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1.Reģiona, novada un bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 

Īss situācijas raksturojums 

 Balvu Centrālā bibliotēka ir Balvu novada pašvaldības iestāde ar 10 filiālbibliotēkām novada 

pagastos. 2009.gada 27.augusta apstiprinātais „Balvu Centrālās bibliotēkas nolikums”, nosaka, ka 

bibliotēka veic novada un reģiona centrālās bibliotēkas funkcijas, kura koordinē publisko 

bibliotēku darbu, sniedz metodisko un konsultatīvo palīdzību, veic ienākušo grāmatu apstrādi 

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

funkcijas un tās metodiskajā pārziņā ir 22 pagastu bibliotēkas. Balvu Centrālās bibliotēkas 

struktūra – Lietotāju apkalpošanas nodaļa, Bērnu literatūras nodaļa, Komplektēšanas un apstrādes 

nodaļa un pārējie bibliotēkas darbinieki. 

Balvu Centrālā bibliotēka akreditēta līdz 2017.gadam, no 10 filiālbibliotēkām akreditētas 9. 

Balvu novadā ir 14 821 iedzīvotājs, Balvu pilsētā – 7521, kas ir 49% no visā novadā 

dzīvojošajiem. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto 32% pilsētas iedzīvotāji. Attēlā Iedzīvotāju 

skaits Balvos 2009.-2013.gadam. 

 

Bibliotēkas lietotāju skaits samazinās kopš 2011.gada un pārskata periodā bija 1461 (-50). 

Iepriecina straujais apmeklējuma 74 283 skaita pieaugums (+5576), t.sk. 20 284 virtuālie 

apmeklētāji. Savukārt, izsniegums 125 246 ir krities par 246 vienībām. Balvu Centrālās bibliotēkas  

krājums perioda beigās bija  43 027 (+1963), krājumā saņemti 1461 jaunieguvumi (+315), no 

krājuma izslēgtas 1 459 (-984) vienības.  

Sadarbība ar skolu bibliotēkām 

2013.gadā no skolu bibliotēkām BIS Alisē piereģistrēta tikai viena bibliotēka – Stacijas 

pamatskolas Vīksnas filiāle, kura uzreiz aktīvi uzsāka fonda rekataloģizāciju. Pavisam reģistrētas 

13 bibliotēkas. Jāatzīmē, ka aizvadītajā gadā aktīvāk sākušas strādāt vairākas skolu bibliotēkas, 

kuras iepriekš bija reģistrējušās, bet fonda rekataloģizāciju vēl nebija uzsākušas. Alises 
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administratorei ir laba sadarbība ar skolu bibliotekāru apvienības vadītāju, kura strādā Balvu 

Valsts ģimnāzijas bibliotēkā un jau izsniedz grāmatas elektroniski. Organizējot seminārus ir 

atbalsts no Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotekāres stāstot un rādot par Alises priekšrocībām un 

iespējām, lai tādējādi ieinteresētu arī pārējos.  

2013.gadā skolu bibliotēkas kopkatalogā pievienojušas 5 771 eksemplāru. 

2.Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Krājuma komplektēšanas politikas dokuments 

2012.gada 9.janvārī izstrādāts un apstiprināts dokuments - Balvu centrālās bibliotēkas 

Krājuma komplektēšanas koncepcija.  

Bibliotēkā veido Novadpētniecības dokumentu fondu, kurā tiek vākti materiāli par Balviem, Balvu 

reģionu un personām, notikumiem un vietām, kas saistītas ar Balvu reģionu. Novadpētniecības 

krājums 2013.gadā  papildināts ar 27 grāmatām, 1 CD.  

Bērnu literatūras nodaļā veido kvalitatīvu animācijas filmu krājumu (+ 8 filmas). 

 
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politikas prioritātes 2013. gadā:  

 

o latviešu jaunākās oriģinālliteratūras iepirkšana; iepriekšējo gadu izdoto latviešu 

oriģināldarbu piekomplektēšana, 

o lasītāju pieprasītās literatūras piekomplektēšana, 

o jaunākās nozaru literatūras un daiļliteratūras iegāde pēc iepriekš sagatavotiem sarakstiem, 

kurus veidojot, izmantoti interneta resursi. 

Krājuma raksturojums, krājuma kustības raksturojums 

Pārskata perioda beigās bibliotēkas krājums ir 43 027 eksemplāri. Bibliotēkas krājuma 

papildināšanas avoti 2013.gadā –  

1. pašvaldības finanšu līdzekļi – iegādāti 843 eksemplāri par Ls 4330,56 

Krājuma papildināšanai grāmatas tiek komplektētas apgādā „Zvaigzne ABC”, grāmatu bāzē 

„L.Grāmata”, IK „Virja” un „Janus”, Latgolas studentu centrā. Grāmatu piegādātāja izvēle balstīta 

uz izdevīgāko grāmatas cenu.  

2. projektos iegūtās – ienākušas 217 grāmatas par Ls 1404,84 –  

 LNB programma ”Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu 

iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai”,  

 VKKF kultūras  projekts ”Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”,  
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 KM projekti:  ”Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas 

īstenošana” un „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana Latvijas publiskajās 

bibliotēkās”. 

3. dāvinājumi – ienākušas 439 grāmatas par Ls 1523,01. Dāvinājumos saņemti par 105 

eksemplāriem vairāk kā iepriekšējā pārskatā periodā. Dāvinātāji ir mūsu lasītāji, kas izvērtē 

savu personisko bibliotēku un savas grāmatas uzdāvina mums.  

 

 

 

Vērojama pozitīva tendence – ar katru gadu palielinās ienākošo grāmatu daudzums. 2013.gadā 

tas palielinājies ievērojami (+361). Pašvaldības piešķirtais finansējums grāmatu iegādei bija Ls 4 

200. Finansējuma apjoms palielinājies par Ls 600. 
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Attēlā uzskatāmi vērojama krājuma kustības dinamika no 2010. līdz 2013.gadam.  

 

 

Preses pasūtīšanas iespējas 

 

Lasītājiem piedāvāto preses izdevumu skaits saglabājas nemainīgs. Preses izdevumus 

abonējam  akcijas laikā uz gadu, lai pēc iespējas lietderīgāk tiktu izmantota presei atvēlētā naudas 

summa. 2013.gadā lasītavā reģistrējām 97 nosaukumu 1479 eksemplārus (no tiem 1243 latviešu 

valodā) žurnālu un laikrakstu. Svītrkodi tiek doti arī laikrakstu gada komplektiem, lai tos varētu 

izsniegt BIS Alisē uz vietas lasītavā. Lai informētu apmeklētājus par iespēju lasīt uz vietas lasītavā 

vai izņemt žurnālus uz mājām, tika sagatavota informatīva lapa ar visas periodikas sarakstu, kura 

tika dota tiem lasītājiem, kuri pagaidām apmeklē tikai Abonementu. Diemžēl lasītāju skaits 

lasītavā būtiski pēc tā nepieauga. Tātad nākas secināt, ka tie, kam iepazīt preses izdevumus ir 

svarīgi, tie nāk un regulāri lasa un ņem uz mājām, bet ieinteresēt jaunus lasītājus ir pagrūti. Arī 

stāstot Balvu pilsētas pensionāru tikšanās reizē par preses izdevumu klāstu bibliotēkā, lasītavas 

vadītāja vairākkārt atgādināja par iespēju lasīt preses izdevumus uz vietas lasītavā vai ņemt līdzi 

uz mājām. 
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Rādītāju analīze: izsniegums, krājuma apgrozība 

Attēls uzskatāmi parāda Krājuma un Izsnieguma attiecības. 

 

Pārskata periodā izsniegums ir samazinājies (– 426), krājuma apgrozība nedaudz kritusies un 

šobrīd ir 2,9. Šis pārskata periods ir ienesis izmaiņas periodikas un grāmatu izsnieguma attiecībās. 

Pirmo reizi  periodikas (41 606) izsniegums pārsniedz grāmatu (38 629), kas skaidrojams ar lasītāja 

vēlmi lasīt mājās lielāku skaitu žurnālu, kā arī uzkavēties lasītavā, lai iepazītos ar jaunāko presi. 

Kā viens no iemesliem ir abonementa lasītāju skaita samazināšanās, kas, salīdzinājumā ar 

2012.gadu, ir krietni sarucis (-78).  
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Rekataloģizācija 

Iesāktais rekataloģizācijas darbs tiek aktīvi turpināts. Šobrīd uzmanība koncentrēta pagastu 

bibliotēku krājumu rekataloģizācijai. Pārskata periodā rekataloģizācija pabeigta Balvu novada 

Tilžas un Bērzpils pagastu bibliotēkās un gada nogalē uzsākta Vīksnas pagasta bibliotēkā. 

3.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

Pakalpojumu attīstība 

Bibliotēkas darbs vērsts uz to, lai ikviens bibliotēkā justos gaidīts un apmierinātu savas 

vajadzības pēc nepieciešamā pakalpojuma. Bibliotēka nodrošina pakalpojumus gan tradicionālo, 

gan elektronisko krājumu pieejamībai. Vairāk uzmanības tiek vērsts, lai lietotājs varētu saņemt 

pakalpojumus attālināti – informācija bibliotēkas mājas lapā, virtuālās izstādes, Kultūrvēstures 

datu bāzes pilnveide un papildināšana, elektroniskā kataloga popularizēšana un ierakstu pilnveide.  

Ar 2013.gada janvāri uzsākām lasītājiem izsūtīt vēstules - atgādinājumus par saistībām ar 

bibliotēku katru dienu – drīz beigsies grāmatu lietošanas termiņš, reizi mēnesī – esat parādnieks, 

atgrieziet steidzīgi grāmatas. 

Apmeklētāji bibliotēkā var saņemt bezmaksas un maksas pakalpojumus. No maksas 

pakalpojumiem vispopulārākie ir kopēšanas, izdrukas un skenēšanas pakalpojumi.  

 

Galveno rādītāju analīze: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums 

 

Iedzīvotāju skaita samazināšanās atspoguļojas arī bibliotēkas lietotāju skaitā. Bibliotēkas 

lietotāju skaits samazinās kopš 2011.gada un pārskata periodā bija 1461 (-50).  Iepriecina straujais 

apmeklējuma 74 283 skaita kāpums (+5 576), t.sk. 20 284 virtuālie apmeklētāji. Bibliotēkas 
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lietotāji visvairāk apmeklējuši interneta lasītavu ar 11 667 apmeklējumiem, tad seko Abonements 

bērniem (10 127) un Abonements pieaugušajiem (9 882). Kopējo apmeklējuma rādītāju palielina 

bibliotēkā organizēto pasākumu apmeklējums, kas 2013.gadā bija 2 698 apmeklējumi (+ 480).  

Ja varam priecāties par apmeklējumu skaita pieaugumu, tad izsnieguma rādītāji (125 246) 

turpina samazināties. Grāmatu lasītāju paaudze noveco, čaklie lasītāji sūdzas par redzes un 

veselības problēmām, kas liedz lasīt.  

Uzziņu un informācijas darbs 

Uzziņu un informācijas darbs tiek veikts izmantojot gan tradicionālos, gan elektroniskos 

informācijas avotus. Sniegto uzziņu skaitam ir tendence gadu no gada samazināties. Ievērojamāks 

uzziņu pieprasījuma kritums jūtams Interneta pieejas punktā un lasītavā. Tas skaidrojams ar to, ka 

šiem apmeklētājiem ir labas informācijas meklēšanas prasmes, it īpaši internetā. Viņiem atliek 

vien palīdzēt sameklēt vajadzīgo bibliotēkā pieejamajās datu bāzēs. Visbiežāk tā ir Lursoft 

laikrakstu bibliotēka un Letonika. Tiek izmantotas arī Brīvpieejas datu bāzes www.periodika.lv, 

www.likumi.lv, http://www.gutenberg.org,  LR  Centrālās Statistikas Pārvaldes datubāze, Latvijas 

Nacionālā digitālā bibliotēka, Europeana, books.google.com, Directory of Open Access Journals, 

FreeFullTtext, Findarticles.com, Scientific Journals, International Electronic Journals Library, 

Bibliomania, The Universal Digital Library. 

Liela uzmanība šajā gadā tika vērsta Latgales kultūrvēstures izzināšanai, valodas 

popularizēšanai un saglabāšanai, tāpēc uzziņu  darbā aktīvi izmantojām Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, 

Daugavpils novadu bibliotēku datu bāzes.  

Īpaši mīļa lasītāju daļa lasītavā ir krustvārdu mīklu minētāji, kuri nāk sameklēt mājas uzziņas 

līdzekļos neatrastos vārdus, vai pārbaudīt kādu vārdu. Viņi visbiežāk jau zina, kur atrodas 

vajadzīgās grāmatas, un darbiniekiem atliek vien pārbaudīt kādus vārdus internetā. 

Pārskata periodā sniegtas dažādas sarežģītības pakāpes 1661 uzziņa – no tām 86 uzziņas 

pieprasītas un nosūtītas elektroniski, 52 – telefoniski. 

Sociāli mazaizsargāto un riska grupu bibliotekārā apkalpošana 

Šīs grupas bibliotēkas apmeklētājiem visbiežāk jāpalīdz ar interneta lietošanu saistītos 

jautājumos. Tie skar dažāda satura veidlapu aizpildīšanu un nosūtīšanu.  

Sociāli mazaizsargāto lasītāju nodrošināšanu ar grāmatām ir aktīvi uzņēmušies radi, draugi, 

kaimiņi. Kā piemēram viens no mūsu lasītājiem, kurš dzīvo pansionātā „Balvi”, ir aktīvs 

bibliotēkas apmeklētājs un ar periodikas izdevumiem nodrošina arī savus pansionāta kaimiņus. 

Šim lasītājam izsniegto vienību skaits pārskata periodā ir 908 eksemplāri. 

http://www.periodika.lv/
http://www.likumi.lv/
http://www.gutenberg.org/
http://data.csb.gov.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.europeana.eu/portal/
http://books.google.com/
http://www.doaj.org/
http://www.eifl.net/cps/sections/services/negotiations/free-e-resources/other/freefulltext-com
http://www.findarticles.com/
http://www.scientificjournals.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://www.bibliomania.com/
http://tera-3.ul.cs.cmu.edu/
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Pārskata gada nogalē uzsākām ārējās apkalpošanas punktu darbību pansionātā „Balvi”. 

Pansionāta bibliotēkai ir savs diezgan novecojis literatūras krājums, kurš, ierobežoto finanšu dēļ, 

netiek atjaunots. Bibliotēka ir atvērta vienu reizi nedēļā divas stundas, kur šajā laikā bibliotēkas 

darbiniece samaina lasītāju grāmatas, sniedz ar pasta darbību saistītus pakalpojumus. Grāmatu 

apmaiņu bija plānots organizēt reizi mēnesī, taču lasītāji vēl nespēja tik ātri iepazīt ienākušo 

literatūru, tāpēc uz pansionātu dodamies pēc vienošanās. Iespējams, ka lasītāji vēl nav atklājuši 

jaunas literatūras piedāvājumu, tāpēc izsniegums vēl ir mazskaitlīgs.  

Bibliotēkas pieejamība un lietošanas aprīkojums personām ar īpašām 

vajadzībām 

Mūsu ēkā joprojām darbojas arī Valsts aģentūras „Latvijas neredzīgo bibliotēkas” Balvu 

filiālbibliotēka, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām, 

pielietojot atbilstošo aprīkojumu. Tie ir cilvēki gan ar redzes problēmām, gan ar ierobežotām 

pārvietošanās spējām. 

Pēc filiāles lasītāju pieprasījuma, izsniedzam arī mūsu fondos pieejamos materiālus. Visbiežāk 

tie ir lasītavas periodiskie izdevumi, kurus filiāles vadītāja nokopē pēc pieprasījuma. Daži filiāles 

lietotāji kļūst arī par mūsu bibliotēkas lasītājiem.  

 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums 

Pavisam SBA kārtā izsniegti 457 eksemplāri. 411 vienības – izsniegtas citām bibliotēkām,  

pamatā reģiona bibliotēku ietvaros, 13 eksemplārus mūsu lasītājs izmantoja no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas un 33 no pagastu bibliotēkām.  

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem SBA pakalpojumu ievērojami mazāk (-300) 

izmantojušas pagastu bibliotēkas. 

 

Pasākumi bibliotēkas pakalpojumu un informācijas resursu 

pieejamības uzlabošanai  

 

Elektroniskās informācijas stends bibliotēkas 1.stāva gaitenī ir veiksmīgs līdzeklis 

informācijas nodošanai apmeklētājiem. Šeit demonstrētās virtuālās izstādes bibliotēkas 

apmeklētāji aplūko ar interesi.  

2013. gadā elektroniskajā stendā varēja skatīt 5 virtuālās izstādes, kas, pēc to demonstrēšanas 

beigām elektroniskajā stendā, ir ievietotas arī bibliotēkas mājas lapas virtuālo izstāžu sadaļā: 

http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62

&Itemid=127 

http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62&Itemid=127
http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62&Itemid=127
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Virtuālās izstādes piesaista bibliotēkas apmeklētāju uzmanību, tādejādi radot interesi uzzināt 

vai atsaukt atmiņā par savu dzimto pusi jaunus faktus. Izstāžu veidošanā iesaistām arī reģiona 

bibliotēkas un muzejus, lai popularizētu viņu savāktos materiālus - Tilžas, Rugāju, Viļakas, 

Baltinavas bibliotēkas. 

Datorapmācība 

Īslaicīgā  (1 - 5 stundu) apmācībā reģistrētas - 139 personas, kuras apmācītas darboties kādā 

konkrētā datorprogrammā vai pakalpojuma saņemšanai internetā. 

Padziļinātās datoru  apmācības organizējām tā, lai interesentiem būtu iespēja mācīties tad, kad to 

vēlas. Tika dota iespēja pieteikties uz sev interesējošo tēmu, un pašam izvēlēties laiku. 

Individuālajā pagarinātajā datorapmācībā piedalījušies 7 seniori.  Izpētot iepriekšējo gadu senioru 

apmācību pieredzi darbam grupās, mēs secinājām, ka tas reti attaisno bibliotekāra ieguldīto darbu 

un laiku, tāpēc šogad priekšroku devām individuālai pieejai. Ņemot vērā katra cilvēka intereses un 

nepieciešamību kādā programmā vai interneta vietnē viņš vēlas darboties.  Rezultātā esam 

gandarīti par to, ka esam ieguvuši 7 jaunus klientus - seniorus, kuri regulāri izmanto internetu.  

16.maijā šos seniorus aicinājām uz tikšanos bibliotēkā „Zināšanas praksē  jeb Tagad es protu” 

ar mērķi dalīties pieredzē, diskutēt un izvērtēt šo apmācību reālo ieguvumu katram dalībniekam. 

Lūdzām pastāstīt, par to, kas pamudināja uzsākt mācības, cik bieži un kādam mērķim, tagad 

izmanto datoru un internetu. 

Piemēram, Jānis, regulāri ieskatās sludinājumu portālos, komunicē ar radiem un paziņām, 

apmainās ar fotogrāfijām, veido foto arhīvu, lasa ziņas, uzspēlē šahu un maksā rēķinus. Viņš atzīst, 

ka ne jau vienmēr viss izdodas tā, kā vajag, bet ar neatlaidību var panākt daudz. 

Illuminata lasa jaunākās ziņas, klausās mūziku, izmanto e-pastu, sarunājas skype, veic 

maksājumus internetbankā un atbilstoši savām interesēm, ir sameklējusi domubiedrus sociālajos 

portālos. Viņa uzskata, ka nedrīkst apstāties. Jebkurā vecumā vajag paplašināt savu pasaules 

skatījumu un izglītoties. Ja cilvēku interesē pasaule viņš pats ir interesants cilvēkiem! 

Antona stāsts sākas ar to, ka mācīties strādāt ar datoru sācis, pateicoties tuvinieku interesei veidot 

dzimtas koku, kuru uzņemties vajadzēja tieši viņam. Izlasījis par to, ka bibliotēkā var pieteikties 

Laika posms Stenda ekrāna prezentācijas nosaukums 

Janvāris Miķelis Bukšs 

Februāris - Marts Balvu pilsētas ielu stāsti laika lokos 

Aprīlis - Jūlijs Ieskats Balvu pilsētas uzņēmējdarbībā (20.gs. 20. gadi – 

21.gs. sākums) 

Augusts - Oktobris Medicīnas un farmācijas iestādes Balvu reģionā 

Novembris - Decembris Latvijas Tautas frontes Balvu nodaļai - 25 
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individuālajām datorapmācībām un nolēmis pamēģināt. Tā soli, pa solim, pierakstot katru darbību, 

lai neaizmirstas. Tagad regulāri strādā ar teksta dokumentiem, izmanto e-pastu, sazinās ar radiem 

ārpus Latvijas, ieskatās jaunumos un novada mājas lapās. Pirmos maksājumus internetbankā, 

Antons veicis bibliotēkā uz vietas, tā esot drošāk, ja padomdevējs turpat blakus. 

 

 

Dažas dienas interneta lietotāju apmācībā ir īpaši bijušas īpaši saspringtas. Piemēram: 

8.novembrī īslaicīgas individuālas apmācības pakalpojumus interneta lasītavā saņēmuši 12 

apmeklētāji par sekojošām darbībām: 

               - noformēt CV , saglabāt, pievienot dokumentu -2 personas, 

               - reģistrēties, ielogoties internetbankā, pieprasīt bankas izdruku, konta    

                 pārskatus un izdrukāt tos  - 5 personas, 

               - iegādāties biļeti lidojumam, iečekoties un izdrukāt – 2 personas, 

               - ātro kredītu līgumsaistību izpildē: apmaksā, pagarināšanā, tiešsaites saziņā 

                 ar  konsultantu - 2 personas, 

               - interaktīvā apmācība prezentāciju sagatavē un koriģēšanā portālā 

                 www.draugiem.lv - 1 persona.     

 

Agrāk nepielietots interaktīvi izglītojošs pasākums bezdarbniekiem, mājsaimniecēm, 

vakarskolas audzēkņiem „TAVS RAKSTĪTAIS VĀRDS”. Aktivitāte tika organizēta ar mērķi 

sniegt atbalstu un informāciju šai lietotāju grupai korektas e-vēstules sagatavošanā un nosūtīšanā. 

Tika sagatavota un nosūtīta vēstule, e-pastos, sociālajos portālos (47 personām) uz vēstulēm bija 

lūgums uzrakstīt atbildi. Saņēmām  39 atbildes. Atbilžu varianti bija ļoti dažādi. Visbiežāk atbildē 

http://www.draugiem.lv/
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bija ne vairāk kā viens teikums. Noslēgumā katrs, kurš piedalījās šajā pasākumā saņēma komentāru 

par savu atbildi un prezentāciju, kurā stāstīts par rakstīto vārdu, tā nozīmi, atbildību un ietekmi 

kontaktu veidošanā, darba meklējumos u.tt. 

4.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: bibliotēkas mājaslapa, blogi, sociālie 

tīkli un citas tīmekļa vietnes 

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

informāciju par iestādi, pakalpojumiem un aktivitātēm. Pārskata periodā īpašu uzmanību veltījām 

sagatavoto elektronisko materiālu publicēšanai mājas lapā, padarot tos pieejamākus neatkarīgi no 

bibliotēkas darba laika.  

Mājas lapas apmeklējumu skaits katru gadu pieaug, kas liecina par mūsu attālināto lietotāju 

pieaugumu vai lielāku aktivitāti.  

  2012 2013 

www.balvurcb.lv  14030 13221 

www.bibliotekas.lv  190 246 

www.balvi.lv  1439 1354 

elektroniskais 
katalogs   5463 

 15659 20284 

 

2013.gada martā izveidojām bibliotēkas profilu sociālajā portālā www.draugiem.lv. Šai 

vietnei ir 71 sekotājs un 6147 apmeklējumi.  

 

 

Darbs ar elektronisko katalogu 

 

Elektronisko katalogu 2013.gadā skatījuši -  

5 463 apmeklētāji,  

1 892 unikālie apmeklētāji,  

49 345 lapu skatījumi. 

http://www.balvurcb.lv/
http://www.balvurcb.lv/
http://www.bibliotekas.lv/
http://www.draugiem.lv/
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Darbs elektroniskajā katalogā 2013.gadā 

 

 

 

 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

 

Novadu bibliotēkas 

 

Skolu bibliotēkas 

Izveidoti MARC 

ieraksti 
637 145 177 

Importēti MARC 

ieraksti 
1734 9 469 

Apstrādāti izdevumi 6258  332 

Izveidoti autoritatīvie 

ieraksti 
166   

Importēti autoritatīvie 

ieraksti 
1196   

Izveidotas anotācijas 1125   

Rekataloģizēti 

eksemplāri 
5866 4984 4742 

Norakstīti eksemplāri 5746   

 

 

2013.gadā lielais norakstīto eksemplāru skaits skaidrojams ar to, ka žurnāli tika norakstīti gan 

janvārī (2008.gada), gan decembrī (2009.gada), t.i., divu gadu žurnāli. 

Ar ierakstu veidošanu elektroniskajā katalogā strādā Komplektēšanas un apstrādes nodaļas 

darbinieki, taču lielu darbu tā uzlabošanā un pilnveidē veic arī Lasītāju apkalpošanas nodaļa.  

Daudz laika tiek atvēlēts aprakstu rediģēšanai, lai uzlabotu gan kopkataloga ierakstu kvalitāti, 

gan arī statistikas rezultātu analīzi. Lielākā daļa elektroniskā kataloga ierakstu pēc ievadīšanas tiek 

papildināti ar anotācijām un grāmatu attēliem no izdevniecību mājas lapām.  

Darbu ar elektronisko katalogu individuālās apmācībās apguvuši 85 lietotāji. 

 

Elektronisko datubāzu (tiešsaistē, CD) piedāvājums, pašu veidotās 

elektroniskās datubāzes 

Turpinām strādāt pie bibliotēkas veidotās Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes 

(http://www.balvurcb.lv/kb) pilnveidošanas.  

1) Tiek papildināta jau iepriekš ievietotā informācija ar jaunākajiem datiem no laikrakstiem un 

laikabiedru informāciju, pievienotas klāt jaunas fotogrāfijas no pēdējā gada svarīgākajiem 

pasākumiem, labotas saites uz Novadpētniecības datu bāzi. Ar pagasta bibliotēku palīdzību 

papildināta informācija par krucifiksiem pagastos. 

http://www.balvurcb.lv/kb
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2) Kultūrvēstures datu bāze 2013.gadā papildināta precīzi ar 50 jaunām vienībām un šobrīd tajā 

ir 1056 ieraksti. Lielākā daļa pievienoto vienību ir par garīgo dziesmu dziedātājiem, kurus 

apzinājām un par kuriem sagatavojām informāciju realizētā projekta laikā. Tā kā aizvadītajā gadā 

arī pagastu bibliotēkas bija pievērsušas lielāku uzmanību novadpētniecībai, tad 7 pievienotie 

ieraksti ir vairāk vai mazāk viņu veikums. Datu bāze tika papildināta ar jaunu sadaļu „Viļakas 

pilsētas vadītāji”, kur ievietota Viļakas novada bibliotēkas sagatavotā informācija par pilsētas 

vadītājiem. Tāpat datu bāze papildināta ar Bērzpils un Vectilžas pagasta bibliotēku sagatavoto 

informāciju par viņu novadniekiem un pašdarbības kolektīviem. Datu bāzē ielikti arī Latgales 

folkloras vākuma konkursa „Apleicīne 2” materiāli. 

Priecē, ka ļoti pieaudzis Kultūrvēstures datu bāzes skatījumu skaits pie daudziem materiāliem 

– tātad datu bāzi izmanto. Pārskatot 2013.gada sākumā ielikto informāciju, redzam, ka daudzi 

ieraksti gada laikā skatīti vairāk kā 230 reizes.  

Bibliotēkas resursi, visvairāk Kultūrvēstures datu bāze, tiek izmantoti realizējot Krievijas - 

Latvijas - Igaunijas pārrobežu sadarbības projektu „Saglabāt, lai nepazaudētu”. Jauno digitālo 

muzeja ekspozīciju atvēršana paredzēta 2014. gada otrajā pusē. Šeit vietu atradīs gan bibliotēkas 

datu bāzes materiāli, gan bibliotēkas veidotas digitālās izstādes. 

Bibliotēkā abonētas divas datu bāzes – www.lursoft.lv un www.letonica.lv . Tās visbiežāk 

izmanto ziņu precizēšanai, ieteicamās literatūras lasīšanai, 

http://www.letonika.lv/kolekcija/?id=kanons - kultūras kanons biežāk apmeklētākā sadaļa 

letonikas datu bāzē, kā arī - Lursoft laikrakstu bibliotēka. 

No Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotajām datu bāzēm - www.periodika.lv- Latvijā izdoto 

laikrakstu un žurnālu pilnie teksti; http://gramatas.lndb.lv/- kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā 

formā; http://kartes.lndb.lv/, www.mernieks.lv – vēsturiskās kartes, http://www.zudusilatvija.lv/ - 

digitalizēti attēli un informācija par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām 

vērtībām. 

Ziemeļatgales laikraksta „Vaduguns” arhīvs bibliotēkas mājas lapā bieži izmantots faktu, 

personu, apbalvojumu, ciemu, skolu un citu ziņu precizēšanai.  

 

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras vērtējums 

 

Aizvadītajā periodā tika būtiski uzlabota iekšējā IT infrastruktūra, izmantojot gan esošos 

resursus, gan ar piešķirtā finansējuma palīdzību. Tika daļēji nomainītas datorsistēmas bibliotēkas 

darbiniekiem, iegūstot jaunāko programmatūru. (5 datori - pašvaldības iepirkums, 2 Kultūras 

Informācijas Sistēmas, 1 dators uzlabots un atjaunināta programmatūra.) 

http://www.lursoft.lv/
http://www.letonica.lv/
http://www.letonika.lv/kolekcija/?id=kanons%20-
http://periodika.lv/
http://gramatas.lndb.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
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Izmantojot esošos resursus, tika būtiski pārveidots un pilnveidots bibliotēkas e- pasta serveris. 

Tāpat, sekojot laika garam un praktiskajai nepieciešamībai, tika izveidota elektroniskā failu 

apmaiņas sistēma gan centrālās bibliotēkas darbiniekiem, gan filiālbibliotēkām. Bērnu 

sabiedriskās piekļuves internetpunktam izveidots atjaunots un uzlabots nevēlama satura 

ierobežošanas filtrs. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu, nepieciešams palielināt Internet pieslēguma 

ātrumus gan Balvu Centrālajā bibliotēkā, gan filiālbibliotēkās. 

 

Pārskata periodā BCB izveidota elektronisko dokumentu apmaiņas sistēma. Elektroniska 

dokumentu aprite sniedz virkni priekšrocību jebkuram uzņēmumam vai organizācijai. Tomēr tas 

prasa arī jaunu tehnisko risinājumu ieviešanu. Bieži vien failiem jābūt pieejamiem vairākiem 

darbiniekiem vienlaicīgi. Tāpat failiem nepieciešams piekļūt no dažādām vietām, dažādiem 

datoriem. To atrisina ieviestā sistēma. Dokumenti glabājas centralizēti serverī, tiem piekļūt var 

tiešsaistē, izmantojot Internet pārlūkprogrammu. Galvenā priekšrocība šādai dokumentu apritei - 

dokumentus iespējams rediģēt un papildināt tiešsaistē. (Bibliotēkas statistikas uzskaite, 

dienasgrāmata, norakstīšanas aktu sastādīšana, u.c.) 

 

Sistēma atļauj: 

 Glabāt dokumentus un failus tiešsaistē uz centrālā servera; 

 Rediģēt, papildināt un mainīt MS Office dokumentus tiešsaistē; 

 Lietot kopīgu kalendāru; 

 Noteikt piekļuvi un aizliegumus dokumentiem; 

 Organizēt tiešsaistes diskusijas. 

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

pārlūkprogrammu. Tehniski izmantoti pieejamie - jau esošie resursi. 

 

5.Darbs ar bērniem un jauniešiem 
      (pārskats sagatavots atsevišķi) 

 

6. Novadpētniecības darbs 

Gada centrālais notikums bija gatavošanās Latvijas bibliotēku novadpētniecības 

konferencei „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai”, kas tika organizēts 

sadarbībā ar LNB. 18.un 19.septembrī Balvos un reģionā viesojās 96 konferences dalībnieki.  
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Novadpētniecības lasītavas Lasītavu visaktīvāk apmeklē lasītāji šādos vecuma posmos: 21-26 

gadi un 44-55gadi. Tātad studenti, meklējot materiālus referātiem un noslēguma darbiem, kā arī 

vecāka gadagājuma cilvēki, kas aktīvi interesējas par novadnieku izdotajām grāmatām. 

Īpaša vieta novadpētniecības avotu vidū ir vietējai presei. Novadpētniecības elektroniskais 

katalogs šogad tika papildināts kopumā par 1500 vienībām ar analītiskajiem bibliogrāfiskajiem 

aprakstiem no periodiskajiem izdevumiem. 

Sadarbojoties ar reģiona bibliotēkām, iegūta informācija novadpētniecības katalogam un 

kultūrvēstures datu bāzei par šādām tēmām: 

1) «Joku bānītis», Jānis Ciglis u.c. (Bērzpils b-ka) 

2) p/s «Baltinava» (Baltinavas b-ka) 

3) Kolhozs «Krišjāņi» (Krišjāņu b-ka) 

4) Priesteris St. Lisovskis (Kupravas b-ka) 

5) Emīlija Slišāne (Upītes b-ka) 

6) Žīguru šaursliežu dzelzceļš (Žīguru b-ka) 

7) Kolhozs “Sarkanais partizāns” (Bērzkalnes b-ka) 

8) “Bolupes” vēsture (Balvu pag. b-ka) 

9) Onufrijs Gailums (Rugāju b-ka) 

10) Beņislavas etn. ans., bibl.vēst. u.c. (Lazdukalna b-ka) 

11) Arnolds Jēkabsons (Tilžas b-ka) 

12) Krucifiksi, amatierkolektīvi (Vectilža b-ka) 

13)  Jukse (Vecumu b-ka) 

14) Maizes muzejs (Rekavas b-ka) 

 

2013.gadā elektroniskajā stendā varēja skatīt šādas 5 virtuālās izstādes, kas pēc to 

demonstrēšanas beigām elektroniskajā stendā ir ievietotas arī bibliotēkas mājas lapas virtuālo 

izstāžu sadaļā: 

http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62

&Itemid=127 

 

http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62&Itemid=127
http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62&Itemid=127
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Laika posms Stenda ekrāna prezentācijas nosaukums 

Janvāris Miķelis Bukšs 

Februāris - Marts Balvu pilsētas ielu stāsti laika lokos 

Aprīlis - Jūlijs Ieskats Balvu pilsētas uzņēmējdarbībā (20.gs. 20. 

gadi – 21.gs. sākums) 

Augusts - Oktobris Medicīnas un farmācijas iestādes Balvu reģionā 

Novembris - Decembris Latvijas Tautas frontes Balvu nodaļai - 25 

 

Sadarbībā ar Ziemeļlatgales laikrakstu „Vaduguns” visa gada garumā katru mēnesi tiek 

organizēts konkurss „Prātnieks”, kurā kopš 2011.gada sākuma jautājumi ir tikai par Ziemeļlatgales 

vēsturei un kultūrai svarīgām tēmām – Kalendāri, Balvu pilsētas ielu vēsture, Aktualitātes Latgales 

kultūras dzīvē, Balvu reģiona uzņēmēji un uzņēmumi agrāk un tagad, Balvu reģiona kori un deju 

kolektīvi, Maija dziedājumi, Medicīnas attīstība Balvu reģionā, Balvu reģiona skolas, Balvu 

reģiona muižas un pilis, Latvijas Tautas frontes Balvu nodaļas darbība, Jura Cibuļa latgaliešu 

ābeču kolekcija. 

2013. gadā, tāpat kā iepriekšējajos, konkursā piedalījās vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem 

tādā veidā patīk aizpildīt savu brīvo laiku. 

Kopumā atbildes uz konkursa jautājumu 11 kārtām (1 mēnesis = 1 konkursa kārta) ir meklējuši 

12 dalībnieki. No visiem šī gada 12 dalībniekiem 9 jau ir piedalījušies pagājušogad, 3 dalībnieki 

nākuši klāt no jauna. 

Katra mēneša uzvarētāji tiek aicināti uz novadpētniecības lasītavu pēc balvām - grāmatām. 

Šogad balvās kopā pasniegts 13 grāmatas. 

Tā, kā dalībnieku skaits pamazām sarūk, tad 2014.gadā nolemts mainīt konkursa jautājumu 

tematiku no novadpētniecības uz daiļliteratūru, kas, iespējams, uzrunās plašāku interesentu loku.  

Šis konkurss šogad bija arī kā virtuālo izstāžu un izstāžu novadpētniecības lasītavā 

popularizēšanas veids. 

 

Digitalizācija: 

1) 5 virtuālās izstādes: 

 „Balvu pilsētas ielu stāsti laika lokos”. (42 slaidi). No tiem fotogrāfijas: 22; teksta 

lappuses (dokumenti): 6; Kartes: 5. 

 „Ieskats Balvu pilsētas uzņēmējdarbībā (20. gs. 20. gadi – 21. gs. sākums)” (49 slaidi). 

No tiem fotogrāfijas: 42; teksta lappuses (raksti) 3. 

 „Medicīnas un farmācijas iestādes Balvu reģionā” (34 slaidi). Foto: 25;teksts: 2 

 „Latvijas Tautas frontes Balvu nodaļai – 25” (no Balvu Novada muzeja) (122 slaidi). 

Izstādi ir veidojuši Balvu Novada muzeja darbinieki. 

 „Ieskats Jura Cibuļa ābeču kolekcijā” (Jura Cibuļa materiāli) (46 slaidi). Izstāde tapusi 

no Jura Cibuļa iesūtītajiem digitālajiem materiāliem. 
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Pieejamas:http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view

=category&id=62&Itemid=127) 

2) Pētera Apšinīka grāmatas „Apdūmōšonas Adventa un Zīmassvātku laikā Jezusbērneņam 

par gūdu (1940. g.), „Svātō miša upere” (1932. g.)= 366 lappuses teksta 

Grāmatas drukātā veidā pieejamas Balvu novada Briežuciema bibliotēkā. 

3) Dace Bula „Dziedātājtauta folklora un nacionālā ideoloģija” (2000. g.) 191 lpp. 

 

Kopā – 120 digitalizētas fotogrāfijas (t.sk. 31 fotogrāfija pievienota Kultūrvēstures datu bāzei). 

Kopā – 580 digitalizētas teksta lappuses. 

 

 

Novadpētniecības un bibliotēkas popularizēšana: 

 

Publikācijas: 

1) Balvu Centrālās bibliotēkas portālam www.balvurcb.lv (11), 2) Latgalīšu  kultūrys gazetai 

www.lakuga.lv (1) 

3) www.balvi.lv (2) 

4) Žurnālam „Katoļu dzeive” (1) 

5) Laikrakstam „Vietējā” (1) 

6) Laikrakstam „Balvu Novada ziņas” (2) 

7) Laikrakstam „Vaduguns” (3) 

Kopā: 21 

Tika atjaunota, papildināta bibliotēkas mājas lapas Novadpētniecības sadaļa. 

 

Notikušas sekojošas tematiskās izstādes: 

1) „Kalendāri laika lokos” 

2) „Ielas garumā: Brīvības iela” 

3) „Uzņēmējdarbības pirmsākumi Balvos un Balvu reģionā” (ieskats uzņēmējdarbības attīstības 

vēsturē) 

4) „Medicīnas attīstība Balvu reģionā” 

5) „Latvijas Tautas frontes Balvu nodaļai – 25” 

6) „Ziemassvētki nāk!” 

Izstādes tika veidotas, piemērojot tās konkursa „Prātnieks” tematikai. Taču interese par 

izstādēm, kas izvietotas Novadpētniecības lasītavā, ir ļoti zema. Lielāka interese ir par digitālajām 

izstādēm.  

http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62&Itemid=127
http://www.bibliotekas.lv/cb_web/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=62&Itemid=127
http://www.balvi.lv/
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7. Projektizstrāde 
Pārskata periodā izstrādāti un projektu konkursos iesniegti 8 projektu pieteikumi, no kuriem 

atbalstu guvuši 7 projekti -  

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

septembris) 

 2013.gadā VKKF tika iesniegts un guva atbalstu kārtējais projekts par Balvu reģiona 

kultūrvēstures datu bāzes papildināšanu. Tāpat kā iepriekšējā gadā turpinājām vākt un gatavot 

informāciju par garīgo dziesmu dziedātājām. Projekta laikā tika noorganizēti seši lauka pētījumi 

Baltinavas novadā, Balvu novada Briežuciema pagastā, Viļakas novada Susāju un Žīguru pagastos 

un Viļakas pilsētā, kur klātienē tikāmies un pierakstījām 28 psalmu vadītāju un dziedātāju 

biogrāfiskās ziņas un viņu stāstījumu par dziedāšanu attiecīgajās vietās. Lai sagatavotais materiāls 

būtu skatāmāks un vizuāli pilnvērtīgāks, ievietotā informācija papildināta ar 80 fotoattēliem. 

Šobrīd datu bāzē jau ir ielikta informācija par 53 garīgo dziesmu dziedātājiem. 

2. VKKF Latgales kultūras programmas projekts „Latgolys folklorys vuokuma konkurss 

APLEICĪNE 3” (2013.gada 27.maijs - 2013.gada 30.decembris) 

 

Latgolys folklorys vuokuma konkursu APLEICĪNE organizējam jau trešo gadu, sadarbojoties 

ar sava novada pašvaldību, Viļakas novada Domi, Latgales reģionālo televīziju un Rēzeknes 

Augstskolu.  Konkursa balvu fondu nodrošina Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales projektu 

programma un abas jau pieminētās pašvaldības. 

Konkurss ir domāts Latgales folkloras vācēju aktivizēšanai un Antona Slišāna dzīves ziņas 

pieminēšanai. 

„Navaicojit, kam tys vyss vajadzeigs!  

Kotra darbeiba, kas veļ nūstyn apsyunojūšu akmini, lai tyktu palaista breiveibā dzeiveiba, 

kureimū tys pīmīdzs pošā juos plaukumā, ir cīši, cīši vajadzeiga.” /O.Slišāns/ 

Šie Antona Slišāna vārdi bija vadmotīvs, lai apzinātu un atbalstītu tos Latgales novada 

cilvēkus, kuri vāc, popularizē un saglabā  Latgales folkloru jebkurā izpausmē, tādā veidā turpinot 

Antona Slišāna iedibinātās tradīcijas. 

Konkursu rezultātā ir apzinātas vairāk kā 4000 folkloras vienības, kas īpatnējā veidā raksturo 

lokālas folkloras klāstu. Tie ir ticējumi, teicieni, seni vārdi, seni ēdieni, skaitāmie pantiņi, mīklas, 

spēles, rotaļas, atziņas, personu atmiņas, pamācības, nostāsti, atgadījumi u.c. 

3.Latgolys folklorys vuokuma konkursam tika iesniegti 7 nopietni folkloras vākumi ar vairāk 

kā 900 folkloras vienībām.  
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 Aijas Locānes iesniegtais Anitas Bernackas folkloras vākums „Vecumu bibliotēkas 

mikrorajona folklora” (Vecumu pag.); 

 Lucijas Ercikas folkloras vākums (Šķilbēnu pag.); 

 Annas Griestiņas vākums „Bērzpils apleicīnes teicējas Anna Kindzule, Elizabete Šodnaka, 

Tamāra Zelča i jūs folklorys kruojumeņš”(Bērzpils pag.); 

 Daigas Keišas folkloras vākums (Šķilbēnu pag.); 

 Mārītes Slišānes vākums „Vīnas sīvas stuosts. Par Rozāliju Slišāni” (Rīga); 

 Lindas Vītolas folkloras vākums „Sakasneiši – 2” (Tilža); 

 Briežuciema pamatskolas latgaliešu pulciņa „Otuls” folkloras vākums (Briežuciema pag.). 

Ir apzināti un atbalstīti Latgales novada cilvēki, kuri vāc, popularizē un saglabā Latgales 

folkloru jebkādā izpausmē. Latgales lokālās kultūrvides pētnieki rosināti veikt  sistematizētu 

darbību sava novada vērtību apzināšanai, pierakstīšanai pārmantošanai, latgaliskās pašapziņas 

stiprināšanai. 

Noslēguma pasākumā piedalījās 39 cilvēki. 

3. VKKF Latgales kultūras projektu programma „Latgales latviešiem svarīgo kultūras 

lauku skaidrojums Rēzeknes Augstskolas jaunākajos pētījumos. Lektorijs Ziemeļlatgales 

kultūras darbiniekiem.” (2013. gada 27.maijs - 30.decembris) 

Projekta mērķis bija veidot izpratni par latgalisku kultūrvidi Latgalē kā latviskas Latgales 

galveno iezīmi, ilgtermiņā paredzot kvalitatīvu darbību Latgales kultūrvides daudzveidības 

saglabāšanai un attīstībai. 

Uzdevumi: 

1. Sadarbojoties Balvu Centrālajai bibliotēkai un Rēzeknes augstskolai noorganizēt lektoriju 

Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu dažādu nozaru kultūras darbiniekiem. 

2. Organizēt lektorija nodarbības 5 ievirzēs laika posmā no 2013.gada augusta līdz decembrim 

3. Mazināt zināšanu vakuumu pašiem latgaliešiem par svarīgiem Latgales kultūras un vēstures 

aspektiem. 

 4. Nodrošināt iespējamību kvalitatīvākam pasākumu saturam Ziemeļlatgales kultūras iestādēs. 

Projekta mērķus izdevās sasniegt pilnībā. Vēl vairāk, projektā pieteikumā plānotā  iespējamais 

klausītāju skaits tika pārsniegts par vairāk kā 20 cilvēkiem. Nodarbību vietu nācās pārcelt no 

Centrālās bibliotēkas uz muzeja konferenču zāli, jo bibliotēka nevarēja nodrošināt apstākļus 

sekmīgam darbam tik ievērojamam cilvēku skaitam. Lektorijā aktīvi piedalījās ne tikai kultūras 

darbinieki kā bija plānots sākotnēji, bet arī pedagogi. No septembra līdz decembrim Ziemeļlatgales 

kultūras un izglītības darbiniekiem tika noorganizētas lektorija nodarbības 5 ievirzēs. Visas 

nodarbības bija ļoti labi apmeklētas. Iegūtās zināšanas būs labs sākuma punkts jautājumu 
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padziļinātai izzināšanai. Katram dalībniekam individuāli tika  uzskaitītas apmeklētās nodarbības. 

Noslēgumā lektorija dalībnieki saņēma Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

apliecinājumu par mācību ievirzēs apgūtajām tēmām. 

Detalizēts īstenoto aktivitāšu apraksts. 

1. ievirze  

Latgaliešu folkloras tēli un vērtības. Ieražas, to dinamika mūsdienās  Dr.philol. Angelika Juško -

Štekele  - 21. septembrī 

2. ievirze  

Latgaliešu literatūras spilgtākie pārstāvji un nozīmīgākie darbi. Latgales kultūras koncepti. 

Dr.philol. Ilga Šuplinska - 7. un 12. oktobrī  

3. ievirze  

Kultūra un ekonomika. Pilsētu pievilcības pētījumi. Dr.Sandra Ežmale – 19.  oktobrī  

4. ievirze 

Latgaliešu valoda kā reģionālā valoda mūsdienās. Latgales lingvistiskā ainava: valodas publiskajā 

telpā. Dr.philol. Sanita Lazdiņa - 23. novembrī 

 5.ievirze 

Latgaliešu modernā mūzika. Dr.philol. Ingars Gusāns – 7. decembrī  

  

Apliecinājuma dokumentu par noklausītajām lekcijām lektorija noslēgumā saņēma 80 cilvēki.  

Dalībnieku skaits un apmeklētība liecina par to, ka šīs zināšanas bija ļoti nepieciešamas  

Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem. Nodarbības notika latgaliski. Ar to tika parādīts, 

ka jebkurš zinātnē diskutējams un pētāms jautājums ir labi saprotams un pasniedzams arī latgaliski. 

Daudziem lektorija dalībniekiem tas bija liels pārsteigums. Katra nodarbība bija pārsteigums arī 

tematiskajā izvērsumā un nianšu plašumā. Tas noderēs gan sagatavojot projektu pieteikumus, gan 

meklējot un organizējot pasākumu tematiskās ievirzes. Lokālo kultūras vērtību padziļināta apguve 

ir vienīgais iespējamais veids nacionālās identitātes stiprināšanai kopumā. 

 

4. VKKF projektu ”Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” Balvu novada 

bibliotēkās. (jūlijs - novembris) 

Grāmatu sadalījums Balvu novada bibliotēkām: 

N.p.k. Bibliotēka Grāmatu skaits 

1. Balvu centrālā bibliotēka 38 

2. Balvu pagasta b-ka - 

3. Bērzkalnes pagasta b-ka 3 

4. Bērzpils pagasta b-ka 5 

5. Briežuciema pagasta b-ka 5 

6. Krišjāņu pagasta b-ka 2 

7. Kubulu pagasta b-ka - 
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8. Lazdulejas pagasta b-ka 2 

9. Tilžas pagasta b-ka 11 

10. Vectilžas pagasta b-ka 4 

11. Vīksnas pagasta b-ka 3 

 Kopā 73 

 

Lielākā grāmatu kolekcijas daļa (38 eksemplāri)  tika piešķirta Balvu centrālajai bibliotēkai, 

bet  novada  pagastu bibliotēkām galvenais kritērijs grāmatu sadalē bija lasītāju skaits. Divām 

bibliotēkām (Balvu pagasta un Kubulu pagasta), kur lasītāju skaits ir neliels, nepiešķīrām  nevienu 

grāmatu. Lielāko grāmatu kopu (11 grāmatas) saņēma Tilžas pagasta bibliotēka. Bibliotekāre Ilze 

Pugača par savu grāmatu kopu un lasītāju interesi par to saka: „Lasītāju vidū popularitāti ir 

ieguvušas 3 grāmatas - Blaua L. „Dzīves stāsti”, Jaunzeme V. „Mana mamma - Dieva lutekle” un 

Ziedonis I. „Nenoteiktā bija”. No lasītājiem atsauksmes ir pozitīvas. Grāmatas tiek lasītas diezgan 

aktīvi.  Manuprāt, šī kolekcija lieliski papildina bibliotēkas krājumu. Grāmatas ir aktuālas, 

interesantas un, galvenais, ka pārstāv dažādas nozares”.  

Balvu centrālā bibliotēka projekta saņēma 38 grāmatas. Bibliotekāres Sandras Lukstiņas 

vērtējums: „Daudz tika pārlapota „Atmiņu Daugava” uz vietas abonementā. Visvairāk pieprasītas 

un jau vairāki lasītāji izlasījuši Ingunas Baueres grāmatas „ Marta, mana Andromeda” un „ Lizete, 

dzejniekam lemtā”. Uzreiz lasītājiem tika izsniegtas  Veras Kacenas grāmata ”Balle beidzas 

pusnaktī”, Jura Jankoviča grāmata „Spīta krustcelēs”, albums „Latviešu māksla trimdā”, Margitas 

Gūtmanes grāmata par Veroniku Strēlerti „Dzīve ir viens vella izgudrojums”. No daiļliteratūras 

uzmanību izpelnījās Ērika Hānberga stāstu krājums „ Mantojuma kumeļš”, Māra Bērziņa romāns 

„Sveiks, Dzintar Mihail!”, Dzintras Žuravskas „Piecžuburis””. 

Projektā saņemtā grāmatu kolekcija ir vērtīga, par grāmatām katrā bibliotēkā tiek izrādīta dažāda  

interese, un tā ir atkarīga gan no bibliotekāra, gan no lasītāja. 

5. VKKF  projekts „Tu raksti, es lasu - 2”  

6. VKKF  projekts „Tu raksti, es lasu - 3” 

Pārskata periodā turpinājām veiksmīgi iesākto projektu darbību ciklu „Tu raksti, es lasu”., 

realizējot divus projektus.  

3.aprīlī caur puteņiem un sniegiem, tomēr pavasarīgā noskaņā no Rīgas uz Balviem ceļu 

mēroja dzejniece, rakstniece, atdzejotāja Dagnija Dreika, lai Balvu centrālajā bibliotēkā savu 

darbu lasītājiem un klausītājiem lasītu dzeju, pastāstītu par savu dzīvi un atbildētu uz 

interesējošiem jautājumiem. Jaukā un sirsnīgā noskaņā notika Enerģiju apmaiņa (autore saka, ka 

ne vienmēr tā notiek). Bija gandarījums par sarunas raito gaitu. Šī tikšanās ir apliecinājums 

pieņēmumam, ka autoram, kurš tiekas ar lasītāju, ir jābūt ko teikt, stāstīt klausītājam par sevi, savu 

daiļradi bez pamudināšanas un jautājumu uzdošanas. Pasākumā piedalījās 36 klausītāji. 
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16.aprīlī notika tikšanās ar Annu Žīguri. Patīkams bonuss visiem apmeklētājiem bija autores 

dzīvesbiedra Juku Rislakki klātbūtne un iesaistīšanās sarunās. Tikšanos apvienojām ar reģiona 

bibliotekāru semināru, sniedzot iespēju kolēģiem tikties ar autoriem. Pasākumā piedalījās 33 

dalībnieki. 

17.septembrī Dzejas dienas svinējām kopā ar autori Rūtu Mežavilku. Iespēju tikties ar autori, 

klausīties, sajust un iztaujāt izmantoja 45 pasākuma dalībnieki. Šo tikšanos ar savu semināru 

bibliotēkā apvienoja Balvu, Rugāju un Baltinavas novadu skolu bibliotekāri.  

7.novembrī, malkojot ābolu tēju, iedzīvotājiem bija iespēja tikties ar populāro rakstnieci Daci 

Rukšāni - Ščipčinsku. Visnotaļ sievišķīgā sabiedrībā dāmas runāja par autores dzejas, prozas, 

īsprozas, scenāristes darbiem, kā arī par darbu žurnāla "Lilit" redaktores amatā. Prieks par 

neikdienas apmeklētājiem! (24 apmeklētāji) 

4.decembrī bērnu auditorijai notika tikšanās ar Inesi Zanderi „…tu lasi un nebeidzas pasaules 

stāsts”. Auditorija apmēram 50 2.-3.- klašu skolēni un skolotājas, kuri paši bija izteikuši vēlēšanos 

kaut ko redzēt un dzirdēt. Inese Zandere - nenoliedzami labākā  mūsdienu bērnu literatūras autore. 

Gan bērni, gan skolotājas bija ļoti apmierinātas par šo tikšanos. 

8. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 
      

Balvu centrālā bibliotēka ir metodiskā darba pārraudzītāja un koordinētāja Balvu reģiona 

bibliotēkām. Metodiski konsultatīvais darbs tiek veikts ar  22 Balvu reģiona  novadu bibliotēkām, 

izmantojot dažādas darba formas – apmācības, kursus, seminārus, konsultācijas, individuālas 

konsultācijas, bibliotēku apmeklējumus. Metodiski konsultatīvā darba veikšanā iesaistīti visi 

Balvu centrālās  bibliotēkas darbinieki, jo speciālisti bibliotēku darbiniekus konsultē un informē 

par jebkuru bibliotekārā darba jautājumu.  Lielākoties saziņa ar bibliotēkām ikdienā notiek caur e-

pastu, kas ļauj salīdzinoši operatīvi nodot jaunāko informāciju tālāk. 2013. gadā sadarbība ar 

Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēkām ritēja saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības 

līgumiem. 

Balvu centrālās bibliotēkas kā metodiskā un konsultatīvā  centra veiktie darbi: 

  Vērienīgu republikas un reģiona mēroga pasākumu un konkursu pārraudzība: 

                     - Latvijas Bibliotēku nedēļa; 

                     -Iesaistīšanās projektā „Bērnu  un jauniešu žūrija 2013”un tā darbības 

                              koordinācija; 

 

             - Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas konkurss par  

                  pieprasītākajām/lasītākajām grāmatām; 



24 
 

              - Konkurss „Lielā lasītāju balva 2012”  – rezultātu apkopošana par   

                               visa reģiona bibliotēkās lasītākajām grāmatām; 

                    - Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa; 

    - Akcija „Tautas grāmatu plaukts”. 

 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.    

 konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli „ Alise-i” pašvaldību bibliotēkās. 

 

Balvu centrālās bibliotēkas organizētās profesionālās pilnveides programmas un izglītojoši 

pasākumi 2013. gadā 

N.p.k. Norises vieta, laiks Organizētājs Pasākuma nosaukums Dalībnieki 

1. Balvu centrālajā 

bibliotēkā 

27.02. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

2. Balvu centrālajā 

bibliotēkā, 

 16.04. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

3. Salaspils novada 

bibliotēkās 

 

12.06. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Kultūrvēsturiskās 

studijas  uz Salaspils 

novada bibliotēku, 

Saulkalnes 

filiālbibliotēku un 

Upesciema tautas 

bibliotēku. 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

4. Balvu centrālajā 

bibliotēkā,  

18.-19.09 

Balvu centrālā 

bibliotēka, LNB 

Bibliotēku 

Novadpētniecības 

konference ”Lokālās 

kultūras vērtības 

Republikas 

bibliotēku 

darbinieki, balvu 

reģiona 

bibliotēku 
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nacionālās identitātes 

stiprināšanai” 

darbinieki, kopā 

96 apmeklētāji 

5. Balvu centrālajā 

bibliotēkā, 

29.10. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

6. Balvu novada 

muzejā, 21.09-

07.12. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

„Latgales latviešiem 

svarīgo kultūras lauku 

skaidrojums Rēzeknes 

Augstskolas jaunākajos 

pētījumos. Lektorijs 

Ziemeļlatgales kultūras 

darbiniekiem”(5 

ievirzes). 

Kopā 292 

apmeklētāji 

7.  Balvu centrālajā 

bibliotēkā, 11.12. 

Balvu centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

publisko bibliotēku 

darbiniekiem 

Balvu reģiona 

bibliotēku 

darbinieki 

Bibliotekāru profesionālajai pilnveidei, 2013.gadā Balvu centrālajā bibliotēkā tika   

noorganizēti četri semināri. Galvenie jautājumi semināru dienas kārtībā:  

1. Baltinavas novada, Balvu  un Rugāju novada bibliotēku prezentācijas  „2012.gads  manā  

     bibliotēkā”. 

2. Balvu CB Novadpētniecības datu bāzes pilnveide. 

3. Statistikas uzskaite un bibliotēkas dienasgrāmata  elektroniskajā vidē. 

4. Atziņas no  semināra Bibliotēku krājuma komplektētajiem. 

5. Par bibliotēkām  franku zemē  Bavārijā. 

6. Projekta „ Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” grāmatu apskats. 

7. Kopsavilkums par bērnu grāmatām (2012-2013.g.).  

8. Grāmatas „Balvu un balvenieši” pārlapošana. 

Pagastu bibliotekāri par interesantām un noderīgām uzskatīja  bibliotēku prezentācijas par 

paveikto atskaites gadā. Rugāju bibliotēkas vadītāja darba  pārskatā atzīmē „aizvadītajā gadā  

uzsākts labs pasākums- aizvadītā darba gada prezentācija novadu bibliotēkās. Gribētos lai šī 

pieredzes apmaiņa turpinātos un lai kolēģes runātu par tā gada veiksmīgākajiem pasākumiem un  

padarītājiem darbiem”.  

No septembra līdz decembrim Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem tika 

noorganizētas lektorija nodarbības 5 ievirzēs.(izvērstāk sadaļā 7.Projektizstrāde) 

Vecumu bibliotēkas vadītāja savā pārskatā raksta: „2013. gadā visbagātāko zināšanu pūru 

guvu lektorijā „Latgales latviešiem svarīgo kultūras lauku skaidrojums Rēzeknes Augstskolas 

jaunākajos pētījumos”. Lektoru runātā latgaliešu valoda bija ļoti ausij tīkama un kolorīta. Varēja 
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sajust latgaliešu valodas spēku un bagātību. Mani apbūra filoloģijas zinātņu doktores Angelikas 

Juško-Štekeles stāstījums, viņas plašās zināšanas par latgaliešu folkloru, tēliem, viņas nemitīgie 

citējumi ar labu humora piedevu. Tāpat mani uzrunāja filoloģijas zinātņu doktora Ingara Gusāna 

lekcija. Patika mūzika un lektora interesantais stāstījums. Šie kursi cēla manu latgalisko 

pašapziņu. Sapratu, cik svarīgi sevī ir dēstīt un kopt visu latgalisko; veidot, papildināt, saglabāt 

un noturēt latgalisko kultūrvidi vietā, kurā es dzīvoju”. Šim Vecumu bibliotēkas vadītājas 

viedoklim piekrīt arī citi reģiona bibliotekāri, kuri apmeklēja lektoriju. 

Februārī  Balvu CB direktore, metodiskā darba nodaļas vadītāja un Viļakas novada Domes 

Kultūras metodiķe  apmeklēja Viļakas novada Kupravas bibliotēku, lai sniegtu konsultācijas par 

precīzu bibliotēkas statistikas uzskaiti. 

Novembrī  Balvu centrālās bibliotēkas darbinieku „komanda” - Balvu CB metodiskā darba 

vadītāja A.Zača, bibliogrāfe S.Vorza, bērnu literatūras  nodaļas vadītāja L.Pušpure un 

datorspeciālists G.Laicāns apmeklēja  visas  Balvu reģiona  novadu bibliotēkas. Kā atzīst pašas 

bibliotekāres, tad „šādi apciemojumi ir ļoti noderīgi, jo cilvēki no malas var labāk redzēt, kur 

jāveic kādi uzlabojumi vai jāievieš lielāka kārtība”. Bibliotēkās tika sniegtas konsultācijas 

neskaidros darba jautājumos, pārbaudīta darba dokumentācija, novērtēts bibliotēkas vizuālais 

iekārtojums. Situācijas ir dažādas, arī attieksme pret veicamajiem pienākumiem ir dažāda. 

Kā  mūsu reģiona bibliotēku tradīcija, vasarā tika organizēts kultūrvēsturisko studiju brauciens 

uz Salaspils novada bibliotēkām. Apskatot Salaspils novada bibliotēku, priecājāmies par vēl vienu 

gaismas pili apmeklētājiem. Patīkami bija redzēt kā Salaspils pusē sadarbojas mazās bibliotēkas. 

Katrs bibliotekārs ciema kukulī sev uz māju aizveda kādu atziņu no Salaspils bibliotēkas, jo 

bibliotēkas vadītāja dāsni dalījās savā pieredzē par remontdarbiem un bibliotēkas iekārtošanu. 

Brauciena maršruts bija labi pārdomāts, deva iespēju apskatīt tādus objektus, kuros sen nebija būts.  

 
 

Pie  Upesciema Tautas bibliotēkas 
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Likteņdārzā 

 

9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
    Bibliotēka cenšas  racionāli izmantot un attīstīt tās iespējas, ko piedāvā tās ģeogrāfiskais 

novietojums pilsētā, kā arī padarīt mazāk traucējošus tos apstākļus, kas ir saistīti ar ēkas (ne) 

funkcionalitāti. 

Pārskata periods ir saistīts arī ar vairākiem sekmīgiem mēģinājumiem aprīkojuma 

atjaunināšanai. 5 darbiniekiem ir nomainīti datori, veikta arī zināšanas nostiprinoša apmācība 

darbam ar jaunākajām programmām. Pieaugušo internetā ir nomainīti krēsli, darba krēsli nomainīti 

arī vairākiem bibliotēkas darbiniekiem. 

Piedaloties projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” un no lietotāju puses iesniedzot projektu 

„  Neapdraudētas  pieejas nodrošināšana Balvu Centrālās bibliotēkas lietotājiem un garāmgājējiem 

Tirgus ielā 7”,  piesaistījām speciālistu un amatpersonu uzmanību bibliotēkas ēkas  griestu 

siltināšanas jautājumam. Iesniegtais projekts atbalstu neguva, taču pēc tam  pašvaldība bez 

diskusijām atbalstīja bibliotēkas lūgumu šī jautājuma sakārtošanai. 

Pašu spēkiem veikts lielākās daļas telpu kosmētiskais remonts. 

10. Bibliotēkas personāls 
Bibliotēkas personālā būtisku izmaiņu nav. Esošās izmaiņas ir patīkamas un pārejošas, un 

vērstas darbinieku ģimeņu paplašināšanās  virzienā. Pārskata periodā ir ieguldīts ievērojams darbs 

un līdzekļi bibliotekāru vispārējo kultūras jautājumu redzes loka paplašināšanai. 
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Darbinieku izglītība, profesionālā pilnveide, izglītojoši pasākumi 

 

Balvu reģiona  bibliotēku darbinieku apmeklētie profesionālās pilnveides 

kursi, semināri, konferences, tālākizglītības projekti 2013.gadā 

N.p.

k. 

Norises vieta, 

laiks 

Organizētājs Pasākuma nosaukums Dalībnieki 

1. LNB Mācību 

centrs,  

Tērbatas ielā 75, 

Rīga, 

13.02-3.04. 

LNB Mācību 

centrs 

36 stundu kurss  

” Bibliotekārais un 

informacionālais darbs 

bibliotēkā”  

Sarmīte Vorza 

(Balvu CB) 

2. LU, Raiņa 

bulvāris 19, 

Rīga, 

18. 04.  

Latvijas 

bibliotekāru 

biedrība, LNB un 

Rīgas Domes, 

Izglītības, 

kultūras un sporta 

departaments 

Latvijas bibliotekāru 

16.konference „ 

Bibliotēkas tagad!- 

iedvesmojošas, 

pārsteidzošas, 

iedrošinošas” 

Anita Zača 

Ruta Cibule,  

Sarmīte Vorza 

(Balvu CB), 

Ilze Pugača 

(Tilžas pag.b-

ka) 

3. LNB Mācību 

centrs,  

Tērbatas ielā 75, 

Rīga, 

02.05. 

LNB Mācību 

centrs 

Kursi „Izstāžu darbs 

bibliotēkā” 

Evita Arule 

(Balvu CB) 

4. Spīķeru 

koncertzāle, 

Maskavas iela 

4/1, Rīga, 

10.05. 

Latvijas Bērnu un 

jaunatnes 

literatūras 

padome, LNB 

Konference” Iztēles spēks: 

spilgtākie tēli bērnu 

literatūrā „  

Ligita Pušpure 

(Balvu CB) 

5. Rīgas centrālā 

bibliotēka, 

Graudu iela 59, 

30.05. 

LNB Bibliotēku 

konsultatīvais 

centrs 

Reģionu 

galveno  bibliotēku 

metodiķu seminārs 

Anita Zača 

( Balvu CB) 

6. LNB 

Konsultatīvais 

centrs, Tērbatas 

iela 75, Rīga, 

28.08. 

LNB Informatīvs seminārs 

” Gaismas pils laikā un 

telpā”  

Ruta Cibule 

( Balvu CB) 

7. Ziemeļu 

Ministru 

padomes birojs, 

Marijas ielā 

13/3, Rīgā, 

04.10. 

Ziemeļu Ministru 

padomes birojs 

Latvijā 

Informatīva tikšanās par 

Ziemeļvalstu Bibliotēku 

nedēļu 

Inese Supe 

( Balvu CB) 

8. LNB 

Konsultatīvais 

centrs, Tērbatas 

ielā 75, Rīgā, 

23.10. 

LNB 

Konsultatīvais 

centrs 

Izglītojošs seminārs 

publisko bibliotēku 

krājuma komplektēšanas 

speciālistiem Rīgā 

Anita Zača 

(Balvu CB) 
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9. KIS centrs, 

Tērbatas ielā 53-

7, Rīgā, 

24.10. 

Kultūras 

informācijas 

sistēmu centrs 

Mācību seminārs reģionu 

galveno bibliotēku 

metodiķiem 

” Bibliotēkas interešu 

pārstāvniecība: ilgtspēja 

un iespējas”  

Anita Zača 

(Balvu CB) 

10. „Tieto 

Latvia”  Ropažu 

ielā 10, Rīgā, 

06.11. 

Tieto Latvia ALISES padziļinātie kursi 

komplektēšanā 

Ilga Dulberga 

(Balvu CB) 

11. Kultūras 

centrs  „Ziemeļb

lāzma”, Rīgā,  

20.11. 

LNB Bibliotēku direktoru 

sanāksme 

Ruta Cibule 

( Balvu CB) 

12. LNB 

Konsultatīvais 

centrs, Tērbatas 

ielā 75, Rīgā, 

04.12. 

LNB 

Konsultatīvais 

centrs 

Reģiona galveno metodiķu 

sanāksme 

Anita Zača 

(Balvu CB) 

Divām bibliotēkas darbiniecēm bija iespēja piedalīties Balvu Valsts ģimnāzijas organizētajā  

seminārā „Lasītprasmes veicināšana”.  

Profesionālajai pilnveidei veltīto stundu skaits - kopā 334 stundas.  

1) Balvu centrālās bibliotēkas organizētie semināri –16 stundas  

2) Kultūrvēsturiskās studijas – 8 stundas 

3) Kursi – 70 stundas 

4) Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras darbiniekiem – Latgales latviešiem svarīgo kultūras 

lauku skaidrojums Rēzeknes Augstskolas jaunākajos pētījumos – 242 stundas 

5) Bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes 

stiprināšanai”– 64 stundas 

Līdzekļi jeb finansējums personāla attīstībai 

Pašvaldības finansējums –  

 semināru un ar to apmeklēšanu saistīto ceļa izdevumu un dienas naudas apmaksu -   Ls 

237,17, 

 konferences organizēšana – Ls 400, 

 kultūrvēsturiskās studijas uz Salaspils novada bibliotēku, Saulkalnes filiālbibliotēku, 

Upesciema tautas bibliotēku.- Ls 100 . 

Projekta finansējums profesionālās pilnveides veicināšanai - Lektorijs Ziemeļlatgales 

kultūras darbiniekiem -  Ls 600.  

Kopā finansējums personāla attīstībai – Ls 1 337,17. 
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11. Finansiālais nodrošinājums 

Papildus piesaistītie līdzekļi, piedaloties dažādos projektu konkursos 

 

Projektos kopā papildus piesaistīti  Ls 1736,95 

 

2013.gadā ir realizēti 7 projekti: 

Finansētie projekti:  

 „Latgolys folklorys vuokuma konkurss „ Apleicīne 3” Ls  400 

  Latgales kultūras projektu programma „Latgales latviešiem svarīgo kultūras lauku skaidrojums 

Rēzeknes Augstskolas jaunākajos pētījumos. Lektorijs Ziemeļlatgales kultūras darbiniekiem.”  

Ls 600 

 „Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana”    Ls 400  

 „Tu raksti, es lasu 2”,  „Tu raksti, es lasu 3” –                       Ls 215, Ls 260  

 ”Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” Balvu novada bibliotēkās.                                                                             

Grāmatu kolekcija par Ls 400 

 Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija” 

Grāmatu kolekcija par Ls 61,95 

 

Bibliotēkai pieejamie finanšu līdzekļi ir pietiekami infrastruktūras uzturēšanai un 

pakāpeniskai aprīkojuma nomaiņai.  Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai pārskata 

periodā ir pieaudzis par Ls 1523. Darbinieki dodoties atvaļinājumā saņem  pabalstu 25%  apmērā 

no darba algas likmes. Pašvaldības iestāžu darbinieku algu jautājums kopumā, tai skaitā 

bibliotēkas, pagaidām netiek risināts. 

12. Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām. Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

Aktivitātes bibliotēkas tēla veidošanai un spodrināšanai  

 par un ap notiekošo Balvu centrālajā bibliotēkā var lasīt bibliotēkas mājas lapā 

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

www.draugiem.lv, www.lakuga.lv, Ziemeļlatgales laikrakstā „Vaduguns”, Pašvaldības 

izdevumā „Balvu novada ziņas”, laikrakstā „Vietējā”, sižeti Latgales Reģionālā televīzijā, 

intervijas Latvijas Radio 1 „Kolnasāta”, Latgales Radeja; 

 Ekskursijas pa bibliotēku dažāda vecuma apmeklētājiem grupās un individuāli; 

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

nesējiem; 

 e-pasta aicinājumi uz pasākumiem. 

Bibliotēkas atpazīstamību veicina arī direktores aktīvā darbība starptautiskajos projektos, 

individuālos kontaktos un neformālās izglītības jomā. 

Pārskata periodā nostiprinājusies sadarbība ar Rēzeknes Augstskolu. Tas attiecas gan uz 

lektorija „Latgales latviešiem svarīgo kultūras lauku skaidrojums Rēzeknes Augstskolas 

jaunākajos pētījumos”  realizēšanu, gan republikas novadpētniecības konferences sagatavošanu, 

gan direktores dalību II starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē ”Māksla un mūzika 

kultūras diskursā”. Konferences sekcijā „Tradicionālas un inovatīvas ekspedīciju materiālu 

saglabāšanas un prezentēšanas formas” tika izklāstīta tēma par Ziemeļlatgales nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanu. Ziņojuma centrālajā vietā bija informācija par bibliotēkas veidoto Balvu 

reģiona kultūrvēstures datu bāzi. 

Tieši šis sadarbības nostiprināšanās ir iemesls kāpēc Balvu Centrālā bibliotēka tiek uztverta 

kā nopietns partneris arī citos Latgales kultūras notikumos un procesos. Pārskata periodā direktore 

tika uzaicināta Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks vērtēšanas komisijā kā eksperts literatūras 

jautājumos. Šī kultūras gada balva bibliotēkai atnesa arī divus citus pārsteidzošus rezultātus un 

atpazīstamības iespējamības, proti, direktore kļuva par uzvarētāju divās galvenajās nominācijās 

„Gada kultūras darbinieks” un „Gada cilvēks”. 

Gada nogalē direktore tika apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu  par nozīmīgu 

ieguldījumu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanā un sakarā ar Latvijas Republikas 95. 

gadadienu un Tautas frontes 25. gadadienu. 

Sadarbība nostiprinās arī ar J. Vītola Mūzikas akadēmiju. Ar Zinātniskā un radošā darba 

prorektori ir detalizēti pārrunāti jautājumi par Balvu Reģiona kultūrvēstures datu bāzē  

atrodamajiem materiāliem etnomuzikoloģijas studiju procesa nodrošināšanai. Savukārt, 

Daugavpils universitātei tika ieteikti iespējamie pētījumu avoti 2. kursa studentu folkloras praksei 

Ziemeļlatgalē. 

Ir izveidojušies aizmetņi divām jaunām sadarbības iespējām, proti, ar Žukowo pašvaldību 

Polijā un Dokšices rajonu Baltkrievijā.  

Bibliotēka aktīvi piedalās arī Novada organizētajos pasākumos. Tai skaitā aktīvi piesakot citu 

iestāžu pasākumus kultūras gada balvai „Mūsu lepnums”. Arī bibliotēkas veikums sabiedrībai 

nepaliek nepamanīts. Par gada labāko pasākumu  tika atzīti grāmatu svētki, bet par gada labāko 

izstādi LNB, Balvu Centrālās bibliotēkas un Rēzeknes kultūrvēstures muzeja organizētās izstādes 

„Latgolys dvieselis tulkam Mikeļam Bukšam 100” 
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Bibliotēkas publicitāte ir plaša. Visvairāk rūpējamies par to, lai tā būtu pietiekama 

Ziemeļlatgales  laikrakstā „Vaduguns”. 2013.gadā tā ir bijusi pārsteidzoša mums pašiem, gadā 53 

publikācijas, kas tādā vai citādā veidā saistītas ar bibliotēkas darbību vai darbiniekiem. 

Darbs ar pašvaldību un kopdarbība ar pašvaldības institūcijām 

 

Šajā sadaļā būtisku izmaiņu nav. Izņēmums ir vēl ciešāka sadarbības nostiprināšanās ar Balvu 

novada muzeju. Tas īpaši attiecināms uz tiem gadījumiem, kad bibliotēkai tās idejas kvalitatīvi 

neļauj realizēt zāles nelielā ietilpība. Šajā gadā tas attiecās uz republikas novadpētniecības 

konferenci „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai” un lektoriju 

Ziemeļlatgales kultūras un izglītības darbiniekiem. Arī satura jautājumu ziņā tieši ar muzeju ir 

vērojama bibliotēkai labvēlīga dinamika. Realizējot Latvijas – Krievijas - Igaunijas  pārrobežu 

sadarbības projektu „Saglabāt, lai nepazaudētu”, vairāku ekspozīciju materiālu atlasē par pamatu 

tiek ņemts bibliotēkas vākums. Īpaši tas attiecināms uz vairākām reģiona kultūrvēstures datu bāzes 

sadaļām. 

• Bibliotēku sadarbības tīkla raksturojums, partneri. Pārrobežu sadarbība 

Tradicionālie bibliotēkas sadarbības partneri pārskata periodā nav būtiski mainījušies. 

Sadarbības izvērsums ar Rēzeknes Augstskolu, Daugavpils universitāti un Mūzikas akadēmiju jau 

ir nedaudz  raksturots. Jaunas starptautiskās sadarbības iedīgļi ir izveidojušies ar Baltkrievijas 

Dokšices rajonu un Latvijas konsulātu Gdaņskā. Notikumu dinamika nākamajā pārskata periodā 

parādīs, vai šīs iestrādes konkretizēsies jēgpilnā darbībā. 

• Informācijas resursus popularizējoši pasākumi (izstādes, tikšanās, tematiskie 

pasākumi u.tml.) 
 

Pārskatā ietverti informācijas resursus popularizējošie pasākumi bez Bērnu literatūras nodaļas 

organizētajām aktivitātēm. Bērnu literatūras nodaļas pārskats par darbu sagatavots atsevišķi. 

Novadpētniecību popularizējošas aktivitātes skatīt sadaļā Novadpētniecība. 

 

 Literatūras izstādes – 14  

Pieaugušo abonementā lasītājiem piedāvātas izstādes, kas veidotas personībām nozīmīgās 

jubilejās un atzīmējamos notikumos – Ā.Elksnei, I.Ziedonim, Ē.M.Remarkam, E.Brontē, 

A.Belam, O.Vācietim, u.c. Izstādes pirms tikšanās ar autoru – Grāmatu svētku ietvaros - Māra 

Svīre, Aivars Kļavis, Dace Judina, Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla, Ilze Freimane, Bruno Šulcs, 

Māra Jakubovska, Linda Nemiera, Inga Jēruma, Anna Rancāne; D.Dreika, D.Rukšāne-Ščipčinska, 

R.Mežavilka, A.Žīgure. 

 Jauno grāmatu dienas – 8 
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 Aktivitātes interneta lietotājiem – 6 

Janvārī 

2013 Eiropas pilsoņu gads / Atgādne interneta lietotājiem par EIROPAS SAVIENĪBAS pilsoņu 

pienākumiem un cilvēktiesībām/ 

Martā 

 
 

 Aprīlī  „Gatavosimies pašvaldību vēlēšanām” /Interneta ceļvedis. Lasi, skaties, klausies un 

izvērtē!/  

17.-24.06. Jāņu tradīcijas. Interneta ceļvedis elektroniskā versija/ Mājas lapā, www.draugiem.lv  

11.11.-17.11. „Ziemeļvalstu literatūra virtuālajā vidē” /Ziemeļvalstu nedēļa/ 

1.11.-30.11. Nosūti savu mīļāko dzejoli par Latviju saviem draugiem - aktivitāte portālā 

www.draugiem.lv  

 Izstādes zālē – 7 

 Bibliotēkā bija skatāma Ziemeļlatgales Biznesa centra un Balvu novada pašvaldības Izglītības, 

kultūras un sporta pārvaldes logo „Ražots Balvos” zīmējumu konkursā iesniegto darbu izstāde. 

Konkursam tika iesūtīti 37 logo varianti. Logo mērķis – atspoguļot un popularizēt produktus, 

kuri saražoti Balvu novadā. 

 Izstāde „Krāsu spēles” autors Jānis Delvers fotogrāfijām izgatavoja 50 lazdas zaru rāmīšus. Katru 

fotogrāfiju raksturoja drauga Zinta Purena dzejas rindas.  

 Skolotāja Nikolaja Gorkina fotoizstāde „Mūsu spārnotie draugi”. Atklāšanas pasākums piepildīts 

ar pozitīvām emocijām un atkalredzēšanās prieku – viesojās Balvu Amatniecības vidusskolas 

skolotāji un skolēni, Balvu pamatskolas skolēni. Skolotājs Niks vadīja stundu par putniem un 

fotografēšanu, ieinteresēja bērnus ar savu vērošanas un pētīšanas prasmi. 

http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/
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 Tradicionāli Mākslas dienās Balvu centrālo bibliotēku piepilda draugu un sadarbības partneru 

Mākslas skolas kolektīva radošā izstāde „Kopā…Tekstils”.  

 Tautas tradīciju pētnieces un Latvijas Universitātes profesores Janīnas Kursītes veidotā izstāde 

„Kaut kas par debesīm. Zilākalna Marta”. Izstāde uz bibliotēku atveda ievērojamu neikdienas 

apmeklētāju skaitu. Izstādi iedzīvināja tās veidotāja un autore Janīna Kursīte. Profesores 

saspringtajā grafikā vienīgā iespējamā tikšanās ar interesentiem bija svētdiena. Bažas par to, vai 

svētdien būs klausītāji Janīnai Kursītei izrādījās veltīgas. Bija 47!!!  

 

 LNB ceļojošā izstāde „Vīrieša skats: vīrietis senajās fotogrāfijās”. Apmeklētāji un bibliotēkas 

darbinieki ar interesi aplūkoja izstādes foto, atrada un ieraudzīja savus radiniekus un atpazina 

fotogrāfiju meistarus. Daudzi komplimenti izskanēja raugoties izstādes vīriešu vaibstos. 

 Decembrī - Dinas Babānes personālizstāde „Caur puķēm”. Izstāde veltīta gleznošanas studijas 

„Olīves” 5 gadu jubilejai, kurā darbojas pieaugušie, kas vēlas sevi izteikt un pilnveidot mākslā.  

Kad dabā iestājies tukšums un ziemas drēgnums, tika dota  iespēja notvert vasaru un siltumu caur 

Dinas gleznām. 

 

 Informācija par bibliotēkas resursiem  

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

 Nodarbība bibliotēkā – Informācijpratība - Balvu Valsts ģimnāzijas 10.b klases skolēniem, 

audzinātāja Ināra Konivāle. Runājām par bibliotēkas terminiem, elektronisko katalogu, 

Novadpētniecības katalogu, Kultūrvēstures datu bāzi, Letoniku, Lursoft, dainu skapi, news.lv. 

Priecēja daudzie jautājumi un aktīva līdzdalība sarunā par iespējām, ko piedāvā bibliotēka. 

 19.jūlijā uzņēmām ciemiņus no Žukowo pašvaldības Polijā. Izdevās pārsteigt ar literatūras 

izstādi, ko veidoja visi darbinieki kopā. Konsulāta direktors bija sajūsmā, ieraugot Stefānijas 

Uļanovskas grāmatu „Pūļu Inflantejis Latvīši”. Poļu literatūras izstādē „Witamy Państwo w 

Centralnej bibliotece w Balvi!” izlikti 35 darbi + bibliogrāfija. Paskatījās un apbrīnoja 15 cilvēki. 

 Literatūras apskati  
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 jaunākās preses apskats senioriem Balvu Sociālajā centrā. Seniori izrādīja interesi un aicināja 

ciemos lasītavas vadītāju. Akcents tika likts uz ārstniecības augu vākšanu, zaļo salātu audzēšanu 

un receptēm un dārza darbiem pavasarī.  

 vienas grāmatas apskats – šo darba formu aktīvi piekopa direktore, vienas grāmatas apskats 

Balvu novada Tautas namu vadītājiem „Latgolys lingvoteritorialo vuordineica”.  

 projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un LNB programmas „Publisko 

bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un 

sabiedrības saliedētības veicināšanai” grāmatu apskati reģiona bibliotekāriem. Prezentēts 

kopsavilkums par bērnu grāmatām, kas izdotas no 2012. līdz 2013.gadam. 

 Apskats Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēniem „Ceļvedis kultūrā” - Latvijas kultūras 

kanons un jaunākā latviešu literatūra. Pēc ģimnāzijas skolotāju lūguma sagatavojām apskatu, lai 

palīdzētu audzēkņiem sagatavoties noslēguma eksāmeniem. Piedalījās 62 skolēni. 

 

 Literārās stundas  

 par Miķeli  Bukšu – literāro stundu vadīja direktore Balvu novada muzejā pie izstādes „Latgolys 

dvēselis tulkam Mikeļam Bukšam - 100” Briežuciema pamatskolas jauniešiem.  Pēc tam viņi 

devās uz bibliotēku, lai interaktīvā veidā iepazītos ar bibliotēkas darbu – spēlējot literāro Cirku 

un Domino. 

 par Rūdolfu Blaumani - Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši projektu nedēļā aktīvi iepazinās ar 

autora darbiem. Balvu centrālā bibliotēka, kā ieinteresēts un stabils sadarbības partneris, 

ciemojās skolā piedāvājot prezentāciju par Rūdolfa Blaumaņa biogrāfiju. Informāciju par 

rakstnieka dzīvi dzirdēja 199 skolēni.  

 

 Priekšā lasīšanas stunda  

direktores izpildījumā (no bibliotēkas dienasgrāmatas) 

- Tālākizglītības centra direktorei izteiksmīgi priekšā lasīju „Vabole Pēteris” un Inese 

Zanderes komentāru par to….. tas tā labi sasaucas ar lokālās kultūrpolitikas  pazīmēm…. 

- Lasīju priekšā  „Vaboli Pēteri” Līgai un Elitai Teilānei. Arī Zanders komentāru… 

- Lasīju „Kaka un pavasaris” Valdai Vancānei. Tā grāmata uz galda pati uzprasās, lai viņu 

priekšā palasa. 

 Semināri  

 Mācību gada savu pirmo semināru bibliotēkā organizēja Balvu, Rugāju, Baltinavas novadu skolu 

bibliotekāri. Semināra galvenā tēma bija "Elektroniskā kataloga un datu bāzu iespējas 

bibliotekāra darbā”. Bibliotēkas direktore iepazīstināja ar Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzi, 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Ingrīda Supe ar datu bāzēm “Letonika” un “Lursoft” un 
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to izmantošanas iespējām. Par bibliotēku informācijas sistēmu ALISE, tās priekšrocībām un 

iespējām stāstīja Ināra Bobrova. Ināra mudināja skolu bibliotekārus aktīvāk izmantot BIS Skolu 

Alisi, atvieglojot savu bibliotekāra ikdienas darbu: rekataloģizēt esošo bibliotēkas fondu un 

jaunieguvumus apstrādāt elektroniski. Darbs nesa augļus, jo daži skolu bibliotekāri sāka darbu 

ar elektronisko katalogu. 

 Seminārs – diskusija par eiro ieviešanu „Līdz eiro 219 dienas”. Iespēju dzirdēt Finanšu 

ministrijas ekspertus izmantoja 35 iedzīvotāji. Visi esam lielas neziņas priekšā, mūsos valda mīti 

un neticība par to vai izdarām pareizi, vai dzīvosim labāk pēc eiro (no dienasgrāmatas). 

 Balvu Centrālās bibliotēkas telpās notika biedrības „Raibais kaķis” pasākums, kura ietvaros 

Balvu novada jauniešiem bija iespēja iepazīties ar informāciju par Eiropas brīvprātīgo darbu, kas 

ir programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. Eiropas brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem 

vecumā no 18-30 gadiem doties veikt brīvprātīgo darbu uz kādu no Eiropas Savienības vai ES 

kaimiņvalsti uz periodu no divām nedēļā līdz 12 mēnešiem. Tikšanās laikā jaunieši īsi tika 

iepazīti ar programmas „Jaunatne darbībā” iespējām, kura ar 2014.gadu sauksies ERASMUS+. 

Tikšanās laikā jaunieši ieguva informāciju par to, kā tiek veidots Eiropas brīvprātīgā darba 

projekts, kādas ir iesaistītās puses, kas tiek nodrošināts Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) projekta 

ietvaros, kur un kā atrast EBD projektu un visbeidzot, kas jāņem vērā, lai uzrakstītu labu CV un 

motivācijas vēstuli. Viena no dalībniecēm izvērtējot tikšanos izteica šādus vārdus: „ja pirms 

tikšanās man bija zināmas lietas, bet tās bija haotiskas, tad pēc tikšanās man tagad viss ir vairāk 

zināšanu un esmu salikusi visu pa plauktiņiem.” 

 

 Izdevumu meklējumos un atradumos  

 Direktore devās uz Pitalovas Tautu draudzības muzeju pēc ALEKSANDRA  ŅIKONOVA  

grāmatām priekš Nacionālās bibliotēkas, Balvu Centrālās bibliotēkas, Balvu Novada muzeja, 

Rēzeknes muzeja, Rēzeknes Augstskolas mācībspēkiem, Pītera Keiša un Osvalda Zvejsalnieka. 

Tika iesāktas sarunas par vairāku grāmatu meklēšanu, kas attiecas uz Jaunlatgales folkloras 

pierakstiem. 

 Pēc Pitalovas muzeja lūguma direktore meklēja Ivana Fridriha folkloras vākumu 

Jaunlatgalē…….atradām divas pie sevis, labi, ka nebija norakstītas. Līdz šim grāmatas nebija 

pamanītas arī no novadpētniecības viedokļa. Būs guvums gan Sarmītei /bibliotekārei 

novadpētniecības lasītavā/, gan Pitaloviešiem.(no dienasgrāmatas). 

 Tilžas un Rugāju Romas Katoļu draudzes prāvestam Albertam Budžem sadarbībā ar Latvijas 

Republikas konsulāta direktoru Gdaņskā sameklējām retu izdevumu - Juliusz Latkowski 

„MENDOG. Krol Litewski”, 1892., Krakowa. 
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 Sameklējām Janīnai Kursītei četrus Latvijas grāmatu tirgū nepieejamus izdevumus «Социально-

экономические и историко-краеведческие исследования сельских сообществ Псковской 

области», «История Пыталовских деревень» un citus. 

 

 Tikšanās ar autoriem un citām personībām 

(tikšanās ar autoriem apskatītas punktā 7.Projektizstrāde) 

 Tikšanās ar grāmatas „Balvi un balvenieši” autori Irēnu Šaicāni. Seminārā Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem bija iespēja iepazīties tuvāk ar grāmatas autori un grāmatas tapšanas 

aizkulisēm. 

 Tikšanās ar ornitologu Elviju Kantānu no Litenes. Iedzīvinot skolotāja Nika foto izstādi „Mūsu 

spārnotie draugi”, uz sarunu ar Elviju ieradās Balvu pamatskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas un 

Stacijas pamatskolas 90 skolēni. Jaunieši mēģināja nosaukt, atpazīt putnus pēc fotogrāfijām un 

balsīm. Nācās secināt, ka esam diezgan nezinoši un nemākam vērot dabu sev apkārt. Ornitologs 

Elvijs arī aicināja vērīgāk lūkoties, klausīties un doties ar viņu putnu vērošanas ekspedīcijās. 

 

 Pasākumi 

• Erudīcijas spēle „Nekur nav tik labi kā mājās”. Spēli organizējām gaidot pilsētas dzimšanas 

dienu. Klases kolektīvs tika sadalīts četrās komandās. Spēles gaita – ar jautājumiem par Latviju 

pēc iespējas ātrāk sasniegt galamērķi – Rīgu, jo daudzi studēt dosies uz galvaspilsētu. Taču 

„nekur nav tik labi kā mājās”, mēs visi savus jaunos speciālistus gaidām atgriežamies Balvos – 

atpakaļceļā jautājumi par savu pilsētu. Uzvarētājs – tas, kurš ātrāk atgriežas Starta pozīcijā. 

Spraigā un jautrā spēlē piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas 59 skolēni. Spēlē izmantoti spēles 

„Latvija Junioriem” jautājumi un jautājumi par Balviem. 
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• Jau ceturto gadu  Balvu centrālā bibliotēka savas durvis vēra vēlā vakara stundā bibliotēkas 

nakts pasākumam. Šogad tas 26.aprīlī notika Blaumaniskā stilā „No nedarbiem pie 

darbiem”. Klusā un ierastā bibliotēkas dzīve mainījās līdz nepazīšanai.  

Laikā, kad bibliotēka parasti jau ir slēgta, tās gaiteņus un telpas piepildīja mazi un lieli 

apmeklētāji. Visiem bija iespēja atcerēties Rūdolfa Blaumaņa pasakas „Velniņi” palaidnīgos 

varoņus un viņu blēņas. Īsts sacensību gars valdīja laukā pie izgaismotās bibliotēkas. Tur 

pulcējās 80 dalībnieki, kuri savu enerģiju un ātrumu gribēja pierādīt orientēšanās sacensībās. 

Orientēšanās sacensības jau kļuvušas par neatņemamu un gaidītu aktivitāti bibliotēkas lielajos 

pasākumos, kuru organizētājs ir Aigars Andersons ar ģimeni. Nenogurdināmie varēja turpināt 

spēkoties sportiskā un delverīgā „Nešanā, stiepšanā, velšanā un celšanā” bibliotēkas zālē.  

Radošie varēja izpausties dažādās mākslās – gleznot kādu no Velniņu palaidnībām vai veidot 

no plastikas pašus pasakas varoņus. Daudz pacietības vajadzēja tiem, kuri vēlējās izgatavot 

svētku sveci pēc 16.gadsimta tehnoloģijas. Šīs prasmes ierādīja atsaucīgā SIA Bela Kandelo 

meistare Ligita. Nogurušie un ieinteresētie atpūtās filmu istabā, skatoties multfilmu fragmentus 

pēc Blaumaņa pasakas motīviem. Bija iespēja spēkoties ar erudīcijā – minot krustvārdu mīklas, 

spēlējot prāta spēli „Kurš gudrāks – Tu vai Blaumanis” un „Cirks kopā ar Blaumani un 

Velniņiem”, meklējot pareizās atbildes internetā. Mūsu visu ieguvums - pozitīvām emocijām 

piepildīti lieli un mazi 130 nakts apmeklētāji, iegūtas jaunas prasmes un iemaņas, apliecināta 

sava varēšana, celta pašapziņa, jautri un lietderīgi aizvadīts vakars.  
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„Kurš gudrāks Tu vai Blaumanis?” 

 

 

Svētku noslēgumā Orientēšanās sacensību dalībnieku apbalvošana. 

 

 

• Lasīšanas diena – Atsaucoties aicinājumam piedalīties Lasīšanas dienā 29. maijā: dalies 

lasītpriekā kopā ar visu Latviju, Balvu centrālās bibliotēkas darbinieki, sadarbībā ar Balvu 

pamatskolas bibliotēku, skolotājiem un visiem skolas audzēkņiem trešdien -29. maijā par savu 

Lasīšanas dienas vietu izvēlējās Balvu pamatskolas zāli, kur kopā 15 minūtes tika veltītas 

lasītpriekam, lasīšanai kopā, pievienojoties visiem Latvijas iedzīvotājiem- Lasītājiem. 
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Dalāmies lasītpriekā Balvu pamatskolas zālē 

• 18. – 19.septembrī Balvos notika Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās 

kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai”, kuru organizēja Balvu Centrālā bibliotēka 

sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.  

Dalīties savās zināšanās un pieredzē uz Balviem bija ieradušies 95 šīs jomas speciālisti un 

interesenti no visas valsts. Konferencē piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors 

Andris Vilks, LNB Bibliotēku attīstības institūta direktors Andris Eglājs, LNB Letonikas un 

Baltijas centra vadītāja Kristīne Zaļuma, un daudzi citi. Konferenci atklāja Balvu Centrālās 

bibliotēkas direktore Ruta Cibule un LNB direktors Andris Vilks. Pirmā konferences tēma bija 

“Citādi latviskais”. Rēzeknes Augstskolas zinātņu prorektore un Humanitāro zinātņu katedras 

vadītāja Ilga Šuplinska pastāstīja par latgaliešu valodas lomu, nozīmi un funkciju mūsdienās. 

Latgales Pētniecības institūta direktors Henriks Soms un LNB direktors Andris Vilks runāja par 

albumu “Terra Mariana” (Marijas zeme), kas ir krāšņs, ilustrācijām bagāts 1888.gadā Vatikānā 

no Baltijas nogādāts izdevums, kas pasniegts kā dāvana pāvestam Leonam XIII priesterības 50 

gadu jubilejā. Albums vēstīja par kristīgās ticības izplatīšanos Latvijā un Igaunijā - kādreizējā 

Livonijā, ko mēdz dēvēt par Marijas zemi jeb Terra Mariana. Izdevumā atrodams bagātīgs 

vizuālais un tekstuālais materiāls par Livonijas 800 gadu vēsturi - par tās pilīm, pilsdrupām, 

baznīcām, senu dižciltīgu dzimtu ģerboņiem. Zināms, ka dāvanas sagatavošanas iniciatīva 

piederējusi gleznotājai un filantropei Marijai Pšezdeckai (Maria Przezdiecka, 1823 - 1890) no 

Tizenhauzenu dzimtas. Viņa iesāka albuma sagatavošanu, savāca pirmos naudas līdzekļus, bet 

nezināmu iemeslu dēļ darbs apstājās. Turpmāk to uzņēmās pazīstamais Latgales baltvācu barons, 

publicists, vēsturnieks, etnogrāfs, folklorists, izdevējs un latgaliešu laicīgās literatūras nodibinātājs 

Gustavs Manteifelis, kas dzimis Dricānu pagastā. Savus mūža pēdējos desmit gadus viņš pavadījis 
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Bonifacovas muižā, kas atradās Balvu novada Bērzpils pagastā. Dzejniece Anna Rancāne dalījās 

savās pārdomās un vērojumos par Latgali un latgalisko. 

 Dienas noslēgumā Balvu Novada muzeja direktore Iveta Supe iepazīstināja viesus ar Balvu 

pilsētu. Ciemiņi devās arī uz Viļaku – iepazīt psalmu dziedāšanas tradīcijas kopā ar Upītes 

etnogrāfisko ansambli, uz Balvu novada Briežuciema pagastu iepazīt aušanas mākslu un uz Rugāju 

novada Lazdukalna pagastu aplūkot “Saipetnieku” saimnieka Andreja Stablenieka senlietu 

kolekciju, kā arī iegriezās Lazdukalna bibliotēkā.  

Konferences otrajā dienā darba pieredzē dalījās Balvu, Gulbenes, Rēzeknes, Ludzas, Bauskas un 

citu bibliotēku speciālisti.  

• Grāmatu svētki - ar R.Blaumaņa dzejoļa „Nelaime Nīnēnu purviņā jeb nepateicība  ir pasaules 

alga” Tilžas amatierteātra iestudējumu tika atklāti 13.Grāmatu svētki Balvos. Jau trešo gadu 

Grāmatu svētkus Balvu Centrālā bibliotēka rīko sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC”. 

Svētkos piedalījās 12 grāmatu autori – Māra Svīre, Aivars Kļavis, Valdis Rūmnieks, Andrejs 

Migla, Dace Judina, Inga Jēruma un Regīna Devīte, Ilze Freimane, Bruno Šulcs, Māra Jakubovska, 

Linda Nemiera, Anna Rancāne. Tradicionāli tikties ar autoriem bija iespēja Balvu Centrālajā 

bibliotēkā, Balvu Novada muzejā, Balvu pamatskolā, Balvu Valsts ģimnāzijā un Stacijas 

pamatskolā. Viesus pie sevis bija gatavi uzņemt arī Balvu novada Tilžas pagasta bibliotēka (Anna 

Rancāne un Linda Nemiera) un Rugāju novada vidusskola (Dace Judina un Aivars Kļavis). 

Svētkus baudīja ~ 700 dalībnieki.  

Balvu pamatskolā mācību līdzekļu autori trijos semināros tikās ar skolu pedagogiem – par 

jaunumiem mācību literatūrā uzzināja latviešu un angļu valodas, matemātikas un ķīmijas skolotāji. 

Rudens vējš un lietus nepavisam neaizbiedēja orientēšanās sporta cienītājus. Orientēšanās spēlē 

„Vai tu proti lasīt orientējoties?” piedalījās 52 dalībnieki. Orientēšanās teltī varēja iepazīties ar 

literatūru par šo sporta veidu no Balvu Centrālās bibliotēkas un Aigara un Ingūnas Andersonu 

krājumiem.  

 

Bruno Šulcs Stacijas pamatskolā. 
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Regīnas Devītes fani Balvu Novada muzejā. 

 

Dāvanās autoriem un atbalstītājiem – ābolu sula. 

Sabiedrības, bibliotēkas lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas 

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

 
Sabiedrības viedokļa izzināšana ar aptaujas vai anketēšanas palīdzību pārskata periodā netika 

veikta. 

Publicitāte 

Ziemeļlatgales  laikraksts „Vaduguns” - 53 publikācijas  

Žurnāls „A 12”  -  intervija ar direktori Rutu Cibuli 

Periodiskajā laikraksts „Vietējā „ – 7 publikācijas 

Balvu pašvaldības izdevums „Balvu Novada ziņas” - 7 publikācijas 
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Latgales Reģionālā televīzija - 2 sižeti 

Latvijas Radio 1 „Kolnasāta” -1 intervija 

Latgales Radeja – 1 intervija 

Videofilma „Balvi – Ziemeļlatgales pērle” 

13. Mūsu veiksme ir mūsu lietotāju veiksme 
 

 Lasītāji aizvien vairāk pieprasa padomju laikā izdotās grāmatas. Šodien izsniedzu 

L.Vāczemnieka „ Līvsalas zēni” un I. Indrānes „ Lazdu laipa”. Lasītājs ir priecīgs, tās saņemot, 

bet mēs – par to, ka nepasteidzāmies norakstīt. Secinājums – ar literatūras norakstīšanu nemaz tik 

ļoti nav jāsteidzas!!! 

 Lasītājs pieprasīja Annas Sakses grāmatu „Darba cilts”. Mēs viņa pieprasījumu varējām 

apmierināt. Komentāri lieki! 

 Novadpētniecības katalogā aprakstītas un pievienotas 32 fotogrāfijas un 6 skenētie 

materiāli no Upītes bibliotēkas par novadnieci Emīliju Slišāni. Tāpat papildināta informācija un 

pievienotas bildes Kultūrvēstures datu bāzē. Pēc informācijas bibliotekāriem un mājas lapā vienas 

dienas laikā E.Slišāne skatīta 34 reizes. 

 Jūnijā  saņēmām paziņojumu http://www.kis.gov.lv/  par PUBLISKĀS PIEJAS DATORU 

BIBLIOTĒKĀS LIETOTĀJU APTAUJU internetā. Balvu Centrālajai bibliotēkai bija jāaizpilda 

1 anketa attiecīga vecuma personai- vīrietim. Interneta lietotājs Māris Linnass piedalījās KIS 

centra projekta „Trešais tēva Dēls” pētījumā „Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: 

tehnoloģijas pakalpojumi un ietekme”, atbildēja uz aptaujas jautājumiem un pieteicās balvu 

izlozei.  

Patīkams pārsteigums bija šis aptaujas noslēgumā, kad saņēmām ziņu par to, ka Māris izlozē ir 

laimējis vienīgo galveno balvu -planšetdatoru 

Veiksminieks 3TD balvu izlozē – MĀRIS  LINNASS 

 


