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VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

 

Vectilžas pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas 

Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un 

veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un 

citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī 

nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. 

Vectilžas pagasta bibliotēka ir izveidojusies par vienotu informācijas 

saņemšanu ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, neatkarīgi no viņa sociālā, materiālā 

stāvokļa, vecuma un etniskās izcelsmes, saglabājot tradicionālo informācijas avotu 

pieejamību un piedāvājot mūsdienīgus informācijas avotus. 

Vectilžas pagasta bibliotēkas apmeklējumu raksturo tas, ka pagasta iedzīvotāju 

skaits nemitīgi samazinās.  Iedzīvotāji noveco, pagasta jaunieši darbu atrod ārpus sava 

pagasta un šeit atgriežas tikai nedēļas nogalēs un svētkos, ciemos pie vecākiem. 

Bibliotēkai ir piemērota atrašanās vieta - Vectilžas pagasta centrs. Pozitīvi ir tas, ka 

bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kuru ikdienā apmeklē pagasta 

iedzīvotāji.  Apmeklējot bāriņtiesu, sociālo darbinieku, nodokļu administratori, 

lietvedi, pagasta pārvaldes vadītāju, pastu, tie ar prieku iegriežas arī bibliotēkā. Netālu 

no bibliotēkas atrodas feldšeru veselības punkts, Vectilžas sporta un atpūtas centrs, 

veikals. Vectilžas skolēni brauc mācīties uz Tilžas, Rekavas, Balvu  un Rugāju 

vidusskolām. Jo sakarā ar skolēnu mazo skaitu skola vairs  nepastāv, bet skolas telpās 

kopš 2016.g. septembra atrodas Tilžas vidusskolas pirmizglītības grupa, kuru apmeklē 

11 bērni. Kopš 2016.gada  15.novembra tika slēgta Vectilžas pasta nodaļa, tāpēc 1 

stundu dienā Vectilžas bibliotēkas telpās  pieņem apmeklētājus pasta darbiniece. 

Pieņemšanas darba laiks ir 8:30-9:30.  Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā 

nav notikušas, bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.  

Sekojot bibliotēkas stratēģijai (attīstības plānā) definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem, Vectilžas pagasta bibliotēkā pārskata periodā izpildīti šādi punkti: četras 

reizes gadā tika komplektēts literatūras krājums, divas reizes gadā tika abonēta 

periodika.  

Esmu piedalījusies Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotajos semināros, kursos, kur 

iegūtas jaunas un vajadzīgas profesionālas zināšanas, pilnveidotas prasmes. Tika 

organizēti pasākumi bērniem, ,,Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”, piedalīšanās Bibliotēku 

nedēļā, Ziemeļvalstu bibliotēku  nedēļā, E-prasmju nedēļā. Patīkami, ka bibliotēkas 

apmeklētājiem, piedaloties aktivitātēs, ir gūtas un sniegtas pozitīvas emocijas. 

 Bibliotēkas apmeklētāji mērķtiecīgi un aktīvi izmantojuši datu bāzes un 

digitālos resursus, SBA pakalpojumus. Pārskata periodā veikta analīze par iedzīvotāju 

skaita izmaiņām pagastā, skolēnu skaita izmaiņām, pirmskolas izglītības iestādes 

filiālē.  

2018. gada pirmajā pusgadā tika pabeigta krājuma rekataloģizācija. Bibliotēkas 

krājums 100% ir atspoguļots Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku 

kopkatalogā, bibliotēkas gada pārskats tiks  publicēts  mājas lapā.  

Vectilžas pagasta pārvalde regulāri tiek informēta par darbu un visiem 

notiekošajiem pasākumiem un aktivitātēm. Regulāri sniegta informācija Ziemeļlatgales 

laikrakstam ,,Vaduguns” un citiem masu mēdijiem, kā arī sabiedrība savlaicīgi tiek 

informēta par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem.  
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FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Finansējuma avots 2016. gads 2017. gads 2018. gads 

Balvu CB budžets (krājuma 

komplektēšanai) 

1094 1129 1136 

Vectilžas pagasta pārvalde 509 509 509 

Maksas pakalpojumi 12 10 34 

Sponsorējumi, ziedojumi 
   

Kopā 1615 1648 1679 

Bibliotēkas finansējums ir pietiekams, izmaksas uz vienu bibliotēkas lietotāju – 

7,67 EUR, uz vienu Vectilžas pagasta iedzīvotāju - 2,70 EUR. 

 

MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

Pie Vectilžas pagasta ēkas 2006.gadā tika uzcelta piebūve, kur pašreiz atrodas 

bibliotēka, telpu kopējā platība 60m2, no tās lasītāju apkalpošanai 60m2. Kopš 

2009.gada 1.septembra bibliotēka ir Balvu CB filiāle. Telpas gaišas, mājīgas, gaumīgi   

iekārtotas, telpu apgaismojums ir labs, patīkami atrasties bibliotēkā. Bibliotēkas 

aprīkojums un mēbeles labā stāvoklī, nodrošina labu krājuma izvietojumu un 

pieejamību. Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, bibliotēkas tehniskais stāvoklis 

labs. 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājie

m (skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piez. 

Datori 1 5 2008.g 

2015.g. 

 

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1  2015.g.  

Printeri     

Kopēšanas iekārtas     

Skeneri     

Citas iekārtas     
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PERSONĀLS 

 Bibliotēkā strādā viens darbinieks - Balvu Centrālās bibliotēkas Vectilžas 

pagasta filiālbibliotēkas vadītāja ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, strādā 

pilnu slodzi. Vadītāja pārskata periodā (2018.g.) regulāri piedalījās Balvu CB 

organizētajos kursos, semināros. 

Regulāri apmeklēju Balvu CB rīkotos seminārus, kur tiek doti norādījumi un 

ieteikumi sekmīgākam darbam bibliotēkā. Par jaunumiem un aktualitātēm, kā arī darba 

jautājumos lieliska sadarbība izveidojusies ar Balvu Centrālās bibliotēkas metodiķi un 

citiem darbiniekiem, kuri neliedz palīdzību. Par aktualitātēm tieku informēta ar e- pasta 

starpniecību. Saņemu informāciju par semināriem, par jaunākajām grāmatām, par 

kursiem, kā arī informāciju par svarīgākajiem notikumiem un citu svarīgu, bibliotēkas 

darbības uzlabošanai svarīgu informāciju. Informācija ir noderīga un nepieciešama. 

Laba sadarbība ir izveidojusies ar pārējām novada bibliotēkām.  

Noderīgi un ļoti vērtīgi ir Kultūrvēsturiskie studiju braucieni uz kaimiņu 

novadu   bibliotēkām, kas ļauj gūt jaunu pieredzi un iedvesmu turpmākajam darbam.  

Biju patīkami pārsteigta saņemot ielūgumu no Balvu novada domes uz ,,Balvu 

novada gaismas svētki – 2018”. Kur tika man pasniegts ,,Atzinības raksts”, par 

ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, pagasta kultūrvēstures 

popularizēšanu un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē.  

 

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

Bibliotēka atvērta katru darba dienu: pirmdien no 8:30-18:00, otrdien, trešdien, 

ceturtdien no 8:30 – 17:00, piektdien no 8:30 – 16:00, sestdienās, svētdienās slēgta.  

Bibliotēka atvērta lietotājiem 40 stundas nedēļā. Bibliotēkas darba laiks atbilst 

iedzīvotāju interesēm. Ja kādam ir steidzama vajadzība, tad apmeklētājs tiek apkalpots 

ārpus darba laika, vienojoties par to iepriekš.  

Bibliotēka piedāvā:  

 E-iespējas, bezmaksas internets un brīvpieejas datori (ir pieejams bezvadu 

Wi-Fi pieslēgums). Piedāvā elektroniskās datu bāzes www.letonika.lv ; 

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv  

 

 Bez maksas skatīties latviešu filmas portālā www.filmas.lv un ierakstus no 

Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas arhīviem portālā www.diva.lv; 

klausīties pasakas www.pasakas.net . 

 

 Literatūras un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām, kā arī lasīt 

laikrakstus un žurnālus uz vietas. Printēt, kopēt, ieskenēt par noteiktu 

samaksu, SBA pakalpojumus u.c. 

 

 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.diva.lv/
http://www.pasakas.net/
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Tabula “Bibliotēkas pamat rādītāji” 

  

2016 

 

2017 

 

2018 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 175 167 148  -11%; - 4% 

t. sk. bērni 35 21 27  +28%; - 40% 

Bibliotēkas apmeklējums 3595 3148 2852  -9%; - 12% 

t. sk. bērni 1614 1093 716 -34%; - 32% 

Virtuālais apmeklējums 1688 1784 2079 -17%; - 6,0% 

Izsniegums kopā 9475 9442 8664  -8%; - 0,34% 

t. sk. grāmatas 2915 2934 2831  -3%; - 0,6% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

6560 6508 5833 -10%; - 1% 

t. sk. bērniem 3907 2454 2312  -6%; -37% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pašvaldībā 

39,32 37,9 35,2  -7%; - 4% 

t.sk.bērni līdz 18.g. 48,61 28,7 38,0  +32%; - 41% 

 

Iedzīvotāju skaits 

 

445 

 

441 

 

420 

 

- 5%; - 0,9% 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

8 30 24 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

2 13 47 

Bibliotēkas apmeklētāji labprāt izmanto SBA pakalpojumu. Lasītājs atnāk ar 

grāmatu sarakstu, parasti nekavējoties veicu grāmatu pasūtījumu no citām Balvu 

novada bibliotēkām. Paanalizējot sarakstu, kādas grāmatas tiek pieprasītas no citām 

bibliotēkām secinu, ka cilvēkiem patīk konkrētas, psiholoģiska rakstura grāmatas, 

daiļliteratūra,  kā arī, piemēram, grāmatas krievu valodā.  

Lai apmierinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumu, no Balvu CB šogad tika 

izsniegtas 24 grāmatas. No Vectilžas bibliotēkas tika izsniegtas 47 grāmatas - 43 

grāmatas Tilžas internātskolas bibliotēkai, 1 grāmata Tilžas bibliotēkai, 1 grāmata 

Briežuciema bibliotēkai, 1 grāmata Balvu bērnu bibliotēkai  un 1 grāmata Balvu 

Centrālajai bibliotēkai. 

Vectilžas pagasta bibliotēkas apmeklējumu raksturo un ietekmē tas, ka, katru 

gadu bibliotēkas lietotāju, apmeklējumu un izsniegumu skaits  samazinās. Tā 

pamatojums: iedzīvotāju skaita samazinājums, iedzīvotāji mainījuši dzīvesvietu, 
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darbavietu, dažiem, piemēram, vecākā gada gājuma cilvēkiem, pasliktinās  redze, 

vecākā paaudze pamazām sarūk, pagasta jaunieši darbu atrod ārpus sava pagasta un šeit 

atgriežas tikai nedēļas nogalēs un svētkos, apciemojot vecākus.  Iedzīvotāju dzīves 

apstākļi pamazām uzlabojas, daudziem mājās jau ir datori ar interneta pieslēgumu, līdz 

ar to samazinās apmeklētāju skaits pie bibliotēkas datoriem. Ir samazinājies bērnu 

skaits, kas apmeklē bibliotēku. Tas ir sakarā ar to, ka vairs nepastāv  skola un bērnus 

uzreiz no skolas ar autobusiem ved līdz pat mājām un viņiem vairs nesanāk laika atnākt 

tieši uz Vectilžas bibliotēku. Neskatoties uz to, liela daļa iedzīvotāju izmanto 

priekšrocības, ko sniedz bibliotēka - bezmaksas internets, periodikas un grāmatu 

izsniegšana, vai interesējošās informācija saņemšana un lasīšana uz vietas. Piemēram 

bezvadu internets ir pieejams arī ārpus bibliotēkas telpām (bez darba laika 

ierobežojuma), šo pakalpojumu var izmantot arī nereģistrēti bibliotēkas lietotāji.  

2018.gadā bibliotēkas lietotājiem sniegtas 43 uzziņas, par rakstniekiem, 

dzejniekiem, par sapņu nozīmi, par autobusu sarakstiem, par telpaugiem, par folkloru, 

par grāmatas esamību bibliotēkā, gadskārtu ieražām, par dabu, laika ziņām, 

dzīvniekiem. u.c. Uzziņas tiek sniegtas bibliotēkā uz vietas, vai ar e-pasta starpniecību, 

kā arī telefoniski. Informācijas iegūšanai tiek izmantoti interneta resursi, bibliotēkas 

fonds, enciklopēdijas, vārdnīcas, elektroniskais katalogs, tematiskās mapes, datu bāzes, 

kā arī seriālizdevumi. Pieprasītās uzziņas cenšos sameklēt uzreiz, bet ja apmeklētājam 

nav laika gaidīt, tad atnāk nākamajā dienā, vai arī informācija tiek nosūtīta ar e-pasta 

starpniecību. Ja nepieciešams, palīdzu sameklēt vajadzīgo informāciju internetā, vai arī 

norādu, kur tieši to var sameklēt. Pagasta iedzīvotāji bibliotēkā var iepazīties ar  Balvu 

novada pašvaldības jaunāko informāciju, laikrakstu ,,Balvu novada ziņas,” gan arī  

apmeklējot Balvu novada mājaslapu www.balvi.lv . Bibliotēkas pakalpojumus ar 

prieku izmanto tālmācības un nepilna laika studenti, rakstot studiju darbus un 

diplomdarbus, jo šeit var saņemt informāciju, kurai nav pieejas no mājas interneta, 

piemēram, datu bāzes www.letonika.lv;  www.lursoft.lv.   

Konsultācijas apmeklētājiem par internetu, Balvu CB elektronisko katalogu, 

novadpētniecības datu bāzi, darba meklējumiem, Latvenergo norēķiniem, 

internetbanku izmantošanu u.c. sniedzu individuāli. Aptaujas anketas, pētījumi 

2018.gadā par bibliotēkas kvalitāti netika veikti. Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem, kā arī jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem. 

 

KRĀJUMS 

Bibliotēkas krājumu veido: grāmatas, seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti, 

interneta resursi – bezmaksas elektroniskās datu bāzes Letonika un News. Datu bāzes 

var izmantot tikai bibliotēkā.  Krājuma komplektēšanas mērķis - ar nepieciešamajiem 

iespieddarbiem apmierināt visas lietotāju intereses un pieprasījumus. Ar aktuālu, 

lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu, veicināt ekonomisko un 

sociālo attīstību, mūžizglītību pagastā. Par pašvaldības naudu grāmatas tiek iegādātas  

apgāda   ,,Zvaigzne ABC” grāmatu veikalā Balvos un elektroniski  iepriekš tiek  

pasūtītas   mājas lapā www.virja.lv   

Bibliotēkas krājums 100% ir atspoguļots Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas 

novadu bibliotēku kopkatalogā. Krājuma glabāšanas un uzturēšanas princips: 

brīvpieejas materiāliem jābūt labā stāvoklī un mūsdienīgiem, jo tas tiks izmantots labāk 

nekā krājums ar nolietotu un saturā novecojušu literatūru. Ne mazāk svarīgs process 

http://www.balvi.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.virja.lv/
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krājuma komplektēšanā ir rekomplektēšana – literatūras atlasīšana un norakstīšana. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija)nav veikta. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

1099 1120 1136 

t.sk. grāmatām 649 680 700 

t.sk. bērnu grāmatām 182 201 471 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

450 440 436 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 

2,47 2,56 2,70 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

  

1389 

 

1347 

 

1754 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 414 423 269 

t.sk. grāmatas 111 101 269 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 33 20 42 

t. sk. bērniem 23 26 111 

Izslēgtie dokumenti 262 417 1067 

Krājuma kopskaits: 6107 6113 5607 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,57 0,60 0,70 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

6,81 5,18 3,80 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 85 27 114 

News 1 1 0 

 

Datubāze Letonika tiek izmantota krustvārdu mīklu minēšanai, var piedalīties 

Letonikas konkursos,  pildot praktiskos darbus  dabas zinību priekšmetos, rakstot 

zinātniski pētnieciskos darbus, studiju un kvalifikācijas darbus, kā arī bērni nāk meklēt 

interesējošu informāciju, izmanto vārdnīcas, enciklopēdijas u.c. Krājuma un datubāzu 
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popularizēšana notiek individuāli. Šogad bibliotēkas lietotāji varēja pārbaudīt savas 

zināšanas  latviešu kulinārajam mantojumam veltītā konkursā – erudīcijas spēlē 

,,Literatūras garša”.  

Darbs ar parādniekiem – problēma,  kas ietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti 

ir klienti, kuri neievēro grāmatas nodošanas termiņus. Darbs ar parādniekiem tiek 

veikts, tiek atgādināts mutiski, vai nosūtot atgādinājuma vēstuli, www.draugiem.lv; 

www.facebook.com; kā arī atgādinot telefoniski vai cilvēku satiekot. Pagastā cilvēki 

viens otru pazīst un tas atvieglo darbu ar parādniekiem. 

 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

Bibliotēkā reģistrēti 27 bērni un jaunietis vecumā līdz 18 gadiem. Salīdzinot ar 

2017.gadu, par 6 bērniem un jauniešiem vairāk, lasītāju - skolēnu skaits samazinājies. 

Diemžēl uz lasītāju skaita samazināšanos atsaucas bērnu skaita samazināšanās. Jo  vairs 

nepastāv Vectilžas pamatskola sakarā ar mazo skolēnu skaitu, bet skolas telpās kopš 

2016.g. septembra atrodas Tilžas vidusskolas pirmizglītības grupa ar 11 bērniem. Bērni 

brauc mācīties uz Tilžas, Rekavas, Rugāju vidusskolām un skolas autobuss, tālu 

dzīvojošus bērnus, pēc stundām uzreiz aizved mājās un viņiem vairs nesanāk  brīvā 

laika tieši Vectilžas bibliotēkas apmeklēšanai. Apmeklējumu skaits palielinās vasarā un  

brīvlaikā. Vectilžas pagasta  bibliotēkā ir iekārtots stūrītis bērniem:  vismazākajiem 

apmeklētājiem – pirmsskolas vecuma bērniem. Stūrītis ir viegli atpazīstams pēc 

noformējuma.  

 

      
 

     Mazie lasītāji var paspēlēties ar rotaļlietām, likt puzles, apskatīt  grāmatas, 

zīmēt, krāsot krāsojamās lapas. 

 Bērniem tiek organizētas grāmatu izstādes. Bērni un jaunieši saņem 

konsultācijas un ieteikumus, kā izmantot bibliotēkas pakalpojumus, bieži prasa 

konsultācijas par datoru lietošanu, konsultācijas informācijas meklēšanā sniedzu 

individuāli.  

Gada laikā bērnu krājums papildināts ar 111 jaunām un skaistām  grāmatām, 

bērniem un jauniešiem ( 157 pieaugušajiem ). Pasūtīti žurnāli: ,,Ilustrētā junioriem”, 

,,Spicīte”, ,,Pūcīte”. Iepērkot jaunās grāmatas, iegādājos grāmatas jauniešiem, 

skolēniem un grāmatas vismazākajiem lasītājiem. Krājums tiek papildināts latviešu 

valodā. Mazajiem lasītājiem ļoti būtisks ir grāmatas vizuālais noformējums, tāpēc, 

pērkot grāmatas, šis faktors tiek ņemts vērā. Skolēni mazāk izmanto iespieddarbus, bet, 

pildot uzdotos uzdevumus, tomēr visbiežāk atbildes meklē tieši interneta resursos. 

Regulāri tiek organizēti dažādi pasākumi, izstādes bērniem un jauniešiem. 

Rakstnieku, dzejnieku un tematiskās gadskārtu izstādes, lai bērni var vairāk uzzināt par 

ievērojamu cilvēku dzīvi un ne tikai. Bērniem ļoti patīk apskatīt kolekciju un rokdarbu 

izstādes. Pasākumos izmantoju, enciklopēdijas, bērnu krāsainās bilžu grāmatiņas. 

http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
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Sadarbība ar Tilžas vidusskolas Vectilžas pirmizglītības grupu ir laba -  pasākumu 

lielākie apmeklētāji  un atbalstītāji ir tieši bērni.  

 

 

Bibliotēkā bija skatāma izstāde: ,,2018.gads - Dzeltenā Zemes Suņa  gads – 

uzzīmē - izkrāso  suni”,  kur galvenā tēma bija  Suns un bērniem bija jāizkrāso šī gada 

dzīvnieks. 

        

       

     Bibliotēku nedēļā Vectilžas pagasta bibliotēkā ciemojās pirmsskolas vecuma 

bērni kopā ar skolotāju D.Gļaudu. Iepazīšanās ar bibliotēku noritēja ļoti patīkamā un 

sirsnīgā atmosfērā, mazie bibliotēkas apmeklētāji ar patiesu interesi izpētīja ilustrācijas 

un ļoti emocionāli dzīvoja līdzi pasaku varoņiem! Bērnus bibliotēkā gaidīja liels 

pārsteigums – lācis. Labsirdīgais lācis lasīja pasakas un cienāja bērnus ar saldumiem. 

Katrs bērns dāvanā saņēma skaistu krāsojamo grāmatu. 
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Kā arī bija apskatāma bērnu pasaku grāmatu izstāde: ,, Buri - buri - burtiņi. Jā, 

jā,  jā! Tās ir burvju durtiņas, pa kurām var ieiet Grāmatā. Ja tu proti slēgt visas 

trīsdesmit trīs, tad nāc man līdz!”   /J.Baltvilks/ 

                                           

Šogad 16. gadu bibliotēka piedalās projektā KKF ,,Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”. Bibliotēkas telpās notika skaļā priekšā lasīšana  mazajiem pirmsskolas bērniem, 

kur nedēļā vienu dienu lasījām kādu vienu grāmatu no ,,Bērnu žūrijas” pēc tam 

pārrunājām par izlasīto grāmatu. 

            

       Bērni kopā ar skolotājām apskata izstādi: Imeldas Lonskas   ,,Dekupāžas darbiņi”. 

                                                               

     

Bērni kopā ar skolotājām apskata Latgales keramiķa Aleksandra Visocka darbu izstādi. 
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Bērnu zīmējumi projekta ,,Mūsu mazā bibliotēka” ietvaros. 

Lasīšanas veicināšanas pasākumi bibliotēkā tiek organizēti ar bērnu aktīvu 

līdzdalību. Ļoti svarīgi sarunāties ar bibliotēkas apmeklētājiem, jo tas ir labākais 

veids, kā vislabāk izzināt, saprast un izjust skolēnu un jauniešu vēlmes un intereses, 

kas savukārt palīdz iegādāties tās grāmatas, kas tiešām tiks lasītas! 

 

NOVADPĒTNIECĪBA 

Dažādās mapēs tiek apkopoti materiāli par Vectilžas pagastā notiekošo.  

Informācija tiek vākta no elektroniskajiem resursiem, arī no vietējā Ziemeļlatgales 

laikraksta ,,Vaduguns”. Galvenie virzieni novadpētniecības jomā:  pagasta šodiena, 

kultūras norises Sporta un atpūtas centrs, Tilžas vidusskolas pirmizglītības grupa, 

Vectilžas bibliotēka, pagasta iedzīvotāji.  Novadpētniecības materiālu mapes pieejamas 

izmantošanai ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, kas interesējas par kādu konkrētu, 

sev interesējošu tematu. Materiāli ir apkopoti, sistematizēti un lietotājiem brīvi pieejami 

novadpētniecības plauktā (mapes, albūmi). Ir apkopota informācija par 

novadpētniecības materiāliem tiešsaitē - Balvu reģiona kultūrvēstures datubāzē. 

Turpinās materiālu vākšana un apkopošana par Vectilžas pagastu. 

 

PROJEKTI 

Latvijā bērnus aktīvai lasīšanai apvieno LNB Bērnu literatūras centra izstrādāta 

lasīšanas veicināšanas programma ,,Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija.” Vectilžas pagasta 

bibliotēka šajā programmā piedalījās jau 16. gadu.  

Šogad programmā piedalījās 15 bērni un 4 pieaugušie. Piedaloties šajā projektā, 

bibliotēka tiek pie jaunām un  skaistām grāmatām, bet bērni dodas aizraujošā ceļojumā 

grāmatu pasaulē. Pēc grāmatu izlasīšanas bērniem ir iespēja izvērtēt, kurai grāmatai 

piešķirt 1., 2. vai 3. vietu. Daži  bērni bija jāpamudina vai jāieinteresē žiglāk lasīt 

grāmatu,  jo arī citi grib lasīt un šīs grāmatas nevar turēt pārāk ilgi. 

Anketu aizpildīšana nesagādāja nekādas problēmas. Bibliotēkas vadītāja 

palīdzēja pašiem mazākajiem ekspertiem aizpildīt anketu - mazais  eksperts stāvēja 

blakus, bet vadītāja, uzdodot jautājumus no anketas, pierakstīja viņa atbildes. Pusaudži 

pildīja anketas paši. Patīk, ka  aizpildīt anketu var tikai ar speciālo autorizēšanas kodu, 

vairs nevajag tērēt laiku, izvēloties novadu un rakstot bibliotēkas nosaukumu, jo 

iepriekš bērni pieļāva kļūdas, aizpildot šo sadaļu. Pozitīvi ir tas, ka automātiski uz 

bibliotēkas e-pasta adresi atnāk paziņojums par anketas aizpildīšanu ar norādītu 
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dalībnieka vārdu, uzvārdu. Šajā gadījumā bibliotēkas darbinieks pilnīgi var būt 

pārliecināts, ka anketa ir aizpildīta.  

Šogad Vectilžas pagasta  bibliotēka piedalās projektā ,,Mūsu mazā bibliotēka”. 

,,Mūsu mazā bibliotēka” ir domāta 4-8 gadus veciem bērniem. Projektā ir iekļautas 

sešas bilžu grāmatas, šīs grāmatas ir piemērotas bērniem , kuri vēl tikai mācās lasīt. 

Grāmatas iegādātas  par pašvaldības naudu (35eur). Darba burtnīcas projekta dalībnieki 

saņēma bez maksas, burtnīcas ar uzdevumiem, kuru veikšanā bērnus pavadīs izlasīto 

grāmatu varoņi. Šajā projektā piedalās seši bērni. 

 

PUBLICITĀTE  

Bibliotēka pagastā ieņem svarīgu vietu, kā zināšanu ieguves avots, izklaides un 

tikšanas vieta. Apmeklētāju informēšanai pie bibliotēkas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu ,,Vectilžas pagasta bibliotēka”, darba laiks, kā arī par bezvadu interneta 

Wi-fi pieejamību informē uzraksts pie bibliotēkas durvīm. Informāciju par bibliotēkā 

notiekošajiem pasākumiem tiek izplatīta ar afišu palīdzību, kas tiek uzliktas bibliotēkā, 

pagasta telpās, pie afišu dēļa ciema centrā. Informāciju par bibliotēku var atrast mājas 

lapā  www.biblioteka.lv/vectilza,    http://www.kulturaskarte.lv.  Bibliotēkā pieejama 

atsauksmju un ierosinājumu grāmata.  

Jaunu lasītāju piesaistes, pastāvīgo lasītāju interešu paplašināšanas, kā arī 

literatūras popularizēšanas nolūkos bibliotēkā tiek organizēti dažādi pasākumi un 

izstādes. Literatūras izstādes cenšos veidot tā, lai tās būtu interesantas un piesaistītu 

apmeklētājus ar interesantu citātu vai aktuālu domu graudu. Kā jau katru gadu 

tradicionāli bibliotēka aicina apmeklētājus piedalīties ,,Bibliotēku nedēļā”, lasīšanas 

veicināšanas programmās kā ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, ,,Ziemeļvalstu 

bibliotēku nedēļa”. 

Visa gada garumā bibliotēkā ir apskatāmas dažādas izstādes un apmeklējami 

vairāki pasākumi. Daži foto mirkļi no bibliotēkas dzīves… 

1.janvārī - rakstniekam Rūdolfam Blaumanim – 155 (1863-1908) 

,,Mūsu nelaime ir tā, ka mēs nekad īsti nezinām, kur mūsu nevārēšana beidzas un mūsu 

negribēšana iesākas.”                                                                                        /R. Blaumanis/ 

 

18.janvārī - rakstniecei Anitai Liepai – 90 (1928)  

,,Rakstīšana ir mans dzīvesveids, mana lielākā bauda jau kopš divpadsmit gadu 

vecuma. Rakstu katru dienu no trim līdz divpadsmit stundām. Rakstot man nav ne 

„viegli”, nedz „smagi”, es tikai priecājos par pašu rakstīšanas procesu, tīksminos par 

izdevušos frāzi, dusmojos par grumbuļaino.”       /A.Liepa/    

  

     27.janvārī - rakstniecei Ilzei Kalnārei – 100 (1918-1968) 

,,Es Dievu lūgt par tevi, Tēvu zeme, mācījos. Un tavu druvu šalkšanu un dziesmas 

klausījos. Zem tavām debesīm es, Tēvu zeme, izaugu, lai tavu krāšņumu un varenību 

slavētu.”   /I.Kalnāre/     

                                                                                                    

 2.februāris – Sveču diena: ,,Sveču dienā nav brīv galvu sukāt, kāpostus vārīt, 

nedz adatas cilāt, tad mati stāvot kā sveces, kāposti neaugot un nabadzība, kā adatas 

durot.”                                                                                     /Latviešu tautas ticējums/ 

http://www.biblioteka.lv/vectilza
http://www.kulturaskarte.lv/
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14.februārī -  Valentīndiena ,,Es caur tevi uzzināju, kādu sirdi sevī nesu, kāda 

tajā ir priekš tevis baltas saules pilna vieta. Es caur tevi uzzināju, kādi dvēselē ir zvani 

un kā tie par tevi zvanīt var ar lakstīgalas balsi.                                           /O.Vācietis/ 

 

    

Veronikas Madernieces ,,Adītie dūraiņi un zeķes”. Vectilžas pagasta iedzīvotājas V. 

Madernieces adītie cimdi un zeķes ir adīti dažādos krāsu toņos, kas izceļ cits citu. Adījumi ir 

unikāli , bagāti savā rakstu daudzveidībā un krāsu salikumā. Veronikas kundze savos adījumos 

ir ielikusi lielu mīlestību. Paldies Veronikai par sava vaļasprieka atrādīšanu, gūsim jaunas 

ierosmes un atziņas.  

1.martā aktrisei Olgai Dreģei – 80 (1938) 

,,Olgai galvenais ir atrasties lidojumā un apzināties, ka viņa var visu! Olga ir dzīvības 

un enerģijas epicentrs, un viņai ir viegli, ja loma sakrīt ar viņas aktīvo, visu redzošo 

garu!”                                                                                                           /Varis Vētra/  

 

8.marts – Starptautiskā sieviešu  diena - ,,Tu esi Sieviete un esi pelnījusi ziedus, 

Tā vienkārši bez iemesla, tāpat... Par to, ka vienkārši Tu esi Sieviete, Kas blakus kādam, 

vien tepat...” 

 

    

Aktrisei Olgai Dreģei – 80 (1938)                              8.marts –Starptautiskā sieviešu diena 
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Gada sākumā tika dots uzdevums, izveidot prezentāciju nevis par savu darbu, 

bet gan par kolēģu vadīto bibliotēku darbu. Biju priecīga, jo mana laimīgā loze bija  

Kupravas bibliotēka, kurā līdz tam nebiju bijusi. Bija ļoti interesanti iepazīt tuvāk ne 

tikai bibliotēku un tās vadītāju tuvplānā, bet arī pagasta vēsturi, gan Kupravas pagasta 

"ziedu laikos", gan mūsdienās. Darbs pie prezentācijas ,,Viļakas novada Kupravas 

bibliotēka - 2017'' bija interesants arī ar to, ka varēja saskatīt un izvērtēt dažādas un tajā 

pašā laikā, ļoti līdzīgās gan demogrāfiskās situācijas izmaiņas, gan grāmatu lasīšanas 

tendences, ko iespaido iedzīvotāju skaita samazinājums un augošais bezdarba līmenis 

apdzīvotajās vietās, gan iedzīvotāju vidējā vecuma atšķirības. Kopumā darbs bija 

interesants, izzinošs, redzesloku paplašinošs un, līdz ar to, mazāk rutinēts. 

 

          

Izstāde: ,,Imeldas Lonskas dekupāžas darbiņi”. Dekupāža - ir veids kā rast 

baudu dvēselei un sirdij, jo pats darbošanās process ir aizraujošs un patīkams. Toties 

rezultāts ir saistīts ar milzīgu gandarījumu jo radot darbus var pielietot savu fantāziju. 

Interesentiem ir iespēja apskatīt dāvanu iesaiņojumus, dažādus suvenīrus, traukus, 

stikla pudeles u.c. veidotus dekupāžas tehnikā. Pasniedzēja Ilona mācīja dažādu virsmu 

dekorēšanu ar salvetēm, efektlakas pielietojumu plaisu veidošanā starp akrila krāsām. 

Ar dekupāžas tehniku iespējams dot otru dzīvi pudelēm, burciņām, kartona kastēm, 

akmeņiem u.c. lietām. 
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Grāmatu izstāde: ,,Atceroties savu bērnību”- izstādē uzliktas bibliotēkas 

apmeklētāju mīļākās grāmatas. 

Uzrunājot bibliotēkas apmeklētājus noskaidroju, kuras bērnības grāmatas viņiem 

bijušas visiemīļotākās? Atbildes bija visdažādākās, bet arī ļoti  līdzīgas, tāpēc 

bibliotēkā tapa bērnības grāmatu izstāde ,,Atceroties savu bērnību”.  Daudzi no 

bibliotēkas apmeklētājiem,  atceroties savu bērnību, teica, ka grāmatas bija vesela 

pasaule, kur varēja nozust un ceļot, nejūtot laiku. Bērnības mīļākā grāmata katram 

bibliotēkas apmeklētājam ir ļoti īpaša. Tās bijušas gan pasakas, gan stāsti, gan dzejoļi, 

teikas un piedzīvojumi. Lasītāji atzina, ka bez grāmatām un iztēles piedzīvojumiem, tās 

lasot, bērnība nebūtu bijusi īsta. Daudziem ļoti patikušas Margaritas Stārastes pasakas, 

kā arī brīnišķīgie pasaku zīmējumi tajās, piemēram: ,,Lācīša Rūcīša raibā diena”, ,,Pifa 

piedzīvojumi”, ,,Riki kī piedzīvojumi”, ,,Makss un Morics”, ,,Pasakas par ziediem”, 

,,Rikitiki tavi”, ,,Sudraba smildziņa, ,,Kaķīša dzirnavas”, un daudzas citas. Vīriešiem, 

protams, patīk  piedzīvojumu grāmatas , kā, piemēram, ,,Kapteiņa granta 

bērni”,  ,,Piedzīvojumu sala’”u.c. Tāpēc arī šodien  būtu  vēlams lasīt saviem bērniem 

un mazbērniem grāmatas, lai arī viņi spētu sajust visbrīnumainākos stāstus, kuri slēpjas 

grāmatu lappusēs. 

2.aprīlis - ir ne tikai Hansa Kristiana Andersena dzimšanas diena (1805-1875), 

bet kopš 1967.gada tā ir arī Starptautiskā bērnu grāmatu diena.  

,,Visa pasaule ir brīnumu virkne, bet mēs pie tiem esam tā pieraduši, ka saucam par 

ikdienu.”                                                                              /Hanss Kristians Andersens/ 

         

Vectilžas pagasta filiālbibliotēkas telpās Lauku Atbalsta Dienesta konsultants, 

sniedz bezmaksas konsultācijas par Platību maksājumu pieprasījumu aizpildīšanu. 
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3.maijā -  dzejniekam Imantam Ziedonim - 85 (1933-2013) ,,Ilgāk par mirkli — 

nekas nespēj būt, un vairāk par mirkli — mums neiegūt.”                             /I.Ziedonis/ 
 

17.maijā -Maijai Laukmanei-65 (1953) ,,Durvis ir atvērtas. Tu stāvi uz sliekšņa. Nē,-

Tu esi gatavs iet pāri slieksnim; vismaz sirds jau ir ceļā, un sirds vienmēr sāk ceļu ātrāk, nekā 

plauksta uz  durvju roktura vai kāja solim. Jo sirds zina mērķi. Tātad: durvis ir atvērtas Tu esi 

ceļā.”                                                                                                                 /Maija Laukmane/  

 

    

Latgales keramiķa Aleksandra Visocka darbu izstāde. 

Ļoti bieži Aleksandram tiek uzdots jautājums, kā rodas viņa darbi? Uz ko viņš 

atbild ar smaidu: “Nejautājiet, kā rodas mani darbi, vienkārši kādreiz pamēģiniet to 

darīt paši un jūs saņemsiet atbildi! Dažreiz viss šķiet vienkārši un viegli, bet kā Tomass 

Alva Edisons reiz ir teicis “Ģenialitāte - 99 procenti sviedru un tikai 1 procents 

iedvesmas.” Kopš iedvesma, strādāt ar māliem, atnāca pie manis, šo teicienu varu tikai 

1000x apstiprināt!  

      

Pēdējā mācību gada dienā vecāki skolotājiem, skolas darbiniekiem rīkoja 

,,mācību stundas”. Viena stunda bija paredzēta arī Vectilžas bibliotēkā. Šeit notika 

,,literatūras stunda”, kur visiem kopā vajadzēja sacerēt pasaku. Lai vieglāk varētu to 

izdarīt, uz lapas tika  salīmēti dažādi attēli un fotogrāfijas no ekskursijas uz Rugāju 

novadu. Tā kopīgajā prāta vētras virpulī, visiem par prieku, domājot, sacerot un rakstot, 

tapa pasaka. Turpinājumā visa delegācija devās uz nākamo pieturpunktu , uz vizuālās 

mākslas stundu.  

 

12.jūnijā aktrisei Verai Singajevskai - 95(1923-2014) ,,Lai dzīvi nodzīvotu 

godam, ir vajadzīgs pavisam maz. Nav jābūt zelta naudas podam, kā stāsta vecas 
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pasakas. Tik mīlestību dodiet ceļā, jo tās nekad par daudz nav dots. Tas kauss no kura 

visi smeļam, un kurš nekad nav iztukšots.”                                                 /Arnolds Auziņš/ 

 

17.jūlijā rakstniekam Aivaram Kļavim - 65 (1953) ,,Jā, mēs neesam tik 

pretrunīgi, neaprēķināmi un spilgti kā sievietes. Bet mēs esam! Un, lai ko arī dažbrīd 

teiktu, bez mums sievietēm noteikti būtu daudz garlaicīgāk nekā ar mums. Lai gan tas 

atkal ir mans - vīrieša viedoklis”.                                                                    /A.Kļavis/ 

 

  9.septembrī krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam - 190 (1828-1910) 

,,Neapšaubāms laimes priekšnoteikums ir darbs: pirmkārt, brīvs, sirdij tuvs darbs; 

otrkārt, fiziskais darbs, kas dod gan labu atpūtu, gan ciešu, nomierinošu 

miegu.”     /Ļ.Tolstojs/ 

 

15.septembrī dzejniecei  Inesei Zanderei - 60 (1958) ,,Tu izej no rīta uz 

saulainās ielas, un atveras diena, kā grāmata liela. Ir stariņi sīkie Saulītes burti, Tu lasi 

- un gaisma ir pasaules stāsts…”                                                                    /I.Zandere/ 

 

       

Dzejas stunda bibliotēkā: ,,Savijušies rudens palagos mostas dzestrie rīti. 

Savāds lapu raibums, zāle klusām vīst...”                                                      /L.Ločmele/ 

Vectilžas pagasta bibliotēka septembrī  uz Dzejas stundu aicināja  dzejniekus 

no kaimiņpagasta ,,Briežuciems” Laimu Ločmeli, Mārtiņu Mūrmani. Dzejas stundā, 

apmeklētājiem bija dota lieliska iespēja klausīties  dzeju autoru izpildījumā, baudīt un 

vērtēt patstāvīgi. Klātesošie tika iepazīstināti ar dzejnieku biogrāfijām, radošajām 

aktivitātēm, dzejnieki lasīja pašu izvēlēto dzeju. Laima pastāstīja, ka dzeju raksta jau 

no 1996.gada. Tā ir radoša uzdrīkstēšanās, jaunie literāti dzejo jau vairākus gadus jau 

daudz kur ir uzstājušies. Raksta dzeju paši sev un savai dienasgrāmatai, aicinot, neturēt 

sveci zem pūra, bet, uzdrīkstēties to parādīt citiem. Dzejā var paust dažādas emocijas, 

kuras arī tika sniegtas klātesošajiem. Laima Ločmele bibliotēkai uzdāvināja savu 

grāmatu krājumu,, Mīlestības ziediem pasaule zied”(pārdomu vārsmas) Laima 

nolasīja  savu dzejoli  kura nosaukums ,,DZYMTŌS MŌJAS” šis dzejolis 

apmeklētājiem patika visvairāk. 

 Jaunāko grāmatu izstāde: ,,Grāmatas nav sarakstītas, lai tām ticētu, bet gan lai 

tajās vēstītais tiktu pakļauts prāta pārbaudei. Lasot kādu grāmatu, mums nav jājautā, ko 

tā saka, bet ko tā gribējusi pateikt.”                                                         /Umberto Eko/ 

 

3.oktobrī aktierim Uldim Dumpim - 75 (1943),,Ar viņu ir viegli. Domai nav 

jāsasprindzinās, ar viņu var klusēt. Var runāt. Par visu un neko. Par veikaliem, par 
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suņiem, par politiku. Visu spilgto viņš atstāj un izdara uz skatuves, lai dzīvē paliktu it 

kā necils un nemanāms.”                                                                              /Ināra Slucka/ 

 

       
 

18.novembris Latvijas Republikas proklamēšanas diena ,,Nāk rudens izgleznot 

Latviju, bet nepūlies necenties tā. Man viņa ir visskaistākā tik un tā…”          /M.Zālīte/ 

 

         

  Izstāde: Ivetas Priedītes ,,Austās jostas”-  ,,Rakstiem aužu vilnainīti, kupliem galiem 

jostu pinu. Kad pasedzu vilnainīti, tautu dēli lūkojās; kad apjožu es jostiņu, tautas nāca 

sētiņā.”                                                                                                                  /Latv.t.dz./ 

      

Izstāde: Lolitas Circānes ,,Adītie rokdarbi”, ,,Laimei nav rītdienas. Laime- darīt 

šodien to, kas iepriecina tevi un cilvēkus tev blakus!  

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros bibliotēka piedāvāja grāmatu izstādi: 

,,Uzdrīkstēties nozīmētu vienā mirklī zaudēt pamatu zem kājām. Neuzdrīkstēties 

nozīmētu – zaudēt sevi.”                                                                     /Sērens Kirkegors/ 
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Ziemeļvalstu literatūras nedēļā pieaugušie lasītāji aicināti iepazīties ar 

Islandiešu rakstnieka Eināra Maura Gudmundsona grāmatas ,,Islandes karaļi” 

fragmentu. 

 

     
 

Solvitas Arules ,,Krūzīšu kolekcija”.  Kā pati Solvita stāsta: ,,Vairums krūzīšu 

ir laimētas konkursos. Pārējās sadāvinātas. Ir arī dēla Markusa (7g) apgleznotās krūzes, 

kas vēlāk arī dāvinātas tālāk. Pašu pirmo laimēto krūzīti ieguvu Vectilžas bibliotēkas 

rīkotajā fotogrāfiju  konkursā, un tā arī sākās mani ceļojumi konkursu pasaulē. 

  

     

Kopš 2016.gada novembra mēneša bibliotēkas telpās apmeklētājus pieņem 

pastnieks vienu stundu dienā (8:30-9:30) 

Bibliotēkas apmeklētājiem patīk apmeklēt dažādas izstādes: neatņemama 

bibliotēkas sastāvdaļa ir regulāras jaunākās literatūras izstādes, rakstnieku, dzejnieku, 

ievērojamu cilvēku nozīmīgajām jubilejām veltītas izstādes, tematiskās, rokdarbu un 

vietējo kolekcionāru izstādes. Šogad bibliotēkā pavisam uzliktas 48 izstādes, kurās 
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aptvertas daudz un dažādas tēmas. Man prieks, ka Vectilžas pagastā dzīvo cilvēki, 

kuri nodarbojas ar rokdarbiem, veido personīgās kolekcijas un dalās ar tām, izvietojot 

savu vākumu izstādēs, ļaujot ar to iepazīties arī citiem pagasta iedzīvotājiem un 

bibliotēkas apmeklētājiem. Liels prieks par to, ka cilvēkiem ir tik daudz vaļasprieku 

un atrodas brīvi mirkļi, lai paveiktu kaut ko tik jauku, patīkamu un aizraujošu, citus 

iedvesmojošu. Parasti izstādes ilgst mēnesi.  

Dokumentu rezervēšanas iespējas: grāmatas un citus materiālus var rezervēt pa 

tālruni: 64546327, vai e-pastu anni3@inbox.lv. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas 

novadu bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu elektroniskajā 

kopkatalogā: http://balvi.biblioteka.lv/Alise .  

Vectilžas pagasta bibliotēkas lietotājiem sniedzu individuālas konsultācijas: darbam ar 

datoru un internetu, datubāzu izmantošana un pakalpojumu izmantošana e-vidē.  

 

SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

Vectilžas pagasta bibliotēkas sadarbība ar citām iestādēm:  Tā kā Vectilžas 

pagasta bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, tā iesaistās pasākumu tapšanas 

procesā. Patstāvīga sadarbība notiek ar Vectilžas pagasta pārvaldi - gan materiāli, gan 

finansiāli, gan iesaistot tās darbiniekus bibliotēkas ikdienas dzīvē. Pastāvīga sadarbība 

ir ar Vectilžas pagasta ,,Sporta un atpūtas centra” organizatori Marutu Aruli. Bibliotēka 

regulāri sadarbojas ar Tilžas vidusskolas Vectilžas pirmizglītības grupas audzinātājām 

un bērniem. (skola vairs nepastāv,  skolas telpās kopš 2016.g. septembra atrodas Tilžas 

vidusskolas pirmizglītības grupa).  Sadarbība notiek ar Balvu Centrālo bibliotēku, kā 

arī visām citām  novada publiskajām bibliotēkām.  Visbiežāk tā ir metodiskā palīdzība, 

konsultēšanās par bibliotēkas darbu, uzdevumu veikšanu, SBA u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2019                                     Vectilžas pagasta filiālbibliotēkas vad: Ina Skrima 
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