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1. Vispārīgs bibliotēkas darbības raksturojums 2019. gadā.
Īss situācijas apraksts
Bērzpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, ko 2019. gadā
finansēja un uzturēja Balvu novada pašvaldība – Bērzpils pagasta pārvalde un Balvu
CB. No 01.09.2009 bibliotēka darbojas kā Balvu CB Bērzpils pagasta filiālbibliotēka.
Bērzpils pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas
Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā
un veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu,
sistematizēšanu, saglabāšanu un nodrošina šo krājumu un bibliotēkā esošo informācijas
tehnoloģiju publisku pieejamību un to izmantošanu.
Bibliotēkas darbības mērķis ir bibliotekāro, bibliogrāfisko, informatīvo un
izklaidējošo pakalpojumu sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem.
Bibliotēka apkalpo sava pagasta iedzīvotājus, kā arī visu apkārtējo pagastu
iedzīvotājus - skolēnus, kas mācās Bērzpils vidusskolā, un strādājošos, kas nodarbināti
Bērzpils pagasta iestādēs un uzņēmumos u.c. Lasītāju sastāvā salīdzinājumā ar
iepriekšējo gadu nekādu ievērojamu izmaiņu nav. Perspektīvā pagastā joprojām
neizbēgami paredzama
bērnu skaita samazināšanās un pensionāru skaita
palielināšanās, ko ietekmē vispārējā tautas novecošanās. Lielākā daļa jauniešu izbrauc
uz mācībām un darba meklējumos uz pilsētām vai ārzemēm, un laukos vairs
neatgriežas.
Uz 01.01.2020 Bērzpils pagastā ir deklarējušies 719 iedzīvotāji, no kuriem apmēram
200 dzīvo un strādā citur. Salīdzinājumā 2018. gadā deklarējušies – 729; 2017. gadā
deklarējušies – 751. Tātad ar katru gadu pagastā cilvēku paliek mazāk.
Pārskata perioda paveiktais no bibliotēkas attīstības plānā definētajiem
virzieniem un uzdevumiem.
1) Vadoties pēc lietotāju pieprasījuma, sistemātiski piekomplektēts bibliotēkas
krājums;
2) Nodrošināta krājuma un informācijas pieejamība lietotājiem;
3) Sadarbojoties ar citām iestādēm bibliotēkas mikrorajonā, noorganizēti
bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi;
4) Sekmēta plašāka informācijas tehnoloģiju izmantošana un lietotāju iemaņu
uzlabošana to apguvē;
5) Vākti materiāli, apkopota visa iespējamā informācija par savu pagastu
tematiskajās novadpētniecības mapēs un elektroniski;
6) Regulāri ar jaunāko informāciju papildināta bibliotēkas mājaslapa, kā arī
strādāts pie cita veida bibliotēkas publicitātes.
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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2. Finansiālais nodrošinājums.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2017

2018

2019

Kopā ( EUR )

3242

2466

1809

Pašvaldības finansējums:

3242

2466

1809

t.sk. Balvu CB budžets (
krājuma komplektēšanai )

1259

1320

1309

t.sk. Bērzpils pagasta pārvalde 1983

1146

500

76

70

Citi ieņēmumi:

t.sk. maksas pakalpojumi.

73

Bibliotēkai ir 2 finansējuma piešķīrēji. Telpas un inventāru uztur Bērzpils pagasta
pārvalde, bet krājuma komplektēšanai finansējumu iedala Balvu CB. Maksas
pakalpojumu ieņēmumi aiziet Balvu novada pašvaldības kasē.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Pārskata periodā nekādas darbības pie telpu remonta nav veiktas.
Iegādāti jauni: 1 grāmatu plaukts un 1 neliels galdiņš Novadpētniecības stūrītī.
Iekārtas, aprīkojums.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbiniekiem Lietotājiem Vērtējums (teicams/labs/
(skaits)
(skaits)
apmierinošs/neapmierin.)cik gadus veca šī tehnika
Datori
1
5
apmierinošs – 6 gadi
neapmierinošs – 12 gadi
labs – 5 gadi
Plānie klienti
Multifunkcionāl 1
1
labs – 9 gadi
ās iekārtas
labs – 5 gadi
Printeri
1
labs – 14 gadi
Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
1
apmierinošs – 12 gadi
Citas iekārtas
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Piezīmes
(dat., iekārtu
saņemš.gads)
1- 2014.
2- 2008.
3- 2015.
1 – 2011.
1 – 2015.
2006.

2008.

Darbiniekam:
dators Vectron AK11 M05 iegādāts 2014. gadā, kad bibliotēka pārgāja uz Alisi;
multifunkcionālā iekārta Canon MF4410 saņemta kā balva bibliotekāram – Gaismas
nesējs - 2011;
darbiniekam norādīts 1 skeneris; tā ir krāsu multifunkcionālā iekārta Samsung CLX2160N, kurai citas funkcijas nedarbojas, bet kura joprojām normāli skenē.
Lietotājiem:
2 datori Vector AK09M18 saņemti BMGF līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības
projekta ietvaros 2008. gadā;
3 datori ATEA Vectron saņemti Balvu novada pašvaldības projekta ietvaros,
izmantojot ES fondu līdzfinansējumu, 2015. gadā;
1 krāsu multifunkcionālā iekārta Brother MFC-J6520DW arī tā paša Balvu
pašvaldības projekta ietvaros saņemta 2015. gadā;
1 printeris HP Laser Jet iegādāts par pašvaldības līdzekļiem 2006. gadā.
Visas iekārtas un datori kalpo normāli, izņemot 2 vecākos datorus, kas ienākuši
2008.gadā un pārāk lēni darbojas.

4. Personāls
Bibliotēkā strādā 1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja - uz pilnu slodzi ar vidējo speciālo
bibliotekāro izglītību.
Telpas vairākas reizes nedēļā uzkopj pagasta pārvaldes apkopēja/sētniece.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.k.
1.

2.

Norises
laiks
27.03.2019

17.04.2019

Norises
vieta
Balvu CB

Balvu CB

Organizē
tājs
Balvu CB

Balvu CB

Pasākuma nosaukums, galvenās
tēmas
Seminārs Balvu reģiona bibliotēku
darbiniekiem.
Tēmas:
1.Par publisko bibliotēku “Apaļā
galda diskusijām”;
2.Informācija par Neredzīgo
bibliotēkas iespējām un sadarbību ar
publiskām bibliotēkām;
3.Par mācībām “Informācijas
meklēšana un “Informācijas
meklēšana juridiskajā jomā”;
4. “Krucifikss Zīmeļlatgolys ainovā”(
R.Cibule );
5. Tikšanās un sarunas ar novadnieci
literāti Viju Laganovsku-Birkovu.
Seminārs Balvu reģiona bibliotēku
darbiniekiem.
Tēmas:
1.“Informācija par šobrīd aktuāliem
jautājumiem – gada ienākumu
deklarācijas iesniegšana, attaisnotie
izdevumi, mobilā lietotne u.c. ar to
saistītas aktuālas tēmas”
(S.Ņikitjuks);
2.Par semināru “Bibliotēkas un
sabiedrības ilgspējīga attīstība: mēs
būvējam šo pasauli paši” LNB;
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Stundu
skaits
4

4

3.

5.

5.

20.11.2019

19.12.2019

oktobrisnovembris

Balvu CB

Balvu CB

tālmācības

Balvu CB

Balvu CB

Pieaugušo
neformālās izglīt.
centrs
“Azote”,

3.Par pavasara konferenci “Vārds un
attēls” LNB;
4.Par projekta noslēguma konferenci
Daugavpils Universitātē “Bibliotēka
digitālajā laikmetā: tradīcijas un
inovācijas”;
5.Par medijpratības meistaru
diskusiju “Medijpratības zināšanu
pārneses aktivitātes, to formas un
metodes”.
Seminārs Balvu reģiona bibliotēku
darbiniekiem ‘’Klienta emociju un
rakstura atpazīšana‘’ (A.Pēkšēna)
Tēmas:
1.Lietišķā saskarsme jeb efektīva
klientu apkalpošana t.sk. ar klientiem
īpašām vajadzībām;
2.Kā sadarboties ar manipulatīvu,
emocionālu un agresīvu klientu? Kas
ir manipulācija? Manipulēšanas veidi
pēc Šostroma;
3.Pozitīvā motivēšana klientiem (
pusaudžiem utml.). Noteikumi,
konsekvence.
Seminārs Balvu reģiona bibliotēku
darbiniekiem.
Tēmas:
1.” Kas meklē, tas atrod!” Iespējas un
resursi informācijas meklēšanā;
2.Digitālo kolekciju veidošana,
informācijas apstrāde, meklēšana.
Digitālā kolekcija “Balvu Tautas
teātris”;
3”.Bibliotēka kā atbalsta punkts
sabiedrībai saziņā ar valsti”;
4.”Bibliotekārs kā iestādes veiksmes
atslēga”;
5.Dāvinājumi bibliotēkas krājumā:
vadlīnijas bibliotēkām (2019);
6.Mājas lapa – bibliotēkas tēla
veidotāja (G.Laicāns).
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3,5

Apgūta pieaugušo neformālās
izglītības programma “Tīmekļa satura
pārvaldības sistēma WBCE”.
Apgūtas 10 tēmas.

Balvu CB
Guntis
Laicāns
Kopā:
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19,5

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
Galvenie rādītāji.
Tabula "Bibliotēkas pamatrādītāji"
2017

2018

2019

% salīdzinot ar
iepr. gadu

Lietotāju skaits

209

204

205

-2%;+0,5%

t. sk. bērni

64

65

74

+2%;+12%

Bibliotēkas apmeklējums

2465

2751

3110

+10%;+12%

t. sk. bērni

904

1278

1455

+29%;+12%

Virtuālais apmeklējums

1395

1669

901

+16%;-85%

Izsniegums kopā

6712

5282

5775

-27%;+9%

t. sk. grāmatas

2714

2084

2390

-30%;+13%

3856

2987

3154

-29%;+5%

t. sk. bērniem

710

743

1022

+4%;+27%

Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā

28%

28%

29%

0%;+1%

t.sk. bērni līdz 18 g.

63%

65%

79%

+5%;+10%

(101)
751

(100)
729

(94)
719

-3%;-1%

t. sk. periodiskie izdevumi

(Bērnu skaits līdz 18 g.)
Iedzīvotāju skaits

Pakalpojumu attīstība un uzturēšana.
Lai atvieglotu apmeklētāju darbību bibliotēkā, 2019. gadā uzturēti un veikti šādi
pasākumi:
 Regulāri ar jaunāko informāciju papildināts stends pie sienas “Aktuāla
informācija”;
 Pastāvīgi pieejamas jaunieguvumu izstādes “Jaunākā literatūra bibliotēkā” un
“Jaunākā literatūra bērniem un jauniešiem”, un noorganizētas Jaunumu dienas
pieaugušajiem un bērniem;
 “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2019” grāmatu izstāde izvietota telpas centrā,
lai ir visiem interesentiem pieejama un izmantojama;
 Pieejama apmeklētājiem grāmata “Atsauksmes. Ierosinājumi. Piezīmes”;
 Uzturēta un regulāri papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājas lapa
http://www.bibliotekas.lv/berzpils/
Pārskata periodā citi jauninājumi pakalpojumu jomā nav veikti.
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Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs.
Uzziņas un informācija sniegtas: bērniem un jauniešiem mācību darbam, gatavojot
patstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām; Bērzpils pagasta pārvaldei – B.
Bogdanei, Bērzpils saieta namam – A. Krivišai; bibliotēkas attālinātiem lietotājiem u.c.
Uzziņu un informācijas sniegšanā izmantots bibliotēkas krājums, uzziņu un nozaru
literatūra, tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tomēr visvairāk bērni un
jaunieši uzziņas un informāciju meklēja interneta vietnēs.
2019. gadā sniegtas individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par
bibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša
interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes
darbā ar datoru u.c.
Daudz informācijas un uzziņu sniegts elektroniski – gan iedzīvotājiem, gan skolai,
gan pagasta pārvaldei, saieta namam, Balvu CB Kultūrvēstures datubāzei – I. Bobrovai
u.c. Elektroniskās uzziņas ( 41 ) un elektroniskā dokumentu piegāde ( 21 ) ir uzskaitīti
Bibliotēkas darba dienasgrāmatā.
Uzskaitītas ir tikai elektroniskās uzziņas.
Bibliotēkas elektroniskajā dienasgrāmatā uzskatāmi redzams, kāds uzziņu un
informācijas darbs 2019. gadā veikts, un tas galvenokārt attiecas uz novadpētniecības
darba aktualitātēm un aktivitātēm.
Digitalizācija.
2019. gadā digitalizācija nav veikta.
SBA pakalpojumu piedāvājums.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2017
2018
No citām Latvijas bibliotēkām
15
17
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
9
12
nosūtīto dokumentu skaits

2019
12
6

6. Krājums.
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija.
Bibliotēkas krājums 2019. gadā 6 reizes papildināts ar daiļliteratūras, nozaru, bērnu
grāmatām par pašvaldības līdzekļiem. Visvairāk iegādāta daiļliteratūra, pēc kuras ir
vislielākais lietotāju pieprasījums. Mazāk iegādāta nozaru literatūra. Iegādājoties bērnu
grāmatas, liela vērība pievērsta Bērnu žūrijas kolekcijas grāmatām.
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2017

2018

2019

Pašvaldības finansējums krājuma 1259
komplektēšanai

1320

1309

t. sk. grāmatām

780

820

820

t.sk. bērnu grāmatām

180

217

172

479

500

489

Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pagastā

1,7

1,8

1,8

Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

1650

1677

1715

t.sk. periodiskajiem izdevumiem

Rekataloģizācija.
2019. gadā rekataloģizēti 365 eks. periodisko izdevumu - tekošā gadā abonētie ( 329
eks. ) un dāvinātie ( 36 eks. ) žurnāli, t.sk., 1 laikraksts. 2019.gadā rekataloģizētie
periodiskie izdevumi sastāda 21% no kopā rekataloģizētajiem preses izdevumiem
krājumā.
Visi monogrāfiskie izdevumi bibliotēkas krājumā ir rekataloģizēti.
Krājuma pārbaude ( inventarizācija ).
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta.
Krājuma rādītāji.
Tabula "Krājuma rādītāji"
2017

2018

2019

Jaunieguvumi kopā

526

544

511

t.sk. grāmatas

144

146

145

t. sk. latviešu daiļliteratūra

47

46

43

t. sk. bērniem

31

30

18

Izslēgtie dokumenti

155

499

404

Krājuma kopskaits

9047

9092

9199

Grāmatu krājuma apgrozība

0,37

0,28

0,63

Periodisko izdevumu apgrozība

2,34

1,76

1,85
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Datubāzes.
2019. gadā bibliotēkā tiešsaistē bija pieejamas abonētās datubāzes Letonika un
Lursoft laikrakstu bibliotēka.
Ļoti daudz informācijas ieguvei izmantota Balvu CB Kultūrvēstures datubāze, ko
veido Balvu CB, aktīvi līdzdarbojoties pagastu bibliotēkām. Izmantota arī LNB
Digitālā bibliotēka www.periodika.lv
Dabubāze
Letonika
News

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
2017
2018
22
16
3

0

2019
0
0

Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm sniegta apmeklētājiem individuāli.
Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm uzlikta bibliotēkas stendā un ievietota
arī bibliotēkas mājaslapā, bet apmeklētāji datubāzes nav izmantojuši.
Darbs ar parādniekiem.
Darbā ar skolēniem – parādniekiem sekmīgi sadarbojos ar Bērzpils vidusskolu, ar
klašu audzinātājām. Tomēr ir daži gadījumi, kad bērni grāmatas ir nozaudējuši.
Pieaugušie parādnieki īpašas problēmas nav sagādājuši.
Bibliotēkas krājums, problēmas, vajadzības.
Kopumā grāmatu un periodikas krājums bibliotēkā ir bagātīgs. Tomēr lietotāji vienmēr
interesējas par izdotajām jaunākajām grāmatām – gan latviešu, gan ārzemju autoru
darbiem. Jāpiedāvā un, ja būs interese, vēl vairāk jāizmanto SBA pakalpojumi.
Periodiskie izdevumi ir pietiekošā daudzumā.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem.
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji.
2019. gadā bibliotēkā no visiem lasītājiem (205) 36% sastāda bērni un jaunieši (74).
Bibliotēkas tuvumā atrodas Bērzpils vidusskola, tas ir galvenais faktors, kas nosaka
bibliotēkas darbu ar šo mērķgrupu. Bērzpils pagastā ar katru gadu samazinās
iedzīvotāju skaits, attiecīgi arī bērnu skaits. 2019./2020. māc. gadā Bērzpils vidusskolā
mācās 79 skolēni un pirmsskolas izglītības iestādi “Kripatiņas” apmeklē 18 bērni.
Lasītāju skaitu papildina Krišjāņu bērni un bērni no citām vietām, kas mācās Bērzpils
vidusskolā.
Tabula “Bibliotēkas lietotāji - bērni un jaunieši līdz 18 g.”
2017
2018
2019
% salīdzin. ar
iepriekš. gadu
Bērni un jaun.
64
65
74
+5%;+12%
līdz 18 gadiem
Fiz. apmeklēj.
904
1278
1455
-22%;+12%
t.sk.,apmeklēj.
272
553
665
-37% ;+17%
pie datora
Izsniegums
710
743
1022
-20%;+27%
10

Pēc tabulas redzams, ka lietotāju skaits ir nedaudz palielinājies, tāpat palielinājies
apmeklējums un izsniegums bērniem un jauniešiem, kaut gan kopumā bērni lasa maz.
Gadā vidēji uz vienu lasītāju izsniegti 14 iespieddarbi, pamatā tās ir grāmatas. Šī
tendence – mazāk lasīt - arvien pieaug, jo ir pieaugusi informācijas tehnoloģiju loma
informācijas ieguvē un brīvā laika pavadīšanā.
2019. gadā palielinājies bērnu datorlietotāju skaits (arī citi rādītāji), kas daļēji
izskaidrojams ar to, ka slēgta Bērzpils vidusskolas Krišjāņu pamatskolas filiāle.
Sākumskolas bērni pēc stundām, gaidot skolēnu autobusu vai līdz launagam internātā,
izmanto brīvo laiku, lai darbotos bibliotēkā pie datoriem. Visvairāk datorlietotāju nāk
pēc stundām skolā – no plkst. 13.30 – 15.30.
Tagad gandrīz katram bērnam mājās ir dators un interneta pieslēgums, vai cita mobilā
ierīce ar interneta pieslēgumu, kas tomēr jūtami ietekmē bibliotēkas apmeklējumu
skaitu. Vairāki sākumskolas bērni atzīst, ka vecāki mājās pie datora viņus nelaiž vai
atļauj darboties ļoti ierobežoti, tādējādi viņi izmanto iespēju darboties bibliotēkā pie
datoriem.
Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru
un lasītāju sastāvu.
Kā katru gadu arī 2019. gadā ir rūpīgi strādāts pie bērnu un jauniešu literatūras
krājuma uzturēšanas un komplektēšanas. Bibliotēkā ir bagātīgs grāmatu krājums šai
mērķgrupai. Alise uzrāda 938 eks. bērnu ( B, J ) grāmatas, kas sastāda 10% no visa
bibliotēkas grāmatu krājuma ( 9199 eks.)
Bērnu un jauniešu grāmatas iegādātas apmēram 4 reizes gadā. No 89
iespieddarbiem, kas iegādāti par pašvaldības līdzekļiem, 23 grāmatas ( t.sk., 15 žūrijas
grāmatas ) adresētas bērniem un jauniešiem, kas sastāda 26% no visām iegādātajām
grāmatām. Pašvaldības kopējais finansējums grāmatām – 820 EUR, t.sk., bērnu un
jauniešu grāmatu iegādei izlietotais finansējums – 195 EUR. Tātad tie ir 24% no
kopējās summas.
Uz kopējā fona izskatās, ka ienācis pietiekoši bērnu grāmatu. Jāņem vērā, ka bērnu
grāmatām nav tik liels pieprasījums, un, otrkārt, naudas izteiksmē tās sastāda
ievērojamu daļu no piešķirtā finansējuma.
Jau 17 gadus piedalāmies Bērnu žūrijā, un katru gadu iegādātās un saņemtās
grāmatas ir labs papildinājums bērnu un jauniešu grāmatu krājumam. 2019. gadā
iegādātas 15 bērniem un jauniešiem adresētās žūrijas grāmatas, bet LNB projekta
ietvaros saņemtas papildus 5 grāmatas. “Bērnu/Jauniešu žūrijā – 2019” pagaidām
veiksmīgi startējuši 8 bērni.
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana.
Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācību darbam, gatavojot
patstāvīgos pētnieciskos darbus par dažādām tēmām, gatavojoties konkursiem novadā,
reģionā u.c.
Uzziņu darbā izmantots bibliotēkas krājums – uzziņu un nozaru literatūra, tematiskās
un novadpētniecības materiālu mapes. Tā kā ļoti daudz tiek izmantots novadpētniecības
krājums, tad apmeklētājiem ir sagatavota un pieejama informācija par bibliotēkā
pieejamām novadpētniecības, tāpat arī tematiskajām mapēm, par šo mapju jaunumiem.
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Februāra sākumā Bērzpils vidusskolā parasti ir Projektu nedēļa, un tad bibliotēkā ir
lielāks apmeklētāju pieplūdums. Lielie visu informāciju galvenokārt meklē internetā,
bet mazie – grāmatās. Tā, piemēram, mazajiem palīdzēju sameklēt tautasdziesmas un
dzejoļus par Tēvzemi, par Latviju; par gadskārtu svētkiem – tautasdziesmas, ticējumi,
rotaļas u.c., lielākajiem bērniem – par Latvijas ģeogrāfiju, dabu u.c. jautājumiem.
2019. gadā sniegtas individuālas informācijas par elektroniskajiem resursiem, par
bibliotēkā pieejamām tiešsaistes un bezmaksas datu bāzēm, informācija par droša
interneta izmantošanu, dažāda praktiska palīdzība, uzlabojot datorlietotāju prasmes
darbā ar datoru u.c.
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes.
Bibliotēka jau septiņpadsmit gadus ( kopš 2003. gada ) piedalās mērķprogrammā
“Bērnu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma”, kur iesaistās dažāda vecuma
čaklākie bibliotēkas lasītāji.
“Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2018” noslēguma pasākums Bērzpilī.
23. maijā Bērzpils pagasta bibliotēkā bija ieradušies čaklākie 13 žūrijas dalībnieki no
Bērzpils vidusskolas, kuri bija veiksmīgi startējuši žūrijā un aizpildījuši elektroniskās
anketas. Pavisam žūrijā veiksmīgi startēja 15 eksperti no 1.- 6. klasei.
Bērzpils lasītāji kā vislabākās un interesantākās grāmatas bija atzinuši 4 grāmatas:
5+ Pastnieks Pele;
9+ Mani sauc Jans;
9+ Sirdsmāsas;
11+ Brūveri brūvē.
Labi vērtētas arī grāmatas :
5+ Zirgā; Mia ir priecīga;
9+ Aukliņa, putns un es;
11+ Melnais akmens; Tumšmute.
Lai atsvaidzinātu atmiņā lasīto, pārrunājām par šajās grāmatās attēlotajiem
varoņiem, ar viņiem saistītiem notikumiem un piedzīvojumiem. Bērniem patīk lasīt,
tāpēc viņi labprāt palasīja dzejoļus no grāmatas “Brūveri brūvē”, fragmentus no
grāmatām “Mia ir priecīga” un “Mani sauc Jans”.
Pēc grāmatu apskata sekoja čaklo lasītāju godināšana. Bibliotēkas vadītāja
pateicās bērniem par ieguldīto laiku un darbu grāmatu lasīšanā un vērtēšanā, un teica
lielu paldies. Bērni saņēma Pateicības un balviņas no LNB Bērnu Literatūras centra
un lodīšu pildspalvas un šokolādītes no bibliotēkas vadītājas. Bērniem pasākums ļoti
patika, tas izdevās interesants. Pasākums notika sadarbībā ar Bērzpils vidusskolu.
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2019. gadā Bērzpils pagasta bibliotēkā darbojās “Bērnu, Jauniešu un Vecāku
žūrija - 2019”. Kopumā žūrijas grāmatas lasīja pāri par 24 cilvēkiem, pagaidām
veiksmīgi ar lasīšanu un vērtēšanu tikuši galā 8 eksperti – skolēni no 1.- 6. klasei,
pārējie vēl lasa. Visiem anketu aizpildītājiem pasniegts atslēgu piekariņš. Pastāvīgi
no jūnija, kad darbu uzsāka žūrija, grāmatas stāv uzliktas izstādē, kur tās sadalītas pa
vecuma grupām.
Uzlikti tematiskie literatūras un materiālu izstāžu cikli (4) un literatūras izstāžu
cikls (1), kur 1 izstāde adresēta bērniem.
Gadskārtu svētkiem – aprīlī bija uzlikts izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Lieldienas –
gaismas uzvara pār tumsu”, kur bērniem bija adresēta izstāde “Nāc nākdama,
Lieldieniņa”; decembrī – izstāžu cikls ( 3 izst. ) “Pāri laukiem Ziemassvētku zvani
skan”, kur bērniem adresēta izstāde “Zaķīt’s ledus tauri pūta/Ziemasvētkus vēstīdams”
(T.dz.). Grāmatas no šīm izstādēm tika daudz izsniegtas un lasītas.
Valsts svētku dienām – maijā Mātes dienai bija uzlikts literatūras un materiālu
izstāžu cikls ( 2 izst. ) “Visā dzīvē iet mums līdzi/Mātes mīļā, labā sirds” ( F.Bārda),
kur bērniem adresēta izstāde “Māte savam bērnam sirdi atdod” un novembrī LR
proklamēšanas gadadienai – izstāžu cikls “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts!”
(l.Breikšs), kur bērniem adresēta izstāde “Mana tēvzeme ir mana tēta zeme” ( J.Peters).
Literatūras izstāžu cikls ar 2 izstādēm bija veltīts dzejniekam, rakstniekam Vilim
Plūdonim, kuram apritēja 145 gadi; bērniem veltīta izstāde “Viņš māca bērnus lasīt
dabas grāmatu un veidot jūtīgu sirdi”.
Latviešu autoru jubilejām veltītas arī bērnu un jauniešu literatūras izstādes (6),
kā, “Margaritas Stārastes brīnumu krātuves” (M. Stārastei – 105);
“Lielais putnu pazinējs un draugs” (K. Grigulim – 135);
“Vika plašais un paliekošais devums bērniem” (Vikam -80 );
“Drosmīgie un neparastie varoņi J. Širmaņa pasakās” ( J. Širmanim – 115 );
“Pasaules izziņa J. Baltvilka bērnu grāmatās” ( J. Baltvilkam – 75 );
“Mirdzas Kļavas devums bērniem un jauniešiem” ( M. Kļavai – 95).
Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde “Es jautāju sev, kas paliks pēc
manis”(L.A.), kas veltīta novadnieces, dzejnieces Leontīnes Apšenieces 80 gadu
jubilejai.
Atsaucāmies ar literatūras izstādēm (2) uz populāru ārzemju bērnu rakstnieku
jubilejām, kā,
“Stāsti, kas uzdzen baiļu drebuļus” ( rakstniekam Edgaram Alanam Po - 210 );
“Visiem, kas negrib garlaikoties” ( vācu bērnu rakstniekam Ē. Kestneram - 120 ).
“Viņu darbi iekaro bērnu sirdis visā pasaulē”, literatūras izstāde, kas veltīta
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai no 11.-17.11.
Uzliktas tematiskas literatūras un materiālu izstādes ( 2 ) bērniem un jauniešiem,
atsaucoties uz tādām nozīmīgām dienām, notikumiem, kā,
“Mums katram ir sava dzimtā valoda” (21.febr. – Starptautiskā dzimtās valodas diena;
“Vai tu zini, kas ir “drošs internets?” ( 8.febr. – Pasaules drošāka interneta diena ).
No kopējā 2019. gadā uzlikto literatūras izstāžu skaita (74) bērniem un jauniešiem
veltītas 17 literatūras izstādes, kas sastāda 23% no kopējā skaita.
Pastāvīgi pieejamas bērniem apritē ejošās jaunākās grāmatas izstādē “Jaunākā
literatūra bērniem un jauniešiem”, bijušas 3 Jaunumu dienas, kad pie izstādes sniegta
arī informācija par jaunieguvumiem.
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Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie
partneri, sadarbības vērtējums.
2019. gadā pagasta bibliotēka sadarbojās ar Bērzpils vidusskolas bibliotēku Projektu nedēļas laikā, meklējot un sniedzot nepieciešamo informāciju skolēniem
patstāvīgajos pētnieciskajos darbos un gatavojot skolēnus dažādiem konkursiem skolā,
novadā, reģionā.
Organizējot “Bērnu žūrijas - 2018” noslēguma pasākumu, sadarbojos ar skolotāju l.
Kokoreviču Bērzpils vidusskolā, kura ir žūrijas Darba grupas pārstāve.
Sadarbība vērtējama pozitīvi.

8.Novadpētniecība.
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes.
Bibliotēkā, kā katru gadu, veikts nopietns novadpētniecības darbs.
Novadpētniecības darba virzieni 2019. gadā:
 Esošo novadpētniecības materiālu mapju regulāra papildināšana ar jaunāko
informāciju par Bērzpils pagastu – presē, novada mājaslapā u.c. interneta
vietnēs;
 Novadpētniecības krājuma papildināšana ar jaunākajiem iespieddarbiem;
 Veco fotogrāfiju ieskenēšana un atmiņu pierakstīšana;
 Esošo materiālu izdalīšana un apkopošana atsevišķās mapēs;
 Novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšana;
Sadarbība ar skolu, saieta namu, pagasta pārvaldi, Balvu novada pašvaldību u.c.
Novadpētniecības krājums.
Pārskatot 2019. gadā veiktos pierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, redzams, kāds
darbs veikts:
februārī – turpinu apkopot ziņas par Zosuļu muižu; apkopotos materiālus nosūtu
Balvu CB - Kultūrvēstures datubāzes papildināšanai ar jaunāku informāciju;
martā, aprīlī– apkopoju materiālus par Mūramuižu;
aprīlī – sagatavota un nosūtīta Bērzpils pagasta pārvaldei informācija: Bēržu
draudze, tās lielums, baznīcā notiekošie pasākumi un dievkalpojumi, tuvākie tūrisma
objekti un aktivitātes;
maijā – apkopoju jaunāko informāciju par krucifiksiem, sastādu maršrutu,
apbraucam ar R. Cibuli visus 15 pagasta krucifiksus; nododu Balvu CB –
Kultūrvēstures datubāzes papildināšanai apkopoto info par Mūramuižu;
jūnijā- apkopoju novadnieku dzeju par Iču, gatavojoties pagasta svētkiem – Ičas
upes festivālam;
augustā – Bērzpils pagasta bibliotēkas vēstures pētīšana www.periodika.lv;
augustā – latviešu kāzu un precību tautasdziesmas – sagatavoju visu pieejamo info
A. Krivišai;
novembrī – pēc A. Krivišas lūguma, gatavojoties Lāčplēša dienas pasākumiem,
apkopota visa pieejamā informācija par Bērzpils novadnieku – militāro darbinieku
Pēteri Ziemeli (1946-2019), izveidota jauna novadpētniecības materiālu mape;
novembrī – apkopota jaunākā info par Latgales partizānu pulka cīņu vēsturi,
saistība ar Bērzpili, atzīmējot Latgales partizānu pulka simtgadi;
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novembrī – apkopota info par Bērzpils novadnieci, zinātnieci Valentīnu
Slavinsku; iekārtota jauna novadpētniecības materiālu mape; info – 4 dok. -nosūtīti
Balvu CB Novadpētniecības lasītavai.
Novadpētniecības darba popularizēšana.
Pie novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšanas katru gadu tiek
daudz strādāts. Novadpētniecības krājumam ir iekārtots atsevišķs stūrītis – lasītava,
kur var apskatīties interesējošo, un palasīt attiecīgo literatūru, materiālus mapēs.
Lai popularizētu novadpētniecības literatūru un savāktos materiālus 2019. gadā
bibliotēkā bija uzliktas vairākas novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes
( 10 ), sniegti pāris apskati, noorganizēti vai ņemta dalība vairākos pasākumos (3),
saistītos ar Bērzpils pagastu un novadniekiem:
 janvārī – “Es jautāju sev, kas paliks pēc manis” (izstāde, novadniecei,
dzejniecei L. Apšeniecei – 80 );
 janvārī – “As dzīžu vysod: ka man skumeigi i ka man ļusteigi” ( izstāde,
veltīta Bērzpils teicējai Br. Romanovskai , aprit 120 gadi );
 martā – “Tautas sāpju un ciešanu ceļš”( represētie bērzpilieši un viņu
atmiņas.);
 aprīlī– “Garīguma un jūtu paudēja” (Dzejniecei Br. Martuževai – 95 (19242012 );
 1.aprīlī – B.Birkovas un A. Žeikares keramikas darbu izstādes “Iztēles spēks”
atklāšana Saieta namā. Izstādes laikā notika arī B. Birkovas pirmās grāmatas
“Mākoņiem ir saknes” atvēršanas svētki, kuri bija kupli apmeklēti un notika
pavasarīgā gaisotnē. Bibliotēka saņēma no jaunās autores dāvinājumu.
 aprīlī – “Bērzpils novadnieks – priesteris Jānis Kupčs” ( 18.05.- 50 gadu
priesterības jubileja );
 24.aprīlī – literāri muzikāla pēcpusdiena – tikšanās ar novadniekiem –
dzejnieci L. Apšenieci un mūziķi G. Ločmeli Bērzpils saieta namā; plaša
novadpētniecības materiālu un grāmatu izstāde pasākuma laikā;
 9.maijā – apbraucam ar R. Cibuli pēc A. Griestiņas sastādītā maršruta pagasta
krucifiksus;
 septembrī – izstāde “Es nevaru gaidīt – man vajag iet” (Z.L.)
( novadniecei, žurnālistei, dzejniecei Zinaidai Loginai - 65 );
 oktobrī – “Rudiņa saulei es dzīsmas šōs dzīdu (A. E.) (Novadniekam
dzejniekam Augustam Eglājam – 115 );
 oktobrī – “Jubilejas ievērojamiem Bērzpils novadniekiem” (1. okt. –
žurnālistei Veltai Aizupītei – 85; 24. okt. – militārajam darbiniekam, ģenerālim
Valdim Matīsam – 75 ( 1944-2010 );
 novembrī – “Dzied’ latvju varoni, Lāčplēsi,/Teic pagātni, cel uz nākotni”
(Rainis) ( 11. nov. aprit 100 gadi, kopš nodibināta Lāčplēša diena un Lāčplēša ordenis;
Latgales partizānu pulkam - 100 ); svinīgs brīdis pie piemiņas plāksnes Lāčplēšiem,
Sv. Mise Baznīcā un lāpu gājiens no baznīcas uz centru;
 decembrī – “Lielais folkloras vācējs un kārtotājs” ( folkloristam P. Šmitam 150; uzlikta Bērzpilī plaši pierakstītā folklora ).
Bibliotēkā ir sagatavota pārskatoša informācija par novadpētniecības materiālu
mapēm ( kopumā ap 115 ), un ikdienā ir brīvi pieejama bibliotēkas apmeklētājiem.
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2019. gadā papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājaslapas sadaļa
“Novadpētniecība”, kur elektroniski ir pieejama aktuāla informācija šajā jomā.
Sadarbība novadpētniecības jomā.
Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Bērzpils vidusskolu - skolotājas L.Kokoreviča, J.
Dundeniece ( Bērnu žūrijas noslēguma pasākums; B. Birkovas pirmās grāmatas
“Mākoņiem ir saknes” atvēršanas svētki ) un Saieta namu – kultūras darba organizatore
A. Kriviša (tikšanās ar novadniekiem – L.Apšenieci un G. Ločmeli). Sadarbojos ar
Balvu CB Novadpētniecības lasītavu ( S. Vorza) un Lasītavu ( I. Bobrova ) –
Kultūrvēstures datubāze, ar Vaduguni ( Z. Logina ) u.c. Sadarbība ar citiem uzteicama
ne tikai, lai sagatavotu un sniegtu informāciju interesentiem, bet arī lai ievāktu
informāciju un fiksētu dažādas svarīgas norises saistītas ar pagastu..
Novadpētniecības materiālu, fotoattēlu digitalizācija.
2019. gadā digitalizēto attēlizdevumu ( fotogrāfiju ) skaits – 2; praktiski
digitalizācija nav veikta.
Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi.
Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības.
Katru gadu ir daudz darīts novadpētniecības jomā. Tomēr bibliotēka nekad
neaizvietos muzeju, kas padziļināti ar visiem novadpētniecības jautājumiem strādā.
Bibliotēkas vadītāja laiks ir krietni ierobežots, un brīvā laika lauku cilvēkam praktiski
nav.
Tiek strādāts pie tām tēmām, kuras konkrētajā brīdī aktualizējušās, pēc kurām ir
pieprasījums. 2019. gadā aktuālas tēmas bija: saistībā ar organizētajiem pasākumiem
aktualizējās informācija par novadniekiem – dzejniece Leontīne Apšeniece, priesteris
Jānis Kupčs, militārais darbinieks Valdis Matīss, zinātniece Valentīna Slavinska u.c.
Apkopota pieejamā informācija par Zosuļu muižu un Mūramuižu,, lai papildinātu ar
jaunāku informāciju par šīm muižām Kultūrvēstures datubāzi.
2019.gadā turpināju bibliotēkas vēstures izpēti www.periodika.lv.
Katru gadu pavasarī un vasarā saistībā ar tūrisma aktivitātēm aktualizējas jautājumi,
informācija par Bērzpils kultūrvēsturiskajiem objektiem, kur bibliotēka cieši sadarbojas
ar saieta namu un pagasta pārvaldi. Arī 2019. gadā tika sniegta informācija
pārvaldniecei B. Bogdanei par Bēržu draudzi, baznīcu, ar to saistītiem jautājumiem
u.c.
Arī 2019. gadā tāpat padziļināti tiks strādāts vairāk pie tām tēmām, kas būs aktuālas
bibliotēkas apmeklētājiem, pagastam un tā iedzīvotājiem. Tikai, samazinot bibliotēkas
darbinieka darba likmi, šim darbam paliks krietni mazāk laika.

9. Projekti.
2019. gadā bibliotēka jau 17 gadu piedalās VKKF mērķprogrammas
“Bērnu/Jauniešu žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” projektu konkursā un gūst
atbalstu. No LNB saņemtas 5 žūrijas grāmatas par 40,66 EUR.
Lielākā daļa žūrijas grāmatu tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, un tas sastāda
lielāko daļu finansējuma bērnu grāmatām. Gribētos tomēr vairāk paļauties uz projekta
ietvaros saņemtām grāmatām, lai paliktu vairāk finansējuma citu bērnu grāmatu
iegādei.
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10. Publicitāte.
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem.
Visa jaunākā informācija saistīta ar bibliotēkas darbu un pakalpojumiem regulāri
ievietota bibliotēkas mājaslapā http://www.bibliotekas.lv/berzpils/
2019. gada novembrī notika pāreja uz jauno mājaslapu, un ar decembri mainījās
bibliotēkas mājaslapas adrese: http://bibliotekas.lv
Bibliotēkas apmeklētājiem, visiem interesentiem informācija par bibliotēkas vēsturi
un darbību pieejama uz vietas bibliotēkā novadpētniecības stūrītī – lasītavā, bibliotēkas
mājaslapā, elektroniski Word dokumentos.
Aktuālākā informācija par norisēm bibliotēkā ievietota bibliotēkas stendā “Aktuāla
informācija”.
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi.
Pārskats par lasīšanas veicināšanas, informācijas resursu un bibliotēkas
popularizēšanas pasākumiem 2019. gadā:
Pasākums
Literatūras izstādes
t.sk. bērniem
t.sk. tematiskas lit. un
materiālu izstādes
bērniem
t.sk. novadpētniecības lit. un
materiālu izstādes

Skaits
74
12
9

Apmeklētāji

Pārrunas

3

Bērnu žūrijas pasākums
Jauno grāmatu dienas
pieaugušajiem
Jauno grāmatu dienas bērniem

1

Literatūras izstāžu cikli
( izstādes kopā,
t.sk. bērniem)

5
( 11,
t.sk. 5 )

Tematiski apskati

1

Literatūras apskati
Dalība citos pasākumos

3
1

Literāras, literāras-muzikālas
pēcpusdienas

2

2
10

11

4
3

60
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Piezīmes
Atsevišķas izstādes
Valsts un gadskārtu
svētkiem, citām
ievēroj. dienām
Pagastam aktuālas
vēstures tēmas,
novadnieku jubilejas
Citu pasākumu
ietvaros
Noslēguma pasākums.
Jaunumu izstādes,
apskati, pārrunas
Jaunumu izstādes,
apskati, pārrunas
Lieldienām, Mātes d.,
LR dzimš. d..,
Ziemassvētkiem,
V.Plūdonim
Citu pasākumu
ietvaros
Citu pasāk. ietvaros
Svinīgs brīdis pie
piemiņas plāksnes
Lāčplēšiem un Sv.
Mise Bēržu baznīcā.
Pasākumi ar

Lauksaimniecības datu centra
mācības bibliotēkā

1

15

LAD konsultācijas bibliotēkā
par Platību maksājumu
pieprasījumu aizpildīšanu EPS

1

30

B. Birkovu,
L.Apšenieci un G.
Ločmeli
Mācības organizēja un
vadīja LDC vecākā
referante Nora Klūga
Konsultante Ilona
Ločmele

23.05. bibliotēkā "Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2018" noslēguma pasākums, uz

kuru bija ieradušies 13 bērni - žūrijas eksperti no Bērzpils vidusskolas.
Pasākuma laikā, iesaistot pārrunās pašus lasītājus, pārrunājām par Bērzpils ekspertu
atzītajām labākajām un interesantākajām grāmatām. Atsvaidzinot atmiņā notikumus
grāmatās, lasījām dzejoļus un fragmentus no tām. Bibliotekāre sniedza nelielas
anotācijas par šīm grāmatām. Bērniem vajadzēja nedaudz piepūlēties un atbildēt uz
dažādiem āķīgiem jautājumiem par darbu varoņiem, par notikumiem grāmatās.
Pēc sarunas par grāmatām tika sumināti žūrijas eksperti. Bibliotēkas vadītāja katram
personīgi pateicās par ieguldīto laiku un darbu, un pasniedza Pateicības rakstus un
lineālus ar palielināmo stiklu no Bērnu Literatūras centra. Sarūpēti visiem žūrijas
dalībniekiem bija arī citi pārsteigumi.

26.04. Bērzpils saieta namā notika muzikāli dzejiska pēcpusdiena, kurā īpašie viesi
bija novadnieki - dzejniece Leontīne Apšeniece-Akula un mūziķis Gints
Ločmelis. Skanēja dziesmas ar Leontīnes vārdiem, ko izpildīja pagasta sieviešu
vokālais ansamblis "Naktsvijole", Gints Ločmelis, kurš aicināja arī pasākuma
apmeklētājus dziedāt līdzi. Dzejniece iepazīstināja klātesošos ar savu literāro darbību,
kavējās atmiņās par skolas gaitām Bērzpils vidusskolā un pauda prieku par tikšanos ar
saviem lasītājiem dzimtajā pusē.
Pasākumā bija uzlikta plaša novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde "Es
jautāju sev, kas paliks pēc manis?"(L.Apšeniece). Šogad 15. janvārī dzejniecei
apritēja - 80. Īpašu vērību izstādē izpelnījās L.Apšenieces izdotās dzejas grāmatas,
kuras apmeklētāji varēja apskatīties.
Tuvāk par pasākumu lasiet:
Z. Logina. Dziesmās un dzejoļos - dzimtās puses mīlestība//Vaduguns, Nr.32, 2019.
gada 30. aprīlis
http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=70
0
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01.04. Bērzpils saieta namā notika Bērzpils skolnieču Brigitas Birkovas un Alises
Žeikares keramikas darbu izstādes atklāšana un Brigitas Birkovas pirmās dzejas un
pārdomu grāmatas "Mākoņiem ir saknes" atvēršanas svētki . "Šajā grāmatiņā es
ieliku sevi pilnībā. Katrā no rindām un teikumiem ir kāda sāpe, kāda asara, kāds
smaids un neviltots prieks. Šeit apkopoti mani dzejoļi un stāsti, sākot no pašas
bērnības līdz šai dienai. Tie ne tikai veidoti, pierakstīti un pārdomāti, bet gan manis
izdzīvoti, izsāpēti un izsmaidīti. Šo savu gara darbu gribu veltīt visiem savējiem, jo
man patīk, kā tas skan - savējie. Kā arī visiem tiem, kam tuva emocijas paušana caur
vārdiem, komatiem un zīmēm. Manuprāt, šajā pasaulē nav nekā skaistāka par savītiem
vārdiem un mākoņiem ar saknēm," raksta Brigita grāmatas ievadā. Viņa iepriecināja
klātesošos, nolasot dažas dzejas un prozas darbus no savas grāmatas.
Brigita grāmatu pa 1 eksemplāram uzdāvināja Bērzpils vidusskolas un Bērzpils
pagasta bibliotēkām, tāpēc šī grāmata interesentiem pieejama arī bibliotēkās.
Tuvāk par pasākumu lasiet:
I.Tušinskas apraksts "Kad mākoņiem ir saknes, bet iztēlei - spēks "//Vaduguns,
Nr.27, 2019.gada 5.aprīlis
http://www.vaduguns.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=70
0

2019. gadā noorganizēti 5 literatūras izstāžu cikli:
Lieldienām – “Lieldienas – gaismas uzvara pār tumsu” – 2 izstādes;
Mātes dienai – “Visā dzīvē iet mums līdzi/Mātes mīļā, labā sirds”(F.Bārda) – 2
izstādes;
LR proklamēšanas gadadienai – “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts!”( L.Breikšs)
– 2 izstādes;
Ziemassvētkiem – “Pāri laukiem Ziemassvētku zvani skan” – 3 izstādes;
Dzejniekam, rakstniekam Vilim Plūdonim veltīts izstāžu cikls – 2 izstādes.
Uzliekot literatūras izstāžu ciklus, 1 izstāde parasti ir adresēta bērniem.
Bibliotēkas krājuma popularizēšanai un, atsaucoties uz nozīmīgiem notikumiem
sabiedriskajā dzīvē, uzliktas 74 atsevišķas literatūras izstādes, t.sk., tematiskas lit. un
materiālu izstādes – 9; novadpētniecības literatūras un mater. izstādes – 10. No visām
izstādēm bērniem adresētas 17 literatūras izstādes. Novērots, ka izstādēs uzliktās
grāmatas vienmēr vairāk nonāk apmeklētāju uzmanības lokā un attiecīgi vairāk arī tiek
izmantotas.
Visvairāk bibliotēka atsaukusies uz latviešu rakstnieku, dzejnieku jubilejām.
Lai popularizētu latviešu autoru darbus, oriģinālliteratūru, lit. zinātnes grāmatas,
uzliktas 28 atsevišķas literatūras izstādes latviešu autoriem, kā, piemēram, Dz.
Žuravskai (80), A. Skujiņai (110), A. Niedrai ( 120), J. Niedrem (110), A. Dripem (90),
J. Peteram (80), N. Ikstenai (50), K. Skalbem (140), P. Rozītim (130), L. Briedim (70),
E. Aistaram (120), D. Rukšānei (50) u.c.
Liela vērība pievērsta latgaliešu tematikai. 2019. gadā uzliktas 4 literatūras
izstādes veltītas ievērojamu latgaliešu atceres dienām: literatūrvēsturniekam,
rakstniekam Steponam Seiļam (110), dzejniekam Vilim Dzērviniekam (60),
rakstniekam Jānim Klīdzējam (105), dzejniecei, rakstniecei Annai Rancānei ( 60).
Vairākas literatūras izstādes ( 9) veltītas ārzemju rakstniekiem – jubilāriem:
krievu rakstniekam V. Nabokovam (120), angļu dramaturgam V. Šekspīram (455),
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franču rakstniekam O. de Balzakam (220); angļu rakstniekam A. Konanam Doilam (
160 ); krievu rakstniekam A. Puškinam (220); vācu rakstniekam L. Feihtvangeram
(135); amerikāņu rakstniekam E. Hemingvejam (120); norvēģu rakstniekam K.
Hamsunam (160); 1 literatūras izstāde bērniem un jauniešiem, veltīta Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļai no 11.-17.11.
Tāpat ar literatūras izstādēm ( 9) atsaucāmies uz ievērojamu aktieru, gleznotāju u.c.
profesiju pārstāvju jubilejām: gleznotājam V. Kalnrozem (125), aktierim K. Sebrim
(105), režisoram A. Jaunušanam (100), aktierim Ē. Valteram ( 125), rakstniekam,
filozofam, parapsihologam K. Raudivem ( 110), aktierim E. Pāvulam (90), aktrisei V.
Artmanei (90), gleznotājam F. Varslavānam (120), teātra zinātniecei un kritiķei,
rakstniecei L. Dzenei (90).
Tematiskās literatūras un materiālu izstādes (9) bija uzliktas, sagaidot
Starptautiskās Dzimtās valodas dienu ( 21. febr., izst. bērniem), Pasaules Drošāka
interneta dienu ( 8. febr., izst. bērniem ), Valentīna dienu, Starptautisko Sieviešu dienu,
Smieklu (Joku) dienu, Eiropas dienu, gadskārtu svētkus – Jāņu dienu, Miķeļus,
Mārtiņus.
Uzliktas 10 novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes. ( Tuvāk
apraksts pie Novadpētniecības. )

11. Sadarbības tīkla raksturojums.
Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām.
Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes.
Bērzpils pagasta bibliotēkai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Bērzpils pagasta
pārvaldi, kas uztur bibliotēkas telpas, iegādā nepieciešamo inventāru, aizved un atved
jaunās grāmatas no Balvu CB Apstrādes nodaļas, palīdz ar daudzu pagastā svarīgu
notikumu iemūžināšanu u.c., pretī saņemot no bibliotēkas nepieciešamo vajadzīgo
informāciju novadpētniecības jomā u.c.
Tāpat bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar Bērzpils pagasta Saieta namu,
tās vadītāju A. Krivišu. Pagasta kultūras darba organizatore ļoti labprāt palīdz pie
visiem nozīmīgākiem pasākumiem, tos iemūžina fotogrāfijās, pretī saņemot atbalstu
pa novadpētniecības jautājumiem, aktualitātēm, saņemot palīdzību dažādu pasākumu
organizēšanā, kā, piemēram, gatavojoties pasākumam pie piemiņas zīmes Lāčplēšiem
11. novembrī, savākta informācija par piemiņas zīmes uzstādīšanas iniciatoru novadnieku, militāro darbinieku P. Ziemeli, kurš 2019.g. oktobrī aizgāja mūžībā.
Bibliotēka sadarbojas ar Bērzpils vidusskolu, organizējot dažādus pasākumus,
palīdzot ar dažādu informāciju gan skolēniem, gan skolotājiem, sadarbojas ar klašu
audzinātājiem darbā ar parādniekiem u.c. Skolotāja L. Kokoreviča ir iekļauta Bērnu
žūrijas Darba grupā. Viņa katru gadu palīdz noorganizēt Bērnu žūrijas noslēguma
pasākumu. Skolas vadība ir bijusi tik pretimnākoša pagasta pārvaldnieces lūgumam, ka
skolas internātā ir ierādīta telpa bibliotēkas arhīvam, kur nolikt periodiskos izdevumus,
norakstītās grāmatas līdz nodošanai makulatūrā u.c. lieko inventāru, lai neaizņem
bibliotēkā vietu, lai ir plašāka telpa apmeklētājiem.
2019. gadā bibliotēka sadarbojās arī ar Balvu CB Lasītavu, nosūtot aprakstus un
bildes Balvu CB Kultūrvēstures datubāzes papildināšanai par Zosuļu muižu un
Mūramuižu u.c., apmainījās ar informāciju ar Novadpētniecības lasītavu.

20

2019. gada 29. martā Lauksaimniecības Datu Centrs organizēja mācības
bibliotēkā. Uz mācībām par elektronisko datu ievadi ( EZIS sistēmā ) aicināja
ganāmpulku īpašniekus. Darba kārtībā bija jautājumi:
1. Precīza un savlaicīga datu reģistrēšana, izmantojot elektronisko datu ievadi.
2. Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums.
3. Darbs ar gaļas liellopu pārraudzības sistēmu CILDA.
Mācības organizēja un vadīja LDC vecākā referante Nora Klūga. Uz mācībām bija
ieradušies 15 zemnieki.
2019. gada 30. aprīlī bibliotēkā notika LAD Ziemeļaustrumu Reģionālās
Lauksaimniecības pārvaldes organizētās LAD konsultācijas par Platību maksājumu
pieprasījumu aizpildīšanu EPS. Konsultēja 2 speciālistes no Balviem. Konsultācijas
apmeklēja 27 klienti. Šī sadarbība ar LAD bibliotēkai notiek regulāri jau vairākus
gadus.

06.02.2020

Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa
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