - „Kurmenīte”,  

Viļakas novadā- ” Viļakas novadā”.  

Bibliotēkas sevi reklamē un par notikušo raksta arī  Ziemeļlatgales laikrakstā 

‘’Vaduguns’’,  Latgales avīzē  “Vietējā”.  Sadarbībā ar Ziemeļlatgales laikrakstu 
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„Vaduguns” , Balvu Centrālā bibliotēka visiem interesentiem turpina  piedāvāt 

konkursu „Prātnieks”. Balvu CB aktivitātes  vērojamas sižetos Latgales Reģionālā 

televīzijā, intervija ar direktori Latvijas Radio 1 Kultūras Rondo, Latgalas Radeja un 

“Pi myusim Latgolā”. 

Lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm bibliotēkās, izliek afišas bibliotēkās, 

skolās, citās iestādēs, kā arī pie pilsētas, pagastu informācijas nesējiem. Tiek nosūtīti 

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

partneriem. 2015. gada nogalē ikviens Balvu pilsētas iedzīvotājs savā pastkastē 

saņēma  Balvu Centrālās bibliotēkas reklāmu – atgādinājumu par pakalpojumiem. 

 

Balvu CB izveidoja video apsveikumu Ziemassvētkos, tā tapšanā iesaistījām  dažādu 

paaudžu aktīvākos bibliotēkas lietotājus. Literārais sveiciens bibliotēkas lietotājiem, 

draugiem un sadarbības partneriem latviešu un krievu valodā. 

Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām 

    Balvu reģiona  bibliotēkas atzīmē, ka darbs ar pašvaldībām un tās institūcijām 

vērtējams pozitīvi. Bibliotēku vadītāji regulāri apmeklē  novadu pašvaldības, pagastu 

pārvaldes, un kopīgi risina aktuālus jautājumus. Rugāju bibliotēkas vadītāja savā 

pārskatā atzīmē ”septembrī Rugāju novada bibliotēku problēmas tika izrunātas 

sanāksmē kopā ar novada izpilddirektori D. Tutiņu un Balvu CB direktori R. Cibuli. 

Novembrī novada domē pulcējāmies uz “Attīstības programmas 2013.-2015. gadam” 
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rezultātu izskatīšanu. Decembra sanāksmē tika plānoti jauni pasākumi attīstības 

programmā laika posmam līdz 2019. gadam”.   

Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība 

    Novadu bibliotēku galvenie sadarbības partneri ir skolas, kultūras nami un kultūras darba 

organizatori, bērnudārzi, pagasta bibliotēkas, pensionāru padomes, sieviešu klubi, krīzes 

centri. Bibliotēkas sadarbojās ar skolu latviešu valodas skolotājiem, organizējot 

tikšanās ar rakstniekiem un citām personībām. Veiksmīga sadarbība ar zemnieku 

saimniecībām, uzņēmējiem, piemēram, Tilžas pagasta bibliotēkai dāvanas 

pasākumiem  sponsorē z.s. Silaunieki. 

Viļakas novada bibliotēka  gada nogalē aicināja savus labvēļus uz Pateicības stundu.  

   

     2015. gadā Viļakas novada bibliotēku darbinieki aktīvi iesaistījās Viļakas pilsētas 

un novada organizētajos pasākumos. Informāciju par notikušajām aktivitātēm 

bibliotēkas dzīvē varēja lasīt laikrakstos: Vaduguns, Viļakas novadā, žurnālā “Patiesā 

dzīve”. 

     Rugāju bibliotēku 2015.gadā apmeklēja  reģionālajā atbalsta centrā „Rasa pērles” 

mītošās māmiņas. Krīzes centra „Rasas pērles” sociālā pedagoģe bija atvedusi krīzes 

centrā mītošās māmiņas uz ekskursijā uz bibliotēku. Ciemiņiem tika izrādītas 

bibliotēkas telpas, pastāstīts par bibliotēkas pakalpojumiem un darbību. Ik pēc 3 

mēnešiem krīzes centrā nomainās iemītnieku sastāvs, tāpēc sadarbība ar “ Rasas 

pērlēm” turpinājās  visa gada garumā. Februārī notiek ēnu diena. Šajā dienā ar Rugāju 

bibliotēkas darbu iepazinās Eglaines pamatskolas audzēkne Zane Kozāne. 

Informācijas resursus popularizējoši pasākumi 

     Nozīmīga bibliotekārā darba daļa ir informācijas resursu popularizēšanas un 

lasīšanas veicināšanas pasākumi. Bibliotēkas organizē aktuālas izstādes, tematiskas 

pēcpusdienas, pārrunas, radošās darbnīcas, informācijas stundas, konkursus, 

ekskursijas, tikšanās ar rakstniekiem. Krājuma popularizēšanai un atsaucoties uz 
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nozīmīgiem notikumiem sabiedriskajā dzīvē, kā arī rakstnieku jubilejām, bibliotēkās 

tiek izliktas dažādas iespieddarbu izstādes. Bibliotekāres atzīmē, ka izstādēs uzliktās 

grāmatas vienmēr vairāk nonāk lasītāju uzmanības lokā un attiecīgi vairāk arī tiek 

izmantotas. Aktīvs darbs veikts  tematisko izstāžu organizēšanā. Tiek izliktas: gleznu 

izstādes, foto izstādes, rokdarbnieču izstādes, ceļojošās izstādes. 

Citās bibliotēkās šo krājuma popularizēšanas metodi izmanto aktīvāk, cita mazāk 

aktīvi. 

Bibliotēkas  regulāri organizē  Jaunumu dienas, kur izstādēs uzlikti jaunieguvumi un 

sniegta informācija, veiktas pārrunas  par tiem. Izstādes “Jaunākā literatūra 

bibliotēkā”, “Jaunākā literatūra bērniem”. 

Grāmatu atvēršanas svētki un prezentācijas 

      Septembrī Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā notika grāmatas „Latgales 

sirdspuksti" prezentācijas pasākums. „Latgales sirdspuksti" ir biedrības „Balvu olūts" 

izveidots dzejas un foto albums- grāmata, kurā apkopoti latgaļu dzejnieku un fotogrāfu darbi, 

kas raksturo Latgali, tai raksturīgās iezīmes daudzu gadsimtu garumā, Latgales cilvēkus. 

Grāmatā iekļauti arī baltinaviešu darbi- dzejnieku Venerandas Andžānes, Pētera Keiša, Ilzes 

Kozlovskas, Līgas Slišānes un Aināra Slišāna dzeja, kā arī Vilhelma Laganovska un Ritas 

Keišas fotogrāfijas. Tāpēc šajā dienā kopā ar domes priekšsēdētāju Lidiju Siliņu piedalījāmies 

pasākumā ar saviem dzejniekiem. 

 

                  
 
Patīkami, ka arī jaunie autori, kuri ir izdevuši savu dzeju kopkrājumos atnāk uz bibliotēku un 

dalās savā priekā. Tā pirms Ziemassvētkiem atnāca Lelde Logina, kura ir līdzautore dzejas 

krājumam „Pīlādžu vīns”, kur viņa it publicējusies ar pseidonīmu Leyla Lo.  

Oktobrī Baltinavas Paaudžu centrā notika Danskovītes (Anitas Ločmeles) lugu 

grāmatas " Ontans i Anne" atvēršanas svētki, kuros ciemiņus atraktīvā veidā sagaidīja 

jaunais, pēc tipogrāfijas smaržojošais izdevums- tas bija novietots starp Ontana 

„pižiku", brillēm, zem galda bija viņa zeķes, kas sabāztas šņorzābakos, bet otrajā 

pusē- Annes atribūti. Skanēja dziesma no Nacionālā teātra izrādes «Latgola. lv.» 

http://www.baltinava.lv/photos/view/1296
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Sveicēju pulciņā bija Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, 

Baltinavas amatierteātra „Palādas" kolektīvs, Baltinavas novada un vidusskolas 

bibliotekāres, Anitas Ločmeles tuvākie ģimenes cilvēki un grāmatas ilustrāciju autore 

Gaļina Gruziņa. Tas ir neparasts krājums, un to apliecina teksta izkārtojums, kur 

Baltinavas izloksne, kas ir treknrakstā, mijas ar latviešu literāro valodu, tāpēc lugas 

lasīšana un iestudēšana iespējama visiem, kuri tik vēlēsies to. Ja neprot runāt pēc 

baltinaviešu modes, tad var ņemt, ja vēlas, no latgaliskā teksta kolorītus vārdus, 

tādējādi bagātinot lugas varoņu valodu. 

 

Viļakas novada bibliotēkā decembrī notika novadniece Ilzes Keišas grāmatas “Muns 

laiks” atvēršanas svētki.  

 

   

 

 Grāmatu svētki                  

     23.oktobrī Balvu CB sadarbībā ar Zvaigzni ABC organizēja 5. Grāmatu svētkus. 

Svētku dalībnieki pulcējās uz Grāmatu svētku atklāšanu Balvu Valsts ģimnāzijā. 

Atklāšanas pasākumā ikvienam autoram tika veltīta īpaša uzmanība. Īpašu brīdi 

piedzīvoja grāmatas “Raibu raibi akmentiņi” autore, novadniece  Ilze Vindberga, kura 

saņēma Frankfurtes grāmatu izstādes pirmsskolas darbu kategorijā 3.vietas diplomu. 

Pēc svētku atklāšanas Ilze Vindberga, Liāna Miķelsone, Andris Jansons, Evija Gulbe, 

Didzis Sedlenieks, Dace Judina, Arturs Nīmanis, Lauris Vanags, Uldis Auseklis un 

Igors Kudrjavcevs devās uz tikšanās vietām ar interesentiem un saviem lasītājiem 
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Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvu pamatskolā, Stacijas pamatskolā, p.i.i “Sienāzītis”, 

Balvu Novada muzejā, Sociālajā dienestā, Kultūras un atpūtas centrā, Tilžas 

vidusskolā un Tilžas pagasta bibliotēkā. Svētku noslēgumā, Viļakas novada 

“Vēršukalnā”, autori izteica gandarījumu par dienā piedzīvoto un gatavību piedalīties 

arī nākamā gada svētkos. 

 

 

Balvu Centrālajā bibliotēkā par tradīciju kļuvis Bibliotēkas nakts pasākums “Reiz 

gribu visu skaidri-gaiši zināt”.  Šī gada pasākumā dzīvojām un darbojāmies saskaņā ar 

Aspazijas un Raiņa dzejas rindām – “Puķu lodziņš”, “Manu lellīti sauc Lolīti”,  

“Klusā grāmata”, “Spēlēju, dancoju”, “Saulainais stūrītis” u.c. Ierastās bibliotēkas 

telpas pārvērtās radošajās darbnīcās, filmu istabās un erudīcijas kambaros. Notika 

leļļu parāde un pasaku lasīšana lellēm. Tika darinātas kreppapīra puķes, aktīvi šūtas 

lupatu lellītes, zīmētas un laminētas grāmatzīmes. Bija iespēja uzzināt grāmatas ceļu 

no grāmatnīcas līdz bibliotēkas plauktam. Pie  bibliotēkas ieejas par brīvo skatuvi 

rūpējās Bērnu un jauniešu centrs - dejoja, dziedāja un runāja dzeju. Bērni varēja 

piedalīties sportiskās aktivitātēs piepūšamajā pilsētiņā no Sporta centra. Plkst.20.00 

bibliotēkā viesojās žurnāla “Ievas māja” žurnāliste, novadniece Lolita Lūse.  
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Lasīšanas dienas zibakcija – pilsētas skvērā pie bibliotēkas “grāmatu“  būrīšiem. 

 

Dzejas dienas 

Balvu CB notika dzejas dienas kopā ar Viju Birkovu “Reiz viss atsāp nost…”. 

Tikšanās laikā runājam uzzinājām , kā rodas dzeja Vijai pašai, kas ir dzejnieks, vai mēs 

nenonivelējam šo vārdu Dzejnieks… par Vijas mācībām Jauno literātu akadēmijā un 

ceļu uz pirmo dzejas krājumu. 

Vectilžas pagasta bibliotēkā 16. septembrī notika tikšanās ar  novadnieci Sņežanu 

Punduri, kura iedvesmas brīžos raksta dzeju.  Apmeklētājiem bija interesanti 

paklausīties viņas stāstījumā par to, kā top dzeja, kā arī klausīties dzeju, dziesmas 

viņas sniegumā. 
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Septembrī  Medņevas tautas namā uz Tējas pēcpusdienu “Ziedi, dzeja, dziesma” tika 

aicināti literātu biedrības “Viļakas Pegazs” dzejnieki, kurus pārstāvēja – Rutta 

Jeromāne  un Pēteris Boldāns (Aussalīts), un “Vaduguns” žurnāliste, dzejniece 

Zinaida Logina. Visus klātesošos ar dziesmām priecēja sieviešu vokālais ansamblis 

“Melodija”. 

    

Viļakas novada bibliotēkas izstāžu zālē pulcējās vietējo literātu klubiņa “Viļakas 

Pegazs” biedri un dzejas mīļotāji, kur notika tikšanās ar dzejas grāmatiņas “Viršu 

ziedonī” autoru Aussalīti (Pēteri Boldānu) .  

            

 

Tikšanas  

Balvu CB 2015. gadā notika četras tikšanās ar autoriem: 

- Tikšanās ar Sanitu Reinsoni, grāmatas “Meža meitas” autori. Autore veikusi 

milzīgu darbu, uzrakstot 12 sieviešu stāstus, sniedzot daudz plašāku un precīzāku 

izpratni par 2. Pasaules kara beigām. 

- Tikšanās ar Ingu Ābeli, kas aizritēja Aspazijas jubilejas noskaņās. Lugas 

“Aspazija. Personīgi” autore ļāva ieskatīties darba un izrādes tapšanas procesā, 

savās sajūtās par Aspaziju. 

- Tikšanās ar bibliotekāri, dzejas grāmatu “Gar jūru ar atmiņām”, “Ziemas 

smarža”  autori Liju Blūmu. 
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- Tikšanās ar grāmatas “Latgales sirdspuksti” autoriem no Balvu novada – 

Aigaru Jaunžeikaru, Jolantu Sauleviču, Aleksandru Aleksejevu, Zinaidu Loginu, 

Zinti Purenu, Olgu Stankeviču, Andri Landrātu. No Rēzeknes novada viesojās 

Ieva  Trimalniece.  Pasākumu organizēja izdevuma idejas autore Zanda Arnicāne. 

Balvu pagasta bibliotēkā zviedru režisores Modas Nikanderes dokumentālā filmas par 

Dainu Tavari “Ceļa gals”  demonstrācija un tikšanās ar filmas varoni  Dainu Tavari. 

Vecumu bibliotēkā-  muzikāli literārā kafejnīca „Gaišas domas kā putnus palaist”. 

Lasītāji prezentēja nesen izlasītas, bet, viņuprāt, interesantas  grāmatas-  Intas Vilkas 

grāmatu  „Cauri sirdi plūstošā dzīve”, Sāras Larkas  „Balto mākoņu zeme”, Ilgas 

Liepiņas romānu „Nāve stiprāka par mīlu” u.c. Tika  lasīti dzejoļi no  Kornēlijas 

Apškrūmas dzejoļu krājuma „Dzirdēt ar sirdi”. No salvetītēm mācījās pagatavot 

ziedus, tāpat bija sagatavotas  spēles, kuru spēlēšana izsauca īstu jautrību. Starp 

grāmatu prezentācijām un dzejas lasījumiem skanēja mūzika, un visi dalībnieki varēja 

baudīt tēju, kafiju, sulu, cepumus, arī sviestmaizes un salātus. 

Tikaiņu bibliotēkā notika  tikšanās ar novadnieci, rakstnieci, represēto Margaritu 

Stradiņu un Rugāju novada muzeja vadītāju. 

 
 

 

Lasījumi 

 “Un es visiem savās rokās nesu sauli kā dāvanu”/I.Keiša/ Valentīndienai veltīts  

novadnieces Ilzes Kešas eseju par mīlestību lasījums Upītes pamatskolas skolēnu 

izpildījumā. 
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 Informācijpratības stundas 

Balvu Centrālā bibliotēka katru rudeni rīko informācijpratības nodarbības Balvu 

Valsts ģimnāzijas 10. klasēm. Sniedz atbildes uz jautājumiem- kas ir Abonements? 

Ko šobrīd saprotam ar vārdu bibliotēka? Kur meklēt ticamu informāciju? Iepazīstina 

ar Elektronisko katalogu, Kultūrvēstures datu bāzi, Letoniku, Periodika.lv, News.lv, 

u.c. priekšrocībām un iespējām. 

Ceļojošās izstādes 

Viļakas novada bibliotēkā apmeklētājiem atvēra Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

ceļojošās izstādes: ,,Sievietes foto mirklis”, ,,Puķu pasaule” un ,,Latvijas pilsētas 

grāmatās un digitālajās kolekcijās”.  

   

Mākslas un radošo darbu izstādes  

2015. gadā Balvu Centrālās bibliotēkas zālē bija skatāmas 8 izstādes: 
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- Balvu Mākslas skolas radošā kolektīva darbu izstāde “Kopā”; 

- LNB veidotā izstāde "Sievietes fotomirklis"; 

- Izstāde “Gājēji uz mēnessdārzu”; 

- Elvija Sprudzāna Arhitektūras un pilsētplānošanas diplomprojekta “Balvu 

pilsētvides reģenerācija” izstāde; 

- Dabas aizsardzības pārvaldes veidotā fotogrāfiju izstāde “Teiču un Krustkalnu 

daba”; 

- Izstāde “Mana dzejoļu klade”; 

- Raita Bobrova keramikas izstāde “Trauki”; 

- Izstāde “Mantinieki. Ziemeļlatgale.” aplūkojamie 10 Ziemeļlatgales tradīcijā 

darinātie tērpi tapuši 2014.-2015.gadā. 

Balvu Centrālās bibliotēkas 2.stāva gaitenī  tiek izvietotas izstādes, sadarbībā ar Balvu 

mākslas skolu. 

 

 

Rokdarbu, hobiju izstādes   

Vectilžas pagasta bibliotēkā: 

 Annas Skrimas rokdarbu izstāde: ,,Rokassprādzes” darinātas no pērlītēm 

 Solvitas Arules rokdarbu izstāde: ,,Darinājumi no pērlītēm” 

 Sonoras Loginas rokdarbu izstāde: ,,Gumijas riņķīšu (Loom Bands) darinātas 

dažādas figūriņas.” 

 Ilgas Zelčas rokdarbu izstāde. 

 Anetes Juhmanes rokdarbu izstāde. ,,Darbiņi no pērlītēm” 

 Sņežanas  Pundures fotomirkļu izstāde: ,,Rīta stundu rasas pērles!” 
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 Irēnas Zelčas rokdarbu iztāde: ,,Austās grīdsegas.” 

 Līgas Gustes rokdarbu izstāde: ,,Darinājumi no pērlītēm.” 

Vectilžas pagastā dzīvo cilvēki, kuri veido personīgās kolekcijas, nodarbojas ar 

rokdarbiem un dalās ar tām, izvietojot savu veikumu izstādēs bibliotēkā, ļaujot ar to 

iepazīties citiem iedzīvotājiem. Izstādes parasti ilgst mēnesi. 

Baltinavas novada bibliotēkā bija aplūkojamas rokdarbnieču Aijas Keišas izstāde 

,,Piespraudes ” un Marijas Circenes adījumi, Laimas Ločmeles eņģeļu piespraudes un mazi 

suvenīri no gliemežvākiem. Baltinavas audēju lupatu deķi. Regulāri tiek uzliktas mākslas 

skolas audzēkņu radošo darbu izstādes. 

 

           
 

 

      
 

Medņevas bibliotēkā oktobrī bibliotēkā bija skatāma pagasta iedzīvotājas 23 gadus 

jaunās Ingrīdas Mednes floristikas darbu izstāde “Floristikas darbu karuselis”. 

   

Sveču izstāde Tilžas pagasta bibliotēkā 
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Radošās darbnīcas 

Pēdējos gados bibliotēku apmeklētāji iecienījuši radošās darbnīcas. 2015. gadā  notika 

darbnīcas  sveču veidošanā un dekorēšanā, pērļošanā, rotas lietu gatavošanā, floristikā 

u.c.  

Vecumu bibliotēkā-sveču liešanas meistardarbnīca. 

 

 

Lazdulejas pagasta bibliotēkā mazās darba formas: 

- Divgrāmatu izstāde: 

,, Cieņas apliecinājums ārsta profesijai un cilvēka dzīvībai”/ ,, Dziednieks” un 

Šamanis”/ 

- Rakstnieka grāmatu plaukts: 

Ilonas Leimanes grāmatas/ atsevišķā plauktā izvietotas bibliotēkā esošās rakstnieces 

grāmatas. Pieaicinot lasītāju pie plaukta, uzdodu jautājumus, kas varētu ieinteresēt 

izlasīt. Konkrēti: Kurš rakstnieces romāns nosaukts par ,,leģendāru’’? Pēc romāna ,, 
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Vilkaču mantiniece” motīviem ir uzņemta filma. Vai jūs zināt režisoru, kurš uzņēma 

šo filmu? 

A.Čaka grāmatu plaukts:,, Miglā asaro logs”/jautājums: kam veltīta slavenā 

atzīšanās?/. 

- Lasīšanas brīdis 

Lasīja rakstnieka Ž. Grīvas fabulu: ,, Cūka viesībās”; fragmentu ,,Līzes precinieks 

Gatis” no J.Mauliņa grāmatas ,, Vilkaču sila mantinieks”. 

- Žurnālu, rakstu apskats:  

Pētnieki pēta, mēs darām/ žurnāls ,, Ievas Veselība “ 

Kā un kāpēc rudenī krāsojas lapas?/ ,, Ilustrētā Zinātne “. 

- Piecminūte: 

Tiem, kam darbu un pienākumu ir vairāk, nekā laika un iespēju visu izdarīt!/ 

informācija par jauno iknedēļas izdevumu ,, Ievas padomu Avīze”/. 

- Lasītāju ieteikto grāmatu izstāde 

Akcijas “Muzeju nakts “pasākums 

Baltinavas novadā lielākajos pasākumos iesaistāmies  visas novada iestādes, arī 

bibliotēka. Maijā, svinot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju, notika starptautiskā akcija 

„Muzeju nakts". Šogad Latvijas muzeji uzņēmās misiju – lasīt, pārlasīt un atrast Raiņa 

un Aspazijas darbos vistuvākos, visiedvesmojošākos un aktuālākos motīvus, lai 

popularizētu muzejiem nodoto kultūras mantojumu un uzrunātu „Muzeju nakts" 

apmeklētājus. Pasākums notika jau vienpadsmito reizi, aicinot apmeklētājus 

iegriezties lielos un mazos muzejos it visur Latvijā. Baltinavas vidusskolas skolotāja 

Tatjana Začeste klātesošos iepazīstināja ar dižo dzejnieku dzīves stāstiem, 

dramatiskajiem līkločiem. Kopīgā diskusijā noskaidrojām kādas asociācijas rodas 

pasākuma dalībniekiem, saistībā ar abu dzejnieku daiļradi. Īpašu noskaņu pasākumam 

piešķīra Rainis (Dailis Langovskis) un Aspazija (Aiga Boldāne), kas lasīja viens 

otram adresētās vēstules- sākumā tā bija dzejnieces un avīzes redaktora sarakste, 

vēlāk jau mīlestības pilnas vēstules, kas pasākumam piešķīra romantisku noskaņu. 

Izstādē  no bibliotēkas fondiem uzlikti Raiņa un Aspazijas Kopotie raksti, kuros 

varēja atrast arī dzejnieku vēstules. Pēc tam interesenti varēja noskatīties 

multiplikācijas filmu „Zelta zirgs”. Bija izveidota arī krustvārdu mīkla par autoru 



61 
 

dzīvi un darbiem, bet kā secinājām, ka zināšanas un interese bija gandrīz nekāda, lai 

gan  visu informāciju varēja atrast izstādē. 

Apmācības, semināri 

2015. gadā Tilžas pagasta bibliotēkā tiek organizēts seminārs par gada ienākuma 

deklarāciju aizpildīšanu elektroniski, kuru vada VID Balvu nodaļas konsultante 

Solvita Gailāne. Semināra apmeklētājiem ir iespēja darboties katram pie sava datora 

un aizpildīt deklarāciju, uzdot konsultantei jautājumus un saņemt praktisku palīdzību. 

Semināra apmeklētāji ir apmierināti ar šādu iespēju aizpildīt elektroniski gada 

ienākumu deklarāciju un vēlas saņemt šādu pakalpojumu arī nākošajā gadā. Diemžēl, 

semināru apmeklēja tikai 10 interesenti. 2015. gadā bibliotēkā tiek organizēts 

seminārs par elektronisko pieteikumu LAD platību maksājumiem un tā praktisku 

aizpildīšanu. Semināru vada LAD speciāliste. Semināru apmeklēja 17 interesenti. 

Tika uzdoti jautājumi LAD speciālistei un saņemtas atbildes. Visi semināra 

apmeklētāji gan nebija gatavi tūlīt pildīt iesniegumus, bet daļa to izdarīja. Šāds 

seminārs ir ļoti noderīgs, varētu organizēt arī nākošajā gadā. 

         

 

Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba 

kvalitāti, to rezultāti 

Bibliotēku nedēļas (20.04.15. – 26.04.15.) ietvaros Žīguru bibliotēkas apmeklētājiem 

bija sagatavotas aptaujas  anketas. Tika piedāvāti jautājumi ar atbilžu variantiem. 

Mērķis bija uzzināt un izvērtēt bibliotēkas darbu kopumā 2014. – 2015. gadā. ( par 

anketēšanu skat. Žīguru bibliotēkas pārskatu). 
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13. Veiksmes stāsti 

Baltinavas novada bibliotēka 

Liels pārsteigums bija zvans  no Latvijas Televīzijas,  kur projekta ietvaros pēc 

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pasūtījuma,  Baltinavas novada bibliotēka 

tika izraudzīta starp tām 97 Latvijas bibliotēkām, kur ir plānots filmēt apsveikuma 

klipu, kas veltīts Latvijas 97. proklamēšanas gadadienai. Lai gan bija brīvdienas un 

atbilde bija jādod divu stundu laikā, tomēr saņēmu ļoti lielu atbalstu no audzinātājas 

Irēnas Kašas, kura nekavējoties deva atbildi, kuri bērni varētu lasīt un kurš būtu 

labākais. Arī vecāki bija atsaucīgi, lai arī filmēšana bija nākošā dienā vakarā pēc 

plkst. 18.00. 

Tilžas pagasta bibliotēka 

   2015. gads Bērzpils pagasta bibliotēkai un tās apmeklētājiem ir nozīmīgs un 

veiksmīgs ar to, ka bibliotēkā  tika veikts lielāks remonts. Ieguvēji esam visi. Ar ūdens 

padeves un kanalizācijas uzlabošanas darbiem, veikto kosmētisko remontu, ar 

jaunajām žalūzijām pie logiem telpas izskatās modernākas, mūsdienīgākas. Pielikts 

liels, kolektīvs darbs, lai to paveiktu. Paldies visiem, kas ir palīdzējuši ar visu šo 

darbu apjomu tikt galā, īpašs paldies pagasta pārvaldes vadītājai B. Bogdanei, kura 

mani atbalstījusi visos bibliotēkai svarīgos jautājumos, tai skaitā, arī par atsevišķas 

telpas ierādīšanu arhīvam skolas internātā, paldies M. Lazdiņam un M. Krivišam, 

kuri visu darba smagumu iznesa uz saviem pleciem. 2015. gadā pagastā ievērojams 

notikums – 20. jūnijā Bērzpils vidusskolas 65. gadu jubileja. Daudz darba pielikts 

dažādas informācijas apkopošanā par skolu, tomēr ir liels prieks, un ir patīkami, ka 

esmu atbalstījusi skolotāju A. Stepanovas un L. Kokorevičas uzņēmību, un palīdzējusi 

tapt grāmatiņai “Bērzpils vidusskola”. Tā ir paliekoša vērtība. 

Skujetnieku bibliotēka 

Būt un pastāvēt, sajusties vajadzīgam un mīlētam-tā jau ir liela veiksme un 

Skujetnieku bibliotēka tā jūtas. Viens no manas bibliotēkas veiksmes stāstiem ir 

akreditācijas iegūšana. Lai gan to nevar uzskatīt par veiksmi, bet cītīgu darbu, tomēr 

katras veiksmes pamats ir liels darbs. Vēl par ļoti veiksmīgu es uzskatu arī to apstākli, 

ka tik veiksmīgi notika bibliotēkas atrašanās vietas maiņa-siltās, renovētās un 

labiekārtotās telpās lasītāji iegriežas biežāk, uzturas labprātāk. Pieaugušajiem 

lasītājiem (gados vecākajiem) bibliotēka atrodas pa ceļam pie dakteres un reti kurš 

neizmanto iespēju pa ceļam te iegriezties un palasīt uz vietas vai paņemt līdzi uz 

mājām literatūru. Par veiksmi es arī uzskatu, ka aizvien mazāk lasītāju vēršas pie 

manis ar lūgumu palīdzēt kārtot lietas datorā-maksājumus, atskaites, deklarācijas 

Skujetnieku ļaudis ir iemācījušies kārtot paši un tāds bija arī mans mērķis-nevis darīt 

lasītāju vietā, bet iemācīt darboties ar peli pašiem. Un nav lielāka prieka 

bibliotekāram, kā izdzirdēt no apmeklētāja: ,,Paldies, es jau to protu izdarīt pats!” 


