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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums.
Īss situācijas apraksts
Bērzpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības publiskā bibliotēka, ko 2020. gadā
finansēja un uzturēja Balvu novada pašvaldība – Bērzpils pagasta pārvalde un Balvu
CB, jo 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, kā arī visu apkārtējo apdzīvoto vietu iedzīvotājus
- skolēnus, kas mācās Bērzpils vidusskolā, un strādājošos, kas nodarbināti Bērzpils
pagasta iestādēs un uzņēmumos u.c. Lasītāju skaits ir krietni samazinājies, kas
izskaidrojams galvenokārt ar vīrusa Covid-19 izplatību un tā ierobežojumiem. Arī bez
tā 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 01.01.2021 Bērzpils pagastā ir deklarējušies 701 iedzīvotājs, no kuriem
apmēram 200 dzīvo un strādā citur. Salīdzinājumā 2019. gadā deklarējušies – 719;
2018. gadā deklarējušies – 729. Secinājums: 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 iespēju robežās krājuma un informācijas pieejamība lietotājiem;
3) Vākti materiāli, apkopota visa iespējamā informācija par savu pagastu
tematiskajās novadpētniecības mapēs un elektroniski;
4) Regulāri ar jaunāko informāciju papildināta bibliotēkas mājaslapa, kā arī strādāts
pie cita veida bibliotēkas publicitātes.
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā notikušas Covid-19 ietekmē: nenotika
lielāki pasākumi un apmeklētājiem bija ierobežoti apmeklējumi un piekļuve pie
datoriem.
Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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2. Finansiālais nodrošinājums.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”

Kopā ( EUR )

2018

2019

2020

1809

1809

1558

Pašvaldības finansējums:
t.sk. Balvu CB budžets (
krājuma komplektēšanai )

2466
1320

t.sk. Bērzpils pagasta pārvalde 1146

1309

1308

500

250

70

0

Citi ieņēmumi:

t.sk. maksas pakalpojumi.

76

Bibliotēkai ir 2 finansējuma piešķīrēji. Telpas un inventāru uztur Bērzpils pagasta
pārvalde, bet krājuma komplektēšanai finansējumu iedala Balvu CB. Norēķinus par
bibliotēkas maksas pakalpojumiem veic Bērzpils pagasta pārvalde.

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Pārskata periodā nekādas darbības pie telpu remonta nav veiktas. Jauns inventārs nav
iegādāts.
Iekārtas, aprīkojums.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Darbiniekiem Lietotājiem Cik gadus veca šī tehnika
(skaits)
(skaits)
Datori
1
5
1 - 6 gadi
2 - 12 gadi
3 – 5 gadi
Plānie klienti
Multifunkcionāl 1
1
1 – 9 gadi
ās iekārtas
1 – 5 gadi
Printeri
1
1 – 14 gadi
Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
1
1 – 12 gadi
Citas iekārtas
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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 3TD 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 3TD projekta ietvaros un ir novecojuši (plānots norakstīt).

4. Personāls
Bibliotēkā strādā 1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja – uz 0,75 slodzi ar vidējo speciālo
bibliotekāro izglītību.
Telpas vairākas reizes nedēļā uzkopj pagasta pārvaldes apkopēja/sētniece.
2020. gadā sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību nav notikuši klātienē semināri, mācības,
kā arī ar darba slodzes samazināšanu nav apmeklēti profesionālās pilnveides pasākumi.
Pasākumi tiešsaistē notika man no darba brīvās dienās.
No Balvu CB saņemts apliecinājums par piedalīšanos Prāvesta Alberta Budžes
piemiņai veltītos novadpētniecības lasījumos 2020.gada 28. janvārī Balvu novada
muzejā ( 5 akadēmiskās stundas ) ar referātu Bēržu Romas katoļu draudzes un Sv.
Annas Bēržu Romas katoļu baznīcas vēsture.

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.
Galvenie rādītāji.
Tabula "Bibliotēkas pamatrādītāji"
2018

2019

2020

% salīdzinot ar
iepr. gadu

Lietotāju skaits

204

205

172

+0,5%;-19%

t. sk. bērni

65

74

67

+12%;-10%

Bibliotēkas apmeklējums

2751

3110

1809

+12%;-42%

t. sk. bērni

1278

1455

524

+12%;-64%
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Virtuālais apmeklējums

1669

901

477

-45%;-47%

Izsniegums kopā

5282

5775

4751

+9%;-22%

t. sk. grāmatas

2084

2390

2027

+13%;-18%

2987

3154

2591

+5%;-22%

t. sk. bērniem

743

1022

682

+27%;-33%

Bibliotekārais aptvērums %
no iedz. skaita pašvaldībā

28%

29%

25%

+1%;-4%

t.sk. bērni līdz 18 g.

65%

79%

70%

+10%;-9%

(100)
729

(94)
719

(96)
701

-1%;-2%

t. sk. periodiskie izdevumi

(Bērnu skaits līdz 18 g.)
Iedzīvotāju skaits

Pakalpojumu attīstība un uzturēšana.
Lai atvieglotu apmeklētāju darbību bibliotēkā, 2020. 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”; notikusi 1 Jaunumu diena
pieaugušajiem;
 “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas - 2020” 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://bibliotekas.lv/berzpils/
Pārskata periodā jauninājumi pakalpojumu jomā nav veikti.

Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs.
Uzziņas un informācija sniegtas: bērniem un jauniešiem mācību darbam, gatavojot
patstāvīgos pētnieciskos darbus par vairākām tēmām; elektroniski - 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. Bērni un jaunieši uzziņas
un informāciju meklēja arī interneta vietnēs.
2020. 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.
Saistībā ar vīrusa izplatību daudz informācijas un uzziņu sniegts elektroniski – gan
iedzīvotājiem, gan skolai, gan pagasta pārvaldei, saieta namam u.c. Elektroniski
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nosūtīti 156 dokumenti par dažādiem novadpētniecības u.c. jautājumiem. Tas
uzskatāmi redzams bibliotēkas elektroniskajā dienasgrāmatā.
Digitalizācija.
2020. gadā digitalizācija nav veikta.
Tabula “Autorizētie lietotāji”
Autorizēti lietotāji

Autorizēti lietotāji

Autorizēti lietotāji

(2018)

(2019)

(2020)

18

15

14

% salīdzinot ar
iepr. gadu

-7%

SBA pakalpojumu piedāvājums.
Tabula “SBA rādītāji”
SBA
2018
2019
No citām Latvijas bibliotēkām
17
12
saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
12
6
nosūtīto dokumentu skaits

2020
2
3

6. Krājums.
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija.
Bibliotēkas krājums 2020. gadā 7 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.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2018

2019

2020

Pašvaldības finansējums krājuma 1320
komplektēšanai

1309

1308

t. sk. grāmatām

820

820

822

t.sk. bērnu grāmatām

217

172

328

500

489

486

Finansējums krājumam uz 1 iedz.
pagastā

1,8

1,8

1,9

Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā

1677

1715

1954

t.sk. periodiskajiem izdevumiem
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Rekataloģizācija.
2020. gadā rekataloģizēti 311 eks. periodiskie izdevumi - tekošā gadā abonētie
žurnāli ( 296 eks. ,t.sk., 1 laikraksts) ) un dāvinātie žurnāli ( 15 eks. ). 2020.gadā
rekataloģizētie periodiskie izdevumi sastāda 19% 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"
2018

2019

2020

Jaunieguvumi kopā

544

511

470

t.sk. grāmatas

146

145

156

t. sk. latviešu daiļliteratūra

46

43

59

t. sk. bērniem

30

18

37

Izslēgtie dokumenti

499

404

1103

Krājuma kopskaits

9092

9199

8566

Grāmatu krājuma apgrozība

0,28

0,63

0,29

Periodisko izdevumu apgrozība

1,76

1,85

1,59

Datubāzes.
2020. gadā bibliotēkā tiešsaistē bija pieejamas abonētās datubāzes Letonika un
Lursoft laikrakstu bibliotēka.
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”
2018
2019
16
0
0

0

2020
19
0

Informācija par bibliotēkā pieejamām datubāzēm sniegta apmeklētājiem individuāli, kā
arī uzlikta bibliotēkas stendā un ievietota bibliotēkas mājaslapā, bet apmeklētāji
datubāzes nav izmantojuši.
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Darbs ar parādniekiem.
Darbā ar skolēniem – parādniekiem sekmīgi sadarbojos ar Bērzpils vidusskolu, ar
klašu audzinātājām. Tomēr ir daži gadījumi, kad bērni grāmatas ir nozaudējuši.
Grūtības darbā ar bērniem – parādniekiem 2020. gadā radās vīrusa ierobežojumu laikā,
kad bērni maz vai ierobežoti apmeklēja bibliotēku.
Lai gan pieaugušie parādnieki īpašas problēmas nesagādāja, bet arī ar viņiem darbs
sarežģījās, vairākas reizes vajadzēja pagarināt izsniegtajiem iespieddarbiem lasīšanas
termiņus.
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.
2020. gadā bibliotēkā no visiem lasītājiem (172) 39% sastāda bērni un jaunieši (67).
Bibliotēkas tuvumā atrodas Bērzpils vidusskola, tas ir galvenais faktors, kas nosaka
bibliotēkas darbu ar šo auditoriju. Bērzpils pagastā ar katru gadu samazinās iedzīvotāju
skaits, attiecīgi arī bērnu skaits. 2020./2021. māc. gadā Bērzpils vidusskolā mācās 121
skolēns un pirmsskolas izglītības iestādi “Kripatiņas” apmeklē 32 bērni, t.sk., 5-6gadīgie – 12 bērni. Lasītāju skaitu papildina bērni no citām apdzīvotām vietām, kas
mācās Bērzpils vidusskolā.
Tabula “Bibliotēkas lietotāji - bērni un jaunieši līdz 18 g.”
2018
2019
2020
% salīdzin. ar
iepriekš. gadu
Bērni un jaun.
65
74
67
+12%;-10%
līdz 18 gadiem
Fiz. apmeklēj.
1278
1455
524
+12%;-64%
t.sk.,apmeklēj.
553
665
138
+17%;-79%
pie datora
Izsniegums
743
1022
682
+27%;-33%
Pēc tabulas redzams, ka visi rādītāji ir strauji samazinājušies., kas pamatā izskaidrojams
ar vīrusa Covid-19 izplatību un veiktajiem ierobežojumiem.
Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu
proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru
un lasītāju sastāvu.
Kā katru gadu arī 2020. gadā ir rūpīgi strādāts pie bērnu un jauniešu literatūras
krājuma uzturēšanas un komplektēšanas. Bibliotēkā ir bagātīgs grāmatu krājums šai
mērķgrupai. Alisē uzrādītas 998 eks. bērnu ( B, J ) grāmatu, kas sastāda 14% no visa
bibliotēkas grāmatu krājuma ( 6906 eks.)
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Bērnu un jauniešu grāmatas iegādātas apmēram 6 reizes gadā. No 91 iespieddarba,
kas iegādāti par pašvaldības līdzekļiem, 17 grāmatas ( t.sk., 11 žūrijas grāmatas )
adresētas bērniem, kas sastāda 19% no visām iegādātajām grāmatām. Pašvaldības
kopējais finansējums grāmatām – 822 EUR, t.sk., bērnu (B,J) un jauniešu (V) grāmatu
iegādei izlietotais finansējums – 171 EUR. Tātad tas ir 21% 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 18 gadus piedalāmies Bērnu žūrijā, un katru gadu iegādātās un saņemtās
grāmatas ir labs papildinājums bērnu un jauniešu grāmatu krājumam. 2020. gadā
iegādātas 15 bērniem un jauniešiem adresētās žūrijas grāmatas, bet LNB projekta
ietvaros saņemtas papildus 7 bērnu grāmatas. Žūrijā pagaidām veiksmīgi startējuši tikai
3 bērni, ko ietekmējusi vīrusa Covid-19 izplatība un ierobežojumi. Pārējie žūrijas
dalībnieki vēl lasa vai viņu lasīšana un vērtēšana ir apstājusies pusceļā, jo viņi netiek
līdz bibliotēkai.
Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana.
Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācību darbam, gatavojot
patstāvīgos pētnieciskos darbus par vairākām tēmām.
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.
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.
2020. 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.
Sakarā ar vīrusa izplatības ārkārtas situāciju un ierobežojumiem lielāki pasākumi
bibliotēkā nenotika.
Uzlikti tematiskie literatūras un materiālu izstāžu cikli (2), kur 1 izstāde
adresēta bērniem.
Gadskārtu svētkiem – izstāžu cikls ( 3 izst. ) “Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk”,
kur bērniem adresēta izstāde “Zaķīt’s ledus tauri pūta/Ziemasvētkus vēstīdams”
(T.dz.).
Valsts svētku dienā – LR proklamēšanas gadadienai veltīts literatūras izstāžu cikls
(2 izst.) “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts!” (l.Breikšs), kur bērniem adresēta izstāde
“…neaizmirsti: tu esi Latvija” ( O.Vācietis).
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Latviešu autoru jubilejām veltītas bērnu un jauniešu literatūras izstādes (3):
“Ar redzīgāku, dzirdīgāku un jūtīgāku sirdi pret visu dzīvo” (Dz.Rinkulei-Zemzarei –
100);
“Rudu, rudu, rudenīti” ( J.Rainis) (J.Rainim – 155);
“Ar prasmi iejusties bērnu vidē un atveidot interesantus notikumus” (Z.Ērglei -100 ).
Atsaucāmies ar literatūras izstādēm (2) uz populāru ārzemju bērnu rakstnieku
jubilejām, kā,
“Kas ir priecīgs katru dienu, visu gadu smieties prot” (Dž.Rodari) ( itāliešu bērnu
rakstniekam Dž. Rodāri -100 );
“Brīnumainais pasaku meistars” ( dāņu rakstniekam H.K.Andersenam – 215).
Uzliktas tematiskas literatūras un materiālu izstādes ( 2 ) bērniem un jauniešiem,
atsaucoties uz šādām nozīmīgām dienām:
“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 2020. gadā uzlikto literatūras izstāžu skaita (60) bērniem un jauniešiem
veltītas 10 literatūras izstādes, kas sastāda 17% no kopējā skaita.
Pastāvīgi pieejamas bērniem apritē ejošās jaunākās grāmatas izstādē “Jaunākā
literatūra bērniem un jauniešiem”; pie izstādes pēc vajadzības sniegta arī individuāla
informācija par jaunieguvumiem.
Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie
partneri, sadarbības vērtējums.
2020. gadā pagasta bibliotēka sadarbojās ar Bērzpils vidusskolas bibliotēku, tās
vadītāju - skolotāju L. Kokoreviču - Projektu nedēļas laikā, meklējot un sniedzot
nepieciešamo informāciju skolēniem patstāvīgajos pētnieciskajos darbos.
Sadarbība vērtējama pozitīvi.

8.Novadpētniecība.
Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
Bibliotēkā pastāvīgi tiek veikts nopietns novadpētniecības darbs.
Novadpētniecības darba virzieni 2020. 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;
 Esošo materiālu izdalīšana un apkopošana atsevišķās mapēs;
 Novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšana;
Sadarbība ar skolu, saieta namu, pagasta pārvaldi, Balvu CB u.c.
Novadpētniecības krājums.
Pārskatot 2020. gadā veiktos pierakstus elektroniskajā dienasgrāmatā, redzams, kāds
darbs veikts:
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janvārī – apkopoju b-kā savāktos materiālus un sagatavoju plašu prezentāciju
“Bēržu Romas katoļu draudzes un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcas vēsture;”
februārī – apkopoju jaunāko info par I. Atpili-Jugani, kura iekļauta balvas “Boņuks
2019” nominantu sarakstā un kurai 2019.g. izdota dzejas grāmata “Lobuo i nalobuo”;
attēlu un teksta par Bēržu baznīcu sagataves Kultūrvēstures datubāzei; pēc
L.Apšenieces lūguma apzinu viņas grāmatas, kas atrodamas skolas un pagasta
bibliotēkās;
martā - iekārtota jauna tematisku un novadpētniecības materiālu mape “Godāt
senčus un svinēt dzīvi. Latviešu kapusvētku fenomens”;
aprīlī, maijā – apkopota info un bildes par Bērzpils pagasta vēsturi, kultūrvēstures
objektiem, tūrisma aktivitātēm u.c.; info interesentiem nosūtīta elektroniski (96
elektroniskie dokumenti); Bērzpils un Golvaru skolu vecās bildes ( skenētas) un
vēsture apkopoti un nosūtīti pagasta kultūras darba organizatorei A.Krivišai –
ievietošanai sociālajos tīklos – Facebook - ar nolūku vietnes apmeklētājiem dalīties
savās atmiņās un bildēs ( nosūtīti 19 dok., no Facebook lejupielādētas un saglabātas
20 vecās bildes no pagasta dzīves); sagatavota elektroniska info par fotogrāfiem
Bērzpilī I. Pličam no Preiļiem, kurš strādā pie grāmatas sagatavošanas par Latgales
fotogrāfu darbības vēsturi ( nosūtīti 18 dok. un saņemti 3 dok.);
maijā – iekārtota jauna tematiska novadpētniecības materiālu mape “Uzvārdi
Bērzpils pagastā”;
jūnijā- iekārtota jauna atsevišķa novadpētniecības materiālu mape “Sitas-Rēzeknes
šaursliežu dzelzceļš”
septembrī – Bērzpils pagasta un Bērzpils vidusskolas aktivitātes jaunākajā presē un
internetā – www.balvi.lv un www.vaduguns.lv ;
oktobrī – info par dzejnieci K.Benislavsku – sagataves novadpētniekam, b-kas
sadarbības partnerim L.Rakickim;
novembrī – Bērzpils b-kas novadpētniecības darba aktualitātes – apkopoju info
Latvijas b-ku novadpētniecības darba rokasgrāmatas izstrādes darba grupai;
novembrī, decembrī – novadpētniecības materiālu kārtošana pa kastēm un vizuālā
noformēšana; mapēs neiekļauto materiālu šķirošana, kārtošana; Latgaliešu literatūras
un Novadpētniecības stūrīša pārkārtošana.
Novadpētniecības darba popularizēšana.
Pie novadpētniecības literatūras un materiālu popularizēšanas katru gadu tiek
daudz strādāts, bet plašāku darbu ierobežoja vīrusa izplatība.
Novadpētniecības krājumam ir iekārtots atsevišķs stūrītis – lasītava, kur var
apskatīties interesējošo, un palasīt attiecīgo literatūru, materiālus mapēs.
Lai popularizētu novadpētniecības literatūru un savāktos materiālus, un atsaucoties
uz ievērojamiem notikumiem un novadnieku jubilejām, 2020. gadā bibliotēkā bija
uzliktas 6 novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes un ņemta dalība 1
pasākumā:
 janvārī – “Barikāžu atmiņu gaismā” (izstāde, veltīta bērzpiliešiem – Barikāžu
dalībniekiem);
 janvārī – “Nozīmīgais devums Latvijas Romas katoļu baznīcas vēsturē” (
izstāde, veltīta garīdzniekam, publicistam, baznīcas vēsturniekam A. Budžem
- 90 );
 janvārī – dalība A. Budžes piemiņai veltītajos novadpētniecības lasījumos
Balvu Novada muzejā ar lasījumu - prezentāciju “Bēržu Romas katoļu
draudzes un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcas vēsture”;
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martā – “Es sapni par dzimteni pagalvī likšu…”(K.Skalbe) ( represētie
bērzpilieši un viņu atmiņas);
 jūnijā – “”Daudz baltu dieniņu …” vēlam Valdim Dundeniekam” (izstāde,
veltīta keramiķim, Tautas Daiļamata meistaram V. Dundeniekam – 55);
 novembrī – “Nesot gaismu caur dziesmu ( izstāde, veltīta novadniekam,
kordiriģentam, mūzikas skolotājam P. Sudarovam - 90) );
 novembrī – “Par Bērzpils novadniekiem - Lāčplēšiem”( lit. izstāde Lāčplēša
dienai).
Bibliotēkā ir sagatavota pārskatoša informācija par novadpētniecības materiālu
mapēm ( kopumā ap 120), un ikdienā ir brīvi pieejama bibliotēkas apmeklētājiem.
2020. gadā papildināta ar jaunāko informāciju bibliotēkas mājaslapas sadaļa
“Novadpētniecība”, kur elektroniski ir pieejama aktuāla jaunākā informācija šajā jomā.
Sadarbība novadpētniecības jomā.
Bibliotēkai bija laba sadarbība ar Saieta namu – kultūras darba organizatori A.
Krivišu (bildes un info Facebook). Sadarbojos ar Balvu CB Lasītavu ( I. Bobrova,
Kultūrvēstures datubāze, apkopots teksts un bildes par Bēržu baznīcu) , ar Vaduguni (
Z. Logina; info par b-kas darbu vīrusa ārkārtējās situācijas laikā ), ar fotogrāfu I. Pliču
u.c. Sadarbība ar citiem uzteicama ne tikai, lai sagatavotu un sniegtu informāciju, bet
arī lai ievāktu informāciju un fiksētu dažādas svarīgas norises saistībā ar pagastu..
Novadpētniecības materiālu, fotoattēlu digitalizācija.
2020. gadā 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.
Katru gadu pavasarī un vasarā saistībā ar tūrisma aktivitātēm, kas 2020.gadā bija
ierobežotas, aktualizējas jautājumi, informācija par Bērzpils kultūrvēsturiskajiem
objektiem, kur bibliotēka cieši sadarbojas ar saieta namu un pagasta pārvaldi. 2020.
gadā saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību un ierobežojumiem daudz tika sniegta
elektroniska informācija ( nosūtīti 156 elektroniskie dokumenti) daudziem
interesentiem par dažādām ar Bērzpils pagastu saistītām tēmām.

9. Projekti.
2020 gadā bibliotēka jau 18 gadu piedalās VKKF mērķprogrammas
“Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija: lasīšanas veicināšanas programma” projektu konkursā
un gūst atbalstu. No LNB saņemtas 12 žūrijas grāmatas par 99 EUR. Patīkami, ka 2020.
gadā tika saņemtas tik daudz žūrijas grāmatu projekta ietvaros.
Lielākā daļa žūrijas grāmatu tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem, un tas sastāda
lielāko daļu finansējuma bērnu grāmatām.
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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://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 2020. gadā:
Pasākums
Literatūras izstādes
t.sk. bērniem
t.sk. tematiskas lit. un
materiālu izstādes
bērniem
t.sk. novadpētniecības lit. un
materiālu izstādes

Apmeklētāji

Skaits
55
8
8

Valsts un gadskārtu
svētkiem, citām
ievēroj. dienām
Pagastam aktuālas
vēstures tēmas,
novadnieku jubilejas
Jaunumu izstāde,
apskats, pārrunas
(febr.)
LR dzimš. dienai.,
Ziemassvētkiem

2
6

Jauno grāmatu dienas
pieaugušajiem

1

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

2
( 5,
t.sk. 2 )
1

LAD konsultācijas bibliotēkā
par Platību maksājumu
pieprasījumu aizpildīšanu EPS

1

Piezīmes
Atsevišķas izstādes

16

Pr. A.Budžem veltītie
novadpētniecības
lasījumi Balvu
Novada muzejā
2 konsultantes - Ilona
Ločmele u.c.

2020.gada 28. janv. ar prezentāciju – lasījumu “Bēržu Romas katoļu draudzes
un Sv. Annas Bēržu Romas katoļu baznīcas vēsture ” piedalījos priestera A.
Budžes piemiņai veltītajos novadpētniecības lasījumos Balvu Novada muzejā.
Gatavojoties šim pasākumam un apkopojot bibliotēkā pieejamo novadpētniecības
literatūru un materiālus, tika ieguldīti pamatīgi darba un laika resursi. PublicitāteBalvu CB mājaslapā, laikraksta Vaduguns lappusēs un Latgales Reģionālās televīzijas
korespondentes A.Spruktes veidotajā videoklipā.
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2020. gadā noorganizēti 2 literatūras izstāžu cikli:
LR proklamēšanas gadadienai – “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts!”( L.Breikšs)
– 2 izstādes;
Ziemassvētkiem – “Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk” – 3 izstādes. Uzliekot
literatūras izstāžu ciklus, 1 izstāde parasti ir adresēta bērniem.
Bibliotēkas krājuma popularizēšanai un, atsaucoties uz nozīmīgiem notikumiem
sabiedriskajā dzīvē, uzliktas 55 atsevišķas literatūras izstādes, t.sk., tematiskas lit. un
materiālu izstādes – 7; novadpētniecības literatūras un mater. izstādes – 6. No visām
izstādēm bērniem adresētas 8 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
22 atsevišķas literatūras izstādes latviešu autoriem, kā, piemēram, G. Repšei (60),
A.Saksei (115), A.Puriņam (70), A.Pelēcim (100), J.Jurkānam (80), Sk.A.Gailītei (80),
A.Grīnam (125), V.Kaijakam (90), E.Ermansonam (80), M.Bendrupei ( 110),
A.Miglam (80), R.Ezerai (90) u.c.
Liela vērība pievērsta latgaliešu tematikai. 2020. gadā uzliktas 6 literatūras
izstādes veltītas ievērojamu latgaliešu atceres dienām: garīdzniekam, publicistam,
baznīcas vēsturniekam A. Budžem (90), rakstniekam J. Laganovskim (100), dzejniecei,
pedagoģei L.Liepdruvietei (65), rakstniecei Naaizmērstulei ( īst.v. R.Tabine) (130),
dziesminiekam, rokraksta literatūras pārstāvim A.Jūrdžam ( 175), dzejniekam,
māksliniekam, režisoram A. Kūkojam ( 80).
Vairākas literatūras izstādes ( 6) veltītas ārzemju rakstniekiem – jubilāriem: angļu
rakstniekam E.Vollesam (145), franču rakstniekam E.Zolā (180), dāņu rakstniekam
H.K.Andersenam (215); angļu rakstniecei A. Kristi ( 130 ); amerikāņu rakstniecei
M.Mičelai (120), itāļu bērnu rakstniekam Dž.Rodāri (215).
Tāpat ar literatūras izstādēm ( 6) atsaucāmies uz ievērojamu aktieru, vēsturnieku u.c.
profesiju pārstāvju jubilejām: valodniekam, kultūrvēsturniekam K. Karulim (105),
aktrisei L.Freimanei (100), aktierim Ģ.Jakovļevam (80), dziedātājam J.Zāberam (85),
aktrisei A. Liedskalniņai (90), vēsturniekam A.Ezergailim (90).
Tematiskās literatūras un materiālu izstādes (8) bija uzliktas, sagaidot
Starptautiskās Dzimtās valodas dienu, Pasaules Drošāka interneta dienu, Valentīna
dienu, Starptautisko Sieviešu dienu; gadskārtu svētkus – Lieldienas, Jāņu dienu,
Miķeļus, Mārtiņus.
Uzliktas 6 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 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. 2020.gadā viņa sociālajos tīklos Facebook ievietoja
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A.Griestiņas atmiņas par saviem skolas gadiem un vecās bildes par Bērzpils un
Golvaru skolām, cerot uz vietnes apmeklētāju atsaucību, kas arī attaisnojās.
Bibliotēka sadarbojas ar Bērzpils vidusskolu, palīdzot ar dažādu informāciju gan
skolēniem, gan skolotājiem, sadarbojas ar klašu audzinātājiem darbā ar parādniekiem
u.c. 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.
2020. gadā bibliotēka sadarbojās arī ar Balvu CB Lasītavu, apmainoties ar aktuālu
informāciju, iesniedzot apkopotu tekstu un bildes par Bēržu Romas katoļu baznīcu.
2020. gada aprīlī bibliotēkā notika LAD Ziemeļaustrumu Reģionālās
Lauksaimniecības pārvaldes organizētās LAD konsultācijas par Platību maksājumu
pieprasījumu aizpildīšanu EPS. Konsultēja 2 speciālistes - no Balviem un Gulbenes.
Konsultācijas apmeklēja 16 klienti. Šī sadarbība ar LAD bibliotēkai notiek regulāri
jau vairākus gadus.

14.01.2021

Bērzpils pagasta bibliotēkas vadītāja A.Griestiņa
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