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1. Bibliotēkas darbības vispārīgais raksturojums 

 

2009.gada administratīvi teritoriālā reforma valstī likvidēja pašvaldības rajonu līmenī 

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

un Viļakas. Balvu centrālā bibliotēka, pēc visu četru novada domju vienošanās, veic Balvu 

reģiona centrālās bibliotēkas funkcijas. 

Balvu Centrālā bibliotēka ir Balvu novada pašvaldības iestāde ar 10 filiālbibliotēkām 

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

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

funkcijas, kura koordinē publisko bibliotēku darbu, sniedz metodisko un konsultatīvo 

palīdzību Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēkām. Bibliotēka veic reģionālās 

bibliotēkas funkcijas un tās metodiskajā pārziņā ir 23 pagastu bibliotēkas.  

Balvu Centrālās bibliotēkas struktūra – Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Bērnu literatūras 

nodaļa, Komplektēšanas un apstrādes nodaļa un pārējie bibliotēkas darbinieki. 

Pensijas vecumu sasniegušie 3 darbinieki 2009.gada nogalē devās pelnītā atpūtā. 

2010.gadā tika pieņemti 4 jauni darbinieki, notika iekšējā darbinieku rotācija, kas pozitīvi 

ietekmēja kolektīva turpmāko darbu. 

2010.gadā izstrādāti un Balvu novada domē apstiprināti Balvu Centrālās bibliotēkas 

Lietošanas noteikumi 2010.gada 6.augusts; Maksas pakalpojumi 2010.gada 29.jūlijs. 

Bibliotēkas darbinieku algas fonds 2010.gada februārī tika samazināts par 10 % līdz 

2011.gada 1.janvārim. 

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

akreditētas ir tikai trīs – Krišjāņu, Vectilžas un Vīksnas pagastu bibliotēkas. 



 5 

Lietotāju sadalījums pa kategorijām 2010.gadā 
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2. Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkas izmantošanas darba rādītāji 

Balvu Centrālās bibliotēkas pakalpojumus izmanto 3477 reģistrēti lietotāji,  t.i. par 647 

lietotājiem vairāk nekā 2009.gadā. Bibliotēkas reģistrētie lietotāji visbiežāk izmanto 

bibliotēkas vairāku nodaļu pakalpojumus, taču 1141 lietotājs ir reģistrēts tikai vienā nodaļā.  

Balvu Centrālās bibliotēkas lietotāju skaita kāpums pa pēdējiem četriem gadiem 

uzskatāmi redzams diagrammā. 
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Lietotāju sadalījums pa kategorijām
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Balvu Centrālās bibliotēkas apmeklējumi
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Aktīvākā bibliotēkas apmeklētāju kategorija ir skolnieki. Strādājošie ir nākamā 

kategorija aktivitātes ziņā, jo, lai spētu saglabāt darbu un konkurēt darba tirgū, paralēli 

jāceļ sava kvalifikācija un izglītības līmenis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salīdzinot 2009. ar 2010.gada lietotāju sadalījumu pa kategorijām redzam „strādājošo” 

un „bezdarbnieku” radītāju izmaiņu likumsakarības. „Strādājošie” ir samazinājies un 

paaugstinājies „bezdarbnieku” skaits. Priecē kategorijas „skolēni” un „pirmsskola” rādītāju 

kāpums.  

No visa lasītāju skaita tikai 1 % ir reģistrēti kā invalīdi. Šī informācija nav objektīva, jo 

reģistrējoties bibliotēkā šādi dati netiek prasīti. Invaliditāte tiek reģistrēta tādos gadījumos, 

ja cilvēks nekur nestrādā un kā nodarbošanos min šo invaliditāti. Aktīvi bibliotēkas 

apmeklētāji ir ļaudis no pansionāta „Balvi” un Rugāju veselības un sociālās aprūpes centra. 
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Izsnieguma analīze
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Lasītāji Apmeklējumi Izsniegumi

Skatoties bibliotēkas apmeklējumu rādītājus uzmanību piesaista straujais apmeklētības 

kāpums no 2008.gada uz 2009.gadu. Tas  izskaidrojams ar to, ka Balvu Centrālajai 

bibliotēkai pievienoja Balvu pilsētas bērnu bibliotēku. Analizējot apmeklējuma rādītājus pa 

nodaļām nākas secināt, ka visapmeklētākais ir Interneta pieejas punkts gan pieaugušajiem, 

gan bērniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizējot izsniegumu apbēdina fakts, ka salīdzinoši ar 2009.gadu sarucis grāmatu 

izsniegums, kamēr periodikas izsniegums nedaudz ir palielinājies. 
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Pakalpojumu piedāvājums un izmantošana 

LASĪTAVĀ –  

Pēdējos gados ir palielinājies to lietotāju skaits, kas bibliotēkas pakalpojumus izmanto 

attālināti. Tas, droši vien, ir saistīts ar to, ka internets daudziem ir mājās. Tāpēc pierakstot 

jaunus lietotājus tiek piedāvāta iespēja izmantot elektronisko katalogu, saņemt autorizācijas 

paroli, rezervēt izdevumu elektroniski. un sekot līdzi izņemto izdevumu nodošanas 

termiņiem. Bibliotēkas lietotāji kļūst informētāki, vajadzīgos izdevumus  meklē bibliotēkas 

elektroniskajā katalogā vai novadpētniecības datu bāzē, LNB grāmatu katalogā un 

Analītikas datu bāzē. 

I – PIEEJAS PUNKTĀ – 

Ar katru gadu paplašinās interneta lietotāju skaits un intereses, apmeklētāju plūsma 

bibliotēkā nemazinās, bet gluži pretēji – palielinās. Maznodrošinātie, bezdarbnieki, Rīgas 

Valsts tehnikuma Balvu filiāles un Vakara maiņu vidusskolas audzēkņi ir pamata grupas, 

kas regulāri izmanto mūsu pakalpojumus un uzskata bibliotēku par vienīgo vietu, kurā bez 

maksas ir iespēja piekļūt datoriem un izmantot internetu. 

Informācijas laikmets izvirza arvien jaunas prasības. Daudzas lietas cilvēki vairs nevar 

nokārtot bez datortehnikas un interneta starpniecības. Taču tikai daļa lietotāju paši var 

atļauties interneta pieslēgumu mājās. Strauji pasliktinoties ienākumu līmenim ģimenes, 

kuras pāris gadus atpakaļ, izmantoja interneta pieslēgumus, tagad atsakās un labprāt 

izmanto šo vienīgo brīvpieejas iespēju bibliotēkā. Kādus pakalpojumus izmanto interneta 

lietotāji? Pašreizējā situācijā grūti nosaukt nozari, kurā nebūtu meklēta informācija, vai 

praktiski padomi. Ieskatam nedaudz par to kādus pakalpojumus visvairāk izmanto interneta 

lietotāji: 

1.meklē informāciju /visās jomās / 

2.lasa un konspektē zinātniskus darbus / no internetā publicētām pilnām grāmatu 

versijām un preses izdevumiem / 

3.lieto e-pastu 

4. meklē darbu 

5. lasa jaunākās ziņas 

6. ievieto sludinājumus (pērk un pārdod) 

7.pasūta preces pēc katalogiem. 

8.iegādājas biļetes: lidojumu, prāmju, autobusu, koncertu, teātru  

9.veic maksājumus par pakalpojumiem: elektroenerģijas, televīzijas, mobilo sakaru,  

    interneta, kredītmaksājumus u.c. 

10.izmanto internetbankas naudas pārskaitījumiem  
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11.sazinās ar ģimenes locekļiem, radiem, draugiem Latvijā un pasaulē /skaipā, čatos, 

diskusiju lapās, blogos…/ 

12.piedalās krustvārdu mīklu risināšanā, spēlēs, erudīcijas u.c. konkursos. 

13.konsultējas ar ārstiem 

14.neklātienē apmeklē izstādes, ceļo. 

15.izmanto satelītu un izdrukā braukšanas norādes 

16.komunicē ar cilvēkiem Latvijā un ārpus tās, dalās profesionālajā pieredzē, mācās 

valodas. 

 Balvu Centrālās bibliotēkas interneta pieejas punkts ir atdalīts no bibliotēkas pārējā 

krājuma. Šeit regulāri notiek dažādas aktivitātes un pasākumi, kas domāti tieši interneta 

lietotājiem, lai šos apmeklētājus izglītotu, informētu un iesaistītu bibliotēkas pakalpojumu 

plašākā izmantošanā. 

 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība 

Ikdienas darbā lietotāji saņem konsultācijas strādājot turpat interneta punktā vai lasītavā 

pie datora. Vecākās paaudzes lietotāji lūdz palīdzēt neskaidrību gadījumos par e-pastu, 

maksājumu veikšanu, kāda materiāla izdruku. Studentiem tiek parādīts, kā izmantojama 

Lursoft laikrakstu bibliotēka 

Lasītavā ir dators, kas izmantojams tikai mācību darbam un informācijas meklēšanai, 

kā arī maksājumu veikšanai. 

Aprīlī no 9.00 -10.00 bibliotēkas interneta pieejas punktā tika organizēta  uzziņu stunda 

tiem, kuri vēl neizmanto internetu  „Atnāc, mēs tev pastāstīsim un parādīsim!” 

Individuāli apmācījām 6 interesentus lietot datoru un internetu.  

Laikā no 2.- 5.martam e-prasmju nedēļā no plkst. 9.00 -10.00 uzziņu stunda ikvienam 

„ Bibliotēkas elektroniskie pakalpojumi”  

 grāmatu rezervēšana, pagarināšana, elektroniskā kopkataloga izmantošana, e-

bibliotēka u.c. 

 Latvenergo klientu portāla www.e-latvenergo.lv iespējas; norēķinu kvīšu 

izdruka, maksājumi par patērēto elektroenerģiju 

 banku pakalpojumi 

Īpašu vērību veltījām ikviena apmeklētāja individuālai apmācībai, praktiskiem 

padomiem un palīdzībai e-prasmju apgūšanā.   

Decembrī aicinājām pensionārus uz bezmaksas datora un interneta lietošanas 

pamatprasmju apgūšanu. Pasākumu organizējām sadarbībā ar Balvu pensionāru biedrību un 

http://www.e-latvenergo.lv/
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šim pasākumam pieteicās 59 pensionāri. Negaidīti lielā atsaucība mūs patīkami pārsteidza, 

tādēļ datortehnikas nodrošinājuma dēļ mācīties gribētājus dalījām četrās grupās. 

Apmācības vadīšanas procesā iesaistījās ne tikai interneta bibliotekāri un datorspeciālists,  

bet arī metodiķe un nodaļu vadītāji. Apmācību process nebija viegls, jo gandrīz katram tas 

sākās ar datora ieslēgšanu un klaviatūras taustiņu apgūšanu, līdz  interneta izmantošanai.  

Kursi notika no 1.-23. decembrim no 9.00- 11.00, un aktīvi strādājot Ziemassvētku  

priekšvakarā pēdējās grupas dalībniekiem izsniedzām suminājuma rakstus ar visu 

apmācību veicēju un bibliotēkas direktores parakstiem. Katrai apmācību grupai tika sniegts 

ieskats par bibliotēkas darbu kopumā – pieejamiem pakalpojumiem un iespējām. 
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Eiropas Savienības informācijas punkts 

 

 Sadarbībā ar laikrakstu „Vaduguns” jau ceturto gadu tika organizēts konkurss 

„Prātnieks”. Vienu reizi mēnesī laikrakstā publicēti 5-6 jautājumi par visdažādākajiem ES 

jautājumiem un 1 fotoattēls, kas raksturoja kādu no ES dalībvalstīm. Uz katras kārtas 

jautājumiem saņēmām 14 – 21 vēstuli, pārsvarā tikai ar pareizām atbildēm. Kopumā tika 

saņemtas 208 atbildes. 

 

 Balvu Centrālās bibliotēkas ESIP realizēja sabiedrības informēšanas projektu  

par Eiropas Savienības jautājumiem „Es vides vidū”. Pasākumu finansēja Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrija. Projekta ietvaros notika daudzveidīgas aktivitātes ar mērķi -  

radīt Balvu, Gulbenes un Alūksnes rajonu pamatskolas skolēnu apzinātāku skatījumu par 

planētas apdraudējumu globālās sasilšanas dēļ un rīcībām to ierobežošanai, panākot 

attieksmes maiņu pret sevi un savu apkārtni. Konkursā 5.-6.klases skolēniem „Es varu 

ietekmēt klimata pārmaiņas” un zīmēšanas konkursā 1.-4.klases skolēniem „Ilustrācijas pēc 

Mika Valdberga grāmatas „Meža mošķīši” motīviem piedalījās 92 skolēni. Divas reizes 

mēnesī (trešdienās) skolēni varēja darboties radošajās darbnīcās. Stacijas pamatskolas 

skolēnu izveidoto spēli „Mūsu ZAĻĀS PĒDAS zemei” izspēlējām ar Balvu, Viļakas, 

Gulbenes un Alūksnes skolēniem. Tika iegādāta informatīvie izdevumi un literatūra par 

vides un dabas jautājumiem Balvu, Gulbenes, Alūksnes bibliotēkām, kā arī galda spēles 

Balvu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļai.  

 Septembrī notika diskusija „Publiskās politikas stratēģija 2010.gadā ES un Latvijā” 

Diskusiju vadīja Dr. Ilze Ostrovska,( BSA, „Eiropas studiju” programmas direktore,  

„SPK-Europe”, Team Europe dalībniece ) par tēmu „Globalizācijas izaicinājumi, trešās 

industriālās revolūcijas iezīmes, ES stratēģija un uzdevumi 2010.gadā ES un Latvijā” 

Krūkle Ruta, (Skolu darba eksperts) - tēma: “Sociālā atsvešinātība, bezdarbs,  nabadzība  

un skolu problēmas, īstenojot ES stratēģiskos uzdevumus”, Tūna Aija , Starptautiskas 

asociācijas „Soli pa solim” (International Step by Step Association - ISSA) programmu 

speciāliste ar tēmu „ES mūžizglītības programma kā bezdarba mazināšanas  līdzeklis un 6-

gadīgo bērnu iekļaušanās vispārējās izglītības sistēmā”. 

Diskusijas dalībnieki – Balvu pilsētas skolu vadītāji izteica savu viedokli par to, kāpēc 

Latvijai ir zināmas grūtības iekļauties vispārējā ES stratēģijas „Eiropa 2020” procesā. 

 Decembrī plaši apmeklēta lekcija "Latvijas tautsaimniecība no lata uz eiro" un 

saruna ar Latvijas Bankas ekonomisti Agnesi Bičevsku. Diskusijas dalībnieki varēja 

noskaidrot šobrīd visaktuālākos jautājumus par esošo ekonomisko situāciju un kas ietekmē 
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un kas jāmaina, lai augtu valsts un cilvēku ienākumi? Ko Latvijai dos eiro, un vai mūsu 

bažas ir pamatotas? Kāda gaidāma pāreja uz eiro? Vēl vienkopus varēja apskatīt tās 

Latvijas zelta un sudraba monētas, kas plūkušas laurus starptautiskos konkursos. 

 

3. Krājumu komplektēšana un organizācijas politika 

Uzziņu literatūras un periodikas komplektēšana 

Katru gadu tiek papildināts fonds ar jaunākajām enciklopēdijām, uzziņu literatūru un 

statistikas izdevumiem. 2010.gadā lasītavas fonds tika papildināts ar 39 grāmatām, tai 

skaitā arī grāmatas par Eiropas Savienību, jo lasītavā atrodas Eiropas Savienības 

informācijas punkts. Komplektējot lasītavas fondu, skatāmies, lai izdevumi nedublētos ar 

Bērnu un jauniešu lasītavu.  

 Preses abonēšanā tiek ņemtas vērā gan mūsu lietotāju vēlmes, gan to, ka reģiona 

galvenajā bibliotēkā jābūt pieejamiem saturiski daudzveidīgiem preses izdevumiem. 2010. 

gadā vispārīgajā lasītavā bija abonēti 14 laikraksti un 78 žurnāli. Vēl saņēmām žurnālus no 

LNB Bibliotēku attīstības institūta – Māksla Plus, Teātra Vēstnesis, Studija, Mūzikas 

Saule, Iespiedgrafika, Dizaina Studija, Kino raksti, Foto Kvartāls. Kā dāvinājumus no 

Tilžas katoļu draudzes priestera Alberta Budžes saņēmām izdevumus – Gaismas Taka, 

Katoļu Baznīcas Vēstnesis, Katoļu dzeive, no mūsu novadnieces Mārītes Šperbergas – 

žurnālu „Latvijas Būvniecība”. Vēl kā dāvinājumu saņēmām žurnālu „Jaunā gaita”. 

 

Krājuma kustība 2010.gadā. 

Balvu Centrālās bibliotēkas krājuma kustība uzskatāmi apskatāma tabulā. Pievēršot 

uzmanību krasajām atšķirībām starp ienākušajiem un norakstītajiem seriālizdevumiem, 

jāpaskaidro, ka līdz 2008.gadam katrs eksemplārs tika uzskaitīts kā viena vienība. Šobrīd 

seriālizdevuma viena gada komplekts tiek uzskaitīts kā viena vienība. 

Kustība Pavisam Grām. Seriāliz. Audioviz. El.dok. Attēl 

dok. 

Kartogr. Pārējie 

Ienācis 1170 928 141 52 44 3 - 2 

Izslēgts 2469 1057 1412    -  

Krājums 41608 35400 5941 100 115 5 7 40 
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Krājuma kustība
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Diagrammā uzskatāmi vērojama krājuma kustības dinamika no 2008.līdz 2010.gadam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas pamatvērtība ir grāmatas. Diagrammā uzskatāmi redzams kā valsts finansiāla 

krīze ir ietekmējusi un samazinājusi iespēju iegādāties un papildināt bibliotēkas fondu ar 

jaunāko literatūru. 2010.gadā ievērojami samazinājies (-400) ienākušo grāmatu skaits 

bibliotēkā. Pašvaldības piešķirtais finansējums grāmatu iegādei bija Ls 3 000. Gada laikā 

saņemto dāvinājumu vērtība sastāda Ls 2 000. 
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4. Informācijas pakalpojumu attīstība 

Katalogi un elektroniskās datu bāzes 

Pirms datu bāzes abonēšanas, analizējam to izmatošanas efektivitāti un  bibliotēkas 

finansiālās iespējas. 2010. gadā bibliotēkā bija pieejamas LETONIKA un LURSOFT 

LAIKRAKSTU BIBLIOTĒKA. Tās bija datu bāzes, kuras reāli visvairāk nepieciešamas 

lietotājiem un bibliotēkas darbiniekiem uzziņu un informācijas darbā.  

Februārī pieteicāmies un izmantojām bibliotēkām piedāvāto bezmaksas pieeju JSTOR, 

bet  oktobrī LETA arhīviem un biznesa portāla Nozare.lv datu bāzēm. Bez abonētajām 

interneta lietotājiem piedāvājām brīvpieejas datu bāzes kā, piemēram: 

 LNB digitālo bibliotēku PERIODIKA (1895-1970), - fiksētie apmeklējumi-14 

 Latviešu dziesmu svētku vēsture (1864-1940) -  fiksētie apmeklējumi 3; 

 Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Rakstniecības, teātra un muzeja „Personu un 

      vietu attēlu datu bāze- fiksētie apmeklējumi 5; 

 Latvijas "pelēkās" literatūras datu bāze – fiksētie apmeklējumi 7; 

 Latvijas centrālās statistikas pārvaldes datu bāze – fiksēti 26 apmeklējumi u.t.t. 

No elektroniskajām datu bāzēm visplašāk lasītavā izmanto Lursoft laikrakstu bibliotēku 

gan meklējot uzziņas lietotājiem, gan pievienojot pilntekstus Novadpētniecības datu bāzes 

materiāliem, kuros pieminēts mūsu reģions un tā cilvēki. Tas ir ļoti izdevīgi attālinātiem 

mūsu bibliotēkas lietotājiem, kuri ne tikai sameklē katalogā vajadzīgo informāciju, bet var 

to tūlīt arī izlasīt. Krietni mazāk izmanto „Letoniku”. 

Vairākiem lietotājiem ir meklēta informācija laikrakstu „Latvijas Vēstnesis” un „Dienas 

Bizness” e-versijās. Tāpat lasītāji ir apmierināti, ka var piereģistrēties e-bibliotēkā, un 

viņiem nepieciešamo izdevumu nevajag sūtīt SBA kārtā no LNB, bet vajadzīgās nodaļas 

izlasīt e-bibliotēkā. 

Lai popularizētu Letonikas datu bāzi piedalījāmies konkursā „ Meklē un atrodi datu 

bāzē letonika.lv" visās trijās kārtās kopā piedalījās 27 dalībnieki.  

Regulāri informējām par pieejamajām datu bāzēm Laikrakstā „Vaduguns”  novada  un 

bibliotēkas mājas lapās un  informatīvās atgādnēs lietotājiem.  

 

 

 

 

 

 

http://www.balvurcb.lv/?id=newsmanager&s=apart7&news=82450de736
http://www.balvurcb.lv/?id=newsmanager&s=apart7&news=82450de736
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Uzziņu informācijas darbs 

Uzziņu informācijas darbā galvenā uzmanība vērsta uz to, lai lietotājam piedāvātu pēc 

iespējas pilnīgāku informāciju. Meklējām gan tradicionālajos informācijas avotos – 

enciklopēdijās, uzziņu literatūrā, kopētajos materiālos, periodiskajos izdevumos, gan 

elektroniskajos informācijas avotos. Te neatsverams palīgs ir LNB analītikas datu bāze un 

Lursoft laikrakstu bibliotēka, pēdējā laikā – arī e-bibliotēka.  

Liela daļa lietotāju vajadzīgo informāciju jau ir meklējuši internetā, bet lasītavā grib to 

papildināt ar materiāliem no periodiskajiem izdevumiem un citām datu bāzēm. Parādām, kā 

sameklēt informāciju LNB Analītikas datu bāzē, pastāstām, ka to iespējams darīt arī mājās, 

un tikai pēc tam lasītavā sakopēt vajadzīgo informāciju no Lursoft laikrakstu bibliotēkas. 

Dažiem lietotājiem ir bijis pārsteigums, ka daudz informācijas var sameklēt arī bibliotēkas 

mājas lapā, īpaši kultūrvēstures datu bāzē. Tā tas bija uzziņā par pieminekļiem Balvu 

rajonā, kad apmeklētāja ieraudzīja, ka viss viņai nepieciešamais (gan informācija, gan 

avotu saraksts) ir šajā datu bāzē. 

Apkopojot statistiku, redzam, ka bibliotēkā sniegtas  5 553  uzziņas. Jāpiezīmē, ka 

uzskaitītas tikai lielākās uzziņas, neskaitot tādas kā – vai lasītavā ir „Latvijas Avīze”? vai 

var izlasīt pēdējo „Vaduguni”? 

Uzziņas lasītavā ir visdažādākās – ko nozīmē katra krāsa, lielākās dabas katastrofas 

Latvijā pēdējos gados, kā atteikties no Lattelecom rēķinu saņemšanas izrakstu veidā, 

apsveikuma vārdi jubilejās, materiālus par filcēšanu ar bildēm utt. 

Iekšzemes starpbibliotēku pakalpojumu piedāvājums (SBA) 

Lai nodrošinātu bibliotēkas lietotājus ar grāmatām, žurnāliem un kopijām, kuras 

neatrodas pašvaldību publiskās bibliotēkas krājumā, lietotājiem tiek piedāvāti 

Starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumi.  

Grāmatu pasūtījumu veicam caur Latvijas Nacionālās bibliotēkas ieviesto elektronisko 

izdevumu pasūtīšanu. Pasūtījumus SBA kārtā, galvenokārt, izdara studenti. Šo 

pakalpojumu var izmantot tie cilvēki, kuri plāno savu laiku, jo jārēķinās, ka grāmata 

noteiktajā laikā jāatdod atpakaļ. Tematiski vairāk pārstāvētas tieslietas, uzņēmējdarbība un 

ekonomika, juridiskās zinātnes, medicīna, vēsture. Grāmatas uz Latvijas Nacionālo 

bibliotēku atpakaļ sūtam pa pastu. 

Reģiona bibliotēkas aktīvi izmanto iespēju saņemt grāmatas no Balvu centrālās 

bibliotēkas. Visaktīvāk šo pakalpojumu izmanto Briežuciema un Tikaiņu pagasta 

bibliotēkas. Uz reģiona bibliotēkām izsniegtas 497 grāmatas, t.i. par 95 vairāk nekā 

pagājušajā gadā. 
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5. Novadpētniecības darbs 

Novadpētniecības lasītava ir tā vieta, kur, ienākot automatizācijai, līdzās pastāv arī 

tradicionālās formas. Mūsdienu tehnoloģijas nodrošina iespēju atrast un sniegt ātrāku, 

kvalitatīvāku informāciju par interesējošo materiālu. 

Nepārtraukti tiek papildinātas un rediģētas novadpētniecības mapes par novada vēsturi, 

iestādēm, ievērojamiem cilvēkiem. Iekārtotas jaunas, atsevišķas mapes: Anita Ločmele 

(Danskovīte), Leontīne Apšeniece-Akula, Ineta Atpile-Jugane. Mapes izmanto skolēni, 

studenti, iestāžu darbinieki, kā arī gatavojot izstādes un dažādus bibliotēkas pasākumus. 

Novadpētniecības mapes, tā ir klasiska vērtība un datu pamats Kultūrvēstures datubāzei.  

Visu gadu turpināts darbs pie „Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes” – papildināta 

jau ievietotā informācija, pievienotas jaunas fotogrāfijas, vākta un gatavota informācija par 

personībām un kolektīviem, kas vēl jāievieto datu bāzē. Gada sākumā datu bāze papildināta 

ar R. Cibules 2009.gadā uzņemtajām krucifiksu fotogrāfijām, un tagad var teikt, ka mums 

ir gandrīz visu Balvu (rajona) pagastu krucifiksu fotogrāfijas (105) un neliela informācija 

par tiem. Apkopoti dati par literāti un žurnālisti Broņislavu Bertholdi, metālkalēju Igoru 

Trešutinu, Beņislavas etnogrāfisko ansambli.  

2010.gadā datu bāze papildināta ar 125 ierakstiem un 8 video materiāliem. 

Balvu centrālās bibliotēkas elektroniskajā katalogā - sadaļā NOVADPĒTNIECĪBA - 

šobrīd ievadīti 8217 laikraksta „Vaduguns” bibliogrāfiskie ieraksti no 1962.-1990.gadm un 

no 2001.-2010.gadam, ir arī fragmentāli citu gadu ieraksti. 2010.gadā bija veikti 1491 

bibliogrāfiskie ieraksti. 

Oktobrī VKKF atbalstīja sagatavoto projektu par Kultūrvēstures datu bāzes 

papildināšanu. Piecu mēnešu garumā gatavosim informāciju par ilggadējiem folkloras un 

etnogrāfisko ansambļu dalībniekiem, ievērojami papildināsim informāciju par pašiem 

ansambļiem un visiem VKKF mūža stipendiātiem un Lielās folkloras gada balvas 

laureātiem Balvu reģionā. 

 Novadpētniecības lasītavu galvenokārt apmeklē skolēni, studenti, skolotāji un lasītāji, 

kuriem interesē novada vēsture. 

Novadpētniecības darba aktivitātes: 

 Septembrī kultūrvēsturisks apskats „Ledlauzis” Pīters Miglinīks – pirmais 

tautas tiesību aizstāvis”. 

 Oktobrī literatūras izstāde „Naaizmērstule – rakstniece un skūlotoja nu 

dīva!”. Izstāde veltīta Latgaļu rakstniecei, pedagoģei Tabinei Rozālijai 120 

gadu jubilejai. 
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 Novembrī un decembrī literatūras izstāde „Ej, ej, nabādoj, puordzeivosim 

vysu…” Pīteram Miglinīkam – 160. Izstāde veltīta Latgales dzejniekam, 

pirmajam tautas aizstāvim.  

 Decembris – tematisko mapju „Latgales novads”, „Novadnieki”, „Latgales 

ievērojami cilvēki” sakārtošana. 

 Decembris - dzejnieka, publicista, Latgales folkloras vācēja un pētnieka, 

kultūras darbinieka Antona Slišāna darbu izstāde „Antona Slišāna grāmatas”.  

 Uzsākts pasākumu cikls „Pārlūkojot kultūrvēstures datu bāzi 

www.balvurcb.lv/kb” organizējot tikšanās ar novadniekiem, tādejādi 

popularizējot un „iedzīvinot” datu bāzi. Šajā gadā jau ir notikušas divas tikšanās 

ar dzejniecēm – Inetu Atpili-Jugani un Leontīni Apšenieci-Akulu. 

 Izveidota rubrika „Izlasi un būs par ko parunāt!”, kur tiek sniegta informācija 

kā intriga par jaunāko literatūru, kas ienāk Novadpētniecības lasītavā. 

Informācija tiek ievietota bibliotēkas mājas lapā, izsūtīta 50 reģistrētiem 

lietotājiem (pirms tam saņemot apstiprinājumu par vēlmi saņemt šāda rakstura 

informāciju),  arī ir lasāma pie informācijas stenda.  

 

6. Projektizstrāde 

Balvu Centrālās bibliotēkas darbinieki iesniegšanai sagatavoja 8 projektu pieteikumus -  

Rietumu bankai, Hipotēku un zemes bankai, VKKF, Latvijas Republikas Ārlietu 

ministrijai. Atbalstu saņēma 3 projekti -  

 Valsts Kultūrkapitāla fonda  projekts „Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes 

papildināšana” par kopējo summu 400 Ls. 

Projekta uzdevumi: 

- Sagatavot informāciju par visu folkloras un etnogrāfisko ansambļu ilggadējiem 

dalībniekiem un visiem VKKF mūža stipendiātiem Balvu reģionā; 

- Ievietot informāciju datu bāzes sadaļā „Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji”, 

papildinot to ar jaunām 90 – 100 informācijas vienībām; 

- Savākt, apstrādāt un pievienot sagatavotajai informācijai 100 – 150 foto attēlus; 

- Papildināt informāciju par etnogrāfiskajiem un folkloras ansambļiem ar jaunāko 

informāciju, foto attēliem un video materiāliem.  

 Ārlietu Ministrijas atbalstīts sabiedrības informēšanas projekts par Eiropas 

Savienības jautājumiem „Es vides vidū” par kopējo summu Ls 1188,00. Projekta galvenie 

uzdevumi- 

http://www.balvurcb.lv/kb
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- Organizēt konkursu 5.-6.klašu skolēniem „Es varu ietekmēt klimata pārmaiņas” 

- Organizēt zīmējumu konkursu 1.-4.klašu skolēniem „Meža mošķīšu noslēpumi” 

- Organizēt 8 Radošās darbnīcas – izgatavot svētkiem nepieciešamas lietas no ikdienā 

pieejamiem, otrreiz izmantojamiem materiāliem. 

- Iegādāties bibliotēkas fondam literatūru un galda spēles par klimata pārmaiņu 

mazināšanu, dabu, vidi. 

Atbalstu neguvušie projektu pieteikumi –  

 Valsts Kultūrkapitāla fondam iesniegts projekts „E-grāmata kabatā” Ls 430,00 ar 

mērķi piedāvāt lasītājiem principiāli jaunu pakalpojumu: e- grāmatu lasīšanu.  

 VKKF- ""Bibliotēka- Grāmata- Teātris- mūsu bērniem"; 

  VKKF- "Nāc un skaties! Filma bibliotēkā" ; 

  Hipotēku bankai- "Bērniem vajadzīgs prieks!";  

  Rietumu bankai" Bibliotēka- Grāmata- Teātris- mūsu bērniem". 

 

7. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums  

Bibliotēka ir metodiskā darba pārraudzītāja un koordinētāja reģiona bibliotēkām. 

Balvu reģionā ir 4 novadi, tajos ir 24 publiskās  bibliotēkas: 

     Baltinavas novadā – 1 bibliotēka, 

     Balvu novadā- 11 bibliotēkas 

     Rugāju novadā- 4 bibliotēkas, 

     Viļakas novadā – 8 bibliotēkas. 

Ar novadu pašvaldībām tiek izstrādāts sadarbības modelis nākamajam gadam. Pēc 

sasakaņošanas teik slēgts sadarbības līgums, kas nosaka, ka Balvu centrālā bibliotēka veic 

Balvu reģiona centrālās bibliotēkas funkcijas. 

 Balvu Centrālā bibliotēka organizēja pasākumus visa Balvu reģiona mērogā, 

nodrošinot pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem reģiona bibliotēkās, sekojot līdzi 

darbinieku tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp reģiona 

bibliotēkām, veicinot katras bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot kopējo reģiona 

bibliotēkas tēlu. Kopējos pasākumos, vietējos un izbraukuma semināros, tika gūta pieredze 

profesionālajā darbā un veidots priekšstats par bibliotekāra darba virzību un attīstību 

kopumā Latvijā.  

Balvu novadā tika pārstrādāti visu desmit filiālbibliotēku nolikumi un lietošanas 

noteikumi, arī maksas pakalpojumu cenrāži apstiprināti Balvu novada domē, tādejādi 

veidojot vienotu sistēmu lietotāju apkalpošanā Balvu novadā. 
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Balvu novadā ir akreditētas 3 bibliotēkas, pārējās bibliotēkas tiek gatavotas 

akreditācijai, ko plānojam 2011. gada 1. pusgadā.  

Balvu Centrālās bibliotēkas metodiķe 2010. gadā apmeklēja visas 23 reģiona 

bibliotēkas, iepazinās ar telpām, un to darbu. Vairāki centrālās bibliotēkas speciālisti 

izbrauca uz pagastu bibliotēkām, lai konsultētu dažādos jautājumos un palīdzētu 

sagatavoties akreditācijai. 

 

Balvu Centrālā  bibliotēka (BCB) kā Reģiona Galvenā bibliotēka (RGB) aizvadītajā 

gadā strādājusi šādos darba virzienos:  

 Mācību semināru organizēšana reģiona publiskajām bibliotēkām. 

Semināros tika runāts par aktuālām tēmām profesionālajā jomā, uzstājās BCB speciālisti, 

tika pieaicināti lektori.  

 Organizēta dalība kursos, semināros, konferencēs Rīgā. 

 

Balvu reģiona  bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides 

kursi, semināri, konferences, 

tālākizglītības projekti 2010. gadā 

 

Nr.p.

k.  

Norises vieta, 

laiks 

Organizētājs Pasākuma nosaukums Dalībnieki 

1. Balvu 

Centrālajā 

bibliotēkā, 

18.02.2010. 

 Apmācību seminārs 

„‟Interneta un televīzijas 

iespējas informācijas 

laikmetā‟‟  

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

2. 2010. gada 

februārī 

IS „Alise” Kursi par I.S.Alises 

administrēšanu 
Ināra Bobrova 

3. Balvu 

Centrālajā 

bibliotēkā, 

12.03.2010. 

Valsts 

aģentūra KIS 

Apmācību kursi 

”Mentorings bibliotēkā 

darbam ar bērniem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

 

4. Rīgā, 

14.04.2010 

LNB, 

LBB 

Latvijas Bibliotekāru 

biedrības 14.konference 

„Bibliotēka rada 

nākotni balstoties 

kultūras mantojumā” 

Ruta Cibule,  

Ingrīda Supe, 

Anita Zača 

5. Rīgā. Kinoteātrī  

„K-Suns” 

30.04.2010. 

Latvijas 

Interneta 

asociācija, 

LBB 

Bibliotekāru konkursa 

noslēgums„Radošais 

pasākums par interneta 

drošību manā bibliotēkā" 

Anita Zača 
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6. Balvu 

Centrālajā 

bibliotēkā 

20.05.2010 

Balvu centrālā 

bibliotēka 
Seminārs par darba 

jautājumiem Balvu 

reģiona publisko 

bibliotēku darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

29 apmekl. 

7. Rīgā, LNB  

9.06.2010. 

LNB 

Bibliotēku 

konsultatīvais 

centrs 

Publisko bibliotēku 

metodiķu seminārs 

Anita Zača 

8. Rīgā 

21.09.2010. 

LNB, 

LBB,UNESC

O Latvijas 

nacionālā 

komisija 

Akcijas „Pasaule t@vā 

bibliotēkā” noslēguma 

pasākums- seminārs 

„Pasaule tuvumā un 

tālumā 

Anita Zača, 

Evita Arule, 

Marija Voika, 

Inese Kočāne, 

Anita Magina,  

Evita Sproģe, 

Valda Šmagre 

9. Balvu 

Centrālajā 

bibliotēkā 

28.09-6.10.2010 

 Apmācību kurss 

”Latvijas bibliotēku 

portāls un vietējā 

satura publicēšanas 

iespējas” 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

10. Rīgā , 

6.10. – 1.12. 

Rīgā,  

LNB Mācību 

centrs 

Bibliotekārais un 

informācijas darbs  

bibliotēkā 

(pamatzināšanu kurss) 

Evita Arule, 

Ingrīda Supe 

11. Preiļu galvenajā 

bibliotēkā un 

Preiļu reģiona 

bibliotēkās 

7.10.2010 

Balvu centrālā 

bibliotēka 
Kultūrvēsturiskās 

studijas Preiļu 

galvenajā bibliotēkā 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

32apmekl. 

12. Rīgā 

20.10.2010. 

LNB Seminārs publisko 

bibliotēku krājuma 

veidošanas speciālistiem 

Anita Zača, 

Sandra Lukstiņa 

13. Rīgā  

1.12.2010. 

LNB Reģionu galveno 

bibliotēku metodiķu 

seminārs 

Anita Zača 

14. Balvu 

Centrālajā 

bibliotēkā 

2.12.2010. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 
Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

 

 Bibliotēku darba kvalitātes uzturēšana. Reģiona bibliotēku apmeklējumi, 

iepazīšanās ar  viņu darbu, un profesionālu konsultāciju sniegšana dažādās darba 
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jomās, palīdzot sakārtot dokumentāciju, izvērtēt bibliotēku krājumus, dodot 

ierosmes darbā ar lasītājiem, bibliotēku publicitātē. 

 Reģiona bibliotēku  konsultēšana, gatavojoties akreditācijai. 

 Vērienīgu republikas un reģiona mēroga pasākumu un konkursu pārraudzība: 

- Latvijas Bibliotēku nedēļa 

- Iesaistīšanās projektā „Bērnu žūrija 2010”un tā darbības koordinācija 

- Dzejas dienas 

- Iesaistīšanās konkursā „Lielā lasītāju balva”  – rezultātu apkopošana par visa reģiona 

bibliotēkās lasītākajām grāmatām 

- Konkurss „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs” 

- Konkurss „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” 

- Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, u.c. 

 Metodisko materiālu (arī e-dokumenti), aktuālas informācijas nodošana 

publiskajām, ja temats varētu ieinteresēt, arī skolu bibliotēkām. 

 Statistikas ziņu un bibliotēku darba teksta pārskatu apkopošana par pašvaldību 

publiskajām bibliotēkām – gada sākumā. Statistikas datu apkopošana, pārraudzība par datu 

ievadīšanu Latvijas Kultūras kartē, teksta atskaites sagatavošana – rezumējums par darbu 

publiskajās bibliotēkās aizvadītajā gadā, darba attīstības dinamikas noteikšana. 

 Informatīvā saikne ar pašvaldību bibliotēkām – aktuālas informācijas nodošana 

kārtējos semināros, tikšanās reizēs, bibliotēku apmeklējumos, kā arī metodiski 

konsultatīvās palīdzības sniegšana Balvu reģiona pašvaldību bibliotēku darbiniekiem 

elektroniski un telefoniski.  

 Iesaistīšanās dažādās aptaujās - nepieciešamo datu par pašvaldību publiskajām 

bibliotēkām savākšana, apkopošana un iesniegšana:    

Katru gadu Balvu reģiona bibliotēkas iesaistās LBAB rīkotajā konkursā „LIELĀ 

LASĪTĀJU BALVA”,  apkopojot ziņas par publiskajās bibliotēkās lasītākajām 2009. gadā 

izdotajām grāmatām. Šogad konkursā iesaistījās 20 bibliotēkas.  

Centrālajā bibliotēkā tika organizēta parakstu vākšana pret PVN paaugstināšanu 

grāmatām un lasītāji aktīvi parakstījās. 

 

Pēc 2009.gada septembrī notikušajām apmācībām, 2010.gadā darbu Alisē uzsāka 5 

skolu bibliotēkas. Ja Balvu Valsts ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Stacijas 

pamatskolas bibliotekāres grāmatu rekataloģizēšanu veica diezgan aktīvi, tad Rekavas 

vidusskolas un Balvu Amatniecības vidusskolas bibliotekāres darbu tikai uzsāka. Samērā 

neaktīvais darbs lielā mērā saistīts ar lielo darba slodzi un minimālajām bibliotekāra darba 
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likmēm. Visām skolu bibliotēkām ir aktīva sadarbība ar BIS „Alise” administratori Balvu 

Centrālajā bibliotēkā, kas veica visu nepieciešamo, lai tās varētu uzsākt darbu, un risina 

neskaidros jautājumus. Administratore oktobrī piedalījās skolu bibliotekāru seminārā, kur 

informēja par aktualitātēm un uzskatāmi uz ekrāna parādīja visbiežāk pieļautās kļūdas. 

Taču galvenokārt sadarbība ar skolu bibliotekāriem, protams, notiek izmantojot e-pastu un 

telefonu. 

8.Darbs ar bērniem un jauniešiem  

(pārskats sagatavots un pievienots atsevišķi) 

 

9.Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēka atrodas 2008.gadā izremontētā divstāvu ēkā. Bibliotēkas tehnisko stāvokli 

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

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

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

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

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

apmeklētājiem grūtības uzkāpt pa stāvajām kāpnēm uz otro stāvu. Nepiemērotais telpu 

sadalījums darbiniekiem apgrūtina apmeklētāju darbošanās pārskatāmību. 

Bibliotēkas semināru zāle tika piemērota izstāžu iekārtošanai. Ar sadarbības partneru 

SIA „Rezonanss” atbalstu zālē tika pieskrūvētas līstes, tā ieguva jaunu veidolu – izstāžu 

zāle. Līdz ar to tika radīta iespēja lietotājiem piedāvāt daudzpusīgāku pakalpojumu 

piedāvājumu.  

10.Bibliotēkas personāls 

Pensijas vecumu sasniegušie 3 darbinieki 2009.gada nogalē devās pelnītā atpūtā. 

2010.gadā tika pieņemti 4 jauni darbinieki – bērnu literatūras nodaļas lasītavas vadītāja, 

novadpētniecības lasītavas vadītāja, lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja, lietvede. Kā 

arī notika iekšējā darbinieku rotācija, kas pozitīvi ietekmēja kolektīva turpmāko darbu. 

Regulāri tiek izmantota iespēja piesaistīt ikdienas darbos bezdarbniekus (4 cilvēki) 

programmas „Darba praktizēšana pašvaldībās ar 100Ls stipendiju”  ietvaros. 

Balvu Centrālajā bibliotēkā strādā 18 darbiniekiem, no tiem bibliotekārie – 12. 
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11.Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Balvu Centrālās bibliotēkas finansētājs un uzturētājs ir Balvu novada pašvaldība. 

Bibliotēkas finansējums uzrādās kopā ar 10 filiālbibliotēkām – LVL 142 184.  No tā 

grāmatu iegādei Centrālajai  bibliotēkai atvēlēti  Ls 3 000. Gada laikā saņemto dāvinājumu 

vērtība sastāda Ls 2 000. 

12. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas pasākumi 

Bibliotēkas telpu un funkciju dalījums ietekmē aktivitāšu un pasākumu organizēšanas 

politiku, piešķir katrai vietai īpašu katra notikuma garšu.  

Interneta punktā pasākumus organizējam atsaucoties Latvijas bibliotēku darba 

aktivitātēm, interneta lietotāju interesēm, kā arī, izvēršot un papildinot pārējo nodaļu  

pasākumus.  

9. februārī bija  drošākā interneta diena , kura sākās ar sekojošu uzrakstu lietotāju 

monitoros: „Šodien lietotāja parolē- drošs internets.” / Padomi, situācijas, ieteikumi- 

interneta apmeklētājiem/-  interneta lietotāji - tikai izlasot padomus un svarīgākās norādes  

drošai interneta izmantošanai - , varēja tikt tālāk  un atrast ierakstāmo paroli, kas tā arī 

skanēja ” DROŠS INTERNETS”. Tā kā bez paroles darbu turpināt neizdevās, tad visi šīs 

dienas 49 apmeklētāji piedalījās aktivitātē. 

Regulāri tika sagatavoti Interneta ceļveži, atgādnes - sasaistot tos ar svarīgām norisēm 

un notikumiem, jo dažu interneta lietotāju interešu loks un zināšanas par iespējām tīmeklī ir 

vienveidīgas un  neveicina klienta izaugsmi. Piemēram, aprīlī, nedēļu ieskatījāmies  

ceļvedī „Iepazīsti tuvāk aizvadītā gada lasītākās grāmatas”. Interneta lietotājam paliek 

atmiņā šo grāmatu vizuālais izskats, autors, nosaukums, kas vēlāk rada interesi tuvāk 

iepazīt, izlasīt aprakstu vai visu grāmatu. Vēl var minēt interneta ceļvedi, kas tika izveidots 

atsaucoties akcijai „Pasaule tavā bibliotēkā” par Japānu „Uzlecošās saules zeme- ar 

sarkano apli baltajā karogā”, bet septembrī dzejas mīļiem „Paaudzes mainās, Dzejas 

dienu tradīcijas turpinās….”. 

Gatavojoties bibliotēku nakts pasākumiem interneta lietotājiem vajadzēja izpildīt mini 

testiņu par savu bibliotēku, bez kura izpildes nevarēja tikt uz citām interneta adresēm. 

Testiņš bija vienkāršs no 5 jautājumiem un katrā jautājumā piedāvāti 3 atbilžu varianti. 

Kaut gan jautājumi likās vienkārši, tomēr kļūdas gadījās bieži. Daži nezināja precīzu atbildi 

par bibliotēkas atrašanās vietu, citi par darba laiku u.tt. Minitestiņā uzskaite notika 

datorizēti un tika uzskaitītas 175 atbildes.  
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Bibliotēku naktī interneta pieejas punktā darbojās interešu klubiņa „INTRO” dalībnieki, 

kas sniedza foto pakalpojumus visa pasākuma laikā. Ikviens varēja iemūžināt sevi 

fotogrāfijās, kas saistītas ar bibliotēku, piemēram, „Es ar lielāko grāmatu” , „Mana mīļākā 

nodaļa fondā”. Dāvanā saņēma izgatavotas fotogrāfijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgo svētkiem veltījām ilustratīvu latviešu tradīcijām piesātinātu prezentāciju „Jāņu 

diena spoža nāca, līgo, līgo; Ugunīs mirdzēdama, līgo, līgo”!,  kuru papildināja līgo 

dziesmas,  kas priecēja ne tikai interneta, bet visus bibliotēkas apmeklētājus.   

Jūlijā piedalījāmies akcijā „Bezvadu zemene, jeb Wi-Fi lietotāju sacensībās”. 

Pasākumā iesaistījās ne tikai bibliotēkas lietotāji, tas piesaistīja daudzus garāmgājējus, 

ģimenes ar bērniem un pieaugušos. Izvērtās atraktīvs vasaras vakars pie bibliotēkas. Un 

labākais – visa iela bija mūsu! 
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Aizraujošs pasākums izvērtās oktobrī, kas  bija veltīts Krišjāņa Baronam – 175ai 

dzimšanas dienai, ar nosaukumu „Nosūti draugam tautasdziesmu”. Bibliotēkas 

bibliotekāres iesaistot interešu klubiņa INTRO draugus un interneta lietotājus nosūtīja 

vairāk kā 300 taustasdziesmas portālā www.draugiem.lv . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interneta adreses jau bija norādītas, tāpēc atrast, pievienot un nosūtīt tautas dziesmas 

varēja ļoti ātri. Atsaucība bija liela, tautasdziesmas ceļoja no viena pie otra visu mēnesi. 

Šajā aktivitātē iesaistījās apmēram 450 cilvēki.  

Novembrī interneta lietotājiem piedāvājām testu par godu Latvijas 92.gadadienai .  

„Ir atkal novembra vidus, 

Kad cauri tumsai, pret rītu 

Bij’ piedzimt Latvijai lemts.” 

Šis tests bija pēc lietotāja izvēles, uz brīvprātības principiem, un to izpildīja 54 

apmeklētāji. 

Lasītavās un abonementā noorganizētas 28 izstādes, kas veidotas balstoties uz personību 

dzīves un darba jubilejām, tradicionālajiem gadskārtu svētkiem. Izstādes bieži vien ir veids 

kā literatūras avotu „iemānīt” lasītājam. Īpašu interesi izrādīja par izstādēm – „Vasaras 

grāmatas” – grāmatas, kuru nosaukumos ir „vasara” ;arī izstāde – Novadi Latvijas kartē - 

novadu teikas, ābeces, tradīciju apraksti. Lasītāji īpašu interesi izrādīja par Janīnas Kursītes 

grāmatu „Kāzas Latgalē”.  

Katra mēneša trešā ceturtdiena ir „Jauno grāmatu diena”, lai lasītāji varētu iepazīties ar 

jaunāko bibliotēkā iegādāto literatūru.  

 

http://www.draugiem.lv/
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Ar sadarbības partneru SIA „Rezonanss” atbalstu bibliotēkas zālē tika pieskrūvētas līstes, 

tā ieguva jaunu veidolu – izstāžu zāle. Līdz ar to radusies iespēja lietotājiem piedāvāt 

daudzpusīgāku pakalpojumu piedāvājumu. Pirmās notikušās izstādes ir likušas izdarīt 

secinājumus – vieta un telpas lielums darbu izvietošanai ir piemērots, taču daudz jāpiedomā 

pie apmeklētāju ieinteresēšanas. 

Maijs – akcijas „Pasaule t@vā bibliotēkā” ietvaros atklāta novadnieka Zinta Purena darbu 

izstāde „Vienkārši Pavasaris atnāca – Gaišzila debess”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobris – zīmēšanas konkursa 1.-4.klases skolēniem „Ilustrācijas pēc Mika Valdberga 

grāmatas „Meža mošķīši” motīviem 60 darbu izstāde. 

Novembris – mākslinieces, grāmatu ilustratores Ivetas Puplovskas darbu izstāde 

„GRAFIKA. Bērnu dzejas ilustrācijās”. 

 

Darbinieki savas idejas realizējuši dažādās pasākumu formās – izstādes, grāmatu apskati, 

sacensības, akcijas, konkursi, tikšanās, diskusijas, u.c. 

Aprīlis –  bibliotēku nedēļas ietvaros pasākums Bibliotēkas nakts „Nesēdi tumsā!”.  

 Nakts atklāšana – zāle 

 Izstāde „Dzeltenā prese” Balvu Amatniecības vidusskolas tērpu kolekcija - zāle 

 Krustvārdu mīklu zibensturnīrs – „Uzzini nezināmo!”– lasītavās 

 Orientēšanās sacensības bibliotēkā – „Atrodi meklēto!”  

 Fotosalons „Pie Mārītes” – interneta pieejas punkts (fotografējies, apstrādā 

fotogrāfijas un nosūti draugiem) 

 Galda spēles turnīrs - „Uzveic direktori!” 

 Vakara pasaciņa – Bērnu un jauniešu interneta pieejas punktā  
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 Grāmatu maiņas punkts „Paņem mani līdzi! - Bērnu abonementā (atnes kādu savu 

grāmatu un apmainīt pret citu!) 

 Zīmē, krāso! Cel no lego! Klausies vai skaties pasakas! - Spēļu un rotaļu stūrītī 

Pasākuma ideja – parādīt bibliotēkas darbu un vidi neierastāk. Gaidījām vairāk pieaugušos 

un aktivitāšu klāsts vairāk bija domātas viņiem, taču lielāka atsaucība darboties bija no 

bērnu un jaunatnes puses. Priecēja uz pasākumu atnākušās ģimenes ar bērniem. Pavisam 

bibliotēkas nakti apmeklēja ~ 100 apmeklētāji. Ikviens aktivitātes dalībnieks jūtās kā 

uzvarētājs, jo saņēma balvas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas naktī muzicē Balvu mūzikas skolas saksafonistu ansamblis. Skolotājs  Arnis 

Graps 

Izstādē - Balvu Amatniecības vidusskolas darinātās tērpu kolekcijas – Dzeltenā prese un 

Ornamenti.  

 

Maijs – akcijas „Pasaule t@vā bibliotēkā” ietvaros ceļojām uz Japānu.  

1.Interneta lietotājiem – neklātienes ceļojums uz Japānu „Uzlecošās saules zeme – ar 

sarkano apli baltajā karogā”.  

2.Novadnieka Zinta Purena grafikas darbu izstāde „Vienkārši Pavasaris atnāca – Gaišzila 

debess”. Autors aizraujas ar Japāņu kultūru – raksta haikas un izgatavo ieročus. 

3.Grāmatu apskats – tulkotie japāņu autori un literatūra par Japānu un tikšanās ar Ketiju 

Tabūni, kas gadu dzīvojusi un studējusi japāņu valodu Japānā, Tokijā. Ikviens sarunas 

dalībnieks varēja noskaidrot sev interesējošus jautājumos par šo eksotisko valsti – par 

viņu attieksmi pret dzīvi, par savstarpējām attiecībām ģimenē un sabiedrībā, ģērbšanās un 
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ēšanas paradumiem, izglītības sistēmu. Šī saruna rosināja salīdzināt latviešu un japāņu 

kopējās un atšķirīgās iezīmes, Eiropas un Āzijas valstu mijiedarbību. Ketija atzina, cik 

lielā mērā pavadītais laiks Japānā ir iespaidojis viņas personības veidošanos. Viņa 

aicināja ikvienu jaunieti apzināties un izmantot mūsdienu izglītības iespējas sevis 

pilnveidošanai. Ketija iesaistījās sarunā par Balvu Centrālajā bibliotēkā pieejamajām 

japāņu autoru grāmatām un bija patīkami pārsteigta par piedāvājuma daudzveidību.  

 

Jūlijs – publisko bibliotēku Wi-Fi lietotāju sacensības „Bezvadu zemene”. No 12.jūlija līdz 

16.augustam tika organizēta akcija „Skolas soma” ar mērķi - palīdzēt skolēniem un viņu 

vecākiem atrast sev vajadzīgo mācību grāmatu vai apmainīt nevajadzīgo pret derīgo. 

Daudzas atnestās grāmatas atrada sev jaunus saimniekus. Akcijai atsaucās 25 bērni un 

vecāki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusts – Sarmītes Ķikustes grāmatas „100 galvas runā” atvēršanas svētki. Saeimas 

deputāte, ārste savā stāstījumā iepazīstināja lasītājus ar Saeimas ikdienas dzīvi un lietu 

kārtību. Katrs klausītājs dāvanā saņēma autores parakstītu grāmatu. 
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Septembris – dzejas mēnesis, to izbaudījām un izgaršojām visā pilnībā.  

1. Bibliotēkas fonda jaunāko dzejas krājumu apskatu noklausījās 6 Balvu valsts 

ģimnāzijas klašu kolektīvi. 

2. Direktores ierosinātā „avantūra” – akcija Balvu pilsētas iestāžu kolektīviem „..sāc 

dienu ar dzeju..” no 6.-29.septembrim „sevī ierāva” 13 Balvu pilsētas iestādes. Katras 

iestādes vadītājs izvēlējas vietu un veidu dzejas runāšanai. Iestāžu dzejiskajos notikumos 

piedalījās kāds no bibliotēkas darbiniekiem. Akcijas noslēgumā tika izveidota un iesieta 

Dzejas klade ar iestāžu mīļākajiem dzejoļiem un pasākuma fotogrāfijām. Šis pasākums 

aizrāva gan bibliotēka darbiniekus, gan iestādes.  

Novembris – Ziemeļvalstu nedēļas ietvaros tika organizēts pasākums „Sarunas par 

Islandi” . Iespaidos un pieredzē dalījās Katja Stubailova, kas trīs vasaras strādā Islandē un 

literatūras apskats par Islandi. 

Novembrī uzsāktā pasākumu cikla „Pārlūkojot kultūrvēstures datu bāzi 

www.balvurcb.lv/kb” ietvaros notika divas tikšanās ar dzejniecēm, novadniecēm – Inetu 

Atpili-Jugani un Leontīni Apšenieci-Akulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzejnieces Leontīnes Apšenieces lasījumi bērniem. 

 

Sadarbības partneri  

Bibliotēka ir priecīga un pateicīga saviem draugiem un sadarbības partneriem, kas 

sniedz gan finansiālu, gan idejisku atbalstu. Par finansiālu atbalstu paldies jāsaka veikalam 

„Rezonans”. 

Mūsu draugi - Ārlietu ministrija, Balvu novada pašvaldība, Alūksnes pilsētas 

bibliotēka, Gulbenes bibliotēka, Ziemeļlatgales lairaksts „Vaduguns”, Hipotēku un zemes 

http://www.balvurcb.lv/kb
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banka, SEB banka, Balvu dzimtsarakstu nodaļa, Balvu novada izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde, Balvu novada bāriņtiesa, Balvu tālākizglītības centrs, Balvu mākslas skola, Balvu 

mūzikas skola, Balvu pamatskola, Balvu valsts ģimnāzija, Balvu Amatniecības vidusskola, 

Balvu novada muzejs, Stacijas pamatskola.  

Bibliotēkas mājas lapa 

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

aktuālāko informāciju par iestādi, pakalpojumiem un aktivitātēm. Mājas lapas 

apmeklējuma skaits -7058.  

Gada nogalē uzsākts darbs pie jaunas mājas lapas versijas izstrādes ar moto – 

„Jaunā gadā ar jaunām drēbītēm!”. 

 

Publikācijas 

27 publikācijas par bibliotēku un tās aktivitātēm bijušas Ziemeļlatgales  laikrakstā 

„Vaduguns”. Tajā publicēšanai tiek iesniegti jauno grāmatu saraksti. Regulāri parādās 

informācija „Brīvbrīdī” par esošajām izstādēm un pasākumiem. Vēl tiek publicēti raksti par 

darba metodēm un notikumiem bibliotēku dzīvē, kā arī projektu un pasākumu 

atspoguļojumi. 

 

Logina, Zinaīda. Lasītājus apkalpo elektroniski : [par elektronisko izdevumu izsniegšanu 

Balvu centrālajā bibliotēkā] / Zinaīda Logina; tekstā stāsta I.Bobrova // Vaduguns. - ISSN 

1407-9844. - Nr.2 (2010, 9.janv.), 4.lpp., fotogr. 

Logina, Zinaīda. Sveic ilggadējos darbiniekus : [par svinīgo darba sanāksmi Balvu 

Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīda Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.2 (2010, 

9.janvāris), 4.lpp. 

Logina, Zinaīda. Atklāta komiksu izstāde : [par Francijas kultūras centra izstādi Balvu 

Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīda Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.2 (2010, 

9.janv.), 4.lpp. 

Tušinska, Irēna. Piedalies e-prasmju nedēļā : [par e-prasmju nedēļas pasākumiem Balvu 

Centrālajā bibliotēkā] / Irēna Tušinska // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr. 16 (2010, 

27.februāris), 5.lpp. 

Logina, Zinaīda. Neparastā nakts bibliotēkā : [par pasākumu "Nesēdi tumsā!" Balvu 

Cantrālajā bibliotēkā] / Zinaīda Logina; stāsta lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 

Ingrīda Supe // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.32 (2010, 28.aprīlis),1.lpp. : fotogr.  

http://www.balvurcb.lv/
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Gabranovs, Edgars. Bibliotēka ir milzīgs resurss : [par nakts pasākumu "Nesēdi tumsā!" 

Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Edgars Gabranovs; stāsta bibliotēkas direktore Ruta Cibule // 

Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.32 (2010, 28.aprīlis), 5.lpp. : ģīm. 

Logina, Zinaīda. Piektdienas vakarā nesēdiet mājās - nāciet uz biblotēku! : [par pasākumu 

Balvu Centrālaja bibliotēkā " Nesēdi tumsā!"] / Zinaīda Logina; stāsta Balvu Centrālās 

bibliotēkas direktore Ruta Cibule // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.30 (2010, 

21.aprīlis), 11.lpp. 

Logina, Zinaīda.    Apmeklējiet Bibliotēku nedēļu! : [par Bibliotēku nedēļu Balvu 

Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīda Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.29 (2010, 

17.aprīlis), 3.lpp.  

Ločmelis, A. Akcija "Pasaule tavā bibliotēkā" : [par Balvu novada Centrālās bibliotēkas 

iesaistīšanos akcijā "Pasaule tavā bibliotēkā"] / A. Ločmelis // Vaduguns. - ISSN 1407-

9844. - Nr.39 (2010, 22.maijs), 12.lpp. 

Ločmelis, A. Studējot iepazīst Japānu : [par akciju "Pasaule tavā bibliotēkā" Balvu novada 

Centrālajā bibliotēkā, kur notika tikšanās ar Ketiju Tabūni] / A. Ločmelis // Vaduguns. - 

ISSN 1407-9844. - Nr.42 (2010, 2.jūnijs), 6.lpp. 

Ločmelis, A. Ķers bezvadu internetu : [par sacensībām "Bezvadu zemene"] / A. Ločmelis; 

stāsta Balvu Centrālās bibliotēkas lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Supe // 

Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.48 (2010, 26.jūnijs), 12.lpp. 

Logina, Zinaīda. Piedalās akcijā "Bezvadu zemene" : [par akcijas "Bezvadu zemene" 

norisi pie Balvu Centrālās bibliotēkas] / Zinaīda Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - 

Nr.50 (2010, 3.jūlijs), 4.lpp., fotogr. 

 

Ločmelis, A. Bibliotēkā slēdz pieaugušo abonementu : [par abonementa slēgšanu uz grīdas 

remonta laiku] / A. Ločmelis // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.51 (2010, 7.jūlijs), 

6.lpp., fotogr. 

Ločmelis, Artūrs. Vēlme pēc grāmatām palielinājusies : [par lietoto mācību grāmatu 

apmaiņas akciju "Skolas soma" Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Artūrs Ločmelis; stāsta 

Balvu Centrālās bibliotēkas lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Supe / Artūra 

Ločmeļa fotogr. // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.61 (2010, 11.augusts), 6.lpp. : fotogr. 

Logina, Zinaīda. Rutas dzejiskā avantūra : [par Balvu novada bibliotēkas direktores ideju, 

kā īstenot Dzejas dienas iestādēs] // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.64 (2010, 

21.augusts), 11.lpp. 

Ločmelis, Artūrs. Vēlme pēc grāmatām palielinājusies : [par mācību grāmatu apmaiņas 

akciju "Skolas soma" Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Artūrs Ločmelis; stāsta Balvu 
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Centrālās bibliotēkas lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Supe // Vaduguns. - 

ISSN 1407-9844. - Nr.61 (2010, 11.augusts), 6.lpp. : fotogr. 

Logina, Zinaīda. Sāc dienu ar dzeju! : [par akciju Balvu pilsētas iestādēs un uzņēmumos] / 

Zinaīda Logina; stāsta Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule, Balvu novada 

izpilddirektore Inta Kaļva, Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja 

Iveta Tiltiņa un Hipotēku bankas Balvu norēķinu grupas vadītāja Gunta Božoka // 

Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.74 (2010, 25.septembris), 6. un 11.lpp. : fotogr. 

Socka, Aija. Izdod eksklusīvu atmiņu kladi : [par pasākumu "Sāc dienu ar dzeju"] / Aija 

Socka // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.76 (2010, 2.oktobris), 11.lpp. : fotogr. 

Logina, Zinaīda. Skolēni dzejas stundu pavada bibliotēkā : [par dzejas stundām Balvu 

novada bibliotēkā] / Zinaīda Logina; stāsta Bavu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un 

literatūras skolotāja Aija Dvinska // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.78 (2010, 

9.oktobris), 12.lpp. : fotogr. 

Logina, Zinaīda. Atved atziņas no kaimiņu novadiem : [par Balvu Centrālās bibliotēkas 

darbinieku kultūrvēsturiskajām studijām Preiļu un Aglonas novados] / Zinaīda Logina; 

stāsta Balvu Centrālās bibliotēkas direktore Ruta Cibule un bibliotēkas Lietotāju 

apkalpošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Supe // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.78 (2010, 

9.oktobris), 12.lpp. : fotogr. [1.] lpp. 

Logina, Zinaīda. Zīmē un glābj zaļo planētu : [par zīmēšanas konkursa noslēgumu 1.-

4.klašu skolēniem "Ilustrācijas pēc Mika Valdberga grāmatas "Meža mošķi" motīviem "] / 

Zinaīda Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.83 (2010, 27.oktobris), 9.lpp. : fotogr.  

Tušinska, Irēna. Atver durvis uz plašo pasauli : [par iespēju pensionāriem apgūt 

datorprasmes Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Irēna Tušinska; stāsta Balvu pensionāru 

biedrības vadītāja Zinaīda Logina // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.92 (2010, 

27.novembris), 3.lpp. : fotogr. [1.lpp.]. 

Zinkovska, Ingrīda. Iztaujā bijušo klasesbiedreni : [par tikšanos ar dzejnieci Inetu Atpili-

Jugani Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Ingrīda Zinkovska / Zinaīdas Loginas fotogr. // 

Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.92 (2010, 27.novembris), 11.lpp. : fotogr. 

Logina, Zinaīda. Dzejoļus iestudē kā lugas : [par dzejnieces Leontīnes Apšenieces 

ciemošanos Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Zinaīdas Loginas teksts un fotogr. // Vaduguns. - 

ISSN 1407-9844. - Nr.94 (2010, 4.decembris), 11.lpp. : fotogr. 

Gabranovs, Edgars. Prognozē pieprasījumu pēc maciņiem : [par lekciju "Latvijas 

tautsaimniecība no lata uz eiro" Balvu Centrālajā bibliotēkā] / Edgara Gabranova teksts un 

fotogr. // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.95 (2010, 8.decembris), 2.lpp. : fotogr. [1.] un 

2.lpp.  
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Logina, Zinaīda. Saņem Suminājuma rakstus : [par Suminājuma rakstu izsniegšanu Balvu 

Centrālajā bibliotēkā pensionāriem, kuri apguva pamatprasmes datora lietošanā] / Zinaīdas 

Loginas teksts un fotogr. // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.95 (2010, 8.decembris), 

11.lpp. : fotogr. 

Sprudzāne, Maruta. Izgatavo neparastu eglīti no grāmatām : [par interesanto eglīti Balvu 

Centrālajā bibliotēkā] / Maruta Sprudzāne // Vaduguns. - ISSN 1407-9844. - Nr.98 (2010, 

18.decembris), 13.lpp. : fotogr.  

 

Trīs publikācijas Latgales avīzē „Vietējā ” -  

- Balvos -  eglīte no grāmatām, 2010.g.23.decembris 

- Balvu ģimnāzijas teatrāļi tiekas ar Leontīni Apšenieci un apmeklē Jūrmalu, 

2010.g.17.decembris 

- Par izlasītu grāmatu – košļājamā gumija, 2010.g.23.jūlijs. 

 

Publikācijas Balvu novada mājas lapā  www.balvi.lv 

 

Aktīvākā bibliotekāre ir no mūsu novada  

Piektdiena, 17 decembris 2010 16:43 |  

Erudīcijas konkursa „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv” finālā 13.decembrī nosaukta aktīvākā bibliotekāre – 
Balvu novada Vectilţas pagasta bibliotēkas vadītāja Ina Skrima. 

Konkursā kopskaitā piedalījās 1354  pretendenti no 344 bibliotēkām.  Uzvarētājai balvā paredzēts ceļojums uz 
Briseli. Apsveicam! 

Neparastā eglīte Balvu Centrālajā bibliotēkā  

Ceturtdiena, 16 decembris 2010 14:35 |  

    Bibliotēkā savu laiku nokalpojušas grāmatas ir pārvērtušas jaunā veidolā. 

  

 Sabiedrības informēšanas projekta par Eiropas Savienības jautājumiem „Es vides 

vidū” ietvaros Balvu pamatskolas 2.a.klases skolēni un Radošo darbnīcu dalībnieki 

nolietotās un norakstītās grāmatas ievākoja zaļos papīra vākos. Tagad norakstītās 

grāmatas „sakāpušas” eglītes formā un priecē bibliotēkas apmeklētājus. 

  

Nāciet, aplūkojiet! :) 

 

http://www.balvi.lv/
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2288%3Aaktvk-bibliotekre-ir-no-msu-novada&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2281%3Aneparast-eglte-balvu-centrlaj-bibliotk&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
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Ziemassvētkos bez soda naudas  

Trešdiena, 15 decembris 2010 14:47 |  

    Aicinām parādniekus no 20. līdz 30. decembrim nodot grāmatas, jo šajā laikā bibliotēkā netiks iekasēta 

savlaicīgi nenodoto grāmatu kavējuma nauda. 

Balvu centrālā bibliotēka aicina bibliotēkas lasītājus izmantot šo iespēju! 

Balvu centrālās bibliotēkas Rūķi ļoti gaida savas grāmatas. 

 

 

Balvu Centrālā bibliotēka aicina uz lekciju  

Otrdiena, 23 novembris 2010 12:05 |  

    Aicinām ikvienu interesentu uz lekciju "Latvijas tautsaimniecība no lata uz eiro" un sarunu ar Latvijas 
Bankas ekonomisti Agnesi Bičevsku 2.decembrī 
plkst.13:00 Balvu centrālās bibliotēkas zālē. 

 

 

 

Izstāde "Bērnu dzeja ilustrācijās"  

Otrdiena, 23 novembris 2010 12:24 |  

 

 

 

 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2194%3Abalvu-centrl-bibliotka-aicina-uz-lekciju&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
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 Pārlūkojot kultūrvēstures datu bāzi  

Trešdiena, 17 novembris 2010 08:59 |  

    Trīs gadu laikā, kopš Balvu centrālā bibliotēka veido „Balvu reģiona kultūrvēstures 
datu bāzi”, ir sagatavotas un ieliktas 750 informācijas vienības par Balvu reģiona 
kultūrvēstures objektiem, iestādēm, kolektīviem un personībām. Pārlūkojot datu 
bāzes materiālus, esam iecerējuši katru mēnesi organizēt tikšanos ar kādu savu 
novadnieku. 

Pirmā šāda klātienes tikšanās paredzēta 24.novembrī pl.15.00 ar dzejnieci un 
kultūras darbinieci no Bērzpils, šobrīd Latgales kultūrvēstures muzeja darbinieci Inetu 
Atpili - Jugani.  

 

 

 

Aktivitātes bērnu literatūras nodaļā novembrī  

Sestdiena, 13 novembris 2010 13:53 |  

    Novembris ir notikumiem un svētkiem bagāts mēnesis, kas prasa darbiniekiem 
pievērst apmeklētāju uzmanību daţādām norisēm valstī. 

    Bērnu lasītavā un abonementā uzliktās izstādes par Mārtiľdienu, Latviju, 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, aicināja apmeklētāju būt zinošam un aktīvam . 

Ziemeļvalstu nedēļas laikā no 8.-14. novembrim , kuras tēma šogad ir 

„Teiksmainie Ziemeļi” paši mazākie apmeklētāji, šoreiz bērnudārza „Sienāzītis”” 

46 audzēkľi,  iepazinās un noklausījās jaukās grāmatiľas „Leduslācēns Ille” 

lasījumā, satikās ar pašu lācēnu Illi, ar viľa draudzenīti Petru,  uzzināja viľu 

piedzīvojumus un kopā jautri izvingrojās. Leduslācēns Ille bibliotēkā vēl arī gaida 

bērnudārza „Pīlādzītis” audzēkľus.  

    Ar 7.-9.klašu Bērnu ţūrijas 11 ekspertiem bibliotekāres tikās Balvu valsts 

ģimnāzijas bibliotēkā, kur sveču gaismā mēģināja sajust to, ka arī viľi ir kāda 

maza daļiľa no neparastā, ieklausoties stāstījumā par Ziemeļvalstu bibliotēku 

nedēļas tradīcijām un noklausoties fragmentu no dāľu rakstnieces Lēnes 

Koberbēlas fantāzijas grāmatas „Kauninātājas meita” . 

    Šobrīd Balvu centrālā bibliotēka realizē Ārlietu ministrijas sabiedrības informēšanas projektu par Eiropas 

Savienības jautājumiem „Es vides vidū”, kura ietvaros bērnu lasītavā turpina darboties radošās darbnīcas. 

Šonedēļ interesenti varēja iemācīties gatavot apsveikumus daţādiem dzīves gadījumiem, ko palīdzēja darīt 

Balvu valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieces Kristīne Antonova un Kristīne Šmiukše. 

    Savukārt nedēļas nogalē bērnu abonementā pamatskolas jaunāko klašu 20 audzēkľi ar  DVD „Mana Latvija 
„‟ palīdzību piedalījās interaktīvajā ceļojumā pa Latvijas vēsturi , kultūru, reliģiju, sportu utt. un centās uzzināt 
daudz jauna par savu valsti Latviju. Mazie apmeklētāji noslēgumā bez īpaša pamudinājuma nodziedāja arī 
valsts himnu! 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2145%3Aprlkojot-kultrvstures-datu-bzi&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
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Balvu centrālā bibliotēka realizē sabiedrības informēšanas projektu 

par Eiropas Savienības jautājumiem „Es vides vidū”  

Pirmdiena, 25 oktobris 2010 12:42 |  

 
 

 

Balvu centrālā bibliotēka realizē sabiedrības informēšanas projektu  
par Eiropas Savienības jautājumiem  

„Es vides vidū” 

Balvu centrālās bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas 
punkta pirmie projekta pasākumi jau notikuši  
– no 6.septembra – 4.oktobrim notika konkurss 5.-6. klašu 
skolēniem „Es varu ietekmēt klimata pārmaiľas”. Konkursā 
piedalījās 32 dalībnieki no Balvu, Gulbenes, Viļakas, Alūksnes 
novadiem.  
– no 20.septembra 15.oktobrim notika zīmēšanas konkurss 1.-
4.klašu skolēniem „Ilustrācijas pēc Mika Valdberga grāmatas 
„Meţa mošķi” motīviem”. Konkursam iesūtīja 60 darbiľus. no 
Balvu, Gulbenes, Viļakas, Alūksnes novadiem. 

22.oktobrī plkst.13:00 Balvu centrālās bibliotēkas zālē 
notika konkursa laureātu sumināšanas pasākums un 
izstādes atvēršana.  

Bērni šodien priecājās par ārā uzsnigušo sniegu, par skolas 
rudens brīvdienām un saviem sasniegumiem konkursos.  
Bibliotēkas direktore pateicās Ārlietu ministrijai par atbalstu šāda nozīmīgu aktivitāšu realizēšanai; aicināja 
bērnus izglītoties, savas zināšanas nodot vecākiem un nākotnē kļūt par ministriem.  
Kad pasniegtas balvas, spriedze pazūd un laiks uzspēlēt spēli „Mūsu ZAĻĀS PĒDAS zemei ”, ko izstrādājuši 
Stacijas pamatskolas skolēni. Ar aizrautību ikviens iesaistījās, lai paveiktu galveno uzdevumu – glābtu mūsu 
planētu 24 minūšu laikā.  
Pēc veiksmīgi izpildītas glābšanas misijas, visi cienājās ar kūkām, augļiem un atspirdzinošiem dzērieniem.  
Aicinām bērnus būt aktīviem, zinošiem arī turpmāk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas ar 2010. gada 1. janvāri koordinē Eiropas Savienības 
informācijas punktu darbību 32 Latvijas pilsētās. 
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Izlasi un būs par ko parunāt!!!  

Pirmdiena, 25 oktobris 2010 10:49 |  

Jaunākais Balvu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā:  

„Šī grāmata ir rakstīta visu mana saprātīgā mūţa laiku – ar darbošanos, nerimtu darbošanos Latgales 
saimnieciskajā un sabiedriskajā kultūras dzīvē, ar uzstājīgu latgalisko vērtību iznešanu reālajā dzīvē, ar runāto 
vārdu, ar dziedāto tautasdziesmu, ar reālo rīcību latgaliskuma uzturēšanā…”  
Tā uzrunā lasītāju Ontons Slišāns savā trešajā prozas grāmatā „Čipierkstneits jeb apcirsto sakņu 
pieaudzēšana” (GIRG, z.s. Jākupāni, 2010). Šis 560 lapas pušu biezais darbs ir kā ceļvedis viena cilvēka 

darbīgajā mūţā un vairāku simtu līdzcilvēku mūţos, šeit ir pieminēti mūsu laikabiedri un notikumi, tā ir kā 
liecība laikam, kurā dzīvoja autora paaudze. Ir vērts palasīt šo grāmatu nu jau garajos un drēgnajos rudens 
vakaros komplektā ar tasi smarţīgas tējas, kas vākta šajā vasarā mūsu Latgales pļavās! 

Ir iznācis jaunais literatūras almanaha Olūts Nr.15 (Latgolas Kultūras centra izdevniecība. Rēzekne, 2010). 

Šeit ir iekļauti arī triju mūsu novadnieku Ilzes Keišas, Leonarda Rakicka un Ingas Kaļvas dziļu pārdomu vērti 
gan vēsturiski, gan mūsdienīgi stāsti, esejas un dzejoļi.  
Jau šis viens dzejoļa pants liek saprast ko grib pateikt autore mums, tiem, kas mīl un ciena savu dzimteni un 
kam nav vienaldzīgs Latgales turpmākais liktenis: 

Mōksleigi smaidi un glamura ānas 
Pasauli lōpa un padūmus snādz. 
Cylvāki izlīk vīnaldzeibas maskas  
Un pasakļaun vysam, kū dzērd.  
/ Inga Kaļva/ 

Pašā jaunākajā „Katoļu kalendārs 2011” (Nodibinājuma „Katoļu Baznīcas Vēstnesis ” izdevums, 2010) 

numurā ir iekļauts literatūrkritiķa, kultūrvēsturnieka Pētera Zeiles apceres raksts „Cīnītājs par bezkompromisa 
vērtībām” par mūsu novadnieku Jāni Cibuļski, kuram nākamajā gadā svinēsim 100 gadu jubileju. 
Autors raksta: „Jānis Cibuļskis (Jōľs Cybuļskis) – dedzīgs un savdabīgs latviskās kultūras kalps tās 
latgaliskajā iemiesojumā un kristīgi katoliskajā caurvijumā. Līdzšinējie biogrāfi viľa esību centušies ietvert 
trijos vārdos: dzejnieks, kultūrvēsturnieks, grāmatizdevējs. Taču kā redzēsim tālāk, Jāľa Cibuļska darbības 
aploce ir vēl plašāka.” Cik šī aploce plašāka, to varēs interesenti izlasīt Katoļu kalendāra jaunākajā numurā. 

Pateicība par piedalīšanos akcijā ”Pasaule t@vā bibliotēkā” – mini 

globuss  

Ceturtdiena, 23 septembris 2010 13:11 |  

Balvu centrālā bibliotēka pavasarī atsaucās un piedalījās akcijā „Pasaule 
t@vā bibliotēkā”. Akcijas "Pasaule t@vā bibliotēkā" mērķis bija rosināt 
bērnus un jauniešus izzināt daţādas kultūras, lasot grāmatas par citām 
valstīm, kā arī iepazīstot citu tautu literāros darbus.  
Mājas lapā www.stastulaiks.lv var apskatīt karti ar Latvijas bibliotēkām, 
kur notika akcijas pasākumi, un aktivitātes, kas notika visās Latvijas 
bibliotēkās. Mūsu bibliotēka sevi pieteica un maijā radoši pētīja Japānu.  

Maijā bibliotēka sev un visiem interesentiem „atklāja” Japānu. Tika 
organizēti vairāki pasākumi: 
o - „Uzlecošās saules zeme- ar sarkano apli baltajā karogā” interneta 
lietotājiem neklātienes ceļojums uz Japānu ;  

o - mākslinieka Zinta Purena darbu izstādes atklāšana – iepazinām mākslinieku caur Japānas kultūru 
(Gleznas, haikas, ieroči) ; 
o - notika tikšanās - diskusija 11.klašu skolēniem „Kāda ir izglītības un kultūras nozīme personības veidošanā” 
ar Japānā studējušu studenti Ketiju Tabūni . 

21.septembrī visi akcijas ”Pasaule t@vā bibliotēkā” dalībnieki bija uzaicināti uz noslēguma pasākumu- 
semināru „Pasaule tuvumā un tālumā” Rīgā, kur skatījāmies un klausījāmies prezentācijas par citu bibliotēku 
organizētajiem pasākumiem, un guvām daudz jaunu ideju turpmākajam darbam. Pateicībā par ieguldīto darbu 
un izdomu, veicinot pasaules kultūru un valstu izziľu bibliotēkās, un piedalīšanos akcijā, dāvanā saľēmām 
mini globusu. 
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Finišē lasošā vasara  

Piektdiena, 17 septembris 2010 08:05 |  

15.septembrī Balvu Centrālās Bibliotēkas bērnu literatūras 
nodaļā pulcējās 66 aktīvākie 1.- 9.klašu Bērnu ţūrijas 2010.gada 
lasīšanas eksperti, lai piedalītos akcijas ”Lasošā vasara ar 
Bubblicious” noslēgumā. 

1.- 2.klašu eksperti spēļu un rotaļu stūrītī iesaistījās burtiľu spēlē 
un varēja noskatīties filmiľu pēc izlasītās grāmatas „Ezītis miglā” 
3.- 4.klašu eksperti bērnu lasītavā klausījās atraktīvās” skolotājas 
Jāpes, kuras lomā iejutās Ina Bankova, grāmatas „Skolotājs Jāps 
var visu” fragmentu lasījumus. 
5.- 7. klašu bērni interneta telpā bija aicināti paklausīties Endes 
audiogrāmatu „Momo”. 
Savukārt 8.- 9.klašu lasītāji pulcējās bibliotēkas zālē, kur 

uzmanība tika pievērsta pasaulslavenā detektīvromānu autora Artura Konana Doila grāmatai „Bāskervilu suns” 
un dota iespēja ieskatīties arī šī romāna ekranizējumā. 
Vasara ir pagājusi čakli lasot grāmatas, kur par katru izlasīto grāmatu lasītājs balvā vēl varēja saľemt 
košļājamo gumiju un izpūst lielu krāsainu burbuli. Par to visiem bija lieli prieki. Bet visčaklākie bērni, kuri ne 
tikai lasīja, bet arī atrada laiku uzrakstīt un iesniegt brīvo sacerējumu”Krāsainā burbuļa vasaras piedzīvojumi”, 
balvā saľēma košļājamās gumiju kasti! 
Kaut arī vasara ir beigusies, lasīšana turpinās! Vēl līdz decembra beigām ikviens ,kurš vēlas, var nākt uz 
bibliotēku un paspēt izlasīt vismaz sešas Bērnu ţūrijas grāmatas! 
Bibliotēkas darbinieki priecājas, ka Balvos ir tik daudz lasošu bērnu! 

                                  

 

 

Akcija „Skolas soma” noslēgusies.  

Otrdiena, 07 septembris 2010 08:13 |  

Laikā no 12.jūlija Balvu centrālā bibliotēka organizēja akciju „Skolas soma” ar mērķi - palīdzēt skolēniem un 
viľu vecākiem atrast sev vajadzīgo mācību grāmatu vai apmainīt nevajadzīgo pret derīgo. Paldies visiem 
bērniem un vecākiem, kuri atrada laiku un atnesa grāmatas uz bibliotēku. Daudzas no tām atrada sev jaunus 
saimniekus. Akcijai atsaucās 25 bērni un vecāki, kuri bija priecīgi, ka šīs grāmatas nav jāizmet konteinerā. 
Taču vislielākais gandarījums bija bērniem, kuri bibliotēkā atrada sev nepieciešamo grāmatu pilnīgi par brīvu. 
Bibliotēkas darbinieki ir gandarīti, ka kaut nedaudz, bet bija iespēja palīdzēt kādam, kuram tas bija ļoti 
vajadzīgs. Kāda mamma teica šādus vārdus:„Paldies par šo brīnišķīgo akciju! Skolā mainās programmas un 
katru gadu jāpērk bērniem jaunas mācību grāmatas, grāmatu cenas ir ļoti lielas un ne katrs var atļauties 
nopirkt šīs grāmatas. Paldies Jums par iespēju ietaupīt!" 
Akcija ir noslēgusies, bet varbūt vēl ir kāds aizkavējies grāmatu meklētājs, kas vēl šonedēļ var iegriezties 
Balvu centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, kur kautrīgi noslēpušās tieši viľu gaida mācību grāmatas.  
Veiksmi visiem bibliotēkas lasītājiem jaunajā mācību gadā! 

Intensīva nedēļa centrālajā bibliotēkā!  

Otrdiena, 03 augusts 2010 14:30 |  

Šī nedēļa centrālajā bibliotēkā sagaidāma īpaši intensīva.  

4. augustā pulksten 16 lasītājiem tiek piedāvātas divas interesantas iespējas. Viena no tām virtuālā tikšanās ar 

„sieviešu auditorijā populārās grāmatas „Zīda čūska „ autoru Gunti Bojāru. Ar autoru diskutēs un tiešsaites 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1848%3Aakcija-skolas-soma-noslgusies&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1639%3Aintensva-neda-centrlaj-bibliotk&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
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tikšanos vadīt filozofs, raidījuma „Viss notiek” vadītājs Ilmārs Latkovskis . Vēl šodien ir iespēja rezervēt vietu 

pie datora interneta pieejas punktā. Pasteidzieties! 

Tajā pašā laikā bibliotēkas zālē notiks grāmatas „100 galvas runā….” atvēršana un tikšanās ar tās sastādītāju 

Sarmīti Ķikusti. Visai amizants citātu un teicienu kopojums no Saeimas deputātu runām….. katrs pasākuma 

apmeklētājs dāvā varēs iegūt šo grāmatu. 

Savukārt 5. augustā bibliotēku padziļināti iepazīs bērni ar īpašām vajadzībām, nometne. 

Sāksim kārtot skolas somu!  

Otrdiena, 27 jūlijs 2010 12:50 |  

 Skolas bērnu un viľu vecāku domās un arī maciľos ir sākusies rosība – ko liksim skolas somā? Ģimenēs, 

kurās aug skolas vecuma bērni, ir aktuāls jautājums, ko darīt ar nederīgajām mācību grāmatām un kā tikt pie 

nākamajam mācību gadam vajadzīgajām grāmatām. Kā zināms, tieši mācību grāmatas ir vienas no 

dārgākajām skolas precēm, kas jāiegādājas skolēnu vecākiem, palaiţot bērnu uz skolu. Tādēļ, Balvu centrālā 

bibliotēka organizē mācību grāmatu apmaiľu.   

Līdz 16.augustam Balvu centrālā bibliotēkā notiek lietotu mācību grāmatu apmaiľas akcija „SKOLAS SOMA” 

Aicinām skolēnus un viľu vecākus nākt un par simbolisku cenu samainīt savas iepriekšējo mācību gadu 

grāmatas, kas ir labi saglabātas vai vienkārši nodot citiem lietotājiem. 

Gatavojies skolai laicīgi!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durvis ver centrālās bibliotēkas abonements!  

Otrdiena, 27 jūlijs 2010 12:27 |  

Vakar 26. jūlijā darbu pēc grīdas remonta atsāka Centrālās bibliotēkas abonements. Pirmajā dienā to 

apmeklēja 108 lasītāji. Kopumā bibliotēku vakar apmeklēja 315 lietotāji. Tai skaitā 39 lasītavu, 31 bērnu 

literatūras lasītavu, 32 bērnu literatūras abonementu, 47 bērnu interneta punktu, 58  interneta punktu 

pieaugušajiem. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1586%3Asksim-krtot-skolas-somu&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1585%3Adurvis-ver-centrls-bibliotkas-abonements&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
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Balvu Centrālā bibliotēka informē  

Ceturtdiena, 15 jūlijs 2010 08:39 |  

Balvu Centrālā bibliotēka rīko akciju "Skolas soma". Ar 
aktivitātēm var iepazīties šeit: www.balvi.lv/files/gramata.doc. 

Nāc uz Balvu CB bērnu literatūras nodaļu, lasi Bērnu 
žūrijas grāmatas un piedalies akcijā Lasošā vasara ar 
Bubblicious Bērnu Žūrijas ietvaros! 

Akcijas norises laiks: 15.07.2010-31.08.2010 
 Par katru izlasīto grāmatu saľem košļājamo gumiju 
Bubblicious par brīvu! (košļājamās gumijas varēs sākt 
saľemt no augusta vidus) 
Lasi, piedalies Bērnu ţūrijā un uzraksti brīvo sacerējumu 
„Krāsainā burbuļa vasaras piedzīvojumi” līdz augusta 
beigām! 
Labākie darbiľi konkursa noslēgumā saľem Bublicious 
košļājamo gumiju lielo dāvanu kasti!  
Lai veicas lasīšana! 

 

 

Cik var ietaupīt izmantojot lasītavas pakalpojumus!?  

Trešdiena, 07 jūlijs 2010 07:44 |  

Tas ir ļoti svarīgi, jebkuros ekonomiskajos apstākļos saglabāt sava intelekta un garīgās dzīves intensitāti. 
Bibliotēkas darbinieki, vērojot, pat karstajās vasaras dienās, nerimstošo lietotāju plūsmu savas iestādes 
virzienā, ir izdarījuši savdabīgu pētījumu. Proti,  noskaidrojuši cik daţādu lasītāju grupu pārstāvjiem ir izdevies 
gada laikā no 2009. gada jūlija līdz 2010. gada jūlijam ietaupīt savus personīgos līdzekļus, neabonējot  plašu 
preses izdevumu klāstu personīgo, bet  izmantojot publiskās bibliotēkas lasītavas pakalpojumus. 

Lūk, piemēri pārdomām!  

Aiz katra no nosauktajām nodarbēm slēpjas konkrēts cilvēks, kas paliek  bibliotēkas darbinieku 

noslēpums. Kopumā iedvesmojoši! Ir iespēja izdarīt individuālus secinājumus katram no mums! 

Nodarbošanās Izsnieg. 

gadā 

(ţurn.eks.) 

Izsnieg. 

mēnesī 

(vidēji) 

Summa 

mēnesī 

(Ls) 

Summa 

gadā 

(Ls) 

apkopēja 368 30.66 16.77 201.24 

bezdarbniece 356 29.66 14.40 169.68 

mājsaimniece 78 6.5 12.70 152.36 

elektriķis 62 5.17 11.26 135.12 

iestādes vadītājs 46 3.83 6.94 83.26 

studente 35 2.92 7.37 88.44 

skolniece 

  

29 2.41 8.37 100.44 

  

 
 

 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1564%3Abalvu-centrl-bibliotka-inform&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/files/gramata.doc
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1511%3Acik-var-ietaupt-izmantojot-lastavas-pakalpojumus&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv


 41 

Kas notiek bibliotēkā?  

Trešdiena, 30 jūnijs 2010 15:40 |  

Centrālās bibliotēkas grāmatas caur garu roku virteni uz zināmu laiku dodas vasaras brīvlaikā. Pieaugušo 
abonements lasītājiem sakarā ar grīdas remontu būs slēgts līdz 26.jūlijam. 

Bibliotēkas apmeklētāji šobrīd tiek gaidīti periodikas lasītavās, interneta lasītavās, un bērnu literatūras 

abonementā. 

Bibliotēkas darbinieki ar lepnumu un pārliecību saka, ka Balvu reģiona iedzīvotāji ir lieli grāmatu mīļi, kuri brīvo 

laiku velta sevis pilnveidei un izglītošanai. Par to liecina aktīvais lasītāju apmeklējums pirms abonementa 

slēgšanas remontam, kad dienā tur iegriezās aptuveni 90 lasītājiem kopā izvēloties līdz 400 grāmatām. Šobrīd 

pie lasītājiem atrodas 3392 iespieddarbi. Bibliotēkas darbinieki saka, paldies, par izrādīto atsaucību un 

aktivitāti un gaida savus lietotājus atgrieţamies pēc remonta! 

Jauku un saulainu vasaru! 

Autora dāvana Balvu centrālajai bibliotēkai  

Ceturtdiena, 10 jūnijs 2010 16:40 |  

Bibliotēku 9.jūnijā vakarā patīkami iepriecināja mākslinieks Pēteris Postaţs 
uzdāvinot grāmatu "Saruna ar sevi" (par mākslu un gleznas kompozīciju). Autors 
grāmatā atspoguļo savu pieredzi un pārdomas par mākslu. Šādu dāvanu saľēma 
arī Balvu mākslas skola. 

Balvu iedzīvotājiem mākslinieks ir pazīstams ar saviem griestu zīmējumiem Balvu 

Dzimtsarakstu nodaļas ēkā, kas celta 80-tajos gados kā Ģimenes rituālu nams. 

Induļa Landau un Pētera Postaţa veidotajos griestu zīmējumos var izsekot tautas 

folklorā apdziedātajām ģimenes tradīcijām un cilvēka mūţa ritumam. 

 

Centrālajā bibliotēkā ieradies Zaļais vīriņš!!!!  

Trešdiena, 26 maijs 2010 11:46 |  

Balvos Balvu centrālajā bibliotēkā ieradies Bērnu žūrijas simbols- Zaļais vīriņš, 

kurš aicina visus lasītgribošus bērnus nākt un pieteikties par Bērnu ţūrijas 
grāmatu lasīšanas ekspertiem! 

Bibliotekārēm liekas, ka Balvu pilsētā un arī visā Balvu novadā nav tādu bērnu, 
kas nezinātu, kas ir Bērnu ţūrija. Bet, varbūt tiem, kas tomēr nezina: Bērnu ţūrija 
ir Valsts Kultūrkapitāla fonda  lasīšanas veicināšanas programma visā Latvijā, 
kurā Balvu bērnu literatūras nodaļa ar savu lasītāju atbalstu piedalīsies jau 9. 
gadu pēc kārtas. 

Ko tas nozīmē? 

Iesaistoties Bērnu ţūrijā: 

o - Ir jāizlasa noteikts grāmatu skaits, šogad tās būs 6 grāmatas vecuma grupās 1.-2., 3.-4., 5.-

7., 8.-9. klasēm 

o - Šīs grāmats būs jānovērtē! ( aizpildot anketu) 

o - Visu bērnu viedokļi un vērtējumi tiks apkopoti Rīgā- bērnu literatūras centrā 

o - Rezultātā uzzināsim, kas ir tas, kas patīk bērniem! 

o - Noslēgumā visi bērnu ţūrijas eksperti tiks aicināti uz bibliotēku! 

Nāc uz bibliotēku un kļūsti Bērnu žūrijas eksperts-2010! 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1502%3Akas-notiek-bibliotk&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1475%3Aautora-dvana-balvu-centrlajai-bibliotkai&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1323%3Acentrlaj-bibliotk-ieradies-zaais-vri&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
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Pasākumi Balvu Centrālajā bibliotēkā  

Piektdiena, 21 maijs 2010 06:18 |  

Balvu Centrālajā bibliotēkā 24.maijā plkst.16.00 notiks mākslinieka Zinta Purena izstādes atklāšana 
„Vienkārši Pavasars atnāca – Gaišzila debess” .  

29.maijā plkst.11.00 Tikšanās - diskusija Balvu pilsētas 11.klašu skolēniem „Kāda ir 

izglītības un kultūras nozīme personības veidošanā” ar studenti Ketiju Tabūni, kas 

mācījusies Japānā. 

 

Bibliotēka "atklāj" Japānu  

Piektdiena, 21 maijs 2010 06:22 |  

Bibliotēka ir iesaistījusies akcijā „Pasaule t@vā bibliotēkā”. Par akciju vairāk norādītajā saitē: 
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=3514&type=0  

Šomēnes bibliotēka „atklāj” Japānu.  

o - „Uzlecošās saules zeme-ar sarkano apli baltajā karogā” INTERNETA LIETOTĀJIEM 

NEKLĀTIENES CEĻOJUMS UZ JAPĀNU   

o - 24.maijā plkst.16.00 mākslinieka Zinta Purena darbu izstādes atklāšana – iepazīsim 

mākslinieku caur Japānas kultūru (Gleznas, haikas, ieroči) 

o - 29.maijā plkst.11.00 tikšanās - diskusija 11.klašu skolēniem „Kāda ir izglītības un 

kultūras nozīme personības veidošanā” ar Japānā studējušu studenti Ketiju Tabūni 

Nāc un skaties!  

Ceturtdiena, 06 maijs 2010 07:34 |  

Balvu centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas lasītavā skatāma jauka mākslinieces, 
mākslas skolas skolotājas Elitas Eglītes darbu izstāde. Ja meklē idejas Māmiľu dienai, nāc 
un skaties: apsveikumu kartītes, skaisti apgleznotas šalles, rotaslietas, somiľas.... Bet turpat 
literatūras izstādē vari sameklēt gan praktiskus padomus, gan dzejas rindas māmiľu 
sveikšanai. 

 

 

Šodien uzsākās Bibliotēku nedēļas pasākumi  

Pirmdiena, 19 aprīlis 2010 16:04 |  

„Lasīšana tas ir nieks, bibliotēkā neviens nav lieks!”, ar tādu moto šodien ir  
aizsākušies bibliotēku nedēļas pasākumi Balvu centrālajā bibliotēkā. 

Kā pirmie apmeklētāji ieradās Balvu pamatskolas 2c klasīte uz „Sarunām par 
jaunajām grāmatām”, kā arī aplūkoja Ievas Zelčas fotogrāfiju izstādi „Ārpusē” un 
vismazāko, vislielāko, vispūkaināko un vis....vis.... grāmatu izstādi bērnu 
abonementā. Mīļi tiek gaidīti arī pārējie apmeklētāji! 

Balvu pamatskolas 2c klase piedalās "Sarunās par grāmatām 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1306%3Apaskumi-balvu-centrlaj-bibliotk&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.inbox.lv/rfc2368/?value=mailto%3at%40v%c4%81
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=3514&type=0
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1249%3Anc-un-skaties&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1211%3Aodien-uzsks-bibliotku-nedas-paskumi&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
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Visi aicināti piedalīties Bibliotēku nedēļas pasākumos  

Pirmdiena, 19 aprīlis 2010 12:38 |  

No 19.- 24.aprīlim Balvu Centrālajā bibliotēkā - Bibliotēku nedēļa. Ieskaties piedāvājumā un noteikti piedalies! 
www.balvi.lv/files/bibliotekasnedelasafisa.doc 

23.aprīlī plkst. 20.00 - 23.00 būs Bibliotēkas nakts  „NESĒDI TUMSĀ!”. Uzzini vairāk: 
www.balvi.lv/files/bibliotekasNakts.doc 

 

Bērnu žūrija gatava jaunajai sezonai  

Piektdiena, 12 marts 2010 08:55 |  

 Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu ţūrija” 2009.gada lasīšanas maratona noslēguma pasākums – 
ţūrijas ekspertu tikšanās – Balvu  centrālajā bibliotēkā notika 11.martā. Šogad Balvos Bērnu ţūrijā piedalījās 
89 dalībnieki. Noslēguma pasākumā aktīvākie lasītāji saľēma pārsteiguma balvas un videokonferencē 
sazinājās ar Jūrmalas bibliotekāri un leļļu mākslinieci Ingūnu Radziľu, kuras darinātie lolojumi – grāmatu 
varoľi – vēl līdz marta beigām priecēs Balvu Bērnu bibliotēkas apmeklētājus. 

 Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistu izveidotā, Valsts Kultūrkapitāla fonda un pašvaldību finansētā 
lasīšanas kampaľa visā valstī liecina, ka lasītprieks nav zudis! 2009.gada Bērnu ţūrijā 10 tūkstoši lasīšanas 
ekspertu visā Latvijā un arī latviešu centros pasaulē  darbojās 444 bibliotēkās un skolās, un ir apľēmības pilni 
to darīt arī turpmāk. Visu gadu ţūrija, kurā darbojas bērni no 6 līdz 16 gadu vecumam, rūpīgi strādāja un 
izvērtēja populārākās bērnu grāmatas. Ar savu dedzību Bērnu ţūrijas eksperti ir aizrāvuši savus skolas 
biedrus un draugus, brāļus un māsas. Bērnu ţūrijas ekspertu izvēle ir lielākā atzinība visiem, kuri strādā 
grāmatniecības jomā, un ir starpnieki, lai laba bērnu grāmata nonāktu pie sava lasītāja. 

Visi Balvu Bērnu ţūrijas eksperti izteica gatavību arī nākamgad būt aktīvi lasītāji un izteikt savu viedokli par 

bērnu grāmatām. 

      

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3Avisi-aicinti-piedalties-bibliotku-nedas-paskumos&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/files/bibliotekasnedelasafisa.doc
http://www.balvi.lv/files/bibliotekasNakts.doc
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=1088%3Abrnu-rija-gatava-jaunajai-sezonai&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
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E-prasmju nedēļa Balvu Centrālajā bibliotēkā  

Pirmdiena, 01 marts 2010 11:12 |  

 E-prasmju nedēļa (e-skills week) no 2. līdz 5. martam tiks rīkota visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tai 

skaitā Latvijā. Ieskatieties, kādi pasākumi notiks Balvu centrālajā bibliotēkā. 

 E-prasmju nedēļas pasākumi Balvu centrālajā bibliotēkā 

No 2.- 5.martam plkst.00 uzziľu stunda ikvienam „ Bibliotēkas elktroniskie pakalpojumi” 

-         grāmatu rezervēšana, pagarināšana, elektroniskā kopkataloga izmantošana, e-bibliotēka u.c. 

-         Latvenergo klientu portāla www.e-latvenergo.lv iespējas; norēķinu kvīšu izdruka, maksājumi par patērēto 

elektroenerģiju 

-         banku pakalpojumi 

2.martā  

Balvu centrālās bibliotēkas  zālē uz ekrāna būs iespēja vērot sekojošas www.apollo tiešraides par e-

pakalpojumiem 

10.30 – 10.45. E-prasmju nedēļas atklāšana – tiešraide- Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 

Edgars Zalāns,LIKTA prezidente Dr. Signe Bāliľa, Lattelecom valdes priekšsēdētājs - Juris Gulbis 

10.45- 11.30 Diskusija 

16.30-17.00 Apgūsti e-prasmes kopā ar „TREŠO TĒVA DĒLU” Latvijas publiskajās bibliotēkās( tiešraide) 

 3.martā 

 10.00 interesenti  Balvu centrālās bibliotēkas zālē tiek aicināti noskatīties e-prasmju ietvaros pārraidīto 

translāciju „Zināšanu diena”. 

11.20 -11.50 e-apmācību kurss bērniem informācijas tehnoloģiju pamatiemaľu apguvei „Bērns dodas 

datorpasaulē” tiešraide 

14.40- 15.00 „Informācijas apguves pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” tiešraide. 

Projekta ietvaros tiks popularizētas inovācijas apmācību un izglītības procesā, kā arī informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pieejamie pakalpojumi. E-prasmju nedēļas ietvaros dalībniekiem būs 

iespējams apgūt jaunas IKT iemaľas, kā arī iedzīvotājiem apgūt jaunas prasmes, izmantojot e-pakalpojumus 

un tādējādi uzlabojot mācību procesu. Laikā no 2010. gada 2. līdz 5. martam dalībnieki tiks aicināti pārbaudīt 

savas IKT prasmes, iesaistoties vienotajā Eiropas eCitizen un ECDL sertifikācijas sistēmā. 

E-prasmju nedēļas laikā no 2.- 5.martam  LIKTA mājas lapā www.latvijapasaule.lv ikvienam ir iespēja izpildīt 

testu „IT barometrs”, kurā var novērtēt savas pamatprasmes informācijas tehnoloģijās. Tests dod iespēju 

pārbaudīt savu kompetences līmeni IKT jomā, kā arī iespēju saľemt automātisku vērtējumu ar norādījumiem 

uz nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Balvu Centrālā Bibliotēka aktualizē novadpētniecības materiālus  

Otrdiena, 23 februāris 2010 14:37 |  

Balvu centrālajā bibliotēkā turpinās darbs pie novadpētniecības materiālu sakārtošanas un nodošanas saviem 
lietotājiem mūsdienās vieglāk pieejamā un izmantojamā veidā. Materiāls tiek ievadīts elektroniskajā 
novadpētniecības katalogā. To var atrast, apmeklējot bibliotēkas mājas lapu www.balvurcb.lv.  

Bibliotēkas fondos glabājas mūsu rajona laikraksta „Balvu Taisnība” un „Vaduguns” komplekti, sākot ar 
pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kas ietver sevī bagātīgu informācijas klāstu par cilvēkiem un 
notikumiem šajā laikā. Atmetot padomju ideoloģijas daļu, kura nav mazā, mēs iegūstam informāciju par 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=924%3Ae-prasmju-neda-balvu-centrlaj-bibliotk&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest/home
https://www.e-latvenergo.lv/
http://www.apollo/
http://www.ecdl.lv/
http://www.limbazubiblioteka.lv/lv/ms/jaunumi/iegusti_eiropas_limena_apliecinajumu_savam_ikt_prasmem/iegusti_eiropas_limena_apliecinajumu_savam_ikt_prasmem/
http://www.latvijapasaule.lv/
http://www.ecdl.lv/pretestLV/index.php
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=916%3Abalvu-centrl-bibliotka-aktualiz-novadptniecbas-materilus&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvurcb.lv/
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pilsētas un rajona atjaunošanu pēc otrā pasaules kara, par celtniecību Balvos un rajonā, par rūpniecības 
uzľēmumiem, kādi veidojās Balvu pilsētā, par skolām, bērnudārziem, iestādēm. 

Daudzi raksti laikrakstā veltīti arī kultūras dzīves norisēm - koru, deju un dramatisko kolektīvu darbībai, 

bibliotēku darbam. Taču vislielākā vērība laikrakstā ir pievērsta notikumiem laukos un lauksaimniecībā. Tie ir 

kolhozi un padomju saimniecības – neatľemams mūsu novada lielākās daļas cilvēku nodarbošanās lauks un 

reizē arī novada vēsture vairāk kā četrdesmit gadu garumā Tas ir laiks, ko jaunās paaudzes nezina un varbūt 

nevar arī saprast, bet kuru vajadzētu apzināties. 

Visi materiāli par šo laika periodu tagad tiek aprakstīti un ievadīti bibliotēkas novadpētniecības elektroniskajā 

datu bāzē, lai padarītu tos pieejamus arī mūsdienu bibliotēkas lietotājiem. 

Cienījamie bibliotēkas lietotāji - studenti, skolēni un pārējie interesenti, varbūt vēlaties uzzināt kā Balvos cēla 

gaļas kombinātu, kā tas darbojās un kā pārtrauca savu darbu, kā darbojās padomju iestādes, kā pilsētā ienāca 

elektrība, ko prasīja no kultūras darbiniekiem partija un valdība, kādi dzejoļi un stāsti tika publicēti mūsu rajona 

laikrakstā un kas tos rakstīja. Jums šo iespēju piedāvā centrālā bibliotēka. Izmantojiet to mūsu novada 

vēstures apzināšanā. 

Leļļu izstāde - grāmatas atdzīvojas  

Otrdiena, 16 februāris 2010 10:06 |  

No 15. februāra līdz pat marta beigām Balvu CB bērnu literatūras nodaļā dzīvosies leļļu darinātājas INGŪNAS 
RADZIĽAS lolojumi. Mīļas, amizantas daţādu izmēru pasaku būtnes. 
Leļļu radītāja lieliski orientējas literatūrā, kas ir iecienīta jaunākajai lasītāju paaudzei, jo ir Jūrmalas Dubultu 
bērnu bibliotēkas vadītāja. 
Izgatavojot lelles autore izmantojusi vairākas grāmatas- Meţa mošķu noslēpums, Osumposums, pankūku 
mošķis, Karlsons, kas dzīvo jumta utt.. Tāpat izstādē var redzēt arī Kurpju ģimeni, marionešu lelles un citas 
lellītes. 
Leļļu izstāde uz Balviem atceļojusi no Talsiem un ir pabijusi vairākas Latvijas pilsētās, kā arī ārzemēs. 

   

Runājoša grāmata pārsteidz bērnus...  

Pirmdiena, 15 februāris 2010 11:08 |  

 

Atver grāmatu un tā sāk runāt, tāds pārsteigums sagaidīja Balvu 
2. pamatskolas jaunāko klašu skolēnus Balvu centrālās 
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. Mūsdienu bērnus ar kaut ko 
pārsteigt izdodas reti, šī bija tā reize, kad patiess izbrīns mirdzēja 
bērnu acīs. 
Balvu CB bērnu literatūras nodaļā ir arī citas interesantas 
grāmatas – grāmatiľas pīkstulīši, somiľgrāmatas, grāmatas 
pūkainie dzīvnieciľi, pasakas ar puţļiem utt. 
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Kļūsti par e - bibliotēkas lasītāju, izmantojot Balvu centrālas 

bibliotēkas lasītāja karti!  

Trešdiena, 03 februāris 2010 10:14 |  

Lai lasītu Ideju Foruma bibliotēku www.e-biblioteka.lv  iespējams 

reģistrēties  arī  Balvu centrālās bibliotēkas abonementā, lasītavās, 
interneta pieejas punktā! Līdzi jāľem centrālās bibliotēkas lasītāja karte 
vai personību apliecinošs dokuments.  
Ideju Foruma bibliotēka” (www.e-biblioteka.lv)   ir otra digitālā bibliotēka 

Latvijā. Pirmā ir  Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) veidotā „Letonica”.  
 „Ideju Foruma bibliotēkā” nonāk jaunākā literatūra, turklāt ne tikai literatūra! 
Šobrīd „Ideju Foruma bibliotēkā” ir pieejami vairāk nekā 5000 tekstu, gandrīz 400 video, vairāk nekā 1000 
audio, kā arī gandrīz 600 attēlu. Darbs pie piedāvājuma klāsta paplašināšanas turpinās, un nākotnē „Ideju 
Foruma bibliotēka” būs vēl plašāka. 
Šis apjomīgais un daudzveidīgais informācijas avots būs pieejams katram, kurš vēlēsies kļūt par bibliotēkas 
www.e- biblioteka.lv reģistrēto lietotāju.  
Izmantojiet iespēju! 

 
 

Meklē gaismas nesēju!  

Otrdiena, 19 janvāris 2010 09:07 |  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 
izsludina konkursu uz gadskārtējo balvu 
„PAGASTA BIBLIOTEKĀRS – GAISMAS NESĒJS”. 

. 

 

Francijas komiksu izstāde bibliotēkā  

Ceturtdiena, 07 janvāris 2010 11:08 |  

      Līdz 28.janvārim Balvu centrālās bibliotēkas zālē apskatāma Francijas 
kultūras centra     ceļojošā izstāde „Frankofonā komiksa gadsimts”. 
Izstāde veidota balstoties uz Angulemas nacionālā komiksu un bilţu centra 
kolekciju, kas publikai tika atvērta 2008.gada 1.janvārī. Kolekcija sastāv aptuveni 
no 7000 komiksiem, bet šajā izstādē apskatāmi 14 komiksi, kuri parāda daţus 
no nozīmīgākajiem vēstures etapiem šīs mākslas attīstībā, kurai ir 
nenovērtējama vieta franču, Eiropas un visas pasaules kultūrā.  
Tas ir aizraujošs un intriģējošs stāstošo attēlu krājums par pirmo gadsimtu kopā 
ar komiksiem: sākot ar komiksa aizsākumiem – „stāsti bildēs”, kad katram 
zīmējumam klāt bija pielikts paskaidrojošs teksts; turpinot ar beļģu komiksiem, 
kas noteica jauno franču lasītāju gaumi 50.-60.gados,  līdz nesenajiem intīmā 
ţanra pārstāvjiem un postmodernajam un ironijas pilnajam komiksam 
Izstādi papildina arī franču un šveiciešu komiksu grāmatas. 

 

 

http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=817%3Aksti-par-e-bibliotkas-lastju-izmantojot-balvu-centrlas-bibliotkas-lastja-karti&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=817%3Aksti-par-e-bibliotkas-lastju-izmantojot-balvu-centrlas-bibliotkas-lastja-karti&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.e-biblioteka.lv/
http://www.e-biblioteka.lv/
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=763%3Amekl-gaismas-nesju&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv
http://www.balvi.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=692%3Afrancijas-komiksu-izstde-bibliotk&catid=9%3Ajaunumi&Itemid=42&lang=lv

