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1.Reģiona bibliotēku un darba vispārīgs 
raksturojums

Bibliotēku sistēmā būtiski satricinošu izmaiņu nav, satricināti 
tikai  daži priekšnieku krēsli,
Joprojām esam 4 novadi un 24 publiskās bibliotēkas,
Novadu sadarbības modelis darbojas apmierinoši (varu dalīties 
pieredzē),
Pastāvīgā tendence - bērnu skaita un iedzīvotāju skaita kopumā 
samazināšanās,
Bibliotēkās parādās “sezonas lietotāji”,
Bibliotēkas sāk apmeklēt arī tādi lietotāji, kuri relatīvās 
labklājības laikā uz bibliotēkas pusi neskatījās,
2010. gadā nevienai reģiona bibliotēkai akreditācija netika 
veikta, gatavojamies 2011. gada “tūrei”



2. Krājuma komplektēšanas un 
organizācijas politika

Jaunieguvumi 2010. gadā Balvu reģiona bibliotēkās (pa novadiem):

2010. gadā 2009.gadā Dinamika

Balvu novads 2780 3338 -558

Baltinavas novads 208 211 -3

Rugāju novads 625 355 +270

Viļakas novads 1726 1126 +600

Kopā 5339 5030 +309



…turpinājums

Finansējums krājuma komplektēšanai reģiona bibliotēkās:

2010. gads 2009. gads Dinamika

Baltinavas novads 1314 922 +392

Balvu novads 10827 14411 -3584

Rugāju novads 4925 2402 +2523

Viļakas novads 7580 2766 +4814

Kopā reģionā 24646 20501 +4145



…turpinājums

Reģiona bibliotēku krājuma rekomplektēšana

2010.gads 2009. gads

Baltinavas 
novads

376 1246

Balvu novads 6796 28503

Rugāju novads 3385 5582

Viļakas novads 5860 16692

Kopā reģionā 16417 52023



…turpinājums

Apstrādājam grāmatas visam reģionam
Darbs pie krājumu rekomplektēšanas nenotika tik aktīvi kā 2008. un 
2009.gadā
Gada iezīme – brīnišķīgais  priekšvēlēšanu laiks, kad katram 
potenciālajam tautas kalpam ir personīga interese par katru 
institūciju, tai skaitā grāmatu dāvināšanu 
Viļakas bibliotēka aktīvi strādāja pie fonda rekataloģizācijas, lai šajās 
dienās sāktu lietotāju elektronisko apkalpošanu



3. Pakalpojumu piedāvājums un 
pieejamība
(izmantošana)

Balvu reģiona bibliotēku galvenie darba rādītāji:

2010. gads 2009. gads 2008.gads

Lietotāju 
kopskaits

9599 8998 9348

Apmeklējumu 
kopskaits

276836 250554 201354

Izsniegumu 
kopskaits

416077 389331 376099



…daži piemēri

Bērzkalnes pagasta bibliotēka strādā  svētdienās, tā ir ērtāk 
lietotājiem,
Vecumu pagasta bibliotēkas izsniegšanas punkts Mežvidu 
pamatskolā,
Skolēnu autobusu kustības ietekme uz lietotāju plūsmu.



Konsultēšana un apmācība
(piemēri)

Balvu CB veiksmes stāsts sadarbībā ar pensionāru apvienību,
Balvu CB darbs individuāli konsultējot studentus darbam ar 
elektronisko katalogu,
Pagastu bibliotēku nepieciešamība konsultēt lietotājus par 
sadzīviskiem jautājumiem – interneta banka, darba piedāvājumi, 
fotofailu nosūtīšana, sludinājumu ievietošana,
Viļakas bibliotēkas darbs ar pirmo datorprasmju apmācību bērniem 
un pensijas vecuma ļaudīm



Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas 
pasākumi

Direktores veiksmes stāsts ar kolektīva komplektēšanu 
Centrālajā Bibliotēkā,
Rezultāts: daudzas jaunas iniciatīvas, kuru centrā ir lietotāju 
apkalpošanas nodaļa, un kurām piekļaujas arī bērnu literatūras 
nodaļa,
Konkrēti:

- Bibliotēku nakts,
- Bezvadu Zemene,
- Dzejas dienu akcija pilsētas iestāžu vadītājiem ”…sāc dienu ar 

dzeju…!”
Bibliotēkas izstāžu zāles atvēršana



…turpinājums

Eiropas Savienības informācijas punkta projekts Alūksnes, Balvu 
un Gulbenes reģiona bērniem,
Jauns pasākumu cikls “Pārlūkojot kultūrvēstures datu bāzi 
www.balvurcb.lv/kb”,
Daudzas tikšanās ar pa pasauli klaiņojošiem sava novada 
jauniešiem,
Pagastu bibliotēkas daudz organizē komunikatīvus pasākumus, 
kuri, iespējams, nav izcili pēc formas, bet, kuri ir izcili tai ziņā, 
ka prot ieraudzīt un padarīt citiem redzamu katra ciema 
iedzīvotāja veiksmes stāstu vai aizraušanos,
Pagastu bibliotēkas veiksmīgi komunicē ar vietējiem autoriem,



….. turpinājums

Viļakas novada izcilākais pasākums, kurā nopietna vieta un loma 
bija visām novada bibliotēkām “Gudrīs nu Viļaks” Pīteram 
Miglinīkam 160, piemiņas sarīkojumi Viļakas un Rēzeknes 
novados,
Rugāju novadā piemiņas sarīkojums Ādama Ivbuļa 95 atceres 
dienai,
Latgaliešu dzejas dienas Baltinavā.



4.Darbs ar bērniem un jauniešiem

Personīgais viedoklis: man nepatīk, ka par darbu ar bērniem 
jāatskaitās kaut kā atsevišķi. Pazūd bibliotēkas (it īpaši pagasta 
bibliotēkas) kopskats. Piemērs par Vecumiem sadrumstalotajā 
atskaitīšanās struktūrā.

Un, tomēr, mēs gribam teikt, ka tieši bērni un jaunieši  ir 
bibliotēku čaklākie apmeklētāji, kuri izmanto internetu, uzturas 
spēļu un rotaļu stūrīšos, labprāt skatās animācijas filmiņas

( Balvu CB), apskata arī literatūras izstādes, izmanto uzziņu 
literatūru uz vietas bibliotēkā mācību vajadzībām, kā arī 

ņem lasīšanai uz mājām grāmatas un ir visatsaucīgākā auditorija, 
kas piedalās bibliotēku organizētajos pasākumos.



…turpinājums



….. turpinājums 

Jaunieguvumi bērniem Balvu reģiona bibliotēkās 2010. gadā

Baltinavas novads 26

Balvu novads 251

Rugāju novads 95

Viļakas novads 150

Kopā reģionā 522



5. Informācijas un pakalpojumu attīstība

CB veido un papildina divas datu bāzes: Novadpētniecības un 
Kultūrvēstures datu bāzi
Kultūrvēsture (XX + 125  jauni ieraksti + 8 videomateriāli = 800 
ieraksti)
Viļaka turpina darbu pie fonda rekataloģizācijas, lai 2011.gadā 
sāktu lietotāju elektronisku apkalpošanu
Vispopulārākā ir Lursoft laikrakstu bibliotēka, pie Letonikas 
popularizēšanas daudz strādājam( Vectilža)



Uzziņu informācijas darbs

Visbiežāk atbildes tiek meklētas www.letonika.lv, Periodika.lv; e-
bibliotēka, kur pieejams plašs grāmatu klāsts, audiogrāmatas, 
videoieraksti un attēli; Nais.lv; NEWS.lv. Dati tiek meklēti arī 
dažādos reģistros – Uzņēmumu reģistrā, CSDD, Zemesgrāmatā, 
Ganāmpulku reģistrā, traktortehnikas reģistrā. 



SBA

Reģiona bibliotēku SBA izmantošana

2010.gadā 2009.gadā Dinamika 
+ -

No citām b-ākm  
saņemtie dokumenti

1030 664 +366

Uz citām b-kām 
izsniegtie dokumenti

977 631 +346

SBA kopā 2007 1295 +712



6.Novadpētniecības darbs

2010.gadā veiksmīgi strādājām pie vietēja laikraksta ”Vaduguns” 
vecāko gadu  materiālu ievadīšanas novadpētniecības datu bāzē -
2010.gadā bija veikti 1491 bibliogrāfiskie ieraksti;
- Kopumā datu bāzē ievadīti 8217 laikraksta „Vaduguns” 
bibliogrāfiskie ieraksti no 1962.-1990.gadam un no 2001.-
2010.gadam, ir arī fragmentāri ieraksti no citiem gadiem.
Kultūrvēstures datu bāze + 125 + 8, tai skaitā apmēram 100 
krucifiksu fotogrāfijas,
Jauns pasākumu cikls “Pārlūkojot www.balvurcb.lv/kb “
“Izlasi! Būs par ko parunāt!”

http://www.balvurcb.lv/kb


…..turpinājums

Balvu novadā nopietns veikums šajā jomā Bērzpils un Tilžas 
bibliotēkām,
Viļakas novadā Viļakas, Vecumu un Upītes (!!!) bibliotēkām,
Rugāju novadā Rugāju un Lazdukalna bibliotēkām,
Baltinavai jāvēl veiksme apkopot visu, kas par viņiem pēdējā 
laikā ir publicēts Danskovītes un Latgola.lv  sakarā.



7.Projektizstrāde

Kopumā reģionam nav ar ko palepoties, atbalstīti 3 projekti
Balvu CB un Rugāju bibliotēkas pozitīvā pieredze
„Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana” – VKKF
„Es vides vidū”- Ārlietu ministrija
„Pirmskolas vecuma bērnu lasītavas modernizēšana- viens no     
lasīšanas veicināšanas elementiem”
ES  ELFLA atklātā LEADER projektu konkursam



8.Pārdomu jautājumi

Kā sabalansēt plašo un ne pārāk prognozējamo republikas 
aktivitāšu klāstu ar vēlmi realizēt lokālās kultūrpolitikas 
uzdevumus, respektīvi, veidot savas bibliotēkas seju
Pašcieņas jautājums (E paraksta un tautas skaitīšanas epopeja)
Dators – konkurents?!!??
Iestrādes infrastruktūras un aprīkojuma jautājumu risinājumiem.



Paldies, par uzmanību!

Uz satikšanos Balvos,
bet nebraucam caur Madonu, 

…… un pat ne caur Rēzekni!


	Laipni lūdzam Balvu reģionā!
	Slide Number 2
	1.Reģiona bibliotēku un darba vispārīgs raksturojums
	2. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
	…turpinājums
	…turpinājums
	…turpinājums
	3. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība�(izmantošana)
	…daži piemēri 
	Konsultēšana un apmācība�(piemēri)
	Bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanas pasākumi
	…turpinājums
	….. turpinājums
	4.Darbs ar bērniem un jauniešiem
	…turpinājums
	….. turpinājums 
	5. Informācijas un pakalpojumu attīstība
	Uzziņu informācijas darbs
	SBA
	6.Novadpētniecības darbs
	…..turpinājums
	7.Projektizstrāde
	8.Pārdomu jautājumi
	Paldies, par uzmanību!

