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1. Īss situācijas apraksts 

        Bērzkalnes pagasts atrodas Balvu novadā, 226 km no Rīgas un 7 km no Balvu pilsētas 

rajona centra. Pagasts robežojas ar Kubulu un Vīksnas pagastu ziemeļos, Susāju pagastu 

ziemeļaustrumos un austrumos, Lazdulejas pagastu dienvidaustrumos un austrumos, Medņevas 

pagastu austrumos, Rugāju pagastu dienvidos un Balvu pagastu rietumos. Pašvaldības ziemeļu 

robeža iet pa Bolupes upi.  

        Pagasta teritorijā atrodas Bērzkalnes pagasta pārvalde, Bērzkalnes bibliotēka, kultūras un 

atpūtas nodaļa, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības nodaļa, individuālās un daudzstāvu mājas, 

Rubeņu saietu nams.  

         Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija 

pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Kopā (EUR) 336 140  

Pašvaldības finansējums 336 140  

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

   

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2019 2020 2021 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto)    

Krājuma komplektēšana 972 933 933 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Tabula “Iekārtas, aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 1 2 labs Trīs datori no 

2015.g. 

 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 1 labs 2015.g. 

Printeri 1  teicams 2020.g. 

Kopēšanas iekārtas     

Skeneri     

Citas iekārtas     

    

Gan informācijas tehnoloģijas, gan pieejamo datu bāžu skaits ir apmierinošs un kvalitatīvs. 

 

4. Personāls 

       Bibliotēkā strādā viens darbinieks - bibliotēkas vadītāja, kura strādā uz 0,6 slodzi  ar 

profesionālo vidējo izglītību. Pilnveido savu profesionalitāti,  apmeklējot konferences,  

seminārus, vebinārus tiešsaistē. 

21.01.21. Konference “ Literatūras zināsanas mūsdienīgam bibliotekāram.” 

26.02.21. Informatīvs seminārs “Dokumentārā mantojuma nozīme un pieejamība Digitālajā 

laikmetā”. 

05.03.21. "Ceļazīmes mediju lietošanā"_ rokasgrāmatas prezentācija 

13.04.21. Konference "Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram". 

19.09.21. Medijpratības vebinārs “Satura lamatas medijos, un kā no tām izvairīties”. 

03.10.21. Balvu CB - Izklājlapu programmu (MS Excel) pārvaldīšana. 

                  Balvu CB -elektroniski parakstītu dokumentu pārvaldīšana 
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04.10.21. Vebinārs “Mēdijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības 

jautājums”. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2019 2020 2021 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 118 109 103 -6%-7%-5% 

t. sk. bērni 43 37 34 -18%-13%-8% 

Bibliotēkas apmeklējums 3604 2253 2778 -23%-37%+23% 

t. sk. bērni 1501 992 1745  -33%-34%+76% 

Virtuālais apmeklējums 1275 310 539 -22%-75%+74% 

Izsniegums kopā 5378 4182 6101 -23%-22%+46% 

t. sk. grāmatas 2509 1908 3374 -27%-24%+77% 

t. sk. periodiskie izdev. 2699 2256 2670 -18%-16%+18% 

t. sk. bērniem 933 1021 1884 -34%+9%+85% 

Bibliotekārais aptvērums % no 

iedz.skaita pašvald. 

27% 13% 13% +10%; -14% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 70% 70% 70%   +7%; 0% 

Iedzīvotāju skaits 460 460 456 0%-0,9% 

t.sk. bērni 79 79 65 0%-18% 

 

     Uz 01.01.2021. Bērzkalnes pagastā dzīvo 456 iedzīvotāji, no kuriem 65 bērni un  

 

jaunieši līdz 18 gadiem.  

 

     Iedzīvotāji  bibliotēku apmeklē, lai apmainītu grāmatas un laikrakstus, skenēt, kopēt, 

izprintēt, veikt maksājumus, meklēt informāciju internetā. Bērzkalnes bibliotēka piedāvā 

bezmaksas izmantot datubāzes www.letonika.lv un www.news.lv , izmantot Balvu CB 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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veidoto elektronisko katalogu un Balvu kultūrvēstures datu bāzi, apmeklēt Balvu novada 

pašvaldības mājas lapu www.balvi.lv  un izlasīt pašvaldības avīzi „Balvu Novada Ziņas.”  

Bērzkalnes bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE. 

         Salīdzinoši ar iepriekšējo  gadu, daudzi rādītāji auguši. Tas varētu būt tāpēc, ka 

lasītāji vairāk ņem lasāmvielas, baidoties ka  neiestājas atkal kāds liegums. Arī pati 

biežāk apmeklēju vecāka gājuma cilvēkus mājās, iepriekš sazinoties telefoniski. Šogad 

deviņiem lasītājiem, pati pievedu lasāmvielu mājās. 

 Bērzkalnes bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar  kustības traucējumiem.   

Bibliotēkas mājas lapa  www.bibliotekas.lv/berzkalne/  pieejama visiem 

apmeklētājiem, tajā atspoguļots jaunākais, kas notiek bibliotēkā. 

       Uzziņu darbs bibliotēkā vairāk ir saistīts ar e-pakalpojumu lietošanu,  kā apmaksāt 

rēķinus i-bankā, Elektrum portāla lietošana, LAD elektroniskā pieteikšanās  u.c. 

       Vienu reizi mēnesī  braucu uz attālāko Rubeņu ciemu, lai piedāvātu lasāmvielu,  

informētu  par bibliotēkas jaunieguvumiem. 2021.gadā Rubeņu ciemā bibliotēkas 

pakalpojumus izmantoja 14 lasītāji. Izvēloties grāmatas un periodiskos izdevumus, vērā 

ņemtas lasītāju intereses, pieprasījums. 

Bibliotēkas darba laiks:  

 Pirmdiena    ---------- 

 Otrdiena            8.00 - 16.00 

 Trešdiena        10.00 - 18.00 

 Ceturtdiena      8.00 - 16.00 

 Piektdiena         -------------- 

 Sestdiena           -------------- 

 Svētdiena          -------------- 

       

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2019. 2020. 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

34 21 32 

http://www.balvi.lv/
http://www.bibliotekas.lv/berzkalne/
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Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

17 12 24 

     Bibliotēkas lasītājiem ir piedāvāta iespēja bibliotēkā neesošās grāmatas saņemt 

starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. 2021. gadā lielākā grāmatu apmaiņa ir bijusi ar Balvu 

CB. No Balvu CB - 16 grāmatas , uz Balvu CB 5grāmatas, no Tikaiņu bibliotēkas – 18 

grāmatas, uz Tikaiņu bibliotēku 20 grāmatas, Kupravas bibliotēkai izsniegta viena grāmata. 

6. Krājums. 

       Bibliotēkas krājumam paredzētie līdzekļi tiek izlietoti tā, lai iegādātos lasītāju pieprasīto 

literatūru visās nozarēs. 2021.gadā bibliotēkas krājums papildināts par 125 grāmatām, 279 

seriālizdevumiem un vienu attēlizdevumu.  

     Abonējot preses izdevumus, veicu formulāru izpēti un individuāli aptaujāju lasītājus par 

viņu vēlmēm un interesēm. 

       2021. gadā abonēto preses izdevumu sarakstu skatīt pielikumā Nr.1. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2019 2020 2021 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

972 933 933 

t. sk. grāmatām 551 500 500 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 421 433 433 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

2 2 2 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1136 1066 1016 

 

Pārskata periodā izņemti un norakstīti nolietotie iespieddarbi: 251 grāmata, 248 seriāl 

izdevumi, kopā norakstītas 499 vienības. 
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Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2019 2019 2021 

Jaunieguvumi 491 405 405 

Grāmatas 124 130 125 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 23 33 33 

t. sk. bērniem 37 39  34 

Izslēgtie dokumenti 461 336 499 

Krājuma kopskaits 4983 5052 5032 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,43 0,5 0,9 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,18 1,8 2 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

Datubāze 2019 2020 2021 

Letonika 259 16 16\33 

News 1 1  2\3 

          

     Krājuma popularizēšanai veidoju izstādes, kas veltītas jaunieguvumiem, dzejnieku un 

rakstnieku dzimšanas dienām. Nozaru literatūras grāmatas tiek popularizētas tematiskajās 

izstādēs. 

Darbs ar parādniekiem. 

  Ar parādniekiem strādāju individuāli,  pastāvīgi, zvanu personīgi, nododu ziņu sociālajos 

tīklos. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

     Pagastā  uz 2021.gadu ir reģistrēti 65 bērni.   Bērzkalnes pagasta bibliotēkā no kopējā 

103 lasītāju skaita 34 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.  

    Pārskata periodā bibliotēkas krājums  papildināts ar 34 bērnu grāmatām. 
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    Bērnu literatūras krājums atrodas ļoti labi pārskatāmā telpas daļā. Jau ienākot 

bibliotēkā, bērni var labi pārredzēt visu bērnu literatūras krājumu, jaunās grāmatas, bērnu 

grāmatu izstādes un bērnu darbiņu izstādes, kuras cenšos sakārtot tā, lai piesaistītu bērnu 

uzmanību. Praktiski ar katru bērnu, kas apmeklē bibliotēku, strādāju individuāli.  

     2021. gadā bibliotēkā notikuši 5 pasākumi bērniem,  9 bērnu  literatūras izstādes, 2 bērnu 

darbiņu izstādes. Šogad 10 pirmsskolas izglītības iestādes bērni  piedalījās  Bērnu žūrijas 

grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.   

     2021.gadā notika šādi pasākumi bērniem: (fotogrāfijas pielikumā Nr.3.)   

1. “Satiksimies bibliotēkā.” 

2. “Tuk-tuk”. 

3.“Kā sagaidīt citplanētieti.” 

4.“Meža brīnumi” 

5.“Ko mēs zinām par Latviju.” 

      Pirmā tikšanās bibliotēkā notiek katru gadu, kur  bērni iepazīstas ar bibliotēku, bibliotēkā 

pieejamiem pakalpojumiem, grāmatām, spēlē, kā jāuzvedas bibliotēkā un kā var kļūt par 

bibliotēkas lasītāju.  

     Izlasot Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas I.Pikova  grāmatu “Tuk-tuk”, izveidojām tēlus 

un izspēlējām teātri. 

Pēc izlasītās P.Tamminena grāmatas .“Kā sagaidīt citplanētieti.” – zīmējām kādi nu 

citplanētieši varētu izskatīties, ko viņi darītu ierodoties pie mums, kā mēs viņus sagaidītu. 

 Pēc katras izlasītās grāmatas gribējās sarīkot kādu pasākumu, tikai atkal nācās ievērot  

noteiktos ierobežojumus, līdz ar to daudzi pasākumi izpalika.  

   

8. Novadpētniecība 

      Visi novadpētniecības materiāli ir ievietoti novadpētniecības mapēs, kuras atrodas 

atsevišķā, labi pieejamā plauktā. Mapēs var atrast informāciju par Bērzkalnes vēsturi, tās 

iedzīvotājiem, ievērojamiem cilvēkiem, dabas objektiem. Mapes papildinu ar rakstiem no 

laikraksta “Vaduguns”. 

9. Projekti 

  Bērzkalnes bibliotēka jau no 2012.gada piedalās projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”, 2021.gadā projektā piedalījās 10 bērni.  
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10. Publicitāte 

        Bibliotēkas mājas lapā http://www.bibliotekas.lv/berzkalne/  ir atrodama informācija 

par bibliotēkas darba laiku, vēsturi,   bibliotēkas darbu un pasākumiem.  Katru mēnesi 

informācija  tiek papildināta. 

        2021.gadā Bērzkalnes pagasta bibliotēkas mājas lapu apmeklēja 539 virtuālie 

apmeklētāji. 

 

Veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi pieaugušajiem: 

          Galvenā bibliotēkas darbības popularizēšanas forma ir literatūras izstādes un jauno 

grāmatu apskate. Lai ciemata iedzīvotāji būtu informēti par notiekošo bibliotēkā , 

informāciju lieku pie ziņu dēļa ciemata centrā, bibliotēkā un bibliotēkas mājas lapā. 

      2021  .gadā bibliotēkā notika 6 pasākumi (5 no tiem bērniem), 49 izstādes  (9 no tām 

bērniem), četras Mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes, tematiskās izstādes un 

rakstnieku jubileju izstādes. 

       Visvairāk apmeklētas ir tematiskās izstādes, bērnu darbiņu izstādes un mākslas 

skolas darbu izstādes. (skat.2.pielikumā) 

Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai  sagatavoju  jautājumus gan 

bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem par Latviju, Latvijas pilsētām, prezidentu, 

māksliniekiem un sportistiem. Izstāde lasītājiem palīdzēja atklāt jaunas un mazliet 

aizmirstas lietas un faktus par mūsu valsti. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Bērzkalnes pagasta bibliotēkas sadarbības partneri ir Bērzkalnes PII, ar šīs 

iestādes bērniem kopā  rīkojam pasākumus, nodarbības, kopā piedalāmies BJV žūrijā. 

Ar Bērzkalnes pagasta pārvaldi tiek risināti visi saimnieciskie jautājumi.  

Balvu Centrālajā bibliotēkā notiek semināri, mācības, konsultācijas visos darba  

jautājumos, tāpat notiek sadarbība ar visām citām novada publiskajām bibliotēkām.    

Latvijas pasts – periodikas izdevumu piegāde. 

Balvu mākslas skolas piedāvātas izstādes papildina skatītāju loku. 

 

 

 

 

 

 

20.janvārī 2022.gadā 

Bērzkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja                                       Irēna Šļakota 

http://www.bibliotekas.lv/berzkalne/
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Pielikums nr. 1 

 

2021.gadā pasūtītie preses izdevumi: 

1.Vaduguns 

2. Ievas Veselība 

3. Privātā Dzīve 

4. Ieva 

5. Citādā Pasaule 

6. Ievas dārzs 

7. Lauku māja 

8. Ievas virtuve 

9. Ilustrētā zinātne 

11. Spīgana 

12. Mājas virtuve 

15. Padoms rokā 

16. Praktiskais latvietis 

17. Ievas padomu avīze 

18. Ievas stāsti 

19. Una 

20. Imperfekt 

21. 9vīri 

22. Rūķītis 

23. Толока 

24. Дом и сад 
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Pielikums Nr.2. 

Turpinām vākt izlietotās baterijas. 

 

“Mēs par tīru Latviju” 

 

Pasākumi bērniem: 

.“Kā sagaidīt citplanētieti.” 
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Pasākums “Tuk-tuk” 

 

 

 

Ar bērniem izlasījām grāmatu, izveidojām tēlus un izpēlējām teātri. 

Bērni priecīgi par paveikto darbiņu. 
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Ļoti skaista un radoša Kristīnes Zelčas gleznu izstāde un Renātes Zelčas 

pašdarināto masku izstāde. 
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Balvu mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde “Tējas laiks ar kūciņām” 
 

 

 

Balvu mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstāde “Mūzikas mūza” 
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Novadpētniecības izstāde: Novadpētniecības materiāli par Bērzpili. 

 

 

 

 


