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1.Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums Jūsu bibliotēku sistēmā, 

metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu. 

 

          Balvu Centrālā bibliotēka darbojas  kā metodiskais un konsultatīvais centrs, gan 

sniedzot individuālas konsultācijas, gan konsultējot izbraukumos pa reģiona 

bibliotēkām 

Balvu reģionā ir 4 novadi, kuros kopā ir 23 publiskās bibliotēkas  

     

Novads Balvu Viļakas Rugāju Baltinavas 

Skaits 11 7 4 1 

 

 

Balvu reģiona bibliotēku statistika 2015. gadā

Balvu novads % Viļakas novads% Rugāju novads % Baltinavas novads % Kopā %

Lietotāju  skaits 4066 1867 631 318 6882

t.sk. bērni un jaunieši 1325 33% 721 39% 268 42% 102 35% 2416 35%

Klātienes apmeklējumu kopskaits 77442 37515 14133 10576 139666

pieaugušie 44552 19629 9369 4616 78166

Apmeklējums- līdz 18 gadiem 32890 42% 17886 52% 4764 34% 5960 44% 61500 44%

Izsniegumu kopskaits 144894 77420 22189 14760 22% 259263

 Izsn. - līdz 18 gadiem 32868 23% 15823 20% 4357 20% 4738 57786 22%
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Lietotāji līdz 18 gadiem visā reģionā sastādīja 35% no visa lietotāju kopskaita 
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Apmeklējumi līdz 18 gadiem visā reģionā sastādīja 44% no visa apmeklējumu 

kopskaita 

 

 

 

 

Izsniegums līdz 18 gadiem  Balvu reģiona bibliotēkās sastādīja 22% 
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Statistikas salīdzinājums pa 

gadiem 

Līdz 18 

gadiem    

 2015 2014 2013 Dinamika 

Lietotāji 2416 2551 2576 -135 

Apmeklējums 61500 71046 80144 -9546 

Izsniegums 57786       

 bez SIPP    

  

 

 

2.Bibliotēkas krājuma veidošana un papildināšana 

 

Visās reģiona bibliotēkās, komplektējot bibliotēkas fondus, liela uzmanība tiek veltīta 

bērnu un jauniešu literatūras iegādei. Skaitliski vislielākais bērnu un jauniešu skaits ir 

Balvu Centrālajā bibliotēkā, tādēļ par pamatu krājuma analīzei izvēlamies Balvu CB 

fondu. 

Balvu CB bērnu literatūras nodaļas krājums tiek veidots  un papildināts galvenokārt 

no piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, par prioritāti ņemot latviešu bērnu 
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oriģinālliteratūru, tulkoto literatūru, uzziņu literatūru bērniem un jauniešiem. Mazajiem 

lasītājiem svarīgas ir bilžu, spēļu grāmatas. Regulāri  sekojam  skolu ieteicamo 

literatūru sarakstiem un vajadzības gadījumā papildinām savu grāmatu fondu, lai tiktu 

apmierinātas lietotāju vajadzības pēc literatūras mācību procesa apguvei 

Bērnu literatūras nodaļā fonda papildināšanā 2015. gadā bija vērojama pozitīva 

tendence , no budžeta līdzekļiem grāmatu u .c pārējo izdevumu iegādei( bez periodikas) 

tika izlietots par  407,60 EUR vairāk. 

No visa bibliotēkas krājuma bērnu literatūras fonda papildināšanai( bez periodikas) tika 

iztērēti 2307,08 EUR, t.i. 28% no visiem kopīgajiem līdzekļiem 

    

No budžeta līdzekļiem bērnu literatūras nodaļas fonda papildināšanai( bez periodikas) 

tika piešķirts 2117,16 EUR, t.i. 32% no budžeta līdzekļiem 

Tilžas bibliotēkas vadītāja “Cenšamies, lai trešā daļa no visām nopirktajām grāmatām 

būtu bērnu un jauniešu literatūra. Bērniem un jauniešiem vairāk interesē fantastikas 

literatūra, grāmatas par spokiem. Meitenēm interesē grāmatas par Bārbijām. 2015. gadā 

pieprasītas bija arī Grega dienasgrāmatas. Mazāk bērniem un jauniešiem interesē 

dzejoļu grāmatas.” 

Viļakas novada bibliotēkas vadītāja: prioritātes krājuma komplektēšanā: uzziņu 

resursi, literatūra bērniem un jauniešiem, literatūra studiju atbalstam, lietotāju 

pieprasītā daiļliteratūra, oriģinālliteratūra. 

 

 

2307,08
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6065,31
; 72%
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3.Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju un iemaņu 

attīstīšana 

 

Balvu Centrālajā bibliotēkā  

Strauji attīstoties modernajām tehnoloģijām, gandrīz katram skolas bērnam ir 

viedtālrunis, planšete,  kur ļoti ērti interneta resursos ar vienu klikšķi sameklēt atbildes 

uz sev interesējošiem jautājumiem. 2015. gadā lasītavā tika uzskaitīti 802 WI-FI 

izmantotāji. Lasītavā sarūk literatūras fondā meklēto uzziņu skaits, šogad tādas bija 52. 

Uzziņu informācijas darbā tika izmantots uzziņu literatūras fonds, datu bāzes 

www.letonika.lv;www.lursoft.lv;www.pasakas.net;www.dainuskapis.lv;www.balvurc

b.lv /kulturvesturesdatubaze, kā arī citi informācijas meklēšanas serveri. Pieprasītākās 

uzziņas ir atrast nepieciešamo grāmatu vai rakstu no žurnāliem . Atbildes tiek meklētas 

enciklopēdijās, vārdnīcās, rokasgrāmatās. Ātrāk informāciju var sameklēt internetā, bet 

bieži šī informācija var būt neprecīza, tāpēc jāpārbauda vairākos interneta resursos un 

datubāzēs. Vecāko klašu skolēniem skolotāji prasa, lai darbam būtu atsauces no 

izmantotās literatūras avotiem, vairākumā tām ir jābūt grāmatām.. Lai bērnus rosinātu 

meklēt informāciju grāmatās un veikli prastu tajās orientēties, lasītavā tika rīkoti 5 mini 

konkursi par dažādām tēmām, kur atbildes uz jautājumiem bija jāsameklē lasītavas 

fonda grāmatās, kuros piedalījās 71 apmeklētājs. Katru dienu nākas saskarties arī ar 

pieaugušo apmeklētāju lūgumiem, jo daudzas iestādes ir slēgušas Balvos filiāles, tāpēc 

iedzīvotāji nezināšanas gadījumā nāk palīdzību prasīt bibliotekāram. 60 apmeklētājiem 

tika palīdzēts veikt dažādus maksājumus, pārslēgt līgumus, aizpildīt iesniegumus, 

izdrukāt biļetes u.c. Vecākā gājuma cilvēki ir izmisuši, jo ar katru gadu vairāk iestādes 

pāriet uz elektronisko pakalpojumu sniegšanu, kas  ir ātrāk un ērtāk, bet visiem 

iedzīvotājiem nav pietiekošas datorprasmes un personīgie datori.  Šodien bibliotekāram 

pašam ir jāizstudē un jāzina citu iestāžu pakalpojuma sniedzēju prasības, lai varētu 

apmeklētājiem pēc iespējas ātrāk un precīzāk palīdzēt. No bibliotekāra tas prasa ļoti 

lielu ieguldījumu,  atbildību, pacietību, sapratni, jo bieži cilvēks neprot izskaidrot, kas 

tieši ir nepieciešams un nav vajadzīgo dokumentu līdzi, kā arī paši neprot strādāt ar 

datoru.  

Ar katru gadu arvien aktuālāka kļūst droša interneta izmantošanas tēma, tādēļ no 18.-

26. februārim Balvu centrālajā bibliotēkā tika piedāvāta informācijas stunda "Kopā par 

labāku internetu!” 7.-8. klašu kolektīviem, ko noklausījās 83 interesenti, Rugāju novada 

http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.pasakas.net/
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vidusskolas skolotāji paši izteica vēlmi apmeklēt šo informācijas stundu, ko noklausījās 

27 skolēni, bet septembrī – informācijas stunda “Drošs internets” 7.,8.,9.klašu 

skolēniem tika novadīta Balvu Valsts ģimnāzijas zālē un oktobra mēnesī, atbalstot 

skolotāju dienu, mūsu vecākā bibliotekāre Evita klases stundā Balvu Profesionālajā un 

vispārizglītojošajā vidusskolā 15 jauniešiem stāstīja par  drošu un pareizu darbošanos 

interneta vidē. 

    

Informācijas stunda ”K. Barons un datubāze www. dainuskapis.lv” 

Šogad Dainu tēvam- 180.Sagatavota prezentācija, aicināti skolēni iepazīt K. Barona 

dzīves lappuses, ieguldīto darbu; ieskats datubāzē www.dainuskapis.lv. Skolēni tika  

iesaistīti arī aktivitātēs: saliec pareizi tautasdziesmu un pasaki, kura tematiskajai grupai 

tā pieder, izlasi un pabeidz tautasdziesmu, kurai nav beigu; pārbaudījām, cik bērni ir 

gatavi tautasdziesmu maratonam skolā: tika skaitītas zināmās tautasdziesmas. Rezultāti 

bija dažādi: viens zina daudz, viens aizmirsis to pašu vienu, vēl kādam ir paķēries līdzi 

špikerītis, kas tiek gatavots jau priekš skolas. Piedalījās 76  apmeklētāji 

                 

Žurnālu apskati 2. klašu kolektīviem “Žurnāli, kuri varētu Tevi interesēt” 

Mērķis: iepazīstināt ar lasītavas žurnāliem, attīstīt nepieciešamās prasmes informācijas 

meklēšanā. Stunda tika sadalīta divās daļās – klausīšanās un praktiskā darbošanās. 

Skolēni tika iepazīstināti ar lasītavā pieejamajiem žurnāliem ,uzzināja kā var kļūt par 

lasītāju, kādi noteikumi jāievēro izņemot žurnālus uz māju, kā pareizi atrast vajadzīgo 

informāciju. Skolēni sadalījās grupās, izvilka jautājumu, uz kuru atbilde bija jāsameklē 
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kādā no žurnāliem. Grupa nāca priekšā un prezentēja klases biedriem savu izlasīto. 

Notika 4 reizes, kurās piedalījās 70 apmeklētāji 

Bērzpils pagasta bibliotēkā 

Bērniem un jauniešiem uzziņas sniegtas galvenokārt mācību darbam, gatavojot 

patstāvīgos, pētnieciskos darbus par visdažādākajām tēmām. 

   Uzziņu meklēšanai izmantots bibliotēkas krājums - uzziņu un nozaru literatūra, 

tematiskās un novadpētniecības materiālu mapes. Tā kā ļoti daudz tiek izmantots 

novadpētniecības krājums, apmeklētājiem, tai skaitā arī  skolēniem, sagatavota un 

sniegta informācija par bibliotēkā pieejamām novadpētniecības un 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. Interesanti ir tas, ka 

mazajiem skolotājas vienmēr iesaka  informāciju meklēt vispirms grāmatās, un tikai 

pēc tam internetā. Kopumā visvairāk tomēr izmantoti interneta pakalpojumi, tai skaitā 

datu bāzes. Informācijas tehnoloģiju loma uzziņu, informācijas darbā pieaugusi tik ļoti 

strauji, ka esmu konstatējusi, ka grāmatas uzziņu un informācijas meklēšanā palikušas 

jau otrajā vietā. 

Briežuciema bibliotēkā 

Bērni tiek iepazīstināti ar interneta portālu www.pasakas.lv un sniegta informācija par 

internetā pieejamām datu bāzēm. Klašu grupas mācību stundu ietvarā apmeklēja 

bibliotēku, lai vairāk uzzinātu par www.letonika.lv  iespējām. Bibliotēkā pieejami 

materiāli par interneta resursiem bērniem un jauniešiem – apkopotas noderīgas adreses. 

    

 

 

 

http://www.pasakas.lv/
http://www.letonika.lv/
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Tilžas pagasta bibliotēkā 

 Bērni un jaunieši pieprasa uzziņas par dažādiem tematiem- personas, medicīna, daba 

u .c .Informācijas meklēšanai daudz tiek izmantotas dažādas enciklopēdijas, nozaru 

literatūras grāmatas, arī novadpētniecības un tematiskās mapes. Skolēni informāciju 

pārsvarā grib meklēt internetā, turklāt izmantojot tikai vienu meklētāju Google. Pie 

datoriem ir novietots saraksts par vairākiem meklētājiem (e- digitālā bibliotēka no 

LNB), bet skolēni šīs adreses maz izmanto. Informācijas meklēšanai skolēni maz 

izmanto grāmatas (enciklopēdijas u.c.).Tā ir mūsdienu tendence, ka visu vajag dabūt 

tūlīt nekavējoties, mazāk domājot (copy, paste, un dodas tālāk). Bērni un jaunieši 

internetā daudz apmeklē sociālos tīklus (draugiem.lv, facebook.lv, youtube.com u.c.), 

klausās mūziku caur internetu, kā arī spēlē datorspēles. 

Rugāju novada bibliotēkā 

E-prasmju nedēļā bibliotēkā uz informācijas dēļa bija uzlikta bērniem un jauniešiem 

adresēta  informatīvo bukletu izstāde  “Esi zinošs internetā”, kura sniedza informāciju 

par datubāzēm, izglītojoša un informatīva satura mājas lapām. Pasākumā piedalījās 11 

bērni. Uzsākot darbu pie datora, bērni praktiskā nodarbībā iepazinās ar izglītojošām 

mājas lapām un datu bāzēm, gan mācību darba veikšanai, gan sevis izglītošanai. Pēc 

nopietnas darbošanās notika anekdošu pēcpusdiena “Pasmaidīsim par sevi”  Bērni 

stāstīja anekdotes par datoriem, datorspeciālistiem un internetu. 

Viļakas novada Vecumu bibliotēkā, kaut arī vairs nav skolas, skolēni bibliotēkā 

iegriežas sestdienās. Ar bērniem un jauniešiem strādāts tiek individuāli. Skolēniem bija 

vajadzīga dažāda informācija: par stepēm, Grieķiju, lielākajiem pasaules kalniem, par 

okeāniem, par Latvijas pilsētu ģerboņiem, par ceļotāju Kings Liju, par augu 

latīniskajiem nosaukumiem. 

Viļakas Valsts Ģimnāzijas skolniece izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu par 

kapusvētkiem. Par šo tēmu vajadzīgo literatūru – grāmatas un DVD – sameklēja un 

izsniedza Balvu Centrālās bibliotēkas abonementa un lasītavas darbinieces. 

Kādam Viļakas Valsts Ģimnāzijas skolniekam bija vajadzīga informācija par Vecumu 

pagasta lauksaimniecības vēsturi. Tāds bija individuālais darbs uzziņu lauciņā. 

Ieteicamās literatūras meklēšana notika gan mācību gada laikā, gan vasaras brīvdienās. 

Tika ieteiktas grāmatas pēc interesēm. Jaunietei Mārītei Kolomejevai, kurai patīk 
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izstrādāt  darinājumus, tika piedāvātas jaunākās grāmatas rokdarbos. Bērniem un 

jauniešiem, kuri iegriezās bibliotēkā, pastāstīts par jaunieguvumiem. Savukārt,  mazuļu 

māmiņas, kuras bija ienākušas pārvaldē vai citā institūcijā ,tika aicinātas ienākt arī 

bibliotēkā  un iepazīstinātas ar bērnu grāmatiņām. 

Baltinavas novada bibliotēkā Skolēni mazāk izmanto iespieddarbus, bet, rakstot 

uzdotos referātus, arvien biežāk meklē atbildes interneta resursos. Sniegtas uzziņas un 

konsultācijas darbā ar datoru 1.-3. klašu skolēnus. Skolēniem ieteikts izmantot 

bibliotēkā pieejamo datubāzi www.letonika.lv Bibliotekāre novērojusi, ka bērni 

meklēšanā visvairāk izmanto adresi www.google.lv 

 

4.Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem un 

vecākiem, jaunākā un vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem 

 

Tiek organizēti, lai radītu un veicināti interesi par bibliotēku un lasīšanu jau no 

mazotnes ,bibliotēku izmantotu kā informācijas ieguves vietu, tā būtu kā interesanta un 

lietderīga brīvā laika pavadīšanas vieta. 

Balvu CB bērnu literatūras nodaļas darbība statistikā 

Pasākuma veids Biežums Apmeklētāji-dalībnieki 

Literatūras izstādes 59  

Jauno grāmatu dienas 12  

Gleznu izstādes 1  

Darbojas lasīšanas veicināšanas 

programma “Bērnu-Jauniešu- Vecāku” 

žūrija 

 162 bērni, jaunieši 

23 vecāki 

185 lasītāji kopā 

Mini konkursi 5 71 

Erudīcijas spēles 14 384 

Informācijas stundas 11 258 

http://www.google.lv/
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skolēniem 

Informatīva rakstura pasākumi bērnu 

vecākiem 

3 50 

Bibliotēkas iepazīšanas ekskursijas 7 105 

Sarunas par grāmatām jeb jauno grāmatu 

apskati 

8 142 

Diskusijas par grāmatu J.Tellere 

“Nekas” 

1 11 

Krustvārdu mīklu konkursi 5 46 

Literārās stundas 6 149 

Radošās darbnīcas  3 25 

Žurnālu apskati 4 70 

Tematiskas rīta stundas pirmsskolniekiem 12 269 

Pasaku priekšā lasīšanas stundas 2 23 

Dzejas stundas 2 35 

KOPĀ 155 1638 

Balvu Centrālā bibliotēkā 24.aprīlī no plkst.19.00-22.00 notika Bibliotēkas nakts “Reiz 

gribu visu skaidri-gaiši zināt” aktivitātes. 

Pasākuma laikā dzīvojām un darbojāmies saskaņā ar Aspazijas un Raiņa dzejas rindām 

– “Puķu lodziņš”, “Manu lellīti sauc Lolīte”,  “Klusā grāmata”, “Spēlēju, dancoju”, 

“Saulainais stūrītis” u.c. 

Ierastās bibliotēkas telpas pārvērtās radošajās darbnīcās, filmu istabās un erudīcijas 

kambaros. Notika leļļu parāde un pasaku lasīšana lellēm. Tika darinātas kreppapīra 

puķes, aktīvi šūtas lupatu lellītes, zīmētas un laminētas grāmatzīmes ar Raiņa un 

Aspazijas dzejas rindām, ko papildināja apmeklētāju zīmējumi; bija iespēja uzzināt 

grāmatas ceļu no grāmatnīcas līdz bibliotēkas plauktam. Bibliotēkas priekšā par brīvo 

skatuvi rūpējās Bērnu un jauniešu centrs - dejoja, dziedāja un runāja dzeju. Bija daudz 
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mazu dalībnieku dejotāju un līdz ar viņiem vecāku.  Bērni varēja piedalīties sportiskās 

aktivitātēs piepūšamajā pilsētiņā no Sporta centra.  

            

                                                                                                                                    

Februāris ir mūsu pilsētas dzimšanas dienas mēnesis, tādēļ galvenā tēma arī bibliotēkā 

bija- Balvi- skaistākā pilsēta Latvijā, kad 3.-4. klašu kolektīvi  tika aicināti  izspēlēt  

erudīcijas spēli- ceļojot pa Balviem kartē  un atbildot uz dažādiem jautājumiem, minot 

mīklas , liekot puzles. Mērķis- apzināt un stiprināt piederības sajūtu savai pilsētai, 

pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Šogad šī spēle tika pilnveidota, jo Balvu novada 

domē tika izdrukāta palielināta Balvu karte, kas spēli padarīja nopietnāku. Spēli 

izspēlēja 10 reizes, kopā 308 apmeklētāji. Visas skolotājas pateicās par iespēju 

piedalīties, bet viena skolotāja  Ārija Žuga teica- paldies, ka uzaicinājāt, mums pašiem 

tādām lietām neatliek laika. 

 Arī 8 mākslas skolas pedagogi savas izstādes atklāšanas reizē bibliotēkā tika aicināti 

izspēlēt spēli par Balviem, tikai jautājumi tika nedaudz pamainīti. Šī spēle un arī citas 

tika arī piedāvāta ideju tirgum bibliotekāru biedrības konferencē Rīgā un guva arī 

necerētu interesi un apbrīnu. 

Mini konkurss lasītavas apmeklētājiem” Es mīlu savu pilsētu!” 
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No lasītavas fonda pieejamo materiālu klāsta sagatavoti jautājumi par Balvu pilsētu. 

Lasītājiem bija jāsameklē pareizas atbildes, jāsaraksta uz lapiņas un jāiesniedz 

bibliotekārei, jārisina krustvārdu mīkla un jāievieto pareizi Balvu ielu nosaukumi. 

Novembris – Latvijas dzimšanas dienas mēnesis, kad vairāk nekā citkārt 

pievēršamies tēmai mana Latvija- izstādes, konkursi , spēle 2.klašu skolēniem ”Mana 

Latvija”: ceļojam pa Latviju, izmantojot karti, sākot no Balviem, metam kauliņus un 

atbildam uz jautājumiem, kas būtu jāzina katram Latvijas skolēnam. Pārsvarā bērni 

zinoši, ejot projām 2.c klases skolotāja Ilze teica: paldies, piedāvājiet vēl kaut ko tikpat 

interesantu PALDIES  viņai par to! 

   

Lasītavas mini konkurss “Vai Tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme mana dzimtene.” 

Mērķis:  pielietot savas esošās zināšanas, risinot sagatavotās krustvārdu mīklas par 

Latviju; jautājumi uz kuriem atbildes noteikti būtu jāzina katram Latvijā dzīvojošam 

bērnam; veicināt attīstīt prasmes sameklēt internetā atbildes par Latviju uz daudz 

sarežģītākiem jautājumiem. Skolēniem bija saīsinātā diena un visi svinīgi ģērbti ar 

Latvijas simbola lentīti pie krūtīm, vēl saviļņoti pēc skolā Latvijas gadadienai veltītā 

pasākuma  lasītavā pulcējās jau plkst. 13.00. Tieši šajā dienā ieplānotais mini konkurss 

bērnu vidū bija ļoti pieprasīts. Lielākie bērni ar lielu ieinteresētību izspēlēja spēli 

“Latvija”, mazākie apvilka Latvijas kontūrkarti, izkrāsoja to. Daži izkrāsoja Latvijas 

karogu, lasīja dzejoļus. Pavisam mini konkursā piedalījās 16 bērni un par darbu saņēma 

veicināšanas balviņas. 

Bibliotēka kā brīvā laika pavadīšanas vieta 

    Kino un bibliotēka: Ar Lauku atbalsta dienesta un Balvu novada pašvaldības 

atbalstu  Balvu Centrālajā bibliotēkā ir labiekārtota brīvā laika vieta bērniem un 

jauniešiem: iegādāts jauns televizors, DVD atskaņotājs, mūzikas centrs un 3 sēžam 

maisi.  
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Brīvā laika vieta tika labiekārtota projekta Nr. 14-07-LL04-L413201-000007 

„Inovatīvu pakalpojumu attīstīšana jauniešu un bērnu brīvā laika kvalitātes 

uzlabošanai Balvu Centrālajā bibliotēkā” ietvaros. 

Informācija par šī projekta aktivitātēm  2 reizes tika atspoguļota arī Latgales un 

Vidzemes TV ziņās ,laikrakstā “Balvu novada ziņas ”un novada laikrakstā “Vaduguns” 

                         

Radošās darbnīcas 

Visbiežāk tiek organizētas skolēnu brīvlaikos, kad  svinam gadskārtu svētkus; pavasarī 

  

Lieldienas un ziemā Ziemassvētkus 

Bērzkalnes pagasta bibliotēkā 

Vislabākā sadarbība ir ar pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, to ietekmē arī tas, 

ka šīs iestādes atrodas vienā ēkā.     Tā kā bērnudārzā katru gadu mainās bērni, vecākās 

grupiņas bērni brauc uz skolu, bet dārziņā tiek uzņemti jauni bērni, tad šiem bērniem, 

mācību gada sākumā, tiek rīkota iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotēku nedēļā, 

bērnudārza grupiņu bērni tiek aicināti uz bibliotēku, lai informētu  par bibliotēkas 

darbību, tiek izrādītas telpas un bērnu grāmatas. Vienmēr ir bērnu literatūras izstādes, 

lasījumi bērniem, zīmējumu konkursi, lasījumi Bibliotēku nedēļā un Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļā, pasaku pēcpusdienas pirmskolas vecuma bērniem. Bērni labprāt 

pavada laiku pie datora. Piedāvāts viņiem tiek klausīties pasakas www.pasakas.net, kā 
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arī skatīties filmas portālā www.filmas.lv. Tiek strādāts arī individuāli palīdzot 

izvēlēties grāmatas, ko lasīt pašiem, vai arī ko vecāki var palasīt priekšā. Interesants 

izvērtās  pasākums – Esi gudrs un drošs uz ceļa. 

 Bērni gatavojās olimpiādei, līdz ar to bibliotēkas pasākuma ietvaros bērni tika 

iepazīstināti ar ceļu satiksmes drošības noteikumiem. Tika stāstīts par luksoforiem – 

kad drīkst iet pāri gājējs un kad drīkst braukt autovadītājs. Par gājēju pārejām un 

drošību, kas jāievēro atrodoties uz ceļa. Kā uzskates līdzeklis tika izmantotas jau 

iepriekš sagatavotas luksoforu butaforijas, gājēju pārejas, rotaļu mašīnas un ceļu 

regulētāji. Pasākums izvērtās kā spēle, kurā bērni aktīvi iesaistījās, līdz ar to bērniem 

bija vieglāk iegaumēt, kā pareizi ir jārīkojas katrā situācijā. 

  

                                              

 

 

Bērzpils pagasta bibliotēkā 

 Tika noorganizēts grāmatu apskats pie literatūras izstādes “Ražīgais un populārais 

bērnu rakstnieks”, kas bija veltīti bērnu rakstnieka M. Runguļa  65 gadu jubilejai . 

Bērniem tika sniegts pārskats par rakstnieka grāmatām, kas iekļautas Bērnu žūrijas 

kolekcijās no 2003. gada, kā arī apskatītas grāmatiņas, kuras gadu gaitā palikušas ārpus 

žūrijas. Bērniem ļoti iecienītas ir viņa sastādītās folkloras grāmatiņas: “Kungu kapsētas 

spoks”, “Anniņa un Pēterītis”, “Burbuļmātei deguns garš”. 

Bērzpils skolā un pagastā  tiek rīkotas tematiskas un literāras pēcpusdienas valsts 

svētkiem – Mātes dienai, LR proklamēšanas gadadienai, gadskārtu svētkiem u.c. 

Pagasta bibliotēka uz visiem šiem pasākumiem ir atsaukusies ar literatūras un materiālu 

http://www.filmas.lv/
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izstādēm, tādējādi ar savu bagātīgo krājumu atbalstot un palīdzot pasākumu 

organizētājiem. 

 

Briežuciema bibliotēkā 

Literatūras izstāde bērniem  ,,Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa” / Aspazija / 

Viktorīnas 1.- 4. klašu skolēniem un  5.-9. klašu skolēniem – veltītas Raiņa un Aspazijas 

jubilejām.  

Raiņa un Aspazijas dzejoļu kopā lasīšana – pirmskolas un 1-2. klases skolēniem. 

Interesantākas izstādes visu vecumu bibliotēkas apmeklētājiem Briežuciema 

bibliotēkā: Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas 3. Mākslas kursa studentes 

Kristīnes Šubrovskas darbu izstāde ,, Caur laiku”, Gunas Sisojevas rokdarbu izstāde ,, 

Krāsu sprādziens” 

 

                 

   

Baltais fantāziju pavasaris”- Līnas Pundures, Aletas Boldānes, Arta Adileviča, Valērija 

Cvetkova darbi papīra plastikā,  

Agneses Ločmeles zīmējumu izstāde ,, Iedvesmas brīžos

” 
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Ināras Circenes rokdarbu izstāde ,,Ziemā noderēs” 

                               

 

Seno laiku Ziemassvētku un Jaunā gada kartītes 

Briežuciema etnogrāfiskajam ansamblim dāvināto suvenīru izstāde, Marutas Ločmeles 

mīļlietiņu izstāde 

              

 

 

Krišjāņu bibliotēkā 

Izdevušās bija 4 radošās darbnīcas :aprīlī  bibliotēku nedēļas ietvaros tika organizēta  

darbnīca ,,Spīdi, spīdi ,saulīte! ”Bērni vispirms tika iepazīstināti, kas ir bibliotēku 

nedēļa un kāpēc tā tiek rīkota. Pēc tam no plastmasas kociņiem un plastilīna tika 

gatavotas saulītes, ko bērni varēja nest un dāvināt savām māmiņām svētkos. Maijā 

pagasta svētku laikā notika arī radošā darbnīca ,,Krišjāņos meistaro”, kurā tika 

Gatavotas rotaļlietas-zirneklīši, kas vēl ilgi priecēja bibliotēkas apmeklētājus. 

Ziemeļvalstu bibliotēku aktivitātes novembrī notiek katru gadu. Šogad skolēni tika 

iepazīstināti ar Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas tēmu ,,Draudzība Ziemeļos.”, pēc tam 

sadalīti grupās. Katra grupa pildīja noteiktu uzdevumu, kas bija saistīts ar draugiem un 

draudzību. Kopīgi tika jaunas atziņas, izveidotas draudzības rokassprādzes. 
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Bet ar mazajiem pirmsskolas apmeklētājiem tika pārrunāts ,ko nozīmē vārds draugs un 

draudzība, rādītas grāmatiņas , kur ir draudzības tēma ,,Vinnijs Pūks un draugi”, 

,,Kalsons, kas dzīvo uz jumta” u.c. Mazie darbojās ar zīmuļu krāsām -izdaiļoja papīra 

sirsniņvafeles. 

Kubulu bibliotēkā 

2014.gadā izveidojās vecmāmiņu un mazbērnu grupiņa, kurā darbojas 3 vecmāmiņas 

un 6 mazbērni vecumā no 4 -7 gadi. 2015.gadā vienkopus sanāca 2 reizes , vecmāmiņas 

ar saviem mazbērniem kopā noskatījās kādu multfilmu, tad  kopīgi paskatījās un 

palasīja grāmatiņas, parasti piedāvā  jaunākās un arī no vecākajām , tās , kurās ir vairāk 

krāsainu bilžu un mazāk teksta, bērniem patika  spēļu grāmatiņas, šīs grupas lasītājiem 

2015.gadā –par gada mīļāko grāmatu izvēlējās 3 grāmatas, tās ir : “Meža skola”, E. 

Uspenskis “Krokodils Gena un viņa draugi”, M. Stepēna “Viltus pasaku māmiņa.” 

Lazdulejas bibliotēkā, kuras mikrorajonā nav ne skolas, ne pirmsskolas izglītības 

iestādes lieli pasākumi nenotiek 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ,, Draudzība ziemeļvalstīs” pasākumi: 

Rosība pie grāmatu izstādes ,, Kāds kuram draugs… “ pārvērtās par ,, Mīlestību 

ziemeļvalstīs”, jo apmeklētāji labāk izvēlējās lasīt ,, Pasakas par mīlestību”/ norvēģu 

pasaka ,, Zosu ganīte Ose” , zviedru pasaka ,, Princese un lauva”/. 

Pasākumi bērniem: 

Vienas grāmatas izstāde: ,, Vasaras Tumsiņa ir jauka, jauna un jautra. Niķojas tikai tad, 

kad ir nepieciešams “/M.Cielēna ,, Vasaras Tumsiņa”; 

Vai tu zini?: Kurā Z. Ērgles grāmatā dzīvo sunītis Emanuelis un kurā grāmatā ir 

pazudusi dzelzs gulta?; 

Lasām kopā: Ž. Grīvas fabula ,, Kā lapsa zaķim sniedza palīdzību?; 
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,, Katru rītu, līdzko Saule/Sāk caur zaļiem zariem spiesties,/Minkuparkā tūlīt iesāk 

/Meža karuselis griezties…/M.Čaklais ,, Minkuparks/ “. 

 

Tilžas pagasta bibliotēkā 

      2015. gadā ir izliktas 12 bērniem un jauniešiem paredzētas grāmatu izstādes. Tiek 

veidotas izstādes par rakstniekiem un dzejniekiem viņu nozīmīgās jubilejās, svētkos un 

dažādās atzīmējamās dienās. 2015. gads- Raiņa un Aspazijas gads. Nozīmīgas jubilejas 

M. Rungulim, Dz.Rinkulei-Zemzarei, H.K. Andersenam, Dž. Rodāri u.c. Latvijai 

svarīgas dienas- Valsts svētki, Lāčplēša diena u.c. Izstādes veltītas Bērnu grāmatu 

dienai, Tūrisma dienai, Dzīvnieku aizsardzības dienai u.c. 

 

        

 Jaunākās grāmatas apskatāmas ne tikai bibliotēkā, bet liekam tās somā un dodamies uz 

Tilžas bērnudārzu, lai parādītu jaunākās grāmatas šiem bērniem. Bērni par to stāsta 

vecākiem, pēc tam kopā ar māmiņu nāk izņemt grāmatas lasīšanai mājās. 

          Bibliotēkā notika Starptautiskajai lasītprasmes dienai veltīts pasākums ar 

devīzi “Lasīt var trejādi: pirmais- lasīt un nesaprast; otrais- lasīt un saprast; trešais- lasīt 

un saprast to, kas nav uzrakstīts”. Pasākumu apmeklēja Tilžas internātpamatskolas 1.- 

4. klases skolēni, pildīja dažādus uzdevumus- no atsevišķiem vārdiem salika grāmatu 

nosaukumus, laboja kļūdas krokodila Genas sludinājumā un paziņojumā pie Vinnija 

Pūka draudzenes pūces mājas durvīm, lasīja grāmatu “Kazlēns, kurš prata skaitīt līdz 

desmit” un zīmējumā katram dzīvniekam piestiprināja atbilstošo numuru 

Grāmatu svētku ietvaros jau trešo gadu pēc kārtas Tilžas iedzīvotājiem tiek dota 

iespēja klātienē tikties ar diviem rakstniekiem. Tilžas vidusskolā notiek tikšanās ar 

jauniešu fantastikas grāmatu autoru Didzi Sedlenieku, bet bibliotēkā- ar grāmatas 

“Belašs jeb vilcienā lasāma grāmata” autoru Lauri Vanagu, viņš arī blogers TR Notārs.  

Uz tikšanos ar Didzi Sedlenieku ieradās apmēram 60 interesenti, autors stāsta par 

saviem darbiem, kā tie tapuši, atbild uz dažādajiem jautājumiem. Uz tikšanos ar Lauri 
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Vanagu ieradās apmēram 25 interesenti, klausījās viņa stāstījumu, uzdeva autoram 

dažādus jautājumus un saņēma atbildes. Abu pasākuma apmeklētāji apmierināti. 

Bibliotekāres gandarītas par to, ka Grāmatu svētki Tilžā izdevušies.  

 

                               

Grāmatu svētki Tilžā- 

 ar Didzi Sedlenieku                                       un                          Lauri Vanagu 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, šogad tās devīze “Draudzība ziemeļos”. Par šādu 

tēmu bibliotēkā atrodamas daudzas grāmatas. Saliekam somā grāmatas un dodamies uz 

Tilžas PII. Bibliotekārei līdzi nāk Pepija Garzeķe. Bērni skatās grāmatas, klausās 

grāmatu par ledus lācēnu Illi, skatās multfilmu “38 papagaiļi”. Bibliotēkā ciemojas 

Tilžas internātpamatskolas skolēni, lasa grāmatu “Mana laimīgā dzīve”, skatās 

multfilmu “Karlsons lido atkal”, pilda dažādus uzdevumus. Bibliotēkā ciemojas arī 

Tilžas vidusskolas 3. klases skolēni, lasa grāmatu “Mana laimīgā dzīve”, skatās 

multfilmu par Brālīti un Karlsonu, pilda dažādus uzdevumus. Visi bērni par 

piedalīšanos pasākumā saņem medaļas ar uzrakstu “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 

2015”. Bērniem patika šie pasākumi. 
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Vectilžas  pagasta bibliotēkā 

Bērni ir neiztrūkstoši bibliotēkas apmeklētāji pēcpusdienā, viņi ne tikai izmanto 

datorus, bet labprāt lasa bibliotēkā pieejamos bērnu žurnālus, pārlapo grāmatas, zīmē 

un krāso.   

Bērniem regulāri tiek organizēti dažādi pasākumi, izstādes. Rakstnieku, dzejnieku un 

tematiskās gadskārtu izstādes, lai bērni var vairāk uzzināt par ievērojamu cilvēku dzīvi. 

Bērniem ļoti patīk apskatīties kolekciju, rokdarbu, izstādes. Pasākumos izmantota  tiek 

latviešu folklora, enciklopēdijas un bērnu krāsainās bilžu grāmatiņas.  

 Ir izveidojusies tradīcija, ka  ,,Bibliotēku nedēļā” uz bibliotēku ciemos tiek aicināta 

1.klasīte.Šogad  bērni tika iepazīstināti ar bibliotēku, kā arī apskatīja bibliotēkā izliktās 

izstādes. Bērniem ļoti patika bērnu zīmējumu izstāde, ,,Ceļš no skolas līdz bibliotēkai”, 

kā arī grāmatiņu izstāde ,,Pasaku mežā”.  

  

Pasaku portālā www.pasakas.lv noklausījās pasaku, ,,Kāpēc saule un mēness dzīvo 

debesīs”. Priekš bērniem bija sagatavoti trīs uzdevumi.  Dažādām tautām, arī latviešu 

tautai, ir parunas un sakāmvārdi, kuros pieminēti dzīvnieki. Bērnu uzdevums bija 

sameklēt katram teicienam īsto dzīvnieku. Piemēram: Izsalcis kā – vilks, čakls kā – bite 

u.t.t. 

 ,,Pavasara puķītes” – iztrūkstošo burtu vietā jāieraksta vēl neizplaukušie burtiņi. 

,,Ņamm!” – laukā sarosījies zaļais, skat, ko viņš jau izaudzējis. Bērniem jāizdomā kā 

redīss nokļuva uz maizes. Jāskatās dotie attēli un jāsanumurē attēlus secīgi pēc kārtas. 

Bērni ar šiem uzdevumiem ļoti veiksmīgi tika galā.  

 Raiņa un Aspazijas gada zīmē. 1.klasītes bērni lasīja Raiņa dzejoļu grāmatiņu ,,Dzejoļi 

bērniem”. Promejot bērniem bibliotekāre uzdāvināja pa vienai skaistai dzejoļu 

grāmatiņai. 

 

http://www.pasakas.lv/
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Vectilžas bibliotēkā izveidojusies tradīcija – Ziemeļvalstu nedēļas laikā bērni tiek 

aicināti sanākt kopā, lai lasītu literārus darbus, fragmentus, lai ieklausītos cits citā, 

sarunātos, pārrunātu izlasīto, zīmētu pasaku varoņus.  Šogad 12. novembrī 1. -4.klases 

skolēni: kopā ar skolotāju Lilitu Jermacāni,  ciemojās Vectilžas bibliotēkā, lai lasītu 

norvēģu rakstnieces Marijas Parras fragmentu no grāmatas, ,,Vafeļu sirds”. Bērni 

aizrautīgi klausījās par labāko draudzeni Lēnu, par Mindu kura prot stāstīt stāstus un 

radīt omulīgu gaisotni u.c. piedzīvojumos. Lasījuma noslēgumā bērni saņēma arī 

krāsojamās lapas ar  vefeļu sirsniņu, bērniem bija jāizkrāso un jāizgriež.  Bērniem ļoti 

patika šis darbiņš, sanāca daudzkrāsainas vafeles, katram savādāka. Vajadzēja arī 

uzrakstīt draugam vai klasesbiedram kādu draudzīgu novēlējumu. 

,,Viktorīna par Lieldienām” 5. – 9. klašu skolēniem un ne tikai. Lieldienu viktorīnai 

bija sagatavoti dažādi jautājumi par Lieldienām. Uz galda bija uzlikta izstāde kas veltīta 

Lieldienām, bērniem un pieaugušajiem bija jāatrod atbildes uz viktorīnas uzdotajiem 

jautājumiem no šīm izstādē uzliktajām grāmatām. Bērni kā nu kurš, kurš šķirstīja un 

meklēja atbildes grāmatās, bet kuram likās, ka ātrāk atbildes atradīs internetā.  

        

 

Mazajiem bibliotēkas apmeklētājiem enciklopēdiju izstāde: ,,Enciklopēdija – tavs logs 

uz pasauli”. Šajās grāmatās katrs var atrast sev interesējošu tēmu, daba, reliģija, 

dzīvnieki, ģeogrāfija u.t.t. Enciklopēdijas var palīdzēt ātri atrast vajadzīgā termina 

skaidrojumu, sniedz īsu ieskatu kādā tēmā. Pieprasītākās enciklopēdijas ir par putniem, 

kukaiņiem, dzīvniekiem. 

Tiek rīkoti dažādi zīmējumu konkursi, viktorīnas:  ,,Lieldienu zaķis”, ,,2015.gads kazas 

gads. Uzzīmē kazu!” ,,Pavasari esi sveiks”, ,,Mana mīļākā grāmata”,  ,,Visskaistākie 

ziedi Tev, māmulīt!”, ,,Ceļš no skolas līdz bibliotēkai”, Uzzīmē dārzeni”, 13.septembrī 

– Tēva diena, ,,Uzzīmē tēti”, ,,Cik labi zinām par Vectilžu” u.c. 
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Rugāju novada bibliotēkas 

Lazdukalna bibliotēkā  gada laikā bērnu auditorijai notikuši 3 pasākumi un uzliktas 3 

literatūras izstādes Gaidītākais pasākums bērniem kā katru gadu, tā arī šogad bija Bērnu 

žūrijas 2014.noslēguma pasākums „Lasāmkoks”. Tika uzplaucēts simbolisks lasām 

koks, katrs Bērnu žūrijas eksperts izlasīja un iekāra lasāmkoka zarā puķi, uz kuras bija 

uzrakstīts kāds teiciens par grāmatām, kā cilvēku labākajiem draugiem. 

    1.- 2. klašu skolēni ārpusklases lasīšanas stundā iepazinās ar grāmatu sērijas 

Pasaules tautu pasakas “ Brīnumzeme” grāmatām. Bibliotekāre pastāstīja par pasakām, 

kā tās iedalās , tad bērnus iepazīstināja ar ‘Brīnumzeme” grāmatu sēriju, kad tā ir 

iznākusi un kādas grāmatas tajā ir izdotas. Bērniem bibliotekāre nolasīja priekšā 

lietuviešu pasaku par zvēriem un norvēģu brīnumpasaku. Nobeigumā visi noskatījās 

multfilmu pēc amerikāņu  tautas pasakas motīviem  

“ Kā brālītis trusītis uzvarēja lauvu” un cienājās ar saldumiem. 

 

    

 

Skujetnieku bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā nav skolas, tāpēc piedalīšanās 

,,Bērnu žūrijā’’ ir neefektīva-skolēni un bērni to dara Lazdukalna bibliotēkā, 

atsauksmes ir labas. Taču izstādes, dzejas pēcpusdienas un grāmatu apskati tiek rīkoti 

regulāri, sevišķi vasaras periodā, kad ir brīvdienas un bērnu un jauniešu pieplūdums 

bibliotēkā ir intensīvāks. Bērni veidoja izstādes paši-zīmējumu un fotogrāfiju. Ļoti lieli 

pasākumi nelielajā bibliotēkā nav iespējami, tāpēc vidējais pasākumu apmeklējumu 

skaits ir no7-10 bērniem. Vasarā tiek rīkotas pēcpusdienas laukā, svaigā gaisā un tiek 

apvienotas ar izklaidēm un rotaļām.  Ja 2014.gadā kopā ar 4.-9. klašu meitenēm un 

zēniem pārskatījām žurnālus ,,Sīrups’’ un mums izvērtās interesanta saruna par 

jaunākajiem notikumiem popmūzikā un par jauniešu modi, tad 2015.gadā pārlapojām 

,,Ilustrēto zinātni’’. Tā ka šī vecuma bērnu nav īpaši daudz, tad viktorīna mums 



25 
 

nesanāca, bet katrs skolēns izvēlējās kādu žurnālu un tad uzdeva biedriem jautājumu 

no sava numura. Vakars izvērtās jautrs un asprātīgs, jo arī nepareizo atbildi katrs gribēja 

pamatot pēc savas saprašanas, neņemot vērā zinātnisko viedokli. 

Jau  par ikgadēju pasākumu ir kļuvis bibliotēkas nedēļas ietvaros  pirms pāris gadiem 

iesāktais-bērni un skolēni tiek informēti par interneta iespējām, kas sniedzas tālāk par 

spēlēm-bezmaksas datu bāzu www.letonika.lv, www.lursoft.lv, vārdnīcu un 

enciklopēdiju izmantošana lietderīgāk. Mazliet nomainām nosaukumu un pievienojam 

jaunāko informāciju, saprotot, ka nekad nav bezvērtīgi vēl un vēl atgādināt par 

bezmaksas iespējam, ko sniedz internets un tehnoloģijas. 

Diskusija jauniešiem ,,Kas ir tas, kas man pietrūkst no Dzimtenes tur, svešumā.” 3 no 

šī cikla diskusijām, viena no skumīgākajām. Pietrūkst viss-pat uzskaitīt visu ir grūti. 

Jaunieši atzīmē, ka vienīgais kas viņiem tur ir atliku likām, tā ir neatkarības un brīvības 

sajūta, jo nauda to nodrošina. Tomēr tikai daži atzīst, ka tas ir galvenais. Pat puiši 

reizēm atzīst, ka sapņos sajūt mammas gatavoto pusdienu smaržu…  

 

                                           Daži no diskusijas dalībniekiem. 

  Fotoizstāde ,,Asteru zilganā miglā’’ .Pirms pāris gadiem bija izstāde par vētras Sava 

dzimtā ciemata apzināšana, iemīlēšana vēl vairāk-lūk, tāds bija izstādes mērķis un tas 

tika sasniegts. Tad nu 2015.gada izstāde turpināja tradīciju-jaunieši un bērni fotografēja 

savu ziedu dārzu, šoreiz tās bija asteres-nekronētās rudens ziedu karalienes! 

  Bērnu un jauniešu interešu izpēte notiek aptaujas veidā ar anketām, kā arī individuālās 

sarunās. Tajās jaunieši parasti pauž vēlmi par garāku darbalaiku bibliotēkai vakaros un 

lielāku preses izdevumu izvēli, bet prātīgākie jaunieši konkrēti nosauc tematus un 

http://www.letonika.lv/
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virzienus ,kas viņus interesē-astronomija, praktisku padomu grāmatas un jauniešu 

romāni. 

Tikaiņu bibliotēkā  no kopējā lietotāju skaita bērni ir 13, tāpēc darbs ar bērniem notiek 

individuāli. Arī apmeklējumu nevar nosaukt par regulāru. Biežāk bērni bibliotēku 

apmeklē sestdienās vai darbdienu vakarpusē un skolēnu brīvdienu laikā. Apmēram puse 

no tiem lieto tikai datorus, pārējie lasa arī grāmatas, pārsvarā mācībām nepieciešamo 

literatūru. Skolēniem mācu izmantot elektronisko katalogu un datu bāzes, lai paši varētu 

meklēt vajadzīgās grāmatas un informāciju. Uz bibliotēku atnāk arī mazie bērni, kuri 

vēl nelasa grāmatas, bet spēlējas bērnu istabā, zīmē, skatās bilžu grāmatas. Lasām 

priekšā pasaciņas. Bērnu istabā izlieku arī bērnu literatūras izstādes: 

Mārtiņdiena ,Draudzība Ziemeļvalstīs„...salīdzinājumā ar citām vietām Latvija ir dabas 

paradīze." -rakstniekam Mārim Rungulim – 65; Franču rakstniekam Antuānam de Sent-

Ekziperī – 115;  „Kas visu izteic bez mēles, Man saka – tā grāmata?”  Starptautiskajai 

bērnu grāmatu dienai veltīta literatūras izstāde. 

„Brīnumainajā pasaku pasaulē”-Pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam – 

210 

Rugāju novada bibliotēkā 

Bibliotēku nedēļa noritēja aizvadītā gada ievērojamākā notikuma Raiņa un Aspazijas 

jubilejas noskaņās. Lai bērni iepazītos ar bibliotēkas nedēļas nodarbību tēmu, 11. martā 

tika uzlikta literatūras izstāde, ar kuras palīdzību bērni iepazinās tuvāk ar Raiņa un 

Aspazijas darbiem. Bibliotēku nedēļas ietvaros bērni zīmējumos attēloja mīļāko Raiņa 

vai Aspazijas dzejoli. Noslēdzot bibliotēku nedēļu zīmējumi bija skatāmi bērnu lasītavā 

aprīlī un maijā. Kad zīmējumi tika pabeigti bērniem bija iespēja noskatīties animācijas 

filmas, kas veidotas no vairāk vai mazāk pazīstamiem autoru darbiem. Klašu kolektīvi, 

kuri piedalījās pasākumā minēja mīklas no Raiņa grāmatām. 

Lai Lieldienas padarītu krāšņākas, bērniem, kuri pēcpusdienas autobusu gaidot pavada 

bibliotēkā tika piedāvāts piedalīties lieldienu rotājumu gatavošanas radošajā 

darbnīcā. Nodarbības notika zaļajā ceturtdienā un tāpēc arī rotājumos dominējošā tēma 

bija zaļa.  Idejas bērni smēlās no grāmatām „Lieldienu rotājumi”, „Darbiņi veiklām 

rokām”, „Krāšņā ziedu pasaule”, „Romantiskas kartītes un rotājumi no papīra”, 

„Praktiskie darbi mazajiem”. 

Lai saglabātu dzimtās valodas tīrību bibliotēkā notika divi pasākumi- viktorīnas. 
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Viktorīnas pirmā kārta notika februārī un bija veltīta Starptautiskajai dzimtās valodas 

dienai. Viktorīnas pirmajā kārtā bija jātulko senvārdi. Viktorīnas otrajā kārtā, kas bija 

veltīta dzimtās valodas dienai skolēni piedaloties viktorīnā iepazinās ar latgaliešu 

valodas bagātīgo pūru. Pie neparastām izstādēm var pieskaitīt Līgo vainagu izstādi 

bērnu lasītavā-„Runā mans vainadziņš”. Bērni pirms jāņu laikā izstādei uz bibliotēku 

atnesa ziedu vainagus. Krāšņāko vainagu pinējas tika godalgotas.   

Vasara bērnus pulcina pagalmos, bet lietainās vai karstās dienās bērni labprāt pulcējās 

bibliotēkā. Uz nopietnām nodarbībām bērnus bija grūti pierunāt, tāpēc pieprasīti  bija 

spēļu turnīri. Bērnus aizrāva   Doble” spēļu turnīrs starp „mūsu sētas”  bērniem. 

Septembrī, dzejas dienu ietvaros tika uzlikts literatūras izstāžu cikls, kurā     viena 

izstāde bija veltīta Raiņa daiļradei, kas veltīta bērniem„ “Kas visu    izteic bez mēles, 

Man saka: tā grāmata”  Raiņa darbu varoņus bērni atveidoja plastikātā, piedaloties 

vizuālo plastikāta darbu konkursā  1-4 kl. bērniem „ Zirņa bērni ”Pēc Raiņa darbiem 

veidoto animācijas filmas bērni varēja noskatīties septembrī apmeklējot bibliotēku.  

 Bibliotēkā no 9. līdz 15. novembrim notika Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

aktivitātes. Šī gada nedēļas tēma bija “ Draudzība Ziemeļos” 1.-4. Klašu kolektīvi 

apmeklēja bibliotēku un izmantoja iespēju “draudzēties”. Bērni kopīgi skatījās 

multfilmu par Brālīti un Karlsonu, klausījās stāstiņu no latviešu autores M. Kļavas 

grāmatas “ Raibā vasara”  un fragmentu no norvēģu M. Parnas grāmatas “Vafeļu sirds”  

Kas ir draudzība? Draugs? Uz šādiem jautājumiem bērni kopīgi meklēja atbildes. Par 

vienu bērni vienojās vienprātīgi, ka draudzības pamatā ir saprašanas , simpātijas, 

uzticība un interešu kopība. Katra klase bildējās draudzības bildei un izgatavoja savu 

Ziemeļvalstu karogu virteni. 

Lai bērnos radītu interesi par grāmatām tiek uzliktas literatūras izstādes rakstniekiem- 

jubilāriem. Aprīlī bērni iepazinās ar pasaku vecmeistara Hansa Kristiana Andersena 

darbiem un dzīvi. Aprīlī literatūras izstādē          “ Bērnība, kura turpinās” bērni lasīja 

Runguļa grāmatas. Un bija pārsteigti ka grāmatas ir interesantas. Atzīmējot Zentas 

Ērgles 95. Dzimšanas dienu izstādē “ Zelta graudi bērnu literatūras apcirknī” bērniem 

bija iespēja iepazīties ar rakstnieces daiļradi.  

Viļakas novada bibliotēkas 
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Rekavas bibliotēkā   gada laikā bērniem un jauniešiem tika piedāvāta iespēja 

piedalīties dažādās aktivitātēs. Meistardarbnīca „Valentīndienas simbols - sirds”. No 

klūgas zariem tika izliekta sirds forma un dekorēta ar krāsainajiem diegiem un sizāli. 

Atsaucība nebija liela, 3 dalībnieces. 

 9.klases skolēniem bibliotēkā notika izglītojoša stunda- grāmatu apskats  par 

vēsturnieku Henrihu Strodu, „Vēsture nav ne atmiņas, ne pagātne, vēsture ir stāsts par 

pagātni, kura veidošanai tiek izmantotas atmiņas.”/G.Strenga/ 

  Bērnudārza bērni tika aicināti ekskursijā uz bibliotēku „Iepazīsti bibliotēku!” 5. - 

8.kl. skolēniem mini konkurss „Labākās idejas grāmatām piespēlē pati dzīve” par M. 

Runguļa daiļradi autora 65 gadu jubileju atzīmējot.   Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

“Draudzība Ziemeļos” ietvaros kopā ar  4.klases skolēniem rīta stundas laikā 

iepazinām  M. Parra “Vafeļu sirds” fragmentu. Pēc lasījuma skolēni rakstīja domrakstu 

par dzirdēto fragmentu un draudzību -9 dalībnieki 

 Latvijas valsts dzimšanas dienu gaidot notiek Auseklīšu izgatavošanas 

meistardarbnīca. Atsaucība neliela, trīs dalībnieces. 

Medņevas bibliotēkā  pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” bērniem ļoti 

pieprasīta ir multfilmu skatīšanās  

 

Decembrī bibliotēku apmeklēja Viduču pamatskolas 1.klases skolēni  kopā ar 

audzinātāju Māri Medni. Skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkas telpām,  lietošanas 

noteikumiem, pastāstīts par grāmatu dažādību, parādīts kuros plauktos  atrodas viņu 

vecumam atbilstošas grāmatas. Bērni apskatīja lielākā un mazākā formāta grāmatas. 

Noklausījās padomos, kā saglabāt grāmatu, lai tā vienmēr būtu kā jauna. Jau tajā pašā 

dienā  9 pirmklasnieki kļuva arī par bibliotēkas lasītājiem.  Izdevušās bija aktivitātes- 

tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Inesi Zanderi un Uldi Ausekli, ko atbalstīja 

VKKF. Skat. sadaļa 6. Veiksmīgākās lasīšanas aktivitātes 
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Viļakas novada Žīguru bibliotēkā visa gada garumā pateicoties sadarbībai ar skolām 

un pirmsskolas izglītības iestādi  notika daudz pasākumu bērniem. 

Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums ‘’Barikādes atmiņās’’; Rīta stundas 

dzejas lasījumi Žīguru bibliotēkā; 25. janvārī dzejniekam Fricim Bārdam - 135. 

Bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda iepazīstināja skolēnus ar dzejnieka biogrāfiju. 

Dzejas stundā dalībniekiem tika dots uzdevums atrast izvēlēto F. Bārdas dzejoli 

datubāzē www.letonika.lv un ierakstīt dzejolī trūkstošus vārdus. Visi skolēni brīnišķīgi 

tika galā ar šo uzdevumu. Kad pazudušie vārdi tika atrasti, bērni izteiksmīgi izlasīja 

gatavo dzejoli 

21. februārī bērni un jaunieši pulcējās Žīguru bibliotēkā, lai kopā piedalītos lukturu un 

svečturu darbnīcā. ’Sveču liesmās veroties’. Meteņbērnu ciemošanās bibliotēkā, kad 

bērnudārza audzēkņi Meteņdienā ar jautru mūziku un rotaļām tika sagaidīti bibliotēkā  

 

Pasakas lasīšana Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā2. aprīlī - Starptautiskajā 

bērnu grāmatu dienā, rīta stundā, Žīguru pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ 

Rūķīšu grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Anitu apmeklēja Žīguru bibliotēku, lai tuvāk 

iepazītos ar izcilu dāņu rakstnieku, vienu no pazīstamākajiem pasaku meistariem 

pasaulē H. K. Andersenu, kuram 2. aprīlī bibliotēka atzīmēja 210 gadu jubileju. 

Bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda iepazīstināja bērnus ar rakstnieka biogrāfiju 

un ar vienu no H. K. Andersena pasakām ‘’Īkstīte’’ 

Radošā darbnīca ‘’Lieldienu grozu darināšana’’ Žīguru bibliotēkā: Pavasaris un 

Lieldienas ir klāt! 4. aprīlī Žīguru bibliotēka piedāvāja saviem apmeklētājiem soli pa 

solim apgūt brīnišķīgu Lieldienu grozu darināšanu. Darbnīcu vadīja Žīguru 

pamatskolas 8. klases skolniece Ērika Ivanova. Procesā iesaistījās jaunākie bibliotēkas 

apmeklētāji – bērni un jaunieši. Tematiskā stunda ''Latvijas Brīvības svētki'-'5. 

maijā Žīguru bibliotēku apciemoja Žīguru pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Benitu 

Trošku, lai kopā uzzināt par notikumiem, kas norisinājās 25 gadus atpakaļ un kādi 

svētki ir 4 maijā. 

http://www.letonika.lv/
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Radošā meistardarbnīca ‘’Manai Māmiņai no Sirds’’ skolas vecuma bērniem. 

M. Runguļa grāmatu fragmentu  lasījumi PII ‘’Lācītis’’ vecākās grupas audzēkņiem. 

 

Jauno bērnu grāmatu apskats bibliotēkā; Starptautiskā bērnu aizsardzības diena 

Žīguru bibliotēkā-bērniem tika piedāvāts piedalīties zīmējumu radošajā darbnīcā 

‘’Dzīvo zaļi Žīguros’’.  Zīmējumos bērni izteica savas domas un piedāvāja idejas, kas 

pagastu varētu padarīt krāšņāku, zaļāku un skaistāku .Mazākie bērni kopā ar saviem 

vecākiem zīmēja uz asfalta ar krītiņiem. Zīmējumu izstāde bija apskatāmā bibliotēkā 

līdz 30. jūnijam. Kad roku pirkstiņi tika izkustināti, atnāca laiks paspēlēt kustību 

rotaļas. Visi kopā izspēlējam spēles ‘’Ķeršana ar bumbu’’, ‘’Mednieki un pīles’’, kā arī 

komandas spēles – ‘’Bumbas padošana rindās’’ un ‘’Bumbas padošana kolonnās’’. Vēl 

noskaidrojām, kura komanda visprecīzāk var trāpīt mērķī.  

Radošā darbnīca ‘’Jāņu ielīgošana’’; Viļakas novada svētki 2015 Žīguros Novada 

svētku apmeklētājiem, bibliotekā bija iespēja apskatīt foto izstādi "Viļakas novada 

pagasti". Bibliotēkas telpās bija piedāvāta Viļakas novada muzeja foto izstāde ar 

nosaukumu "Viļakas novads", kā arī apmeklētāji varēja uzzināt ar ko lepojas Susāju 

pagasts, apskatot foto izstādi. Neizpalika arī radošā darbnīca " Brīnumainās 

pārvērtības" (seju apgleznošana) pie bibliotēkas. Šo iespēju izmantoja kupls bērnu 

skaits. Gribētāju vidū apgleznot seju bija arī pieaugušie. Bērni ar pacietību stāvēja rindā 

lai pārvērstos par kādu no meža iemītniekiem. 

Radoša darbnīca ‘’Laiks uz skolu''-5. septembrī, bibliotēkā, kopā ar skolēniem 

gatavojām no  tualetes papīra rullīšiem un no stikla burciņām trauciņus zīmuļu vai 
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pildspalvu glabāšanai. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas lasījumi Žīguru bibliotēkā" 

Draudzība ziemeļos" ir Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas (9.-15.novembris) šī gada 

tēma. Vārdam ’’draudzība’’ nav izteiktas definīcijas. Katrs ar šo vārdu izprot kaut ko 

citu, bet tomēr kaut ko līdzīgu. Draudzība var pastāvēt starp diviem un vairāk 

cilvēkiem. Bet par draudzību to var saukt tikai tad, ja šie cilvēki, kas viens otru sauc 

par draugu, ir atklāti viens pret otru, neapceļ, nemānās, neaprunā viens otru, starp 

viņiem nepastāv sacensības, viņi ir vienoti .Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros 

Žīguru bibliotēkas vadītāja Anastasija Plačinda 12. novembrī Rīta stundā viesojās 

Žīguru pamatskolā pie 5. un 6. klašu skolēniem. Skolēniem tika demonstrēta draudzība 

Ziemeļvalstu bērnu grāmatās (izstāde). Pārrunājam par tādām grāmatām kā A. 

Lindgrēnes ‘’Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta’’, ‘’Brāļi Lauvassirdis’’, 

‘’Grāmata par Pepiju Garzēķi’’, U. Starka dzejoļi ‘’Diktators’’ un par citam 

interesantam grāmatām. Vēlāk tika lasīts fragments no Marjuna S. Šelnesas grāmatas 

"Raksti smiltīs". Pēc lasījuma skolēni dalījās domās par draudzības nozīmīgumu un to, 

ko gribētos no drauga sagaidīt, kā būt labam draugam. Turpinājumā sekoja radošā 

darbnīca – draudzības apļa izgatavošana. Ar šādiem apļiem skolēni varēs izrotāt savu 

klasi .Pēcpusdienā bibliotēkas vadītāja apmeklēja Žīguru pamatskolas pagarināto 

grupu. Bērniem tika piedāvāti divi lasījumi – pasakas. Pirmā pasaka ir Dzidras Rinkules 

– Zemzares ‘’Draudzības spēks’’ un otrā ir ‘’Pasaka par diviem rūķiem – Lielo Es un 

Mazo Es’’ no Baibas Apermanes stāstu krājuma ‘’Desmit pasakas par draudzību’’. Pēc 

lasījumiem ar maziem skolēniem tika pārrunāts par to, kā draugs nedrīkst rīkoties un 

kas ir draudzība.Katrs skolēns saņēma vafeļu sirsniņu un otrā pusē uzrakstīja sveicienu 

un labus vārdus savam draugam vai klasesbiedram. 

13. novembrī no rīta un pēcpusdienā bibliotēkas vadītāja apmeklēja Žīguru pirmsskolas 

iestādes ‘’Lācītis’’ mazo ‘’Lācēnu’’ grupiņu un vecāko ‘’Rūķīšu’’ grupiņu. Bērniem 

tika lasītas norvēģu tautas pasaka un latviešu pasakas. Kā apliecinājumu mazie 

bērnudārza audzēkņi saņēma krāsainās medaļas ar uzrakstu ‘’Žīguru bibliotēkas mazais 

draugs’’, bet lielākiem bērniem tika uzdāvinātas virtenes ar dažādu valstu karogiem, 

kas piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas projektā. Kopā aplūkojam katru karogu 

un sameklējām atbilstošās valstis globusā.  
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Patriotu nedēļa bibliotēkā -bibliotēkā bija apskatāma pastāvīga izstāde par Latviju. 

Telpas un logi bija svinīgi noformēti. 7. novembrī bibliotēkā pulcējās ģimenes ar 

bērniem lai kopā veidotu svētku lukturīšus no dzijas, papīra, krāsām, salvetēm. Katram 

sanāca savs īpašs lukturis. Gatavos lukturīšus bibliotēkas vadītāja iededzināja Lāčplēša 

dienā uz koka, kas aug pie bibliotēkas. Vēlu vakarā tas izskatījās iespaidīgi un skaisti. 

 

Ziemassvētku radošā darbnīca un Pateicības pēcpusdiena bibliotēkas 

apmeklētājiem, to apmeklēja ne tikai bērni, bet arī pieaugušie un pat ģimenes. Mēs ļoti 

jautri pavadījām laiku, gatavojot konfekšu eglītes. Dalībniekiem vajadzēja pašiem 

atnest konfektes un egļu virteni tādā krāsā, kādā viņiem gribās. Dažiem bērniem 

pietrūka konfekšu un tad viņi izmantoja dabas materiālus. Darbnīcas laikā mēs runājam 

par Ziemassvētku tradīcijām un ticējumiem, kā arī par to, kā katrs svin Ziemassvētkus. 

Kad eglītes bija pabeigtas, mēs ķeramies pie neparasto sniegpārsliņu gatavošanas. 

Pēc darbnīcas dalībniekus gaidīja svētku torte ar tēju un kafiju. Kopā ar 

bibliotēkas apmeklētājiem pie svētku galda pārrunājam par paveikto 2015. gadā un par 

iecerēm nākamajā gadā. Apmeklētājiem bija iespēja izteikt savus priekšlikumus un 

idejas sakarā ar bibliotēkas darbu. Kas patīk un kas nepatīk, ko gribētos vairāk un kādas 

idejas varam īstenot kopā. Savukārt bibliotēkas vadītāja pateicās visiem par atbalstu un 

par piedalīšanu visāda veida pasākumos un konkursos. 
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Kupravas pagasta bibliotēkā  lieli pasākumi bērniem  bibliotēkā nav bijuši, 

konkursos, kuri notika , līdzdalība ir ļoti minimāla. Sadarbības partneri bērnu , jauniešu 

jomā ir  pagasta pasākumu organizatore, ja viņiem pasākumu organizēšanā 

nepieciešama literatūra, tematiskie materiāli, dziesmu teksti, notis vai izdrukas. 

Lasīšanas aktivitātes notiek galvenokārt vasaras periodos, aktīvi tiek lasīta ieteicamā 

literatūra, lasa arī bibliotekāres  ieteikto, taču aktīvi lasošo bērnu paliek arvien mazāk. 

Jaunieši aktīvāk lasa no skolai vajadzīgā literatūras klāsta, dažreiz paņem lasīšanai ko 

izklaidējošu.  

Viļakas novada bibliotēkā, atzīmējot Māra Runguļa jubileju 21. maija rītā, gluži kā 

Sprīdīši, Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vidējās, vecākās un 

sagatavošanas grupas audzēkņi un skolotājas Guna, Lilija, Inese kopā ar bibliotekārēm 

Viju un Sandru devās neklātienes ceļojumā uz iemīļotā bērnu rakstnieka Māra Runguļa 

dzimto pilsētu Liepāju, pa ceļam apskatot ievērojamas vietas tepat Latvijā. 

Bibliotekāres bērniem atklāja interesantas vietas Siguldā, Latvijas Etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā, pilsētā ar dvēseli – Kuldīgā. Ceļojuma noslēgumā – nu tā, lai 

uzdevums nav grūts Māra Runguļa grāmatas “Māja, kas dūc” lasīšanas un mīklu 

minēšanas svētki. Smaidi, priecīgas bērnu sejas, zinātkāre un neskaitāmie “kāpēc” 

piepildīja šo dienu ar atziņu – kas gan var būt skaistāks par laiku, kad tiek izzināta 

pasaule. 

        

Savukārt ar 5. klases skolēniem un latviešu valodas un literatūras skolotāju Rasmu 

Vilkasti izstaigātas tika rakstnieka Māra Runguļa dzīves gaitas un iepazīts literārais 

devumu no pirmā dzejoļu krājuma “Rasas pilieni” (1979) līdz nupat iznākušajai mīklu 

pantu grāmatai. Bet kur sācies un kā veidojies nākamais latviešu bērnu rakstnieks, 

bibliotekāre Aija iepazīstināja ar Māra Runguļa bērnības atmiņu grāmatu “Turēt laiku 

aiz astes 

Ekskursijā pa bibliotēku ,,Bibliotēkas labirintus iepazīstot” skolas bērni tikās ar 

bibliotēkas darbiniekiem, iepazina bibliotēkas telpas un pakalpojumus. Bibliotēkas 
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lasītavā šķirstīja bērnu žurnālus un “grauza” sārtos burkānus. Bērnu stūrīti noklausījās 

pusdienu pasaciņu un ekskursijas beigās katrs dāvaniņā saņēma grāmatiņu un īpašu ar 

savu vārdu konfekti. 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Viļakas novada bibliotēkā sākās 9. novembra rīta 

stundā, lasot kopā ar Viļakas pamatskolas 2. klasi un skolotāju Inesi Rēvaldi norvēģu 

bērnu rakstnieces Marijas Parras grāmatas “Vafeļu sirds” fragmentus. 

Pēc izlasītā fragmenta bērni dalījās savos iespaidos, kā viņi prot pārsteigt un iepriecināt 

savus draugus. 

Sirsnīgi un patiesi, ar prieku bērni iesaistījās labu vārdu rakstīšanā viens otram uz 

atklātnes. Katram par piemiņu palika “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 2015” atklātnes 

ar labiem un mīļiem vārdiem, kurus izlasot diena noteikti sāksies ar smaidu. Ja dienai 

novēl “labudienu”, tad diena izklāj baltus dvieļus un ceļš ir viegli ejams… 

 

Upītes bibliotēkā pasākumi  tendēti uz Upītes puses cilvēku iesaistīšanu dažādās 

aktivitātēs, kas veicina: latgaliskās kultūras saglabāšanu, kopšanu, popularizēšanu un 

aktīvu kopā būšanu. Tā kā atsaucīgākie ir skolēni un bērni, tad aktivitātes galvenokārt 

norisinās bērnu un jauniešu vidū.  

2015. gadā  bija skatāmas izstādes : Annas Sakses 110 gadu jubilejai “Mežaroze un 

Rītavējš”., “Mēs Latvijai!” veltīta barikāžu aizstāvju atceres dienai, “ASPAZIJA” 

veltīta dzejnieces un sabiedriskās darbinieces 150 gadu jubilejai, “Pasaciņas” bērnu 

pasaku grāmatu izstāde veltīta Hansa Kristiana Andersena 210 gadu jubilejai.  

13.februārī – “Un es visiem savās rokās nesu sauli kā dāvanu”/I.Keiša/ Valentīndienai 

veltīts Ilzes Kešas eseju par mīlestību lasījums Upītes pamatskolas skolēnu izpildījumā. 

Ilzes Keišas esejas ar savdabīgi veidotiem, gariem teikumiem, kuros vārdi un domas 

virknējas netradicionāli, emocionāli un neatstāj lasītāju vienaldzīgu, bet aizskar 

vissmalkākās dvēseles stīgas. Pēc šī pasākuma vairāki pasākuma dalībnieki palūdza 

nokopēt esejas, kuras bija iepatikušās. Šis bija viens no emociju piepildītākajiem 

pasākumiem. Divkāršs prieks, ka šo eseju autore ir mūsu novadniece. 

2.aprīlī – Pasaku pēcpusdiena H. K. Andersena pasaku “Princese uz zirņa” un 

“Neglītais pīlēns” Upītes pamatskolas skolēnu lasījums. Viktorīna par H.K .Andersena 

pasakām. H.K. Andersena pasakas, vairāk vai mazāk, ir pazīstamas katram lasītājam, 

bet ne visi atceras pasaku autoru. Noskatījāmies animācijas  filmu “Sarkanās kurpītes”. 
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Šo animācijas filmiņu izvēlējos kopīgam skatījumam tādēļ, ka to ir veidojis Arnolds 

Burovs, kuram šogad arī ir liela jubileja. 

17. aprīlī – “Virtuālā pagātne – muzeju nākotne” skolēnu iepazīstināšana ar izglītojošo 

virtuālo spēli, kuras izveidošanā ir piedalījusies Rēzeknes Augstskolas zinātņu 

prorektore Ilga Šuplinska. Gribējās parādīt skolēniem virtuālās spēles, no kurām ir 

labums, un tas ir, ka spēlējot topi gudrāks un zinošāks. 

izstāde “Leļļu kino” veltīta Arnolda Burova 100 gadu jubilejai. Kopīgi noskatījāmies 

animācijas filmu “SiSi Dra”, ļoti aktuāla filmiņa No 8.maija – bērnu un skolēnu 

zīmējumu izstāde “Es savai māmiņai” veltīta Mātes dienai. Zīmējumu izstādei klāt 

bērnu literatūras izstāde veltīta Mātes dienai. 

 

No 15.maija – grāmatu izstāde “Māri Rungulim – 65” veltīta rakstnieka dzīves jubilejai. 

Prieks, ka Māra Runguļa grāmatas labi lasās un ir iecienītas arī mūsu bibliotēkā.  

30.jūnijā – Antuāna de Sent -Ekziperī 115 dzimšanas dienai veltīts pasākums “Mazais 

princis” . Kopā ar Upītes TN bērnu teātra pašdarbības pulciņu rādījām fragmentu no 

grāmatas “Mazais princis”. 

28.,30., 31.jūlijā – dalība leļļu šūdināšanas meistardarbnīcās, kopā ar leļļu mākslinieci 

Evitu Zālīti. 

22. 23.augustā – dalība “Upītes svātku” veiksmīgai norisei. Kopā ar Upītes TN bērnu 

pašdarbības teātra pulciņu rādījām Annas Brigaderes ludziņu “Maija un Paija”. Bijām 

koncerta – mūzikla vadītāji. 

No 13.septembra – Bērnu zīmējumu un literatūras izstāde “Muns tāta” veltīta Tēva 

dienai. Bērnu grāmatas ar dzejoļiem par tēvu, un bērnu sacerētie dzejoļi par tēvu. 

No 29.oktobra – grāmatu izstāde “Dainu tēvs”, un mākslinieku ilustrēto dainu izstāde 

veltīta Krišjāņa Barona 180 gadu jubilejai. 
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9. – 15.novembris – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros notika darbu : Marijas 

Parras “Vafeļu sirds” un Marjunas S.Šelnesas “Raksti smiltīs” lasījumi. Pirmsskolas 

bērniem rīta burziņš :rotaļas, spēles un iepazīšanās ar Pepiju veltījums Astrīdas 

Lindgrēnas grāmatas “Pepija Garzeķe” 70 gadu jubilejai. 

23.novembrī –  Luisa Kerola grāmatas “Alise breinumu zemie” latgaliski atvēršanas 

svētki. Grāmata ir iztulkota un šogad svinēja 150 gadu jubileju kopš tā ir pirmo reizi 

izdota. Sākumā tika lasīts sižets no grāmatas. Pēc tam notika pārrunas par izlasīto un 

tad sekoja dažādas spēles, kur varēja vinnēt dažādas balvas. Visi, kas bija ieradušies 

tika pie šīs  grāmatas. 

 

Baltinavas novada bibliotēka 

Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatām, 2015.gadā organizēti 4 bibliotēku un 

literatūru popularizējoši pasākumi, kuri notikuši veiksmīgi sadarbojoties ar pirmsskolas 

izglītības iestādi , Baltinavas vidusskolas un Baltinavas mūzikas un mākslas skolas 

bērniem. 

Pirmskolas iestāžu audzēkņiem priekšstats par bibliotēku rodas no ekskursijām uz 

bibliotēku Pasākumi 1.-4. klašu skolēniem: ekskursija 1. klasei uz bibliotēku, Dzejas 

dienas, lasījumi, grāmatu zīmējumu izstādes, rokdarbu izstādes, tematiskie pasākumi, 

pārrunas, animācijas filmiņu skatīšanās,   radošās darbnīcas u. c. Pasākumi 5.- 9.klašu 

skolēniem. Tematiskās stundas, pārrunas,  konkursi „Vai tu pazīsti savu novadu”, 

radošās darbnīcas, grāmatu izstādes,  Dzejas dienas. Unikālais lasīšanas veicināšanas 

projekts ”Bērnu/Jauniešu žūrija” + vecāku žūrija. Tas rada lielāku bērnu interesi lasīt, 

ja ģimenē lasa arī vecāki. Bibliotēkā lasa 20 eksperti+ 2 mammas. 

  Uzliekot literatūras izstāžu ciklus gadskārtu svētkiem – Lieldienām, Jāņiem, 

Ziemassvētkiem - vairākas literatūras izstādes adresētas arī bērniem un jauniešiem. 

Bibliotēkā tiek uzliktas bērnu auditorijai domātas izstādes: Mārtiņdienai „Mārtiņam 

gaili kāvu”,  Lieldienām ,,Karat, brāļi šūpolītes, ozoliņa kārtiņām: nāks māsiņa 

šūpoties, visas trejas Lieldieniņas.” , Līgo dienai „Līgo lauki, līgo pļavas”, „Baltā 

ziema” . Vairākas literatūras izstādes veltītas populāru bērnu rakstnieku jubilejām, 

piemēram : literatūras izstādes:  „Caur ziedu tēliem cilvēku dzīve” Annai Saksei – 110. 
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Bērniem ļoti patīk autores darbi, tāpēc izstādē izliktās grāmatas piesaistīja lielu 

uzmanību un bērni ņēma grāmatas un paši centās pārzīmēt ziedus. Bērniem vēl ļoti 

patika pasaka „Kā zaķīts brauca uz Rīgu pēc skābu kāpostu sēklām”. Vasarā tika uzlikta 

izstāde „Diži putni, sīki putni”, kad bērni kādu laiku bija sēdējuši pie datoriem, 

mēģināju viņus iesaistīt mazās aktivitātēs: par putniem tika sagatavota krustvārdu mīkla 

un iedota bērniem, lai atmin.  „Īsts tīņu rakstnieks” rakstnieka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Māra Runguļa jubilejai veltīta izstāde, jo rakstnieka darbi patīk skolēniem. Rungulis ir 

viens no retajiem un drosmīgajiem autoriem, kurš pievēršas pusaudžu tematikai Tāpat 

jūnijā, atsaucoties uz Starptautisko bērnu grāmatu dienu, tika noorganizēta Jauno 

grāmatu diena bērniem „Iepazīsti pasauli ar grāmatu”, kuras ietvaros bija uzlikta 

jaunumu izstāde, veikts jauno grāmatu apskats un pārrunas par grāmatu nozīmi bērnu 

redzesloka paplašināšanā.  

Februārī bija interneta drošības diena,  kuru apmeklēja bērni un jaunieši. „Atklāsim 

digitālo pasauli kopā un droši”. Pārrunās noskaidrojām, ko drīkst un ko nevajadzētu 

darīt internetā, lai pēc tam pašiem nav kauns. E- prasmju nedēļā jau trešo gadu uz 

iepazīšanos ar datoru nāk bērnudārza audzēkņi. 

 

Aprīli bibliotēku nedēļā, kuras tēma bija „Pastāvēs , kas pārvērtīsies”, bija veltīta 

Rainim un kopā ar skolēniem skatījāmies multiplikācijas filmu „Zelta zirgs”. 

Piedalījāmies  „Plašā apvāršna konkursā jaunajiem lasītājiem”, kuru organizēja Latvijas 

Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi Konkursa 

mērķis- aktualizēt Raiņa un Aspazijas darbus, idejas un dzīvesstāstus mūsdienu jauno 

lasītāju pieredzē. Pirmajā kārtā vērtējām darbus skolā, kopā 1. kārtā darbus bija 

iesnieguši 8 skolēni. Uz 2. Kārtu tika izvirzīta 8. Klases skolniece Megija Bukša. Otrajai 

kārtai bija jāizveido Raiņa un Aspazijas karogi un jāprezentē. Megija savus karogus 

veidoja kopā ar Egiju Ločmeli un abas tika izvirzītas uz 3. kārtu Rīgā.    



38 
 

Aprīlī bija bibliotēkas nedēļa ,,Grāmatu prieks apkārt pasaulei!” un 25.aprīlī notika 

lasīšanas veicināšanas stunda mazajiem lasītājiem ,,Mana mīļākā grāmata.” Bērnudārza 

bērni jau otro gadu nāca ar savām mīļākajām grāmatām, bet ja kuram tās nebija, tad ātri 

vien kāda no bibliotēkas krājumā atrastajām grāmatām kļuva vismīļākā. Mazie lasītāji 

izjusti un atraktīvi stāstīja par savām grāmatiņām. Pēc bērna izvēles lasījām arī citiem 

savu grāmatiņu fragmentus.  Pēc tam Izmantojot interneta adresi www.pasakas.net, lai 

noskatītos filmiņu "Kaķīša dzirnaviņas".   

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā notika rīta lasījums Baltinavas novada bērnudārzā, 

lasījām grāmatu „Leduslācēns Ille”. Pēc tam ar  bērniem pārrunājām par draudzību. 

Bērni labprāt stāstija par saviem draugiem. 

 

 

 

 

Dzejas dienas kā parasti tiek organizētas kopā ar skolu. 

 “Zīmē, līmē, veido” – pastāvīgi bibliotēkā tiek izliktas mākslas skolas audzēkņu darbu 

izstādes. Pagājušā gadā bija 5 mākslas skola skolēnu zīmējumu izstādes: Klusā daba, 

portreti, dzīvnieki u. c. 

 

5. Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķgrupām. 

Sadarbības vērtējums. 

 

Jebkura veiksmīga darba pamatā ir sadarbība. Sadarbība starp iestādēm, atsevišķiem 

cilvēkiem palīdz sasniegt izvirzītos mērķus un uzdevumus, sniedz gandarījuma sajūtu, 

ka darbs, ko darām kādam ir vajadzīgs 

Balvu CB bērnu literatūras nodaļai sadarbība ir izveidojusies ar 

http://www.pasakas.net/
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Balvu pamatskola 1.-6. klašu skolēni regulāri apmeklē bibliotēkas veidotos 

pasākumus 

Vislielākais paldies skolas ārpusklases darba  organizētājai 

skolotājai Nadeždai Bogdanovai, skolas bibliotekārei Rudītei 

Bukšai, visām klašu audzinātājām, kuras mūsu pasākumus 

novērtē un apmeklē 

Balvu Valsts ģimnāzija -7.-9. klašu kolektīvi apmeklē pasākumus bibliotēkā; 

bibliotēkas darbinieki aicināti uz informācijas stundām skolā 

-skolas dramatiskais kolektīvs iepriecināja bērnu žūrijas 

lasītājus ar saviem iestudējumiem 

- bibliotēkas darbinieki jau otro gadu tiek aicināti par žūrijas 

ekspertiem uz novada lasītprasmes konkursu 7.-8.klašu 

skolēniem. 2015. gada tēma A. Sakses “Pasakas par ziediem” 

Paldies skolas bibliotekārei Lūcijai Jermacānei, dramatiskā 

kolektīva vadītājai, skolotājai Aijai Dvinskai, mācību un 

ārpus klases darba organizētājām, skolotājām Inārai 

Konivālei un Dainai Mediniecei 

Rugāju novada vidusskola Izrāda interesi par informācijas stundām interneta 

izmantošanā bērniem 

 Paldies Rugāju novada vidusskolas sākumskolas metodiskā 

kabineta vadītājai Agitai Kukurānei 

Balvu Profesionālā un 

vispārizglītojoša vidusskola 

 

 

Bibliotēkas darbinieki aicināti uz informācijas stundu skolā 

 

Cerēsim, ka iesāktā sadarbība ar ārpusklases darba 

organizatori Gunitu Prokofjevu nostiprināsies 
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Stacijas pamatskola Ar prieku vienmēr atsaucas mūsu pasākumiem, šogad 

Grāmatu svētki 

Paldies skolas direktorei Rutai Bukšai 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pīlādzītis” un “Sienāzītis” 

 

 

 

Mazie audzēkņi kopā ar skolotājām regulāri apmeklē 

pasākumus bibliotēkā 

Vislielākā pateicība  audzinātājām: par interesi un atsaucību,- 

I.Svelpei ,I.Pauliņai I. Mārtužai, L.Baltajai ,D. Znotiņai, 

A.Saidānei, I.Voicišai, S. Savičai; A.Pušpurei,I.Skučai un 

“Sienāzītis” metodiķei V. Lielbārdei  

Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas Balvu 

filiālbibliotēka 

 

Izstāde- informācijas stunda “Punktiņraksti”- viss par to, kā 

lasa cilvēki, kuri neredz bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā. 

Paldies Balvu filiālbibliotēkas vadītājai Ilonai Laicāni par 

piedāvājumu 

Balvu novada laikraksts 

“Vaduguns” un laikraksts 

“Balvu novada ziņas” 

Atspoguļo aktivitātes, kas notiek bibliotēkā 

www.balvi.lv sabiedrisko 

attiecību speciālisti 

Vienmēr regulāri tiek ielikta aktuālākā informācija no 

bibliotēkas novada domes mājaslapā 

LNB BLC darbinieki Konsultācijas par dažādām aktivitātēm darbā ar bērniem. 

Paldies Silvijai Tretjakovai , Ilzei Čilipānei, Madarai Vīlipai  

Sarmītei Galsai u.c. 

Sadarbības partneri pārējās reģionu bibliotēkās , organizējot darbu ar bērniem. 

Bibliotēka Sadarbības partneri 

Baltinavas novada bibliotēka Pirmsskolas izglītības iestāde , Baltinavas vidusskolas un 

Baltinavas mūzikas un mākslas skolas bērniem. 

http://www.balvi.lv/
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Balvu novads  

Balvu pagasta bibliotēka Sadarbība ar skolu un bērnudārzu bibliotēkai nenotiek, jo 

pagastā tādu nav 

Bērzkalnes bibliotēka Pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji un audzēkņi 

Bērzpils bibliotēka Bērzpils vidusskola , pirmsskolas izglītības iestāde, Saieta 

nams, kopā noorganizēti pasākumi, kuros iesaistīti dažāda 

vecuma bērni. 

Briežuciema bibliotēka Balvu novada pašvaldība, Balvu CB, Briežuciema pagasta 

pārvalde 

Briežuciema pamatskola, NVO Saules svece, Briežuciema 

tautas nams ,Baltinavas Mākslas un mūzikas skola ,Novada 

bibliotēkas ,LNB Bērnu literatūras centrs 

Krišjāņu bibliotēka Bērzpils vidusskola Krišjāņu filiāle, īpaši  skolotāja I.Socka- 

Puisāne, kas bērnus regulāri ved uz bibliotēku, lai veicinātu 

lasīšanu, pirmsskolas izglītības iestāde- skolotāja S.Pauliņa. 

Kubulu bibliotēka Pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa”-tiek piedāvāta 

literatūra pasākumiem, Stacijas pamatskola- bibliotēka palīdz 

ieteicamās literatūras apguvē 

Lazdulejas bibliotēka Nav ne skolas ne pirmsskolas izglītības iestādes 

Tilžas bibliotēka Tilžas vidusskola, Tilžas internātpamatskola un Tilžas 

pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotājas, Balvu 

CB, novada bibliotēkas, LNB 

Vectilžas bibliotēka Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle 

Vīksnas bibliotēka Vīksnas pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde 

Rugāju novads Rugāju novada vidusskola, krīzes centrs „Rasas pērles” 

Lazdukalna bibliotēka Eglaines pamatskola 
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Rugāju novada bibliotēka Rugāju vidusskola, jauniešu iniciatīvu un interešu centrs 

Skujetnieku bibliotēka Nav skolas un nav pirmsskolas izglītības iestādes 

Tikaiņu bibliotēka Nav skolas un nav pirmsskolas izglītības iestādes 

Viļakas novads  

Kupravas bibliotēka Novada laikraksts ‘’Viļakas Novadā’’; pagasta kultūras darba 

organizatore. Skola likvidēta. 

Medņevas bibliotēka Pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, Viduču pamatskola 

Rekavas bibliotēka Rekavas vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde 

Vecumu bibliotēka Skola likvidēta. Sadarbība ar Borisovas Tautas namu, 

Vecumu pagasta pārvaldi 

Upītes bibliotēka Upītes pamatskola, Upītes Tautas nams, biedrība “Upītes 

jauniešu folkloras kopa, Upītes bērnu kapela 

Viļakas novada bibliotēka Viļakas skolas, pirmskolas izglītības iestāde “Namiņš”, 

Viļakas mūzikas un mākslas skola 

Žīguru bibliotēka Žīguru pamatskola un Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde 

‘’Lācītis’’, Žīguru Kultūras nams 

 

6. Veiksmīgākās lasīšanas aktivitātes 

 

2015. gada lasīšanas veicināšanas aktivitātes vairāk tika veltītas 

- Raiņa un Aspazijas dzīves un daiļrades iepazīšanai: izstādes, konkursi, dzejas stundas, 

dalība “Plašā apvāršņa “ konkursā, bibliotēkas nakts pasākumi, kas bija veltīti Raiņa un 

Aspazijas 150 jubilejas gadam 

- pasaku meistaram H. K. Andersenam šogad atzīmējām 210: literārās stundas, 

konkursi, izstādes, filmu pēcpusdienas, kas palīdzēja izzināt Andersena skaistās 

pasakas 

- K. Baronam -180 veltītas informācijas stundas, izstādes, konkursi 

- M. Rungulim- 65: izstādes, literārās stundas, grāmatu apskati 
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-gadskārtu svētku izzināšana, vairāk uzmanību pievēršot Lieldienām un 

Ziemassvētkiem- izstādes, konkursi ,radošās darbnīcas ,spēles ar mērķi uzzināt, 

pārbaudīt, nostiprināt zināšanas par latviešu tradīcijām 

-darbošanās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu- Jauniešu- Vecāku žūrija, kurā  

dalību ņēma 17 pagastu un 4 skolu bibliotēkas. Visvairāk lasīšanas ekspertu darbojās 

Balvu Centrālajā bibliotēkā- 185 un Balvu pamatskolā- 178 

-tikšanās ar rakstniekiem Grāmatu svētku ietvaros- Balvos, Stacijā Tilžā; ar VKKF 

atbalstu Medņevas bibliotēkā 

Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 

Tematiskās rīta stundas pirmsskolniekiem notiek regulāri. Pateicoties sadarbībai 

starp pirmsskolu skolotājām un bibliotekāriem, skolotāju ieinteresētībai un atsaucībai 

2015. gadā notika 12 reizes, kurās piedalījās 269 apmeklētāji, kā, piemēram 

“Iepazīstam ežus”, “Raibā sēņu pasaule”, “Pirmā tikšanās ar bibliotēku””, Ceļā uz 

Bērnu žūriju- 2015!”,”Ziemassvētkus gaidot ”,”Braila raksts”, kas notika sadarbībā ar 

Neredzīgo  bibliotēku;  “Grāmatu varoņi uz ekrāna” u.c. 

Visiem 111  apmeklētājiem ļoti patika rīta stunda : Raibā sēņu pasaule ,  jo interesanti 

bija aplūkot arī izstādi par sēnēm, bērni iesaistījās sarunās par rudeni un sēnēm, kādas 

sēnes pazīstam, kur vispār var atrast sēnes : nauda, cepumu formiņas, mēbeles, 

nosaukumi utt; klausījās dzejoļus, pasaku, mīklas, izvingrojām- kā sēne aug, krāsoja 

sēņu lapas, ko beigās izlikām izstādē pie sienas. Par  pamatu sarunai bija materiāli, kas 

izlikti izstādē ”Sēnes”.“ Pie jums bija jauki”, promejot teica skolotājas. Tas bija mūsu 

darba vislabākais novērtējums  

                   

Pārsteidzoši interesanta un pieprasīta izvērtās izstāde – informācijas stunda 

“Punktiņraksti”, - par to, kā lasa cilvēki, kuri neredz, kuru ar savu stāstījumu  

atdzīvināja kolēģe no Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiāles vadītāja Ilona Laicāne. 

Apmeklētāji iepazinās ar Braila rakstu, apskatīja grāmatas ko lasa redzīgi un cik bieza 

tāda pati grāmata ir neredzīgiem cilvēkiem, taustīja zāļu iepakojumu un, atklājot 

“punktiņu” rakstu, rakstīja savus vārdus Braila rakstā utt. Apmeklētāji bija gan 52 
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pirmsskolnieki, gan 40 skolēni, gan tika uzaicināti arī 12 kolēģi no pieaugušo nodaļas, 

pavisam kopā 104 .Pēc skolotājas ierosinājuma šī izstāde- informācija tiks piedāvāta 

arī citiem skolēniem 2016. gadā. 

Pateicoties labajai sadarbībai ar pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājām un 

abonementa vecāko bibliotekāri Inesi, izdevās noorganizēt 3 ikgadējās sapulces bērnu 

vecākiem savādākā vidē. Tā notika bibliotēkā, kur noklausoties savu bērnu sagatavoto 

koncertiņu, vecāki tika iepazīstināti arī ar iespējām, ko piedāvā bibliotēka ģimenēm ar 

bērniem: izejot ekskursijā pa visām bibliotēkas telpām. Pēc tam  vecāki un audzinātājas 

apsprieda sev aktuālos jautājumus, bet bērni pa to laiku jautri pavadīja laiku bērnu 

literatūras nodaļas atpūtas stūrītī, kur krāsoja, skatījās grāmatas, lika lego klučus, 

skatījās multenītes. 

Arī sociālā servisa 7 māmiņu klubiņa dalībnieces tika iepazīstinātas ar iespējām, ko 

piedāvā bibliotēka. 

6 literārās stundas šogad tika organizētas dažādām vecuma grupām, sākot no 

pirmsskolniekiem, skolniekiem, līdz pat kolēģiem bibliotēkā, kurās piedalījās 149 

apmeklētāji , tās bija veltītas Aspazijas dzīvei un daiļradei  un H. K. Andersena pasaku 

varoņiem. 

Atbalstot Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes, čaklākie bibliotēkas 

apmeklētāji varēja piedalīties literārajā un radošās darbošanās stundā “Draudzība. 

Draudzība? Draudzība!”, kur iepazinās ar ziemeļvalstu rakstnieku grāmatām, kurās 

stāstīts par draudzību, klausījās fragmentu lasījumus, izspēlēja draudzības spēli, varēja 

pafilozofēt: kas ir draugs? kas ir tas jaukākais, ja tev ir draugs? u.c. Noslēgumā visi 

dalībnieki piedalījās kladītes izgatavošanā, ko varēs uzdāvināt savam draugam. 

Kaut arī tas uzlika lielu atbildību, mēs jutāmies pagodināti, ka Balvi tika izvēlēti par 

vietu, kur notika “Plašā apvāršņa konkurss”, ko organizēja  Latvijas Nacionālā 

bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi lai, atzīmējot Raiņa 

un Aspazijas 150. jubileju, aktualizētu abu rakstnieku darbus, idejas un dzīvesstāstus 

mūsdienu jauno lasītāju pieredzē.  

“Pastāvēs kas pārvērtīsies” 10.aprīlī Balvu Kultūras un atpūtas centrā pulcējās vairāk 

nekā pussimts bērnu un jauniešu no visas Latgales, lai apliecinātu savas zināšanas un 

erudīciju par Raini un Aspaziju konkursā “Plašais apvārsnis”. Konkursa 2.kārtā Balvos 

katrs dalībnieks prezentēja pašu gatavotos Raiņa un Aspazijas karogus, kā arī izpildīja 

dažādus uzdevumus, kuros žūrija  no Rīgas  pārbaudīja zināšanas par mūsu tautas 

dižgaru darbiem un dzīvesgājumu. No Balvu reģiona piedalījās 17 dalībnieki, bet 
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ceļazīmes uz finālu Rīgā saņēma D.Ivdre, A.Prole no Balvu pamatskolas V. Servidova, 

A.Raibekaze no Balvu Valsts ģimnāzijas R.Ozoliņš no Rugājiem un E.  Ločmele un M. 

Bukša no Baltinavas. 

Prieks par tādiem bērniem, kas uzdrīkstas un skolotājiem, kas viņus ieinteresē un 

atbalsta! 

                               

Informācija par šo pasākumu izskanēja gan Balvu novada laikrakstā “Vaduguns”, gan 

arī Latgales TV . Vairāk informācijas var skatīt pielikumā  

Vaduguns.-2015.- 14. aprīlis 

 

Literatūras izstādes, kuras gribas pieminēt, kā izdevušās un interesi raisošas : 

“Lellīte labiņa, klausa uz vārdiņa”- izstādi ar Raiņa dzejoļiem par lellīti Lollīti ,  M. 

Stārastes lellītes zīmējumus, praktiska rakstura grāmatas, kā šūt lupatu, pirkstiņ lellītes, 

papildināja 26 lelles- visdažādākās –no īstām bērnības dienu lellēm līdz pat mūsdienu 

Bārbijām. 

              

“Gājēji uz Mēnesdārzu”- kopīga izstāde, kas tika veidota no bērnu literatūras nodaļas 

un pieaugušo nodaļas grāmatu fondiem un tika izlikta bibliotēkas zālē 

“Oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem- 2014”- uz vietas bija apskatāma visa 

bibliotēkā pieejamā oriģinālliteratūra, kas izdota 2014. gadā. 



46 
 

“Raibā sēņu pasaule”- literatūru veiksmīgi papildināja dažādas sēnes- pelējuma, 

formiņu, naudas, spēļu sēnes u.c. 

 

“Punktiņraksti….”- par to, kā lasa cilvēki, kuri neredz 

     

Novada laikraksta un TV redzeslokā nonācām ar Bērnu grāmatu nedēļas pasākumiem, 

kas notika arī citviet Latvijas bibliotēkās 

BĒRNU GRĀMATU NEDĒĻA 

1. – 7. jūnijs 

 

 

Ceļā uz Bērnu žūriju-2015! 

Pirmdiena - Krāsošanas diena 

Krāsojam pasaku varoņus 

Otrdiena - Ceļojumu diena “No Balviem līdz Balviem” 

Uzziņu stunda- ekskursija pa pilsētu kopā ar čaklākajiem bibliotēkas apmeklētājiem 

Trešdiena - Lasīšanas diena 

Lasītavā- mini konkurss: lasi no žurnāliem anekdotes, pastāsti citiem, smejamies kopā 

Abonementā- lasām kopā Bērnu žūrijas grāmatu 

Ceturtdiena - Filmu diena 

Grāmata un filma bibliotēkā 

Piektdiena - Grāmatu labošanas diena 

Paildzināsim grāmatas mūžu 

 

 

 

Vairāk informācijas var skatīt pielikumā no  Vaduguns.- 2015.- 5.jūnijs 
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Krāsošanas diena- atpazīstam un krāsojam pasaku varoņus! 

                

               Ceļojumu diena “No Balviem līdz Balviem” 

        

Pie  Balvu dižozola                                                Lāču dārzā 

              

Tikšanās ar rakstniekiem notika” Grāmatu svētki kopā ar Zvaigzni ABC” ietvaros. 

Balvos  pie saviem  mazajiem lasītājiem viesojās un sarunājās tādi brīnišķīgi bērnu 

grāmatu autori, kā Uldis Auseklis, Evija Gulbe un Andris Jansons. 

ULDIS AUSEKLIS-  Dzejnieks ar lielo burtu, kurš bija ļoti gaidīts. Pateicoties 

skolotāju atsaucībai, skolēni bija sagatavojuši 10 minūšu uzvedumu, kā runcis Francis 

ceļo pa Latviju: karte, īsts velosipēds, dzejoļi. Dzejnieks, neskatoties uz cienījamiem 

gadiem- ieinteresēts, emocionāls, lasa dzejoļus no galvas,  raksta arī pasakas, sarunājas 

ar bērniem, pieskaroties   gan Raiņa un Aspazijas bērnu dzejai, gan K. Skalbes “Kaķīša 

dzirnaviņām” Piedalījās 40 apmeklētāji. 

                            

                           Uldim Auseklim būs jauna pasaka! 
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Evija Gulbe- tikās ar  pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” sagatavošanas 

grupiņas bērniem. Bērni bija ļoti gatavojušies- KOKO un RIKO izspēlēja fragmentu no 

pasakām, dzejolīšus no Evijas grāmatām, ko skandēja  mūzikas pavadījumā. Evija lasīja 

fragmentu no KOKO un RIKO turpinājuma, izspēlēja spēles ar bērniem. Ļoti sirsnīgs 

un mīļš pasākums. Mīļš paldies 45 “sienāzīšiem” un Evijai! 

   

Kopā ar KOKO un RIKO                 un citiem lasītājiem no “Sienāzīša” 

Andris Jansons- un  viņa “Tūju pasaka” ciemojās pie saviem 40 lasītājiem Balvu 

pamatskolā un Stacijas pamatskolā. Skolēni bija sagatavojuši jautājumus ar kuriem 

autors lieliski tika galā un sniedza atbildes. Autors kopā ar bērniem izspēlēja burtu spēli, 

labprāt sniedza autogrāfus un fotografējās un apsolīja, ka viņa pasakai būs arī 

turpinājums. Gaidīsim! 

            

Beidzoties sarunai visi pacietīgi gaida rakstnieka autogrāfu 

“Sarunas par grāmatām” ir darba forma , kurā mēģinām iepazīstināt bērnus un 

pusaudžus ar jaunāko literatūru bibliotēkā atbilstoši viņu vecumam, radīt interesi, 

iesaistīt viņus sarunās. Šogad tādas sarunas  notika 8 reizes, kurās piedalījās 142 

dalībnieki. Pasākums vislabāk liekas izdevies tad, kad  klausītāji vēlāk ierodas 

bibliotēkā pēc konkrētas grāmatas, kura viņu ieinteresējusi pēc bibliotekāres stāstījuma. 
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Bibliotēkas iepazīšanas 7 ekskursijās “Iepazīsti bibliotēku un kļūsti tās lasītājs!” 

piedalījās 105 apmeklētāji. Vislielāko uzmanību pievēršam 1. klašu skolēniem, kuri jau 

ir iemācījušies lasīt, bet varbūt vēl nav atraduši ceļu uz bibliotēku 

Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā jau 4. gadu dzīvo “grāmatu 

rūķis”, kurš visa gada garumā seko līdzi lasītājiem, lai noteiktu, kurš ir čaklākais, kurš 

visvairāk izlasījis grāmatu un žurnālu, visvairāk apmeklējis bibliotēku. Pašiem 

mazākajiem čaklākajiem lasītājiem, kuri vēl tic brīnumam, rūķis sūta vēstules un 

saldumus, visu čaklāko lasītāju vārdi parādās bibliotēkas www.balvurcb.lv- bērniem- 

Grāmatu lasītāju Top 10, Žurnālu lasītāju TOP 10; čaklākie lasītāji ,novada domes 

mājaslapās, uz informācijas stendiem bibliotēkā. 

                 

Viļakas novada Medņevas bibliotēka 

    

2015.gadā realizēja Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītu projektu „Mazā lasītāja 

tikšanās ar dzejnieku”.  

Aprīlī Medņevas Tautas namā notika tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi. Pasākumā 

piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vecākās grupiņas audzēkņi un 

Viduču pamatskolas skolēni no 1. līdz 6.klasei, pavisam 70 klausītāji. Skolēni  bija 

sagatavojuši arī priekšnesumu. Tika dziedātas dziesmas, 4.klases skolēni skaitīja 

dzejoli „Burtu tārpiņš”. 2.klases meitenes stāstīja  fragmentu no pasaku grāmatas „Māsa 

http://www.balvurcb.lv-/
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un brālis”. Dzejnieci ir uzrunājušas šīs grāmatas mākslinieka ilustrācijas  un viņa ir 

uzrakstījusi arī dzejoļu grāmatiņu ar tādu pašu nosaukumu. 

Inese Zandere lasīja  dzejoļus un stāstīja, ka grāmatiņas „Limonāde” dzejoļi pie viņas 

ir atnākuši miegā. Bērniem  ļoti patika dzejnieces  stāstītā pasaka par zeķīti, cimdiņu, 

lakatiņu un spilventiņu, ko viņa bija stāstījusi savam dēlam , kad viņš triju gadu vecumā 

bija ārstējies slimnīcā. 

Pasākums izvērtās ļoti jauks, bērni ar interesi klausījās dzejnieces stāstītajā un atbildēja 

uz uzdotajiem jautājumiem, kā arī paši uzdeva jautājumus dzejniecei. 

    

Un atkal viss vienā laikā- 

Zied ķirši un ievas ,un ābeles, 

Un Dievs ar zaļiem krītiņiem 

raksta uz zemes tāfeles… /U. Auseklis/ 

Maijā Medņevas tautas namā ciemojās viens no populārākajiem bērnu autoriem  – 

Uldis Auseklis. Pasākuma apmeklētāji bija Viduču pamatskolas 1. – 6.klases skolēni 

un pirmsskolas izglītības iestādes vecākās grupiņas bērni. 3.klases skolēni bija 

iemācījušies un skaitīja U. Ausekļa dzejoļus par Runci Franci un minci Munci, par 

pulksteni, kurš bonbongas dala, par  kaķi, kurš ada zeķes zaķim u.c., tika dziedātas arī 

dziesmas.  

Dzejnieks pastāstīja par savu bērnību, kas pagājusi Ļaudonas pagasta „Kalnsētās”, par 

to, ka jau daudzus gadus brauc uz Šķilbēniem, kur sēj un stāda dārzu. Visus savus 

dzejoļus U. Auseklis skaitīja no galvas, arī bērniem vajadzēja skaitīt līdzi. Pasākuma 

beigās tika uzdoti jautājumi un saņemtas arī atbildes. 
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Viļakas novada Žīguru bibliotēkā 

27. martā, atzīmējot Aspazijas 150 gadu jubileju, Žīguru pamatskolas 5. - 6. klases 

skolēni, apmeklējot Žīguru bibliotēku, literārajā stundā iepazinās ar dzejnieces 

biogrāfiju, dzīvi, lugām un dzejoļu krājumiem. Dzejā Aspazija bija romantiķe. Pirmais 

krājums, kas iznācis 1897. gadā bija ‘’Sarkanās puķes’’. Skolēniem bija iespēja 

noskatīties dzejas video ‘’Laime’’. Aspazijas otrajā dzejoļu krājumā ‘’Dvēseles 

krēsla’’, kas iznācis 1901. gadā ir skumji un drūmi motīvi, kas stāsta par izpostīto puķu 

dārzu un vītušām nākotnes sapņu rozēm. Skolēnu uzmanībai tika demonstrēts video ar 

dzejoli ‘’Sapnis’’. Tālāk sekoja dzejoļu krājumi ‘’Saulains stūrītis’’ (1910) un ‘’Ziedu 

klēpis’’ (1911). Skolēni skatījās video ar dzejoļiem ‘’Par pumpurīti un lapām’’ un 

‘’Mēnessnakts’’. Kopā ar skolēniem pārrunājam arī par tādiem dzejoļu krājumiem kā 

‘’Izplesti spārni’’ (1920); ‘’Raganu nakts’’ (1923); ‘’Trejkrāsaina saule’’ (1926), 

‘’Asteru laikā’’ (1927). Tika demonstrēti video ar dzejoļiem ‘’Vienu pašu!’’; ‘’Maija 

lietutiņš’’; ‘’Visjaukākais sapnis’’ un ‘’Mēness starus stīgo’’. 
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           Kā katru gadu Žīguru bibliotēka kopā ar Žīguru pamatskolu organizē Dzejas 

dienas. Latvijā 2015. gads pasludināts par Raiņa un Aspazijas gadu, kā arī UNESCO 

iekļāvis dzejnieku dzimšanas dienas starptautiskajā svinamo dienu sarakstā. 

           Šogad Raiņa dzimšanas dienai īpaša nozīme – šīs Dzejas dienas var uzskatīt par 

sava veida kulmināciju Aspazijas un Raiņa gadam, jo tieši pirms 50 gadiem tika uzcelts 

Raiņa piemineklis Esplanādē, bet gadu vēlāk sākās Dzejas dienu tradīcija. 

          22. septembrī Žīguru bibliotēku apmeklēja 1. – 4. klašu skolēni, kuriem bija 

piedāvāts noskatīties animācijas filmas ar Raiņa dzejoļiem „Mākonītis un Mākonīte’’, 

„Saule un Mēness’’ un „Zelta sietiņš’’ un Aspazijas dzeju ‘’Sēd uz sliekšņa 

pasaciņa’’.  

          Pēc animācijas filmu noskatīšanās skolēniem bija sagatavots neliels praktisks 

darbiņš  „Neparasta dzejošanas metode’’. Katram skolēnam tika sagatavots viens 

Raiņa dzejolis, kurā pavisam „nejauši” pazuduši daži vārdiņi. Daļu no dzejoļa teksta 

vajadzēja uzrakstīt vārdiem, daļu - aizstāt ar attēliem, simboliem vai zīmējumiem. Bērni 

izmantoja visu savu radošumu un mākslu. Darbi sanāca ļoti krāsaini un interesanti. 

Pārsteidza bērnu iztēle, jo pilnīgi visi skolēni tika galā ar uzdevumu un katram no 

viņiem sanāca savs neparastais dzejolis. Darbiņi bija apskatāmi Žīguru bibliotēkā līdz 

mēneša beigām. Saņemot rudens vitamīnus un grāmatzīmi atmiņai, bērni devās atpakaļ 

uz skolu. 

          Tās pašas dienas pēcpusdienā bibliotēku apmeklēja mazie bibliotēkas kaimiņi – 

Žīguru Pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ vecākās grupiņas audzēkņi. 

Bibliotēkas vadītāja pastāstīja mazajiem draugiem par Dzejas dienu tradīcijām un par 

dižo dzejnieku jubilejām. Bērni ar lielu interesi skatījās animāciju ar Raiņa dzeju, jo 

daži no viņiem gatavojas dzejas runātāju konkursam, kas notika jau oktobrī.  

          Savukārt 23. septembrī Žīguru pamatskolā notika dzejas pēcpusdiena 5. – 7. 

klašu skolēniem. Vecāko klašu skolēniem bija iespēja piedalīties „Dzejas sacīkstēs’’. 

7. klasei sacīkstes nebija nekas jauns un neparasts, jo literatūras stundās viņi šādās 

sacīkstēs jau bija piedalījušies, bet 5. – 6. klase bija nedaudz pārbijušies. Beigās visi 

skolēni tika galā ar uzdevumu un uzvarēja draudzība. Lai nedaudz izkustētos, pēc 

dzejas lasīšanas skolēniem tika piedāvāta kustību rotaļa ar dziesmu „Zelta sietiņš’’. 

Skolotājas Sanitas Orlovskas pavadībā bērni ar kustībām ritmiski attēloja dziesmas 

tekstu. 
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Visi video un audio materiāli tika ņemti no interneta vietnes http://www.youtube.com  

 

 

 

Dzejas daiļrunātāju konkurss Žīguros 

Jau piekto gadu pēc kārtas Žīguru bibliotēka sadarbībā ar Žīguru kultūras namu 

rīko dzejas daiļrunātāju konkursu. Šogad konkurss bija veltīts J. Raiņa un Aspazijas 

150 gadu jubilejai. 9. oktobrī Žīguru kultūras namā pulcējās mazi un ne tik mazi 

daiļrunātāji. Te bija bērni no Žīguru Pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Lācītis’’ un no 

Žīguru pamatskolas 1.-6. klašu skolēni. Viņus sagaidīja meitiņa Ritiņa (Anastasija 

Plačinda) kopā ar lellīti Lolīti. Bērni konkursam bija sagatavojuši Jāņa Raiņa dzejoļus. 

Krišjānim Baronam 180 veltīts pasākums Žīguru pamatskolā ''Ietin tautasdziesmu 

kamolā''. 

Šogad Dainu tēvam Krišjānim Baronam apritētu 180 gadi. Mūža lielāko daļu K. Barons 

veltījis latviešu tautasdziesmām - to vākšanai un kārtošanai. „Dainu tēvs”- šis 

apzīmējums ir pirmais, kas nāk prātā ikvienam – gan lielam, gan mazam tautasdziesmu 

lasītājam, kad tiek skandēts Krišjāņa Barona vārds. Tautasdziesmās, tāpat kā tautiskā 

jostā, slēpjas dzīves gudrība, skaidrība un mīlestība. 

Tāpēc 3.novembris Žīguru pamatskolā bija svētku diena, kas skolas telpās pulcēja gan 

Žīguru pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” mazos draugus, gan skolas 1.-6.klašu 

skolēnus uz pasākumu „Ietin tautasdziesmu kamolā!”, lai visi kopā izdziedātu, izdejotu 

un izgleznotu tautasdziesmas. 

Baltinavas bibliotēkas vadītāja kā veiksmes stāstu 2015. gadā min: Liels pārsteigums 

http://www.youtube.com/
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bija zvans  no Latvijas Televīzijas,  kur projekta ietvaros pēc Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijas pasūtījuma,  Baltinavas novada bibliotēka tika izraudzīta starp tām 

97 Latvijas bibliotēkām, kur ir plānots filmēt apsveikuma klipu ,kas veltīts Latvijas 97. 

proklamēšanas gadadienai. Lai gan bija brīvdienas un atbilde bija jādod divu stundu 

laikā, tomēr saņēmu ļoti lielu atbalstu no audzinātājas Irēnas Kašas, kura nekavējoties 

deva atbildi, kuri bērni varētu lasīt un kurš būtu labākais. 

 

7.  Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā. Vajadzības. 

 

N. 

p.k 

Norises vieta, laiks Organizētā

js 

Pasākuma 

nosaukums 

Dalībnieki 

1. 28. februāris  

Ķīpsala, Rīga 

LNB BLC Lasīšanas veicināšanas 

programmas “Bērnu- 

Jauniešu- Vecāku 

žūrijas 2014”Lielie 

lasīšanas svētki. 

Inese Supe 

Svētku dalībniekus – 

ap 800 bērnu un 

pieaugušo, kuri 

pārstāv bibliotēkas no 

visas Latvijas – 

priecēja aktieri un 

mūziķi, tostarp 

populārā grupa 

"Triānas Parks". 

Vienlaikus tā bija 

iespēja iepazīt un 

uzklausīt rakstniekus, 

tulkotājus, 
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māksliniekus un 

izdevējus. 

2. 2015. gada februāris Rugāji Lekcija- seminārs “ Kā 

izprast jebkura tipa 

cilvēkus” . 

Rugāju novada bibliotēku 

darbinieki. 

3. 17.04. 

Latvijas Mākslas 

akadēmijā 

Latvijas 

Bērnu un 

jaunatnes 

literatūras 

padome, 

LNB 

Konference bērnu 

literatūras un 

bibliotēku 

speciālistiem ”Saule 

pati bērnu vada. 

Rainis. Aspazija. 

Savas debestiņas” 

Ieguvu ļoti labu 

Ligita Pušpure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un vērtīgu informāciju 

par visu bērnu 

literatūru kopumā 

2014. gadā, uzstājās 

pieredzējuši lektori, kā 

I.Stikāne, 

J.Petrašķevičs u.c. 

4. 16.06. 

Cēsu novads, 

Priekuļi 

Balvu 

Centrālā 

bibliotēka 

Kultūrvēsturiskās 

studijas uz Cēsīm un 

Priekuļiem 

Visu reģiona bibliotēku 

darbinieki 

 

5. 11.-12.07. 

Rīga, Cēsis, Lotes 

zeme Igaunijā 

LNB, BLC Brauciens uz Igauniju. 

Maršrutā Rīga- Cēsis, 

Cēsu zinātnes centrs 

Z(in)OO, Cēsu CB, 

Valga, Lotes zeme 

Igaunijā. 

Ligita 

Pušpure 
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Ļoti , ļoti patika pilnīgi 

viss: kolēģi, brauciens, 

organizācija. 

PALDIES par 

uzaicinājumu! 

6. 24.09. 

Ludzas Galvenajā 

bibliotēkā 

Ludzas 

galvenā 

bibliotēka, 

Bibliotekā

ru biedrība 

Latgales novada 

bibliotēku darbinieku 

konference 

Ligita Pušpure-Balvu CB 

Silvija Apare- Briežuciems 

Māra Melne- Vīksna 

Bija interesanti 

paklausīties kolēģu 

pieredzē no citiem 

Latgales novadiem u. 

C. informācija 

7. 09.10. 

Ziemeļu Ministru 

padomes birojā 

Ziemeļu 

Ministru 

padomes 

birojs 

Latvijā 

Informatīvā tikšanās 

par Ziemeļvalstu 

Bibliotēku nedēļu. 

Evita Arule- Balvu CB 

Seminārā biju pirmo 

reizi un visa 

informācija bija jauna 

un aizraujoša. Visiem 

iesaku izmantot 

iespējas pilnveidot 

savas zināšanas un 

bagātināties no citu 

pieredzes. 

8. 13.10. LNB LNB,  

Latvijas 

bibliotekār

u biedrība 

Latvijas bibliotekāru 

17. konference 

Ligita Pušpure 

Jauna pieredze bija 

ideju tirgus- kurā 
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piedalījos ar 

pašgatavotajām 

spēlēm “Mana pilsēta 

Balvi”, “Mana 

Latvija”, “Literārais 

cirks” kuras izmantoju 

darbā ar bērniem un 

kas izraisīja interesi no 

apmeklētāju puses. 

9. 11.11.-09.12. 

pie sava datora 

KISC Vebināru cikls par 

aktuālajiem 

informācijas resursiem 

un e-pakalpojumu 

iespējām. 

Inese Supe 

Evita Arule 

Ligita Pušpure 

Iespēja noklausīties 

informāciju attālināti 

un vēl iegūt 

apliecinājumu ir 

vērtējama pozitīvi! 

10. 19.09.,24.10.,14.11.,

28.11,5.12. 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Balvu 

Centrālā 

bibliotēka, 

atbalsta 

VKKF, 

Balvu 

novada 

dome 

Ziemeļlatgales 

kultūras un izglītības 

darbiniekiem ”Rainis 

un Aspazija” 

Evita Arule, Ligita Pušpure_ 

Balvu CB, Silvija Apare- 

Briežuciems, Anita Magina, 

Evita Sproģe- Rugāju novada 

bibliotēka, Anastasija Plačinda 

Žīguru bibliotēka 

 

 

 

 

Iespēja iegūt 

informāciju par šim 

personībām no 

savādāka skatupunkta. 

Pozitīvi, ka tas 

iespējams tepat uz 

vietas 
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 2015. gada 17. aprīlī 

Viļakas kultūras 

namā 

  Apmācības kursi – " 

Speciālo zināšanu 

apguve bērnu tiesību 

aizsardzības jomā" 8 

stundu apjomā. 

Anastasija Plačinda 

Žīguru  bibliotēka 

 2015. gada 24. aprīlī   Pārgājiens-ekskursija 

Viļakas novada 

bibliotēka –  senlietu 

kolekcija  muzejs 

‘’Cīrulīši’’. 

Viļakas novada bibliotēku 

darbinieki 

 2015. gada 11. jūnijā  Kultūrvēsturiskās 

studijas brauciens pa 

Latgali. Ludza – 

Zilupe – Krāslava - 

Aglona. Latgales 

kultūras un pieminekļu 

iepazīšana.  

 

Viļakas novada bibliotēku 

darbinieki 

 2015. gada 13. 

augustā 

 Kultūrvēsturiskās 

studijas brauciens pa 

Ziemeļvidzemi. 

Valmiera – Rūjiena – 

Valka - Valga. 

Ziemeļvidzemes 

kultūras un pieminekļu 

iepazīšana. Rūjienas 

bibliotēkas 

apmeklējums. 

Viļakas novada bibliotēku 

darbinieki 

 2015. gada 6. 

novembrī Viļakas 

novada Šķilbēnu 

pagasta Upītē 

 Viļakas novada 

bibliotēku darbinieku 

seminārs. Rekavas 

bibliotēkas 

apmeklējums; 

Viļakas novada bibliotēku 

darbinieki 
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Brieksīnes kapi pie 

Ontona Slišāna 

pieminekļa; Upītes 

pamatskolas, Tautas 

nama, Upītes parka, 

ābeļdārza 

apmeklējums; Upītes 

bibliotēkas iepazīšana; 

Ontona Slišāna 

kultūrvēstures muzeja 

apmeklējums.   

11. Rīga  Profesionālās 

kompetences 

pilnveides programma 

“Literāru pasākumu 

veidošana, pielietojot 

improvizācijas spēļu 

metodiku”  

 

Anita Kokoreviča- Rekavas 

pagasta bibliotēka 

 

Ikdienā strādājot ar bērniem, jāprot iet līdzi laikam, lai savu bibliotēkas lietotāju prastu 

ieinteresēt par lasīšanu, grāmatām, bibliotēku kā vietu, kur var interesanti un lietderīgi 

pavadīt laiku, tādēļ bibliotēkas darbiniekiem ir visu laiku jāizglītojas, apmeklējot 

kursus savā specializācijā- tieši darbā ar bērniem un jauniešiem. 

8.Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi. 

 

Balvu Centrālajā bibliotēkā 

 Bibliotēkas iekšējo kārtības noteikumu neievērošana: 

Pavirši izturas pret bibliotēkas inventāru, grāmatām, žurnāliem, galda spēlēm, datoriem 

, nereaģē uz bibliotekāres aizrādījumiem, trokšņo, lauž bibliotēkas inventāru, piemēslo 
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telpas, aizskar un izsmej mazākos bērnus. Viens no risinājumiem varētu viņus vairāk 

noslogot ar dažādām aktivitātēm 

Neiecietība, agresivitāte savā starpā 

Mūsdienās bērni labprāt laiku pavada pie viedtālruņa, planšetes vai datora. Tas atstāj 

redzamas sekas, ko var novērot ikdienas darbā ar bērniem. Bērni neprot spēlē 

piekāpties, ātri uzvelkas ir neiecietīgi, agresīvi viens pret otru, pret pieaugušo. Savus 

konfliktus nevis izrunā, bet risina ar dūrēm. Nestāsta vecākiem patiesību par to, kur 

atrodas, bieži kavē pulciņus, jo labāk laiku pavada bibliotēkā pie datora. Pavirši izturas 

pret savām mantām, regulāri atstāj savas drēbes, somas, mobilos telefonus, paši pat 

nenojauš un nemeklē pazudušās lietas, kamēr nāk vecāki un jautā mums. lai savu 

enerģiju izliek pozitīvās nodarbēs. 

Liela daļa bērnu savukārt ir ļoti noslogoti ārpusskolas nodarbībās mūzikas, mākslas, 

sporta skolās, ka viņiem atliek maz laika lasīšanai un bibliotēkas apmeklējumiem 

 Tomēr bibliotekārs, kuram jāapkalpo lasītāji, jāuzmana interneta telpa, jāgatavojas 

pasākumiem, nevar pietiekoši daudz uzmanības veltīt bērniem, kuri traucē citus 

apmeklētājus un mūsu darbu. Darba procesa traucētāju izraidīšana no bibliotēkas 

neatrisina cēloni, bet šī brīža problēmu. Cēlonis ir jārisina ģimenē, kur būtu jāieaudzina 

pieklājība, uzvedība, atbildība, cieņa un saskarsme. 

Lielie parādnieki 

Tie galvenokārt ir bērnu vecāki un pieaugušie, kuri uzskata, ka viņiem ir tiesības 

iespieddarbus neatgriezt, neskatoties uz atgādinājumiem, vēstulēm, zvaniem. Jo lielāks 

parādnieks, jo grūtāk ar viņiem strādāt. 

 

Medņevas bibliotēkas vadītājas novērotais darbā ar bērniem : Pēcpusdienā, kad 

bibliotēkā ir daudz skolēnu, tad parādās uzvedības problēmas, bērni skaļi uzvedas, 

aiztiek mazākos, kad pagājis noteiktais  laiks- 30 minūtes pie datora negrib mainīties.  

Joprojām ir lasītāji – parādnieki. Ja skolēns ilgāku laiku nav atnesis grāmatu, bet tāpat 

nāk uz datoriem,  internetu, tad pēc vairāku reižu atgādināšanas, viņam tik liegts spēlēt 

datorspēles, tas palīdz atgriezt aizmirstās grāmatas.  
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Arvien agrākā vecumā bērni sāk nākt uz bibliotēku tieši pie datoriem. Brālim līdzi atnāk 

mazākais brālis vai māsa no bērnudārza un uzreiz gribētu sēdēt pie datora un spēlēt 

datorspēles. 

 

Žīguru bibliotēkas vadītājas  secinājumi par problēmām darbā ar bērniem: 

2015. gadā samazinājās bērnu apmeklējums. Un tā laikam nav vienīga problēma Žīguru 

bibliotēkā darbā ar bērniem un jauniešiem. Kritumu ietekmē daudzi faktori: 

 Joprojām aizbraukšana uz pastāvīgu dzīves vietu ārzemēs vai citur ir viens no 

faktoriem, kas ietekmē statistikas rādītājus. 2015. gadā daudzas ģimenes ar bērniem 

pameta Žīguru pagastu aizbraucot uz citu dzīvesvietu, kur  iespēja atrast darbu un 

nopelnīt; 

 Pulciņu daudzveidība pagastā - Žīguru pagastā iespējams apmeklēt visāda veida 

pulciņus pamatskolā un KN, kā arī Mūzikas skolas filiāli. Bērni ir noslogoti; 

 Pagarinātā grupa - no septembra mēneša Žīguru pamatskolā darbojās pagarinātā 

grupa. Pēc stundām bērni uzreiz iet uz grupu un pavada tur savu brīvu laiku. Agrāk 

brīvo laiku pavadīja bibliotēkā, kur lasīja periodiku un ņēma vairākās grāmatas 

lasīšanai uz mājām. Tagad vairāk grāmatas viņi ņem no skolas bibliotēkas, kur katru 

rītu, atnākot uz skolu, skolotāji mudina bērnus aiziet uz skolas bibliotēku un paņemt 

lasāmo. Bet atskrienot uz pagasta bibliotēku, bērni paķerot vienu grāmatu uzreiz 

skrien atpakaļ uz skolu. 

 Jaunas tehnoloģijas - mūsu laikā tehnoloģijas nestāv uz vietas un ar katru gadu 

attīstās vairāk un vairāk. Bērniem vairs negribas lasīt. Kāpēc jālasa, ja var ielādēt 

audio grāmatu telefonā un noklausīties vai izlasīt vajadzīgo grāmatu internetā, 

neapmeklējot bibliotēku? Ir ļoti daudz interneta vietņu, kurās piedāvā bezmaksas 

ielādēt vajadzīgo materiālu. Lielāko daļu no bērna brīvā laika aizņem internets un 

sociālie tīkli.  

 Obligātās literatūras lasīšana - šogad lielākā daļa skolēnu obligāto literatūru nelasīja 

vasaras brīvlaikā, bet lasa tagad - mācību gada laikā un tas ir vēl viens rādītājs, ka 

bērni lasa mazāk. 

 Vislasītākie bērni, kas daudz lasīja bibliotēkā pabeidza pamatskolu un aizbrauca 

turpināt mācīties uz citām pilsētām un pagastiem. Protams, ka  jaunietis izmantos  
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tās bibliotēkas pakalpojumus, kur viņš dzīvo, mācās un pavada lielāku daļu sava 

laika.   

 Ļoti daudz spēka paņem darbs ‘’Bērnu un Jauniešu žūrijas’’ projektā. Bērni labprāt 

piesākās dalībai, bet ar lasīšanu gan neiet tik ātri un viegli kā gribētos. Grāmatas ir 

vienā eksemplārā un bibliotēkas vadītājai visu laiku nākas staigāt uz skolu, lai 

mudinātu bērnus lasīt ātrāk un čaklāk, lai citi arī varētu izlasīt grāmatu. Tas 

patiešām ir ļoti grūti. Bērni apsola un neatnes grāmatu. Dažreiz nākas iet pat ciemos 

pie bērna uz mājām, lai dabūtu vajadzīgo grāmatu. Pēdējos gados bērni negrib lasīt 

un neprot labi lasīt, līdz ar to diezgan sarežģīti strādāt ar bērnu vecuma grupu. 

Daudz kas ir atkarīgs no bērnu vecākiem. Ja vecāki nemudinās, nemācīs un 

nepieradinās bērnus pie lasīšanas nekas labs arī nebūs un iespieddarbu izsniegums 

ar katru gadu kritīs. Viens pats bibliotekārs nevar iemācīt un pieradināt bērnu pie 

lasīšanas. Tas jādara gan vecākiem, gan skolai, gan bibliotēkai.  

Baltinavas bibliotēkas vadītājas novērotais: Daļa skolēnu nevēlas lasīt, grūtības 

sagādā atstāstīt un pat rakstīt, novērota racionālā patērētāju attieksme pret apkārtējo 

pasauli, iesaistoties pasākumos jautā: ”Kas man par to būs?” Jūtama atkarība no cīņu 

spēlēm datorā. Jāorganizē dažādi pasākumi, jācenšas pievērst žurnālu un grāmatu 

lasīšanai. 

 

Darbā ar bērniem un jauniešiem bibliotekāram ir jābūt radošam, elastīgam, atvērtam 

un pozitīvam cilvēkam. Mūsdienās, kad ļoti strauji attīstās modernās tehnoloģijas, 

kuras ļoti konkurē ar grāmatām, žurnāliem un cietiem radošā brīvā laika pavadīšanas 

veidiem, bibliotekāram daudz jāmācās un jāpilnveido sevi, lai spētu bērnus aizraut. 

Bibliotekārs bieži pilda arī sociālā darbinieka funkcijas, jo darbā ar bērniem un 

jauniešiem ir jābūt prasmei uzklausīt, atbalstīt, sniegt palīdzību.  

 

2016. gada  10.februārī 

Balvu CB bērnu literatūras nodaļas vadītāja                              Ligita Pušpure 

 

  

 

 


