


Balvu Centrālā bibliotēka - centrs, krātuve, krustcele, satikšanās...

Trīsstūra kompozīcijā veidota zīme ar tā paralēlo pamatu pret 
horizonta līniju simbolizē stabilitāti, savukārt trijstūra smaile -

attīstību.

Zīmes pamatā bibliotēkas saīsinājuma trīs burti "B, C, B", kuri 
lasāmi pulksteņa rādītāja virzienā, dalīti un reize apvienoti 

diagonālām šķērsām līnijām. Tas kopumā veido tīklu, kas atgādina diagonālām šķērsām līnijām. Tas kopumā veido tīklu, kas atgādina 
ne līdz galam simetrisku plauktu vai pilsetas ielu kartes fragmentu.

Šis dalījums liek domāt par pilnību, attīstību, izaugsmi un 
ilgtspējību.

Tādai būt Balvu Centrālajai bibliotēkai!

Māris Čačka ,mākslinieks



Realizēta pašvaldības politiķu labā griba:

Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai 
pasākuma “ Pakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” aktivitātes:iedzīvotājiem” aktivitātes:
• Balvu novadā “Krišjāņu un Briežuciema lasītavu 

un publisko interneta pieejas punktu 
rekonstrukcija”

• Viļakas novadā “Viļakas novada bibliotēkas 
izveidošana”











Iezīmēta pašvaldības politiķu labā griba:

Balvu novada dome pieņem lēmumu un uzsāk 
virzību par “Balvu Centrālās bibliotēkas 

paplašināšanu sabiedrisko un e - pakalpojumu paplašināšanu sabiedrisko un e - pakalpojumu 
kvalitātes nodrošināšanai”

Var skatīt: www.balvurcb.lv Bibliotēkas paplašināšana



Sadarbības projekti aprīkojuma un 
infrastruktūras uzlabošanai:

• LEADER pieejas projekti
• “Sanitārā mezgla izveidošana pasākumu 

apmeklētājiem”, “Aprīkojuma iegāde un brīvā laika 
dažādošana Medņevas  bibliotēkā” Viļakas novadā .

• “Inventāra iegāde pasākumu organizēšanai Rugāju • “Inventāra iegāde pasākumu organizēšanai Rugāju 
bibliotēkā”, “Pirmskolas vecuma bērnu lasītavas 
modernizēšana”, Tikaiņu iedzīvotāju brīvā laika 
pavadīšanas dažādošana ciema bibliotēkā”, “Inventāra 
iegāde Lazdukalna bibliotēkai  pagasta iedzīvotājiem 
piedāvāto pakalpojumu attīstībai un pilnveidošanai” 
Rugāju novadā.



…..

“ Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības 
nodrošināšana , izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju nodrošināšana , izmantojot laikmetīgo tehnoloģiju 

iespējas” Balvu novadā



Citi projekti:

KKF projekti
• “Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāzes papildināšana” 

2 projekti 
• “Latgolys folklorys vuokuma konkurss APLEIC ĪNE”

• “Dzejas dienas nav vienas”• “Dzejas dienas nav vienas”
Ārlietu ministrijas projekts:

• “DalieES”
Rietumu Bankas Labdarības fonda projekts

• “Izzini pasauli krāsaini”



Galvenie skaitliskie darba rādītāji:

2009. gads 2010. gads 2011.gads

Lasītāju kopskaits 8998 9599 8 090 - 1 509

251 419Apmeklējumu 
kopskaits

250554 276836 251 419 - 25 417

Izsniegumu 
kopskaits

389331 416077 373 291 - 42 786



Pašvaldību finansējums krājuma 
komplektēšanai:

2010. gads 2011.gads Dinamika

Baltinavas novads 1314 1337 +23

Balvu novads 10827 14243 +3416

Rugāju novads 4925 3896 -1029

Viļakas novads 7580 4887 -2693

Kopā 24646 24363 -283



Pašvaldību finansējums krājuma 
komplektēšanai uz vienu iedzīvotāju:

Balvu novadā Ls 0,94
Baltinavas novadā Ls 1,01

Rugāju novadā Ls 1,5Rugāju novadā Ls 1,5
Viļakas novadā Ls 0,8



Jaunieguvumi:

2010.gadā 2011. gadā Dinamika

Balvu novads 2780 4649 +1869

Baltinavas novads 208 198 -10

Rugāju novads 625 624 -1

Viļakas novads 1726 1031 -695

Kopā 5339 6502 +1163



Emocionāli spilgtākie notikumi:

• Grāmatu svētki kopā ar Zvaigzni ABC
• Antona Slišāna piemiņai veltīto pasākumu klāsts 

(Apleic īne , dzejas dienas Viļakā un Brieksīnē, piemiņas 
dievkalpojumi, “Labi, ka labi” atvēršanas svētki)

• 2. Bibliotēku nakts Balvos
• Tikšanās ar Kultūrvēstures datu bāzes varoņiem• Tikšanās ar Kultūrvēstures datu bāzes varoņiem
• Spilgtākās iestādes nominācija  Centrālajai bibliotēkai 

Balvu novada svētkos
• 9 reģiona bibliotēku akreditācija
• “Lobs ar lobu sazatyka” Rugāju novadā
• Kultūrvēsturisku studiju brauciens uz Rapinu un Varsku 

reģiona bibliotēku darbiniekiem, Viļakas novada kultūras 
darbiniekiem uz Saldus reģionu.

















Paldies, par uzmanību!

Uz redzēšanos!Uz redzēšanos!






