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1.Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums. 

Balvu pilsētā ir trīs vispārizglītojošas skolas, kur  kopējais skolēnu skaitu  šinī 

mācību gadā bija 1076  un divas pirmsskolas iestādes ar 326 audzēkľiem . 

Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāju pamatkontingents ir vecumā no 

pirmsskolas līdz 9. klasei. 

 Pavisam Balvu CB gada laikā apmeklēja 68 673 apmeklētāji, no tiem Balvu CB  

bērnu literatūras nodaļā bija 

 23614 apmeklētājs, - t.i. 34,4 % no visiem bibliotēkas apmeklētājiem izmantoja 

bērnu literatūras nodaļas sniegtos pakalpojumus 

 no tiem 21164 bija apmeklētāji vecumā līdz 18 gadiem, t. i. 90 % no visiem nodaļas 

apmeklētājiem, bet ,skatoties visas bibliotēkas kontekstā  

 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem 2012. gadā bija 24690 un tas sastāda 36% 

no visiem bibliotēkas apmeklētājiem kopumā. 

BLN Lasītāji  Apmeklētāji Izsniegums  

 kopā 
t.sk. līdz 
18 kopā t.sk. līdz 18 kopā 

t.sk. līdz 
18 

2012 1324 1023 23614 21164 37017 29819 

2011 1399 1139 26746 23068 45046 38935 

 -75 -116 -3132 -1904 -8029 -9116 

 

 

 

 

23614

26746

21164
23068

37017

45046

29819

38935

kopā t.sk. līdz 18 kopā t.sk. līdz 18

Apmeklētāji Izsniegums

Balvu CB bērnu literatūras nodaļa

2012

2011



 3 

Salīdzinot statistikas skaitļus 2011. un 2012. gadā, bērnu lasītavā un interneta 

pieejas punktā vērojama tendence samazināties apmeklētājiem un līdz ar to arī 

izsniegumam. To varētu izskaidrot ar to, ka mazinājusies interese par periodiskajiem 

izdevumiem, bibliotēkas darbiniekiem jādomā par darba formām, kā piesaistīt 

apmeklētāju, palielinājies to skolēnu skaits, kuriem ir datori un interneta pieslēgums 

mājās, kā arī tas, ka samazinājies kopējais skolēnu skaits, ja 2011. gadā Balvu pilsētas 

skolās kopā tie bija 1142 skolēni, tad 2012. gadā- 1076 ,t.i. par 66 skolēniem mazāk. 

2012. gadā visā bibliotēkā lasītāji līdz 18 gadiem bija 818 ( pēc BIS Alise 

datiem), tas ir par 9 mazāk nekā 2011. gadā, 

 bet bērni- pirmsskolnieki, kas apmeklēja bibliotēku kā lasītāji bija 51 un skolēni 

767. Tātad apmēram 71,3 % skolēnu izmanto bibliotēkas pakalpojumus. 

2. Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana. 

 

Bērnu literatūras nodaļā bibliotēkas krājums tiek veidots un papildināts tāpat kā 

iepriekšējos gados : pirmām kārtām izvērtējot jaunumus, ko piedāvā izdevniecības, 

viennozīmīgi priekšroku dodot latviešu bērnu oriģinālliteratūrai, uzziľu izdevumiem 

un tulkotajai bērnu literatūrai. Svarīga nozīme mazo lasītāju lasīšanas veicināšanā ir 

arī bilţu , spēļu un pasaku grāmatām. 2012. gadā bērnu literatūras nodaļas krājuma 

papildināšanai tika izlietots vairāk līdzekļu. Pavisam kopā nodaļas iespieddarbu fonds 

tika papildināts ar 417 eksemplāriem par kopēju summu Ls 1422,58, t.i. par 314,1 Ls 

vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Lasītavā periodisko nosaukumu skaits arī netika samazināts, palika 30 

nosaukumu periodiskie izdevumi, pasūtot tika ľemts vērā, lai nebūtu dublēšanās ar 

lasītavu pieaugušajiem, izľemot tādus pieprasītus ţurnālus, kā Ilustrētā Zinātne, 

Ilustrētā Vēsture, arī novada laikraksts „Vaduguns”, kuri vienā eksemplārā ir 

nepietiekoši. 

Bērnu literatūras nodaļas fonds 2012. gada beigās 

  kopā grām. audiv broš., ser. attēizdev. elektr. pārējie latv. val. svešv. 

Fondā 
2011.g. 
beigas 10895 9350 58 1482 1   4 9205 1690 

ienācis  
2012.g. 832 401 14 415     2 779 53 

izslēgts 
2012.g. 1161 1047   114       564 597 
Fondā 
2012. 
g. 
beigas 10566 8704 72 1783 1   6 9420 1146 
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 Jaunieguvumu salīdzinājums BLN pa gadiem 

Gads 2012 2011 2010 2009 

Kopā -
eksemplāri 417 279 310 323 
Kopā 
summa(Ls) 1422,58 1108,48 1311,6 1663,66 

 

 

 

         Bērnu literatūras nodaļā ienākušie jaunieguvumi bija grāmatas, CD, DVD un 

pārējie, kas tika iegādāti par summu Ls 1422,58 Ls un tas sastādīja 28, 7 % no visiem 

bibliotēkas jaunieguvumiem, neskaitot periodiskos izdevumus. 

        No budţeta līdzekļiem krājumam tika atvēlēti 1052,1Ls jeb 28, 4% no kopējās 

summas, neskaitot periodiku 

Domājams, ka mūsu lasītāju vēlmes tiek apmierinātas. Gada laikā 86 izdevumi 

tika izsniegti caur SBA, tādējādi nodrošinot ar vajadzīgo literatūru lasītājus arī citās 

reģiona bibliotēkās. 
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3.Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un 
iemaņu attīstīšana. 

Liela daļa lietotāju paši apguvuši vienkāršas prasmes atrast sev nepieciešamo 

informāciju datorā. Novērots, ka pieaug uzziľu skaits tieši par e- pakalpojumiem, jo 

lietotājiem nav pietiekamu zināšanu, lai pilnvērtīgi izmantotu daţādas iespējas, kuras 

sniedz globālais tīmeklis.  

        Lai sniegtu pēc iespējas ātrāku un precīzāku atbildi uz lietotāja jautājumu ,  

uzziľu informācijas darbā tika izmantots uzziľu literatūras fonds, bibliotēkā 

pieejamās datu bāzes www.letonika.lv; www.lursoft.lv; www.pasakas.net., BIS Alise 

elektroniskais katalogs, kā arī daţādi informācijas meklēšanas serveri-www.google.lv; 

www.1188.lv u.c. 

      Pieprasītākās uzziľas: atrast konkrētu grāmatu vai rakstu no ţurnāliem.  

INTERESANTĀKĀS UZZIĽAS: 

 NAUDAS ZĪMES PASAULĒ; 

 LATVIEŠU TAUTAS PASAKAS; 

 PERSONVĀRDU IZCELSME; 

 KĀDAS SPĒLES IEDERAS KLASES VAKARIEM; 

 KĀ RŪPĒTIES PAR SAVU MĀJDZĪVNIEKU; 

 PUSAUDŢU ATTIECĪBAS SKOLĀ; 

 FLORISTIKSAS VEIDOJUMI GADSKĀRTU SVĒTKIEM; 

 KĀ LATVIJĀ PĀRZIEMO SAVVAĻAS DZĪVNIEKI; 

 KĀDUS IZGATAVOT ZIEMASSVĒTKU ROTĀJUMUS, APSVEIKUMUS; 

 PAR DAŢĀDĀM VALSTĪM, PAR INTERESANTĀKAJIEM APSKATES 

OBJEKTIEM TEPAT LATVIJĀ  
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Lai informācija būtu precīzāka, atbildes vispirms tiek meklētas enciklopēdijās, 

vārdnīcās, rokasgrāmatās. Ātrāk informāciju var sameklēt internetā, bet bieţi šī 

informācija var būt maldīga, jo arī skolās prasa, lai būtu atsauces uz izmantotajiem 

avotiem un , protams, labāk, ja informācija ir meklēta grāmatās. Vecuma grupa, kura 

lūdz palīdzību informācijas meklēšanā ir no 7-12 gadiem, tie, kuriem nav pietiekamas 

prasmes strādāt ar grāmatas satura rādītāju un arī sameklēt vajadzīgo informāciju 

internetā, tādēļ 2012. gadā tika aizsākta individuāla datorapmācība bērniem, kuras 

mērķis bija informācijas prasmju attīstīšana: kā izveidot un noformēt dokumentu , kur 

atrast nepieciešamo informāciju, kā atrast attēlu un to ievietot savā dokumentā, kā 

izprintēt dokumentu utt.. Jau no agrīna vecuma bērni prot spēlēt datorspēles un 

apmeklēt daţādas mājas lapas, bet darboties ar MICROSOFT OFFICE WORD, 

MOLBERTS/PAINT sagādā grūtības vai neprot strādāt ar šīm programmām. Tomēr 

paši bērni īsti negrib atzīt, ka slikti pārzina datoru, tāpēc katram interesentam ir 

jāpaskaidro, kas tieši tiks mācīts datorapmācībā. Tādi, kuri aktīvi spēlē datorspēles 

uzskata, ka ir pietiekoši zinoši, lai nenāktu uz šādām apmācībām, bet ir pierādījies, ka 

noformējot dokumentu ,nemitīgi jautā pēc palīdzības bibliotekārei. 

 Pavisam uz apmācību pieteicās 6 bērni vecumā no 8.-10. gadiem.  

  

 

Datorapmācība bēniem tiks piedāvāta arī 2013. gadā un domājam, ka interesentu 

netrūks. 
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4.Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. 

Nopietna bibliotēkas lasītāju interešu izpēte bērnu literatūras nodaļā 2012. gadā 

netika veikta, bet, lai uzzinātu bērnu viedokli par bibliotēku, tad tiem 20 bērniem , 

kuri bieţi apmeklē bērnu abonementu, tika uzdots jautājums: Kas patīk un kas nepatīk 

bibliotēkā? Atbildes bija daţādas, bet domājams patiesas. Patīk - datori, interesantas 

grāmatas un spēles, rotaļu stūrītis, skatīties filmas, ţurnāli; vairākkārt bērni uzsver , ka 

šie pakalpojumi ir bezmaksas un tas viľiem patīk. Nepatīk – maz vietas, īss darba 

laiks, slikti bērni, daţreiz ir auksti, netīras tualetes, grāmatas un spēles, kas ir jau 

nolietojušās, mazs galds. Jauniešu vidū interese bija jūtama par fantāzijas ţanra 

grāmatām, tieši P.K. Kastas „Iezīmētā” un „Nodotā”, K.Lorenas „Daiļās būtnes” kuru 

daţi mēģināja pat lasīt angļu valodā, jo tāda bija atrodama plauktā. Pusaudţiem 

nepārprotamu sajūsmu radīja visas Kinnija „Grega dienasgrāmatas”, bet pašiem 

mazākajiem joprojām pirmā interese saistās ar lielajām bilţu un spēļu grāmatām, kur 

var līdzdarboties : grozīt, spiest, pīkstināt utt. 

Lai pirmsskolnieks kļūtu par bibliotēkas lietotāju, viľam uz bibliotēku jānāk 

kopā ar vecākiem. Ļoti svarīgi, lai tieši vecāki prastu novērtēt grāmatas un lasīšanas 

lomu bērna izaugsmē par vispusīgi attīstītu cilvēku. 

Jaunāko klašu skolēni, ja vēl pirmajā klasē nav kļuvuši par lasītājiem, visbieţāk 

tādi kļūst pēc ekskursijām uz bibliotēku, kad ir iepazīstināti ar iespējām brīvā laika 

lietderīgai pavadīšanai, ko viľiem piedāvā bibliotēkas darbinieces. 

Pusaudţi un jaunieši visbieţāk izvēlas literatūru, kas ir skolu ieteicamās 

literatūras sarakstos ,vai arī izklaides literatūru. 

Apkalpojot visas vecuma grupas, bibliotekāriem ir jāľem vērā viľu intereses un 

vēlmes, tajā pašā laikā attīstot augstu lasīšanas kultūru . 
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  5. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums  

 

Galvenie sadarbības partneri darbā ar bērniem ir pretimnākošie Balvu skolu 

skolotāji, kuriem ir pievienojušies arī Stacijas pamatskolas skolotāji, joprojām arī 

pamatskolas bibliotekāre Rudīte Bukša. Laba sadarbība, pateicoties vairāku gadu 

pūliľiem ir izvērsusies ar Balvu pirmsskolas izglītības iestāţu Pīlādzītis un Sienāzītis 

audzinātājām - I. Hmaru, I Svelpi, D. Pastari, A. Pušpuri ,metodiķi V. Lielbārdi u.c. 

Jaunums sadarbībā 2012.gadā– bērnudārzu divās vecāku sapulcēs tika sniegta 

informācija par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem, Pēc šo sapulču apmeklējuma 

4 bērni kļuva par mūsu bibliotēkas lasītājiem. Informācija tika ievietota arī bibliotēkas 

mājas lapā un bērnudārzu informācijas stendos. 2012.g. ir uzrunāta YAMAHA 

mūzikas skolas vadītāja Balvos Iluta Tihomirova, kuras vadītajā skoliľā darbojas 

bērni no 4 mēnešu līdz 4,5 gadu vecumam. Bibliotēku nedēļas ietvaros tika aicināti 

vecāki kopā ar bērniem apmeklēt pasākumu bibliotēkā: Iepazīsti bibliotēku kopā ar 

grāmatu rūķiem. Interesi izrādīja tikai 3 vecāki ar bērniem. Par lasītājiem kļuva 2 

bērni. 

 Sadarbība noteikti ir jāpilnveido, lai bērni kopā ar vecākiem jau agrīnā vecumā 

sāk apmeklēt bibliotēku. Publicitātes nodrošināšanā labi sadarbības partneri vienmēr 

ir pašvaldības mājaslapas speciālisti . 

 

6.Pasākumi dažāda vecuma grupām. 

 

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes. 

Bērnu literatūras nodaļas apmeklētāju pamatkontingents ir bērni no pirmsskolas 

līdz  9. klasei, kuriem tiek piedāvātas literatūras  izstādes, grāmatu apskati, literārās 

stundas, tematiskās stundas ,konkursi, radošās darbnīcas, galda un erudīcijas spēles, 

animācijas un mākslas filmu demonstrējumi, iespējas tikties ar rakstniekiem un 

dzejniekiem. 

       

      No veiksmīgākām lasīšanas veicināšanas aktivitātēm gribētos atzīmēt pasaku 

priekšālasīšanas stundas, kas notika 1 reizi nedēļā. Šīs stundas apmeklētāji bija 

bērni ,vecumā no 6-10 gadiem, kuriem tas tiešām likās interesanti, kas paši izrādīja 

ieinteresētību . Vidēji tie bija 5-10 bērni, kas nāca klausīties pasakas, atbildēja uz 

jautājumiem, zīmēja pasaku varoľus un stundas beigās veidojās vesela bērnu 
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zīmējumu izstāde. Vislielāko atsaucību guva Pasakas par princesēm, kad tika lasīts, 

zīmēts, arī veidoti princešu kroľi un vēdeklīši, bet noslēgumā pat uzaicinātas „īstās 

princeses” no Balvu valsts ģimnāzijas dramatiskā kolektīva. 

  

Top princešu atribūti kroņi un vēdeklīši…. Un arī īstās princeses ir klāt! 

 Lielu piekrišanu bērnu vidū gada nogalē ieguva arī pasaku priekšālasīšanas 

stundas par rūķiem, kad mazie klausītāji paši pārtapa par čakliem rūķīšiem: zīmēja, 

grieza, līmēja sniegavīrus, egles, rūķus un pat šuva !  

  

Kur rūķi, tur arī egles un sniegavīri….. 

Bērniem patīk, ka viľi paši var līdzdarboties. 

Neparastās izstādes, kuru mēŗkis bija radīt interesi par grāmatu: 

Interesanta bija Evitas Zālītes pašdarināto leļļu izstāde ,kas bija skatāma bērnu 

literatūras nodaļas abonementā , kad rūķi, kaķi, raganas un daţādas citas lelles 

atdzīvināja bērnu grāmatu pasauli un iesēdušās logos aicināja arī cilvēkus no ielas 

ienākt bibliotēkā.Bet bibliotēku nedēļas noslēgumā- Bibliotēku naktī kopā ar 

mākslinieci Evitu darbojās arī radošā leļļu gatavošanas darbnīca, kad bērni paši varēja 

izgatavot daţādas pirkstiľu lelles. 
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Kārļa Skalbes „Kaķīša dzirnaviņas” atdzīvojas ….. 

Fotogrāfiju izstāde „Es, Tu, viņš ,viņa lasa…..”, kas lika smaidīt- atceļoja no 

grāmatnīcas Zvaigznes ABC telpām, kas aizsākās Grāmatu svētkos , bet bija skatāma 

arī bibliotēkas telpās, kur bija notverti mirkļi no daţādiem lasīšanas veidiem: pie 

galda, guļus, uz grīdas, ratos, draugu pulkā utt. 

No literatūras izstādēm- pavisam 66- par veiksmīgām gribētos nosaukt 

izstādes: 

 „Man patika, izlasi arī Tu”, kas tika veidota no grāmatām, ko lasītāji iesaka 

izlasīt citiem 

  „Vasara-ceļojumu laiks,” kad grāmatas par ceļojumiem uz daţādām valstīm 

papildināja  2 ceļotāju krūzīšu kolekcija- 30 krūzītes 

 „Spoku stāsti tumšiem rudens vakariem….”- lai izľemtu grāmatas no šīs 

izstādes, tā bija tiešām jāpamana ,jo tā atradās  ne pārāk pamanāmā vietā starp 

plauktiem. 

 „Mana tautasdziesma.”-bija ļoti liels pieprasījums, jo bērniem vajadzēja 

mācīties tautasdziesmas un piedalīties skolas konkursā. 

Novērots, ka kādreiz tik iemīļotās bērnu rakstnieces M. Stārastes grāmatas mūsdienu 

bērni lasa nelabprāt. 

 

„Sarunas par grāmatām ”jeb jauno grāmatu apskati- pavisam 14- ir veids, kā 

iepazīstināt skolēnus un skolotājus ar jaunāko literatūru, ko piedāvā izdevniecības, ko 

iepērk bibliotēkas saviem apmeklētājiem .Parasti tiek uzaicināti klašu kolektīvi Ļoti 

bieţi pēc šādas tikšanās atnāk bērni, kam kaut kas ir ieinteresējis un viľš pie 

bibliotekāres grieţas jau ar konkrētu lūgumu. Arī skolotāji ir pateicīgi par šādu 

piedāvāto iespēju- uzzināt aktualitātes par grāmatām. 
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                                    Jauno grāmatu ir daudz….. 

 

Novembrī bibliotēkā atzīmējām Latvijas nedēļu, kad gan pirmsskolas iestāţu 

audzēkľi -34, gan 2.klašu kolektīvi- 68 bērni, atbilstoši savam zināšanu līmenim, tika 

aicināti izspēlēt erudīcijas spēli „”Vai Tu zini, kas ir Latvija?”- izmetot metamo 

spēļu kauliľu un dodoties ceļojumā apkārt Latvijai, atbildot uz svarīgiem jautājumiem 

par Latvijas simboliem, dabu, dzīvniekiem utt. Skolotāju atsauksmes bija: mums 

visiem ļoti patika, tas bija noderīgi. 

 

  
                   Skolēni prot ne tikai minēt, bet arī dziedāt….. 

 

Lai veicinātu lasītprasmi, bērnu lasītavā katru mēnesi tiek piedāvāti daţādi 

minikonkursi, prāta spēles ar veicināšanas balvām, kuros atbildes uz konkursa 

jautājumiem jāmeklē literatūras izstādēs. Bērniem lasītavā regulāri tiek piedāvāts 

minēt krustvārdu mīklas, izspēlēt daţādas galda spēles. Šīs aktivitātes liek 

apmeklētājiem pievērst uzmanību izliktajai izstādei vai lasītavas fonda izzināšanai, 

meklējot atbildes un atbildot uz konkrētu jautājumu , piemēram prāta spēlē „Cik 

daudz tu zini par savu pilsētu”, kur piedalījās 12 bērni, krustvārdu mīklu minēšanā par 

pavasari, kur visu nedēļu varēja minēt krustvārdu mīklas, katru dienu savu un vākt 

punktus. Bērniem ļoti patīk minēt krustvārdu mīklas, tāpēc aktīvi visu nedēļu 

minēšanā piedalījās 11 bērni, atminot 44 krustvārdu mīklas.  

Erudīcijas spēle 5.-6. klašu kolektīviem „Uzzini vairāk par Eiropas Savienību” 
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Mērķis: pilnveidot un nostiprināt jau esošās zināšanas par Eiropas Savienību.  

Galda spēļu turnīri arī ir labs brīvā laika pavadīšanas veids, aktuālākās bija 2 galda 

spēles „Vai esi gudrāks par 5 klasnieku;” un „Latvija junioriem ”Pavisam kopā tika 

izspēlētas 49 spēles. 

 

 

                                                           Asinām prātus! 

 

 

Literārās stundas par konkrētiem autoriem, šogad tādas bija veltītas Astrīdas 

Lindgrēnes daiļradei- 4. klasēm -84 bērniem un Raiľa darbiem- pirmsskolas 

audzēkľiem.-70 Stāstījums par Lindgrēnes grāmatām un to varoľiem tā 

ieinteresēja skolēnus, ka pēc tam viľi nāca individuāli, lai izľemtu grāmatas 

lasīšanai, bet viena skolniece pat kopā ar skolotāju izlēma rakstīt pētniecisko 

darbu par šo slaveno bērnu rakstnieci. 

 

 

                          Atceramies Pepiju ,Emīlu, Karlsonu un brālīti….. 
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                                Izspēlējam spēli…..palīdz arī skolotāja…. 

Lai veicinātu bērnus lasīt, lai viľi justos svarīgi un pamanīti, gada beigās 

„bibliotēkas rūķi”-bibliotekāres apzināja čaklākos grāmatu un ţurnālu lasītājus, 

nododot viľiem pateicības vēstuli un konfektes no „ Ziemassvētku vecīša ”, kā arī 

čaklāko lasītāju vārdi parādījās gan bibliotēkas, gan novada mājaslapā. 

 

Bibliotēku nedēļa un Bibliotēkas nakts aprīļa beigās ir laiks, kad pastiprināti 

cenšamies pievērst bērnu un skolēnu uzmanību iespējām, ko piedāvā bibliotēka. 

Šogad ekskursijās uz bibliotēku tika aicināti 1.klašu 6 kolektīvi, lai iepazītos ar 

bibliotēku, uzzinātu, ko šeit var darīt. Vislielākais gandarījums ir tad, kad pēc šāda 

kolektīva apmeklējuma mazais skolnieciľš atved savu mammu vai tēti un pierakstās 

par bibliotēkas lietotāju. Pēc šāda kolektīva 1. klases apmeklējuma par čaklu 

bibliotēkas apmeklētāju kļuva Šeila Aleksejeva, kura atveda uz bibliotēku mammu, lai 

viľu pierakstītu bibliotēkā. Šeila ir kļuvusi aktīva grāmatu lasītāja, lasa arī Bērnu 

ţūrijā, nāk uz pasaku priekšālasīšanas stundām, kā arī ar prieku dzīvojas tāpat pa 

bibliotēku. 

Ēriks Kuzmans , kuru  jau 2009. gadā uz bibliotēku bija atvedusi vecmāmiľa, bet kaut 

kādu iemeslu dēļ šie bibliotēkas apmeklējumi bija pārtrūkuši un atkal atjaunojās pēc 
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1.klases ekskursijas bibliotēkā, un Ēriks tagad ir patstāvīgs bērnu literatūras nodaļas 

apmeklētājs. Arī Kleine Amanda un Cinglere Sabīne-Elfa ir to lasītāju vidū, kuri par 

bibliotēkas lasītājiem kļuva tieši pēc ekskursijas uz bibliotēku. 

   

            Cik tā bibliotēka tomēr liela!...... 

Lai savlaicīgi radītu interesi par grāmatu , bibliotēku nedēļas laikā uz bibliotēku tika 

aicināti arī 3-4 gadus veci bērni kopā ar saviem vecākiem, kur viľus sagaidīja 

Grāmatu Rūķi( mūsu lasītāji no Balvu valsts ģimnāzijas dramatiskā kolektīva Andris 

un Kristīne). No 20 ielūgumiem atsaucās gan tikai 3, aizbildinoties ar slimošanu un 

laika trūkumu., bet par bibliotēkas lietotājiem kļuva 2 bērni. 

  

 

                               „Pasaku Rūķi” ir gatavi lasīšanai! 

       Bibliotēku nakts- „Zvaigţľu nakts” laikā visi apmeklētāji – lieli un mazi : 

gan čakli grāmatu lasītāji, gan piedzīvojumu meklētāji varēja atrast sev interesantu 

nodarbošanos, jo darbojās daţādas darbnīcas: 
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 Leļļu gatavošanas darbnīcā kopā ar mākslinieci Evitu Zālīti- varēja 

darboties visi rokdarbu mīļi 

 

 Ģitārspēles darbnīcā- apgūt ģitārspēles pamatus un paklausīties kā skan 

ģitāra 

 

      

 Zīmēšanas skolā ,kopā ar mākslas skolas pedagogu zīmēt kosmosu un 

zvaigznes 

 

 

 Zvaigţľu gatavošanas darbnīcā-gatavot no papīra zvaigznes un zvaigznītes 

 

       

 Pasaku mīļi varēja klausīties pasaciľas www.pasakas.net 

http://www.pasakas.net/
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 Mēmais kino- gaidīja tos , kas jau bija piekusuši no visām aktivitātēm 

 Kalendāru izgatavošanas darbnīcā- katrs interesents varēja izgatavot 

kalendāru  

                                                     

 Orientēšanās sacensībās, kas notika pilsētas svērā, varēja sacensties gan 

zināšanās par grāmatām, gan kāju veiklībā 

                                          

         

 

          

  No februāra līdz maija beigām, piedalījāmies akcijā „Pasaule t@vā bibliotēkā”, 

piedāvājot plašu aktivitāšu kopumu visa reģiona bērniem , jauniešiem un 

pieaugušajiem. Akcijas mērķis bija izcelt bibliotēkas nozīmi sabiedrības attīstībā kā 

neatľemamu mūsdienu informācijas resursu, kas sniedz plašas iespējas zināšanu 

apguvei, kultūru daudzveidības un kopības izzināšanai. 
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Laiks Aktivitāte  

No15.02. Informatīva izstāde bērnu 

lasītavā”Pasaule T@vā bibliotēkā  

Skatāmi un izmantojami materiāli 

par UNESCO kultūras 

mantojuma  objektiem 

Stounhendţu, Šartras katedrāli in 

Felklingenes tēraudlietuvi 

No 2.03. Daces Teilānes fotogrāfiju izstāde 

bibliotēkas zālē  

„Mana Ēģipte”+ tikšanās ar pašu 

ceļotāju 

25 apmeklētāji. 

 

No 

09.05. 

Izstāde bibliotēkas zālē „ Ceļojums 

laikā”: senas ceļumu somas, koferi un 

sienas pulksteľi 

18 pulksteľi 

13 ceļasomas 

Līdz 15. 

04.  

Zīmējumu konkurss 1.-4. kl. 

„Pasaules ceļi, pasaules brīnumi mūs 

neved projām, tie ved mūs mājās” 

 Mērķis: sekmēt unikālu vērtību 

apzināšanu un saglabāšanu 

Balvu novadā 

 attīstīt bērnos spēju saredzēt un 

novērtēt skaisto un vērtīgo 

tepat blakus 

 veicināt bērnos interesi par 

vidi, kurā viľi dzīvo 

 

Iesniegti 39 darbi no Bērzpils, 

Rugājiem, Balviem 

13 no tiem tiek novērtēti atzinīgi, 

pārējiem pateicības par 

piedalīšanos 

 

Līdz 

31.03. 

Viktorīna 5.-6.kl. „Cik daudz Tu zini 

par pasaules brīnumiem” 

Jautājumi par 3 izvēlētajiem objektiem: 

Stounhendţu, Šartru, Felklingeni: 

izzināšana, līdzīgu objektu meklēšana 

Latvijā 

Iesniegtas 16 atbildes, 4 no tām 

vērtējam atzinīgi 

( piedalījās Balvu, Brieţuciema 

un Baltinavas skolu skolēni) 

Līdz 20. 

03. 

Eseju konkurss 7.-9.kl. „Apstājies, lai 

ieraudzītu!” 

 

Iesniegtas 4 labas esejas 

 

Aprīlis- 

maijs 

Spēļu turnīri 10.-11. kl. „Pasaules 

brīnumi” 

Tiek izpēlēta erudīcijas spēle 3 klašu 

kolektīvos par daţādiem pasaules 

brīnumiem. 

Piedalījās 3 klases – 34 dalībnieki 

(Balvu Valsts ģimnāzija, Rekavas 

vidusskola) 

Aprīlis 

 

 

 

 

 

 

Tikšanās: 

 ar mācību iestāţu pārstāvjiem, 

kas gatavo profesionāļus,kas 

palīdz ceļot un redzēt pasaules 

kultūras mantojumu daţādās 

pasaules malās: Latvijas Jūras 

akadēmijas pasniedzēji un 

studenti 

 ar tūrisma firmas „Impro” 

pārstāvjiem 

 

Piedalījās 20 interesenti no Balvu 

Valsts ģimnāzijas vecākajām 

klasēm 

Piedalījās 18 interesenti 
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Aprīlis 

 

Aktivitāte „Ceļš zem kājām”: Agris 

Bobrovs dalās pieredzē par studentu 

apmaiľas programmām un iespējām  

ceļot stopējot 

Piedalījās 15 skolēni no Balvu 

Valsts ģimnāzijas 

15.05. Akcijas „Pasaule T@vā bibliotēkā-

UNESCO pasaules mantojuma 

izzināšana noslēguma pasākums Balvu 

centrālajā bibliotēkā 

 

Uzaicināti zīmējumu konkursa, 

eseju konkursa, viktorīnas 

dalībnieki- 55 

  

 

 

Akcijas noslēgumā tapa kopējā planšete par visām aktivitātēm, kas aizceļoja uz Rīgu 

kopējā izstādē. 
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 Sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādēm, tika sagatavotas un novadītas 

daţādas tematiskās stundas, kopā 10: Pasaku rīts kopā ar Vinniju Pūku, Skatāmies 

un lasām- bērni iepazina I. Zanderes LUPATIĽUS, Spēļu stunda -izpēlējām spēli par 

Latviju, Fotogrāfiju stunda -vai pēc fotogrāfijām bērni pazīst Balvu pilsētu, Dziedošā 

stunda- sagatavošanas grupas bērni dziedot mācās alfabētu, grāmata JOKA PĒC 

ALFABĒTS u.c. 

Jaunums, sadarbojoties ar pirmsskolas iestādēm- vecāko grupu bērni un 

audzinātājas izteica vēlēšanos Lieldienas un Latvijas dzimšanas dienu svinēt 

bibliotēkā, rādot ko iemācījušies un klausoties bibliotekāres sagatavoto informāciju. 

 

                                   Sākumā uzmanīgi klausāmies 

 

                                 
                                        

                                           Darbojamies visi kopā…. 
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Arī 2012. gadā iesaistījāmies akcijā par Drošu internetu, noorganizējot 

intereaktīvi izglītojošu pasākumu „Internets ir visiem draugs, uzmanies, lai nekļūst 

drauds”, kuru organizēja bērnu lasītavas darbinice, kas ikdienā strādā ar bērniem un 

jauniešiem, kuri nāk izmantot datoru un internetu. Interaktīvi izglītojošais pasākums 

bija adresēts daţādam vecumam: skolēniem, vecākiem un vecvecākiem. Skolotāji bija 

ļoti atsaucīgi, pasākumam pieteicās 28 Balvu un 3 Stacijas pamatskolas klases- 

pavisam 479 apmeklētāji, tā kā skolēni bija daţāda vecuma no 1. - 9. klases, tika 

domāts par programmas daţādību, lai katram vecumam būtu viegli uztverams un 

atbilstošs stāstījums un darbošanās. 

Uz interaktīvi izglītojošo pasākumu par drošību internetā 25.februārī- 

sestdienā tika iepriekš uzrunāti vecāki, vecvecāki ar bērniem. Pasākumu apmeklēja 3 

vecāki un 1 bērns. Varam izdarīt secinājumus, ka skolotāji apzinās riskus, kas pastāv 

internetā un pavadot pārmērīgi ilgu laiku pie datora, bet vecāki diemţēl negrib atzīt, 

ka viľu bērniem ir vai varētu būt šādas problēmas. 

Pēc šī pasākuma var izdarīt secinājumus, ka daudzi bērni īsti neapzinās interneta 

lietošanas iespējamo bīstamību, pārāk daudz privātas informācijas sniedz par sevi, ir 

pārliecināti, ka nekas slikts ar viľiem šajā vidē nevar notikt. 2.-3. klašu skolēni 

apdomā ko raksta, bet 4.-6. klašu skolēni uzskata, ka ir zinoši, tāpēc vairāk raksta 

privātu informāciju, tā pakļaujot sevi briesmām interneta vidē. Vecāki neaptver 

riskus, kas pastāv interneta vidē, jo paši nav pietiekami informēti.. Bibliotekāre 

piedāvāja klašu vecāku sapulcēs informēt vecākus ar kādiem riskiem var saskarties 

viľu bērni, neuzmanīgi darbojoties interneta vidē. 

Bibliotēka pēc šī pasākuma guva labas atsauksmes, kā arī apmeklētāju skaita 

pieaugumu, bet bibliotekāre pilnveidoja savas prasmes pasākumu organizēšanā.  
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Turpinot tēmu par drošību internetā, apmeklētājiem tika piedāvāta arī anketa , 

kuras mērķis bija pārbaudīt bērnu zināšanas par to cik viľi zinoši un droši jūtas 

interneta vidē. Anketu aizpildīja 51 bērns. Apkopojot anketas rezultātus var secināt, 

ka bērni ļoti maz informēti par draudiem internetā, maz lasa noteikumus pirms 

reģistrējās kādā portālā un nav zinoši par drošības noteikumiem, strādājot ar datoru. 

Anketu skat. pielikumā 

         Iesaistoties akcijā par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu „Satiec savu 

meistaru!” tika uzrunāti bērni, kuri pagājušajā gadā piedalījās izstāţu ciklā „Radi un 

rādi citiem ”ar saviem radošajiem darbiem, lai savas pašmācības ceļā iegūtās prasmes 

nodotu citiem interesentiem. 

       Meistariľi- bibliotēkas lasītāji Annija Romāne, Juris Bozovičs, Ieva Vizule 

dalījās pieredzē, rādīja savus izgatavotos darbus un rosināja izgatavot katram 

dalībniekam rokassprādzi, papīra rombu, zīda piespraudes. 

           Rezultātā jaunas prasmes un iemaľas guva 18 pasākuma apmeklētāji, izskanēja 

bibliotēkas vārds: bibliotēka kā vieta, kur tiek piedāvāts saturīgi un lietderīgi pavadīt 

laiku visiem interesentiem. 
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                                         Top origami locījumi 

 

Darbošanās varēs sākties! 

 

Radošu darbošanos bērniem kopā ar vecākiem, piedāvāja arī Buravecu ģimene 

no Baltinavas. No 12 .novembra bija skatāma šīs ģimenes radošo darbiľu izstāde, kas 

bija tapusi visai ģimenei – mammai Ivetai, tētim Edgaram, bērniem Eduardam, 

Tomam un Kristiānai - darbojoties kopā, šie papīra plastikas darbi tapuši ,apgūstot 

prasmes mērīšanā, griešanā, rullēšanā, līmēšanā un noformēšanā. 8.decembrī ģimene 

aicināja visus interesentus nākt un mācīties, kā padarīt ziemas vakarus īsākus 

Ieinteresētību izrādīja  3 māmiľas ar bērniem. 
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Atsaucoties bērnu un jauniešu centra uzaicinājumam 1.jūnijā Starptautiskajā 

bērnu aizsardzības dienā pārstāvējām bibliotēku bērnu un jauniešu svētkos, kas notika 

pilsētas skvērā, bibliotēkas vieta bija pieturā Mācies un izzini!, kur spēlējot spēli 

„Cirks” dalībniekiem vajadzēja pārbaudīt savas zināšanas par folkloru, literatūru, 

grāmatām. 

 

               Runāt es nemāku, tomēr visu pastāstu? Uzmini nu! 

Jau 2. gadu Balvos notika Grāmatu svētki kopā ar Zvaigzni ABC, kad 

pazīstami rakstnieki viesojās skolās, bērnudārzos. Šogad mūsu mazākajiem lasītājiem 

bija iespēja tikties ar Koko un Riko autori Eviju Gulbi, 3.-4. klašu skolēni sarunājās ar 

Māri Runguli, pusaudţiem  tika noorganizēta tikšanās ar Jāľa palaidnieka autori Rutu 

Skrebeli, bet Laura Dreiţe savā fantāzijas pasaulē  pulcināja  9.-12. klašu skolēnus. 

Tā ir unikāla, vienreizēja iespēja lauku bērniem tikties ar īstu, populāru 

rakstnieku, kura grāmatas ir lasītas, varoľi pazīstami, kuram var klātienē uzdot 

jautājumus, paprasīt autogrāfu! Paldies skolotājiem , kas prot  to novērtēt! 

 

                             Tiek zīmētas mājas Evijas Gulbes žurkulēnam Riko 
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                                       Ruta Skrebele sniedz autogrāfus 

 

Balvu centrālās bibliotēkas darbinieki, kas strādā ar bērniem, jau no pašiem 

pirmsākumiem -2002. gada piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu 

žūrija”, kas jau ir kļuvusi par Bērnu- jauniešu un vecāku ţūriju. Šī lasīšanas 

programma mūsu bibliotēkā ir ieguvusi stabilu vietu, jo laikā no 2002. gada ir jau 

izaugusi vesela lasītāju paaudze, kam bibliotēkas vārds saistās arī ar bērnu ţūriju. 

Vidējais ţūrijas ekspertu skaits ir apmēram 80-90 bērni. Necerēta atsaucība šogad bija 

no vecāku puses, kad viľi tika uzrunāti iesaistīties vecāku ţūrijas darbā. Tādi vecāki 

bija 28. Galvenais, ko novērtē ţūrijas lasītāji , ka ir pieejamas jaunākās grāmatas, ka 

iespējams izteikt savu viedokli. Balvu centrālās bibliotēkas darbinieces atzīst un 

novērtē šis lasīšanas veicināšanas programmas nozīmi bērna izaugsmē par lasītāju. 

 

7.Bibliotēkas darbinieku tālākizglītības vajadzības specializācijā, BLC 
iniciēto un citu konferenču un semināru vērtējums 

 

      No marta līdz maijam visi darbinieki apmeklēja valsts aģentūras ”KIS mācību 

kursus „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība”, kuru mērķis bija sniegt zināšanas un 

pilnveidot prasmes, kā ietekmēt lēmumu pieľemšanu, lai nodrošinātu bibliotēkai 

labvēlīgu politiku vai finansējumu bibliotēkas atbalstam ilgtermiľa. 

25. aprīlī bērnu abonementa vecākā bibliotekāre apmeklēja izglītības un 

attīstības centra ”EGO”kursus ”Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana 

bibliotekāra darbā’. Šo kursu mērķis bija sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās 

iemaľas par improvizācijas spēļu izmantošanu bibliotekāra darbā. 

11. maijā bērnu literatūras nodaļas vadītāja apmeklēja LNB Bērnu literatūras 

centra organizēto bērnu literatūras un bibliotekārā darba zinātniski praktisko 

konferenci „Literatūra, teātris un mūzika bērniem”, kur pirmajā dienā varēja iepazīties 



 25 

ar speciālistu, augstskolu lektoru atzinumiem un vērtējumiem par bērnu literatūru 

2011. gadā. 

 Katru gadu šīs konferences ir piesātinātas ar vērtīgu informāciju, kur iegūtā 

informācija ir labs  palīgs turpmākajā darbā, organizējot apskatus un literārās stundas. 

No 2.-3.jūnijam, piedaloties kultūrvēsturiskajās studijās Krievijā, iepazinām 

kolēģu darbu Krievijas bibliotēkās, pabijām Puškina svētkos . 

Iespēju robeţās apmeklējam arī Balvu CB organizētos seminārus. 

Mūsu bibliotēkas darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar bērniem , svarīgi savu prasmju 

pilnveidošanai būtu kursu vai semināru piedāvājums, kur sniegtu zināšanas lasīšanas 

veicināšanas pasākumu organizēšanai, kā arī  pareizi uzstāties auditorijas priekšā. 

       Katrs apmeklētais seminārs, konference dod atziľas, liek padomāt un izvērtēt arī 

savu darbu. 

 

8.Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 
risināšanas ceļi. 

 Mēs dzīvojam steidzīgajā moderno tehnoloģiju laikmetā. 

Daudzi bērni ir ļoti noslogoti mūzikas, mākslas un sporta skolās, daţādos 

pulciľos un grāmatu un ţurnālu lasīšanai paliek mazāk laika. Kaut gan arī 

pierādījies pretējais, kas vairāk dara, tas arī vairāk paspēj. 

 Pusaudţiem bieţi vien ir problemātiska uzvedība, kad bibliotekāram jākļūst 

par sociālo pedagogu 

 Bibliotēkas spēļu un rotaļu stūrītī, kas vairāk piemērots bērniem līdz 10 

gadiem, padzīvoties nāk arī 12-13 gadīgie, kuriem gribas izklaidēties skaļi 

runājot, un tajā pašā laikā traucējot mazajiem.t.i. pusaudţiem nav bibliotēkā 

vietas, kur pulcēties 

 Neskatoties uz visām problēmām darbā ar bērniem, bibliotekāru uzdevums ir, lai 

bibliotēkas apmeklētājs bibliotēkā jūtas labi un gaidīts, radīt sajūtu par bibliotēku kā 

ģimenei draudzīgu vidi, kur var atrast vajadzīgo informāciju, izmantot tās piedāvātos 

resursus un labi pavadīt brīvo laiku. 

 

Balvu CB  

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja                                            Ligita Pušpure 

2013. gada  18. februārī 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


