
 

 

 

Briežuciema pagasta 

bibliotēkas  

2018.gada  

darba pārskats 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



2 
 

Saturs 

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums…………………………………………………………….3 

2.Finansiālais nodrošinājums…………………………………………………………………….3 

3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums……………………………………………………...4 

4.Personāls……………………………………………………………………………………….5 

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība……………………………………………………..6 

6.Krājums………………………………………………………………………………………..9 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem………………………………………………………………11 

8.Novadpētniecība………………………………………………………………………………12 

9.Projekti………………………………………………………………………………………..13 

10.Publicitāte…………………………………………………………………………………...13 

11.Sadarbības tīkla raksturojums………………………………………………………………14 

Pielikumi 

 1.Pielikums.Komanda ”Briežuciema aktīvisti” velomaršruta atklāšanā 

 2.Pielikums. Briežuciema pagasta bibliotēkas ieraksts Latgales Tautas Saimes grāmatā 

 3.Pielikums.Tematiskās izstādes Briežuciema pagasta bibliotēkā 

 4.Pielikums.Bibliotēkas vadītāja novadpētniecības darba procesā “Rubeņu” mājās 

 5.Pielikums.Bibliotēkas bērnu stūrītis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

  

 Briežuciema pagasta bibliotēka dibināta 1951.gadā. Tā atrodas Briežuciema pagastā, kas 

ir viens no attālākajiem novada pagastiem un robežojas ar  Baltinavas un Viļakas novadu. 

Bibliotēkas atrašanās vieta kopš dibināšanas daudzkārt mainīta, bet pašlaik bibliotēkas telpas 

izvietotas daudzdzīvokļu mājā “Dīķmalas”, kur sākotnējais dzīvokļa telpu izkārtojums renovēts un 

rasta iespēja telpas paplašināt, kā rezultātā, tās maksimāli pielāgotas bibliotēkas vajadzībām. 

Blakus bibliotēkai atrodas Feldšeru un vecmāšu punkts, rokdarbu pulciņa ”Atspole ” telpas, 

kokapstrādes darbnīca, netālu pagasta pārvaldes ēka, kultūras nams, veikals. 

 Briežuciema pagasta bibliotēka ir viena no Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkām, 

kuras galvenais mērķis ir kvalitatīvu bibliotekāro, bibliogrāfisko, informatīvo un izklaidējošo 

pakalpojumu sniegšana bibliotēkas apmeklētājiem. No 2016.gada bibliotēka strādā ar BIS ALISE. 

 Prioritārais darbības virziens pārskata periodā bija novadpētniecības darbs, tā 

popularizēšana un iedzīvotāju iesaiste materiālu vākšanā, kā arī tādu darba formu izvēle, lai 

nodrošinātu lietotājus ar viņiem nepieciešamo informāciju. 

 Pārskata periodā bibliotēka akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. 

Akreditācijas apliecība Nr.798A izsniegta 2018.gada 2.oktobrī. Akreditācijas komisijas primārie 

ieteikumi bija aktivizēt elektronisko resursu izmantošanu informatīvajā darbā un turpināt krājuma 

saturisko izvērtēšanu, norakstot neaktuālos un mazizmantotos izdevumus, kas ir plānotās 

bibliotēkas darba prioritātes 2019.gadā. Ieteikumi par plauktu nomaiņu un iespēju veikt kāpņu 

telpas un ieejas remontu tika apspriesti ar pagasta pārvaldi un tiks veikti piešķirtā budžeta ietvaros. 

 

2.Finansiālais nodrošinājums 

  

 Briežuciema pagasta bibliotēkai piešķirtais finansējums bibliotēkas uzturēšanai ir 

atbilstošs, lai nodrošinātu bibliotēkas uzturēšanu un iegādātos nepieciešamo inventāru. Krājuma 

papildināšanai piešķirtie līdzekļi nodrošina pietiekama periodikas klāsta pasūtīšanu un grāmatu 

krājuma papildināšanu. 

 Kā redzams finansiālā nodrošinājuma tabulā, tad kopējais finansējums palielinās, arī 

krājuma papildināšanai piešķirtie līdzekļi ar katru gadu pieaug. 
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Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 3295 2838 3261 

Pašvaldības finansējums 3295 2838 3261 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto)    

Krājuma komplektēšana 1021 1200 1280 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

 Pārskata periodā bibliotēkas telpās remontdarbi nav veikti, telpu stāvoklis ir labs un arī 

nākošajā periodā veikt ieguldījumus telpu remontā nav nepieciešams. 

Datori, multifunkcionālā iekārta un svītrkodu skeneris, ko lieto ikdienas darbā nodrošinot 

bibliotēkas funkcijas, darbojas labi un nav nepieciešams veikt to nomaiņu. Iekārtu skaits un iegādes 

laiks norādīts tabulā. 

 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem Vērtējums / Piezīmes 

Datori 1   7 1 dators (darbinieka) – 2016. gada 

4 datori - 2008.gada 

3 datori - 2015.gada 

Plānie klienti 0 0  

Multifunkcio

nālās iekārtas 

0 1 Ierīce iegādāta 2015 gadā 

Printeri 0 0  

Kopēšanas 

iekārtas 

0 0  
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Skeneri 1   0 Svītrkodu skeneris- 2016.gada 

Citas iekārtas 0 0  

 

 Kā katru gadu, arī šajā pārskata periodā tiek uzlabots bibliotēkas tehniskais aprīkojums un 

papildināts inventārs: 

 Lai radītu vienveidīgu telpas interjeru, logiem tika iegādātas žalūzijas.  

 Tika iegādāti 2 plaukti, kur izvietot novadpētniecības materiālus. Tie tagad ir viegli 

pārskatāmi un ērti pieejami lasītājiem. 

 Bibliotēkai iegādāts laminātors, kas noder novadpētniecības materiālu apstrādei un 

bibliotēkas informatīvo materiālu noformēšanai. 

 Bibliotēkas elektronisko materiālu uzglabāšanai, pārvietošanai un darbam ar skeneri 

iegādāta USB flash atmiņas karte. 

 Bibliotēkas telpu ērtākai uzkopšanai iegādāts putekļu sūcējs. 

 Darbā ar bērniem un jauniešiem telpu aprīkojums un inventārs ir labs, jo iekārtots bērnu 

stūrītis, kurā ir atbilstoši plaukti, galdiņš, krēsli, mīkstais inventārs un rotaļlietas. 

 Atbilstoši akreditācijas atzinumam, nākošajā periodā tiek plānots turpināt veco plauktu 

nomaiņu, kā arī iekārtot izstāžu vietu. Plānots risināt jautājumu par kāpņutelpas, kas ved uz 

bibliotēku,  un tās ieejas remontu. Bibliotēkai būtu vajadzīga foto/video kamera, jo nepieciešams 

iemūžināt bibliotēkas darbu, pasākumus un citas aktivitātes, kā arī tā noderētu novadpētniecības 

darbam. 

 

4.Personāls 

 

 Bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi. Pārskata periodā 

bibliotēkas vadītāja no 2018.gada 10.augusta atrodas ilgstošā prombūtnē veselības stāvokļa dēļ. Uz 

prombūtnes laiku bibliotēkas vadītājas pienākumus pilda aizvietotāja. Patstāvīgajai bibliotēkas 

vadītājai ir vidējā izglītība, bibliotēkā strādā vairāk kā 35 gadus, ik gadu papildina savas 

profesionālās zināšanas apmeklējot dažādus kursus un seminārus. Prombūtnes laikā pieņemtajai 

darbiniecei ir augstākā izglītība un darba pieredze ar bibliotēkzinībām nesaistītā jomā. Darbam 

nepieciešamās iemaņas apgūst patstāvīgi, kā arī apmeklējot seminārus. 

 Pārskata periodā apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi: 
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 04.01.2018.- Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas ekspertes Dr.sc.comm. Klintas 

Ločmeles videolekcija “Medijpratība: kāda ir situācija Latvijā un kā šo prasmi varam 

veicināt'”. 

 05.01.2018.- Lekcija, praktiskā nodarbība ”Dažādi informācijas avoti: tradicionālie un 

elektroniskie.” (Apliecinājums Nr.465/2018) 

 06.03.2018. – Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem 

 04.04.2018.- Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem. Tā ietvaros arī nodarbība ” 

VSAA pakalpojumu pieprasīšana elektroniski.” 

 09.05.2018.- Seminārs kultūras darbiniekiem “Literatūras, mūzikas un teātra virtuālie 

resursi: sabiedrības iesaiste un sadarbības iespējas.” 

 06.06.2018.- Izbraukuma seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem Brieksīne- 

Upīte-Rekavas (Polfandera) dzirnavas – z/s “Kotiņi”. 

 27.07.2018. – Balvu reģiona bibliotēku darbinieku kultūrvēsturiskais studiju brauciens. 

 06.09.2018. - mācību kurss ”Digitālā saziņa ar valsti: dzīves situācijās noderīgi e-

risinājumi.” (Apliecinājums Nr.0102/2018 –BDA/487) 

 23.10.2018.- Seminārs Balvu reģiona bibliotēku darbiniekiem. 

 19.12.2018. – Seminārs Balvu reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem. Tā ietvaros 

projekta “Muna izviele- muna brieveiba” aktivitātes. 

 Apmeklējot reģiona bibliotēku darbinieku seminārus, ir iespēja pārrunāt aktuālos 

jautājumus un rast risinājumus neskaidrību gadījumos, kā arī iegūt informāciju par aktuālo 

bibliotēku nozarē un jauninājumiem ikdienas darbā. Reģiona darbinieku semināri veicina 

vienveidīgas darba prakses veidošanu visās reģiona bibliotēkās. Citas apmeklētās nodarbības 

nostiprina un papildina zināšanas bibliotēkas darbā, kā arī rosina idejas jauniem darbības 

virzieniem. 

 

5.Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

 Lai arī pārskata periodā bibliotēkas pamatrādītāju statistiku raksturo kritums gandrīz visās 

pozīcijās, nozīmīgi ir izvērtēt un saprast to cēloņus.  

 Bibliotēkas kopējā apmeklējuma un izsnieguma rādītājus būtiski ietekmē lietotāju līdz 18 

gadiem rādītāji, kas ir strauji un būtiski samazinājušies līdz ar skolas slēgšanu. Var redzēt, ka 

izsniegumu šai kategorijai raksturo septiņkārtējs samazinājums, bet apmeklējumu gandrīz 
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četrkārtējs samazinājums, salīdzinot ar periodu, kad pagastā darbojās skola. Pagasta bērni apmeklē 

citas bibliotēkas, kas ir skolas tuvumā. Apmeklēt Briežuciema bibliotēku viņiem nav izdevīgi, jo 

no skolas viņi atbrauc vēlu un jāmeklē transports tikšanai uz bibliotēku, jo pamatā bērni dzīvo 

ārpus pagasta centra teritorijas. Turklāt pagastā 2018.gada sākumā reģistrēti 149 bērni, 103 no tiem 

vecumā līdz 6 gadiem un 46 bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem, tātad aktīvā lasīšanas vecumā bērnu 

pagastā ir uz pusi mazāk nekā pirmssklolas vecuma bērnu. 

 Bibliotēkā lielāks apgrozījums ir periodikas izdevumiem nekā grāmatām. 

 Daudzi bibliotēkas lietotāji pārtraukuši izmantot bibliotēkas pakalpojumus, jo pārvākušies 

dzīvot citur. Vecākā gada gājuma lasītāji, kas ir čaklākie grāmatu lasītāji, atzīst, ka nespēj vairs 

lasīt tik daudz vai vispār, saistībā ar redzes problēmām. Liela daļa bibliotēkas apmeklētāju nav 

lasītāji, bet aktīvi izmanto citus bibliotēkas sniegtos pakalpojumus.  

 Nevar izslēgt, ka bibliotēkas apmeklējuma un izsnieguma rādītājus šajā pārskata periodā 

ietekmējusi bibliotēkas vadītājas prombūtne saistībā ar darbnespēju, jo bibliotēkā cilvēki bieži 

ienāk tāpat vien garāmejot vai vienkārši atnāk parunāt, satikties un tikai tad viņus piesaista kāds 

žurnāls vai grāmata. Bibliotēkas vadītājai daudzus gadus strādājot ikviens apmeklētājs ir personīgi 

labi pazīstams, līdz ar to bibliotēka apmeklētājiem ir vairāk kā tikai grāmatu izsniegšanas vai 

interneta piekļuves punkts. Pienākumu izpildītāja, lai arī pagasta iedzīvotāja, šādu saikni ar 

apmeklētāju var izveidot tikai ilgstošākā laika periodā. 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 221 215 178 -3%; -17% 

t. sk. bērni 58 48 25 -17%; -48% 

Bibliotēkas apmeklējums 6391 5664 3316 -11%; -41% 

t. sk. bērni 1511 871 407 -42%; -53% 

Virtuālais apmeklējums 2436 2236 1373 -8%; -39% 

Izsniegums kopā 10082 9652 7764 -4%; -20% 

t. sk. grāmatas 4527 4774 2383 +5%; -50% 

t. sk. periodiskie izdevumi 5539 4871 5368 -12%; +10% 

t. sk. bērniem 1268 989 178 -22%; -82% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

43% 40% 33% -3%; -7% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 11% 9% 5% -2%; -4% 

Iedzīvotāju skaits 517 535 534 +3%; 0% 
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Pārskata periodā  nav veikta bibliotēkas lietotāju aptauja vai anketēšana, lai uzzinātu viņu 

viedokli par bibliotēkas darbu, bet bibliotēkā ir brīvi pieejama sūdzību un ierosinājumu grāmata, 

kur katrs var izteikt savu viedokli. 

 Bibliotēkas telpas nav pieejamas personām ar kustību traucējumiem, jo pie mājas ieejas  un 

kāpņu telpā nav  ierīkota uzbrauktuve. Ar starpnieku, piemēram, radinieku vai  feldšeres, palīdzību 

tiek nodrošināta grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana personām, kuras veselības stāvokļa 

dēļ nevar nokļūt bibliotēkā. 

Bibliotēkā netiek rīkoti pasākumi speciāli kādai mērķauditorijai. Tematiskās izstādes, lai 

arī veltītas kādai noteiktai tematikai, tiek veidotas ar domu piesaistīt dažādus interešu grupu 

pārstāvjus, lai iepazīstinātu ar daudzveidīgām lietām un paplašinātu apmeklētāju redzesloku. 

Uzziņu un informatīvais darbs bibliotēkā ir aktuāls gandrīz katru dienu. Visam nepārtraukti 

attīstoties, tādējādi ietekmējot arī ikdienas dzīvi, bibliotēkas lietotājiem bieži nepieciešama 

palīdzība, skaidrošana un apmācība tehnoloģiju lietošanā, elektronisku pakalpojumu izmantošanā 

un informācijas meklēšanā. Pārskata periodā īpaši aktuāli bija jautājumi par kodu kalkulatoru un 

SmartID izmantošanu, elektroniski parakstītiem dokumentiem un portāla www.eveseliba.gov.lv  

piedāvātajām iespējām. Palielinās iedzīvotāju interese un nepieciešamība izmantot valsts un 

pašvaldību iestāžu, kā arī citu uzņēmumu piedāvātās e-vides iespējas. Protams, neizpaliek arī 

uzziņu sniegšana par bibliotēkas pakalpojumiem, pieejamajām datu bāzēm un to izmantošanu, kā 

arī informācijas resursu meklēšana par lietotājam interesējošo tēmu. 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācija bibliotēkā pieejama 

informācijas bukletu, darbības pārskatu un izdales materiālu veidā. Informāciju par pašvaldības 

darbu pieejama izdevumā  Balvu novada ziņas, informāciju par aktuālo pašvaldības iedzīvotājiem 

bibliotēkai sniedz arī pagasta pārvalde. 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 
Reģions

/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēk

u skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēt

i 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplār

u 

(2018) 
Cirkulācij

a 

SB

A 

Komplektēšan

a 

 1  Jā Jā  14  

 

http://www.eveseliba.gov.lv/
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 Bibliotēkā ar BIS ALISE strādā jau trešo gadu, pārskata periodā pieaudzis to bibliotēkas 

lietotāju skaits, kuriem izsniegti autorizācijas dati. Bibliotēkas lietotāji ir informēti un izmanto 

elektroniskā kataloga sniegtās iespējas. 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

382 356 172 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

45 6 8 

  

 Salīdzinoši ar citiem gadiem ir krities no citām bibliotēkām saņemto grāmatu skaits. Viens 

no krituma iemesliem ir studējošo lietotāju samazināšanās un arī studējošo lietotāju pieprasījums 

pēc grāmatām, jo, kā viņi atzīst, tad pamatā nepieciešamo informāciju meklē elektroniskos 

resursos, kas ar katru gadu paplašinās un ir brīvāk pieejami. Bibliotēkai līdz ar to samazinājies 

SBA pasūtītās nozaru literatūras apjoms. SBA tiek pasūtītas galvenokārt lietotāju pieprasītas 

konkrētas grāmatas, šogad pieprasījumu skaits ir samazinājies, kas norāda uz to, ka lasītāji izmanto, 

un viņus apmierina  bibliotēkā pieejamais grāmatu klāsts. SBA pakalpojuma ietvaros konkrēta 

lasītāja pieprasītā grāmata bieži vien ieinteresē arī citus un tā tiek izsniegta vairākkārt. No citu 

bibliotēku fonda tiek pasūtīta arī tādas jomas literatūra, kas bibliotēkā nav pieejama, ar mērķi 

iepazīstināt ar to lasītāju un noskaidrot, vai šāda tipa literatūru būtu nepieciešams iegādāties 

bibliotēkas fondā. Uz citām bibliotēkām  SBA nosūtīto grāmatu skaists būtiski nav mainījies. 

 Vairāk kā puse grāmatu tika pasūtītas no Balvu Centrālās bibliotēkas. Vēl pārskata periodā 

tika pasūtītas grāmatas no Bērzpils, Lazdukalna, Rekavas, Rugāju, Tilžas, Viļakas, Vīksnas, 

Baltinavas, Upītes, Vectilžas bibliotēkām. Briežuciema bibliotēkas grāmatas SBA pakalpojuma 

ietvaros tika sūtītas Balvu Centrālajai bibliotēkai un Tilžas pagasta bibliotēkai.  

 Kopumā SBA pakalpojums ir pieprasīts un ērts lietošanai gan bibliotēkai, gan lasītājam, 

tikai grāmatu reāla aprite no bibliotēkas uz bibliotēku ir laikietilpīgs process. 

 

6.Krājums 

 

 Krājuma komplektēšana tiek veikta izvērtējot lietotāju intereses un pieprasījumu. Šogad 

komplektējot krājumu prioritāri tika iegādāta daiļliteratūra pieaugušajiem, mazāk nozaru literatūra, 

un minimāli bērnu literatūra, jo zudis pieprasījums pēc tās. 



10 
 

 Pārskata periodā apstiprināta Briežuciema pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

koncepcija. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1203 1223 1280 

t. sk. grāmatām 723 760 778 

t. sk. bērnu grāmatām 91 68 13 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 480 463 502 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

2.33 2.31 2.40 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1578 1455 1386 

  

 Pašvaldības finansējums ir pietiekošs, lai katru gadu papildinātu bibliotēkas krājumu ar 

jaunām grāmatām, kā arī, lai pasūtītu daudzveidīgu periodiku. Finansējums krājuma 

komplektēšanai dinamikā nedaudz pieaug. 

 Inventarizācija bibliotēkā pārskata periodā nav veikta. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 
 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 442 509 488 

t. sk. grāmatas 167 140 139 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 43 44 39 

t. sk. bērniem 11 16 2 

Izslēgtie dokumenti 393 210 0 

Krājuma kopskaits 6790 6024 6512 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.8 0.9 0.5 

Periodisko izdevumu apgrozība 6.0 5.0 4.2 

 

 Jaunieguvumu kopskaits pēdējos gados ir līdzīgs, uzskatāmi samazinās jaunieguvumi 

bērniem. Bērnu literatūra netiek iepirkta, jo ar skolas slēgšanu būtiski samazinājies bērnu, kas 

apmeklē bibliotēku, skaits. Bibliotēkā krājums bērnu un jauniešu auditorijai ir pietiekams, bet 

pieprasījuma tam nav. Pārskata periodā nav veikta grāmatu norakstīšana. 

 Krājums pamatā tiek papildināts iepērkot un pasūtot grāmatas, bibliotēka grāmatas ir 

saņēmusi  arī kā dāvinājumu, bezatlīdzības nodošanā un projekta ietvaros. Grāmatu klāsts 

papildināts arī ar nodošanas procesu no cita fonda. 2018.gadā bibliotēkā bija pieejami 17 dažādi 

periodikas izdevumi. 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 32 37 87 

News 3 39 1 

  

 Par bibliotēkā pieejamajām datubāzēm bibliotēkas lasītāji ir informēti, bet interese par 

tām ir maza. Pārskata periodā gandrīz dubultojušies datubāzes Letonika izmantošanas rādītāji, bet 

laikrakstu bibliotēkas News gandrīz nav izmantota vispār, jo bibliotēkas apmeklētāji dod 

priekšroku periodikas izdevumiem papīra formā, lai arī to klāsts bibliotēkā ir daudz mazāks nekā 

pieejams datubāzē. 

 Krājums tiek popularizēts veidojot jaunieguvumu un tematiskās grāmatu izstādes. 

Informācija par datubāzēm un to sniegtajām iespējām ir izvietota bibliotēkā. Lasītāji tika aicināti 

piedalīties konkursos, kas tiek rīkoti sadarbībā ar datubāzēm News un Letonika un popularizē tās: 

 www.news.lv rīkotais erudīcijas konkurss “Latvijas simtgade. Cilvēki.” 

 www.letonika.lv rīkotais konkurss “Literatūras garša.” 

 Bibliotēkas lietotāji gada laikā bijuši atbildīgi, parādnieku skaits ir neliels. Ilgstošie 

parādnieki ir lasītāji, kas nomainījuši dzīvesvietu, bet pirms tam nav nokārtojuši saistības 

bibliotēkā. Informēti par parādiem viņi ir, bet nevar vai negrib rast veidu, kā grāmatas atgriezt 

bibliotēkā. 

 Bibliotēkas krājums un iespēja piedāvāt lasītājiem grāmatas SBA procesā  gandrīz 

vienmēr nodrošina, ka katrs lasītājs saņems grāmatu, ko vēlas izlasīt. 

 

7.Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

 Bērnu apmeklējuma un izsnieguma rādītāji ir būtiski kritušies līdz ar Briežuciema 

pamatskolas slēgšanu (sīkāka analīze sniegta nodaļā Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība.) 

Lielāka bērnu aktivitāte vērojama vasaras brīvdienu laikā, kad bērni ciemojas pie vecvecākiem un 

radiem. Šajā laikā bibliotēku apmeklē arī bērni no citiem novadiem. Šī apmeklētāju grupa pamatā 

izmanto bibliotēku kā internetpiekļuves punktu. No grāmatu klāsta pieprasītas pārsvarā ir tikai 

grāmatas no skolu ieteicamās literatūras sarakstiem. 

 Bibliotēkā krājums bērnu un jauniešu auditorijai ir pietiekams un daudzpusīgs, 

jaunieguvumu skaits, ņemot vērā straujo pieprasījuma zudumu, ir minimāls. 

http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
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 Darbs ar bērniem un jauniešiem pārsvarā notiek individuāli un pēc nepieciešamības. 

Bibliotēkā gatavojot izstāžu materiālus, līdztekus pieaugušo auditorijai paredzētajiem,  tiek izlikti  

materiāli arī bērnu auditorijai ( piemēram, tematiskās izstādes dažādos svētkos, autoru jubilejas 

mēnešos, izstādēs izvietojot novadpētniecības materiālus vai tematisko nedēļu ietvaros.) 

 Lai veicinātu bērnu interesi apmeklēt bibliotēku, bērnu stūrītī pieejamas arī dažādas 

alternatīvas lietas – mīkstās mantas pašiem mazākajiem, spēles skolas vecuma bērniem, dažādas 

darba grāmatas ar uzdevumiem izklaidei un zināšanu apguvei, kā arī puzles dažāda vecuma 

bērniem. 

 Pārskata periodā Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros, lai radītu bērniem 

interesantāku vidi, papildus fragmenta lasīšanai, bibliotēka piedāvāja izkrāsot savus mīļākos 

ziemeļvalstu autoru grāmatu varoņus, piemēram, Pepiju, Ronju. Gada nogalē bērni īpaši bija 

aicināti darboties bērnu stūrītī un likt puzles, kuru klāsts bibliotēkā, pateicoties dāvinājumam, bija 

palielinājies. Pusaudžiem bibliotēkā ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas un erudīciju spēlējot spēli 

“Latvija.600 jautājumi”. 

8.Novadpētniecība 

 

 Pārskata periodā bibliotēkā tika turpināts darbs pie novadpētniecības materiālu 

papildināšanas un sistematizēšanas, iesākts darbs pie  Briežuciema pagasta teritorijā esošo mājvietu 

nosaukumu un to izcelsmes pētījuma, darbu plānots pabeigt nākošajā periodā. Tāpat tiek turpināts 

darbs pie materiālu apkopojuma par Briežuciema pagasta teritorijā bijušajām skolām. 

Novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana prasa daudz laika, tāpēc tie papildinās lēnām. 

 Novadpētniecības krājuma pamatā ietverti materiāli par Briežuciema pagasta ļaudīm, 

notikumiem, iestādēm, dabas un kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem. Materiāli apkopoti mapēs 

un brīvi pieejami apmeklētājiem. Digitalizētas 2 kolekcijas – Briežuciema etnogrāfiskais 

ansamblis, Novadnieks Teodors Sīlis. Sagatavošanā digitalizēti materiāli par Briežuciema pagasta 

teritorijā bijušajām skolām. Materiāli par aktuālām tēmām un notikumiem pagastā tiek regulāri 

papildināti, materiāli, kuri iegūti vai apkopoti noteikta pasākuma ietvaros, netiek papildināti. 

 Bibliotēkā vērojama tendence, ka aizvien vairāk apmeklētāju interesējas un apskata 

pieejamos novadpētniecības materiālus. Novadpētniecības materiāli regulāri tiek izvietoti arī 

izstādēs bibliotēkas telpās. Pozitīvi ir tas, ka apmeklētāji paši pēc tam iesaistās novadpētniecības 

darbā – piedāvā kādus materiālus (  fotogrāfijas, avīžu rakstus, dokumentus u.c.), uzraksta un nodot 

bibliotēkai savus atmiņu stāstus, precizē vai papildina esošo informāciju. 
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 Kā jauninājums novadpētniecības darbā jāmin vietnes www.periodika.lv piedāvātais 

plašais materiālu klāsts, kur var rast informāciju par dažādiem notikumiem un personām. Šeit 

iegūtā informācija ir kā  pavediens, kas palīdz atrast konkrētus faktus. 

  

Nozīmīgākie sadarbības pasākumi novadpētniecības jomā pārskata periodā: 

 Baltinavas novada pašvaldības fotokonkurss “Baltinava.Baltinavieši.Laiks” – iesūtītas 

fotogrāfijas, kur atspoguļoti notikumi Briežuciema pagasta teritorijā, jo vēsturiski pagasts 

bija Baltinavas pagasta teritorija. Fotogrāfijas tika nodotas Baltinavas novada muzejā. 

 Velomaršruta “Vēstures atskaņas Grīvas mežos” atklāšana - iegūta 1.vieta orientēšanās un 

vēstures zināšanu konkursā, komandā “Briežuciema aktīvisti” bija bibliotēkas vadītāja un 

lasītāji. 

 Sagatavota informācija pagasta pasākumam, par Bilgu kalnu un dzirnavām, kā arī Klincānu 

dzimtas likteni. 

 Sadarbība ar skolotāju un novadpētnieci V.Kašu materiālu apkopošanā par Briežuciema 

pagasta teritorijā esošajām skolām un tur strādājušajiem skolotājiem. 

 Sadarbība ar skolēniem, kuri raksta zinātniski pētnieciskos darbus. 

 

9.Projekti 

 

 Pārskata periodā bibliotēkā nav realizēts neviens projekts. 

 

10.Publicitāte 

 

 Bibliotēkas telpās pieejama informācija par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, 

uzskates līdzekļi (plakāti, bukleti) par aktuāliem pasākumiem un projektiem, kā arī cita 

informācija par bibliotēkas darbu un aktualitātēm. Pagasta mērogā informācija par aktualitātēm 

bibliotēkā tiek izvietota arī uz ziņojumu dēļiem pagasta centrā, kā arī Briežuciema avīzītē. 

Informācija tiek sūtīta arī pašvaldības izdevumam “Balvu novada ziņas” un laikrakstam 

“Vaduguns”.  

 Elektroniski informācija par bibliotēku pieejama šādās vietnēs: www.balvi.lv , 

www.bibliotekas.lv/briezciems, www.kulturaskarte.lv , www.biblioteka.lv .  

http://www.periodika.lv/
http://www.balvi.lv/
http://www.bibliotekas.lv/briezciems
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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 Bibliotēkas popularizēšanai interneta vidē būtu jāizveido bibliotēkas konti sociālajos 

tīklos, kas mūsdienās ir efektīvākais un populārākais informācijas sniegšanas veids. 

 

 

11.Sadarbības tīkla raksturojums 

 

 Briežuciema pagasta bibliotēkas sadarbības tīklu var iedalīt vairākos virzienos: 

 Sadarbība materiālajā un tehniskajā jomā notiek ar Briežuciema pagasta pārvaldi un 

Balvu novada pašvaldību; 

 Sadarbība bibliotēkas funkciju  nodrošināšanā, kā arī konsultatīvajā un metodiskajā 

darbā notiek ar Balvu Centrālo bibliotēku un citām reģiona bibliotēkām; 

 Ik gadu sadarbojoties ar Lauku atbalsta dienestu, bibliotēkā notiek konsultācijas 

lauksaimniekiem par platību maksājumu pieteikumiem; 

 Sadarbība notiek arī ar pagasta iestādēm, pulciņiem - Tautas namu, rokdarbu pulciņu 

”Atspole”, Feldšeru un vecmāšu punktu, pasākumu, izstāžu organizēšanā, kā arī 

materiālu un informācijas sniegšanas procesā; 

 Novadpētniecības jomā sadarbības partneri ir Baltinavas novada muzejs, Alūksnes 

Zonālais arhīvs, kā arī esošie un bijušie pagasta iedzīvotāji, skolēni, rakstot pētniecības 

darbus; 

 Atbalstot Rīgas aktīvo senioru alianses iniciatīva valsts simtgades gadā, tika veikts 

ieraksts Latgales Tautas Saimes grāmatā. 

Nozīmīgi sadarbības partneri ikdienas darbā noteikti ir bibliotēkas apmeklētāji un lasītāji. 
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1.Pielikums.Komanda “Briežuciema aktīvisti” velomaršruta atklāšana 
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2.Pielikums.Briežuciema pagasta bibliotēkas ieraksts Latgales Tautas Saimes Grāmatā 
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3.Tematiskās izstādes Briežuciema pagasta bibliotēkā 
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4.Pielikums. Bibliotēkas vadītāja novadpētniecības darba procesā “Rubeņu” mājās 
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5.Pielikums. Bibliotēkas bērnu stūrītis 

 


