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BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 2019.GADĀ
Rekavas bibliotēka ir Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldes kultūras,

izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā,
bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Bibliotēka atrodas Rekovā, kas ir viena no apdzīvotākajām pagasta vietām. Šeit
atrodas vairākas iestādes: Rekavas vidusskola, sociālā māja, pagasta pārvalde,
iniciatīvu centrs „Zvaniņi”, kultūras centrs „Rekova”, pasts, privātārsta prakses vieta,
aptieka, veikals u.c. Līdz ar to bibliotēkai šī atrašanās vieta ir ģeogrāfiski izdevīgā.

Lai veicinātu lasītprasmi un lasīt prieku, Latvijas Nacionālā bibliotēka līdztekus
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija" organizē aktivitāti - Nacionālā Skaļās lasīšanas
sacensība. Rekavas bibliotēka veiksmīgi līdzdarbojas šajā aktivitātē. Gada sākumā 5.-
6.klašu skolēniem tika sarīkota vietējā sacensība, martā trīs labākie lasīšanas
sacensības dalībnieki piedalījās reģiona sacensībā, kas notika Balvos jau otro gadu
pēc kārtas.

Aizvadītajā gadā bibliotēka turpināja līdzdalību VKKF kultūras programmā
lasīšanas veicināšanai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jau 16 gadus pēc kārtas.
Informāciju par bibliotēkā notiekošo var atrast interneta vietnē

http://bibliotekas.lv/rekava/
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas

akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS
Tabulās Nr.1. un Nr.2. ir pārskatāms bibliotēkas finansiālais nodrošinājums

pēdējo trīs gadu kopsavilkumā.
Tabula Nr.1.

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”2017 2018 2019Kopā (EUR) 10322 10507 11926

Pašvaldības finansējums 10322 10507 11926Citi ieņēmumi:t. sk. maksas pakalpojumit. sk. ziedojumi un dāvinājumit. sk. VKKF finansējumst. sk. citi piešķīrumi
Tabula Nr. 2.Tabula “Bibliotēkas izdevumi”2017 2018 2019Izdevumi kopā (EUR) 10322 10507 11926Darbinieku atalgojums (bruto) 5516 5999 6282Krājuma komplektēšana 1698 1632 1667

Apskatot tabulas un sniedzot vērtējumu par tām, var secināt, ka finansējums
nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
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MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS
No 2018.gada augusta mēneša zem viena jumta darbojas vairākas pašvaldības

iestādes (kultūras centrs “Rekova”, Šķilbēnu pagasta pārvalde, sociālā dienesta
darbiniece un bāriņtiesas darbiniece). Bibliotēka ir izvietota 131,1m lielā telpā, tā ir
pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir plaša un mūsdienīga.

Tabula Nr.3. sniedz ieskatu par bibliotēkas iekārtām un aprīkojumu.
Tabula Nr.3.

“Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”Darbiniekiem (skaits) Lietotājiem(skaits) Vērtējums (teicams/labs/apmierinošs/neapmierinošs) Piezīmes
Datori 1 4 5(labs) 1(2012),4 (2015)Plānie klientiMultifunkcionālās iekārtas 1 1(apmierinošs) (2005)
Printeri 2 1(teicams),1(apmierinošs) (2017)(2005)KopēšanasiekārtasSkeneriCitas iekārtas

Apskatot tabulu, var secināt, ka bibliotēka ir aprīkota ar darbam
nepieciešamajām pamatierīcēm, kurām ir dažāds nolietojums, bet tās darbojas.

Bibliotēkā tiek lietoti 5 stacionārie datori: 1 darbiniekam (2012.gada), 4
lietotājiem (2015.gada), multifunkcionālā iekārta 1 (2005.gada) dokumentu
kopēšanai.

Vecais printeris (2005.gada) ir melnbalts un tiek lietots melnbaltajai izdrukai.
Jaunieši pārsvarā strādā ar saviem planšetdatoriem vai viedtālruņiem, izmantojot tikai
bibliotēkas WiFi internetu.
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PERSONĀLS
Pamatojoties uz 2014. gada vienošanos, pamatdarbā nepilnu slodzi (32 stundas

nedēļā) strādāja viena darbiniece ar vidējo speciālo bibliotekāro izglītību un augstāko
profesionālo (sociālā pedagoga) izglītību.

Bibliotēkas darbiniece piedalījās tālākizglītības kursos un apmācību semināros,
ko organizēja Balvu centrālā bibliotēka tabula Nr.4.

Tabula Nr.4.Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”
N.p.k. Norises laiks Norisesvieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums,galvenās tēmas Stunduskaits1. 27.marts Balvi BCB Aktuāli darba jautājumi -2. 10.septembris Balvi-Jelgava BCB Kultūrvēsturisko studijubrauciens uz Jelgavu -
3. 4.oktobris Balvi BCB “Literatūras zināšanasmūsdienīgam bibliotekāram” -
4. 20.novembris Balvi BCB “Klienta emociju un raksturaatpazīšana” 8
5. novembris tālmā –cība BCB, pieaugušoneformālāsizglītības centrs“Azote”

“Tīmekļa saturapārvaldībassistēmaWBCE”
-

6. 19.decembris Balvi BCB Aktuāli darba jautājumi -
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PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA
Aizvadītajā gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja 253 lietotāji (t.sk.130 bērni

un jaunieši), apmeklētāju skaits – 4530 (t.sk. 2016 bērni un jaunieši). Gada laikā tika
izsniegtas 5625 izdevumu vienības (t.sk. 2358 bērniem un jauniešiem).

Salīdzinājumu par divu pēdējo gadu bibliotēkas izmantošanas rādītājiem skatīt
tabulā Nr. 5.

Tabula Nr.5.
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”2017 2018 2019 % salīdzinot ariepr. gaduLietotāju skaits 262 264 253 +1%; -4%t. sk. bērni 125 135 130 +8%; -4%Bibliotēkas apmeklējums 4311 3520 3399 -18%; -4%t. sk. bērni 2920 2272 2016 -22%; -11%Virtuālais apmeklējums 2581 2238 1131 -13%; -49%Sociālo tīklu apmeklējums(skatījumi) - - - -

Izsniegums kopā 5569 5812 5625 +4%; -3%t. sk. grāmatas 1755 1659 1680 -5%; +1%t. sk. periodiskie izdevumi 3814 4153 3945 +9%; -5%t. sk. bērniem 3062 2743 2358 -10%; -14%Bibliotekārais aptvērums %no iedz. skaita pašvaldībā 25% 26% 25% +1%; -1%
t. sk. bērni līdz 18 g.* 173/72% 164/82% 165/79% +10%; -3%Iedzīvotāju skaits 1060 1018 1006 -4%; -1%

Secinājumi:
Vidējais apmeklētāju skaits 2019.gadā, rēķinot uz bibliotēkas darba dienām, bija 20

apmeklētāji dienā.
Deklarētais iedzīvotāju skaits neatbilst reālajam, tas ir daudz mazāks, kas arī

ietekmē lietotāju un apmeklētāju skaitu bibliotēkā.
Mainoties informācijas iegūšanas iespējām, samazinās fiziskais apmeklējumu

skaits.
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Skolā un bibliotēkā pieejamais bezvadu internets arī samazina fizisko
apmeklējumu skaitu, jo līdz ar to skolēni, sēžot mācību kabinetā vai starpbrīdī,
atrodoties gaitenī, var izmantot internetu savā viedtālrunī. Pēc stundām bibliotēkas
bezvadu internetu var izmantot arī ārpus bibliotēkas telpām.

Mājsaimniecībās, kurās ir skolas vecuma bērni vai tiek veikta saimnieciskā
darbība, ir pieejams interneta pieslēgums, līdz ar to šis bibliotēkas pakalpojums kļuvis
īslaicīgi aktuāls, tikai nepieciešamības gadījumā (ja piemēram uz laiku ierīce
nedarbojas).

Studējošie un strādājošie jaunieši samērā reti apmeklē mājiniekus un līdz ar to
bibliotēku, jo ceļa izdevumi ir ļoti dārgi, attālums nogurdinošs.

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām mērķgrupām netiek izdalīti, jo dalībnieku
skaitu ir grūti prognozēt un tas ir mazs.

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Aktuāls ir dažādu uzziņu un informācijas darbs ar atsevišķiem lietotājiem, jo ir

daļa cilvēku, kas informācijas tehnoloģiju iespējas nav apguvuši un neizsaka arī vēlmi
to darīt, viņiem ir vienkāršāk palūgt kāda palīdzību un bieži vien tas ir bibliotekārs. Ir
atsevišķi cilvēki, kuri nelieto internetu, jo viņiem nav pieejams dators un mobilais
telefons veic tikai saziņas funkciju ar tuviniekiem. E-pastu lieto neregulāri, tāpēc
pieejas dati ir aizmirsti, nozaudēti. Ir lietotāji, kuriem e-pasts vispār nav piereģistrēts.

No citām bibliotēkām saņemto un izsniegto dokumentu skaitu var apskatīt tabulā
Nr.6.

Tabula Nr.6.
Tabula “SBA rādītāji”SBA 2017 2018 2019No citām Latvijas bibliotēkām saņemtodokumentu skaits 1 0 2

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītodokumentu skaits 17 6 9

Šajā jomā sadarbība aizvadītajā gadā notika ar BCB, Briežuciema, Upītes, Tilžas
un Viļakas bibliotēkām.
SBA pakalpojuma aktivitāte ir cieši saistīta ar neklātienē studējošajiem bibliotēkas

lietotājiem, ja ir tādi studenti, kas šeit dzīvo, strādā un studē, tad šo dokumentu skaits
palielinās, ja nē, tad dokumentu skaits samazinās.
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KRĀJUMS
Rekavas bibliotēka, tāpat kā citas vietējās nozīmes bibliotēkas valstī, kļūst par

lietotājorientētām bibliotēkām ar aktīvu un atjauninātu bibliotēkas krājumu, kas
mēģina iekļauties mūžizglītības procesa nodrošināšanā.

Līdz ar to Rekavas bibliotēkas krājuma komplektēšanas mērķis ir veidot
nepieciešamo iespieddarbu krājumu, ņemot vērā lietotāju intereses un pieprasījumu.
Ar aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu, veicināt
ekonomisko un sociālo attīstību, mūžizglītību pagastā.

Bibliotēkas krājumu veido:
 Grāmatas, kas pamatā tiek komplektētas valsts valodā (daiļliteratūra, bērnu un

jauniešu literatūra, nozaru literatūra, uzziņu literatūra);
 Seriālizdevumi, kas tiek komplektēti tikai valsts valodā;
 Elektroniskie dokumenti (sastāv no dāvinājumiem).

Viss bibliotēkas grāmatu krājums ir elektronizēts. 2019.gadā tika veikta
bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija).

Pamatojoties uz MK Nr.317 Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumu punktu
30.1, Viļakas novada dome izdeva rīkojumu Nr.3-4/43 veikt bibliotēkas krājuma
kārtējo inventarizāciju līdz 2019.gada 10.jūnijam. Rezultātā saskaņā ar bibliotēkas
krājuma uzskaites dokumentiem bibliotēkā tika uzskaitīti 5707 monogrāfisko
izdevumu un citu dokumentu eksemplāri. Par iztrūkstošajiem tika atzīti 55
monogrāfiskie izdevumi un tika veikta to norakstīšana, akts Nr.2.

Tabula Nr.7.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”

2017 2018 2019Pašvaldības finansējums krājumakomplektēšanai 1698 1632 1667
t. sk. grāmatām 1049 1018 1047t. sk. bērnu grāmatām 244 267 228t. sk. periodiskajiem izdevumiem 649 614 620Finansējums krājumam uz 1 iedz.pašvaldībā 1,6 1,6
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Finansējums krājumakomplektēšanai kopā 2009 2140 1972

Apskatot tabulu Nr.7, var secināt, ka finansējums krājuma komplektēšanai pēdējo
trīs gadu laikā nav ne strauji krities, ne arī audzis.

Tabula Nr. 8.
Tabula “Krājuma rādītāji”2017 2018 2019Jaunieguvumi kopā 544 585 586t. sk. grāmatas 161 212 165t. sk. latviešu daiļliteratūra 30 37 42t. sk. bērniem 39 44 30Izslēgtie dokumenti 416 877 615Krājuma kopskaits 6841 6549 7050Grāmatu krājuma apgrozība 0,33 0,33 0,31Periodisko izdevumu apgrozība 2,5 2,7 2,6

Bibliotēkā pieejamas divas tiešsaistes datubāzes – Letonika un News.
Šo datubāzu izmantošanas statistiku var redzēt tabulā Nr.9.

Tabula Nr.9.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”Dabubāze 2017 2018 2019Letonika 25 212 53News 9 2 3
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DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
No kopējā lietotāju skaita šī lasītāju grupa ir 51% liela. Apmeklējumu skaits ir

59% no kopējā fizisko apmeklējumu skaita. Bērni un jaunieši arī visaktīvāk izmanto
visus bibliotēkas pakalpojumus.

Jaunieguvumu skaits bērniem no kopējā skaita aizvadītajā gadā bija 18 %. Pēc 14
gadu vecuma pusaudži bieži vien sāk izvēlēties nozaru literatūru un daiļliteratūru, ko
izmanto pieaugušie. Viņu intereses ir paplašinājušās, vai arī viņi vēlas apgūt jaunas
zināšanas.

Gan bērniem, gan jauniešiem piedāvājums līdzdarboties ir liels, jo aktīvi darbojas
gan skola ar savām interešu programmām, gan kultūras centrs ar pulciņiem. Daļa
bērnu un jauniešu izmanto arī interešu izglītības piedāvājumu, ko sniedz tuvākās
mākslas, mūzikas skolas un sporta skola (Baltinavā, Viļakā). Vēl ir jauniešu iniciatīvu
centrs, kurā var apgūt ģitārspēli.

Rekavas bibliotēkā darbs ar bērniem un jauniešiem notiek regulāri. Tā ir ikdiena ar
individuālām sarunām, konsultācijām. Iesaiste lasīšanas veicināšanas programmās
mērķtiecīga, sekojot līdzi lasīšanas gaitai un pašiem mazākajiem palīdzot pie grāmatu
novērtēšanas.

Bibliotēka šai lasītāju grupai piedāvā piedalīties lasīšanas veicināšanās programmā
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kas ir valsts mēroga pasākums.

Sākot ar jauno mācību gadu (no oktobra līdz decembrim), bibliotēka bērnudārza
sagatavošanas grupiņu bērniem katru mēnesi plāno piedāvāt divu grāmatu lasījumus,
saskaņojot tos ar sagatavošanas grupiņu skolotājām. Bibliotekāre meklē idejas darba
lapu izstrādei pēc katras grāmatas lasījuma, lai mazie klausītāji varētu arī paši
padarboties, atcerēties un pārrunāt dzirdēto. Decembra beigās tiek veidots
kopsavilkums par to, kuras grāmatas lasījumu katrs no grupas bērniem ir noklausījies
un kurš nav tajā dienā bijis. Visu janvāra mēnesi notiek dažādu darbību koordinācija.
Ar daļu no bērniem, kuri ir noklausījušies visus lasījumus, notiek pārrunas par
interesantākajām grāmatām, un tām tiek piešķirtas vietas: 1.,2.,3. Ar atlikušajiem tiek
iepazītas tās grāmatas, kas palikušas nelasītas, un tikai tad notiek vērtēšana.
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26.februārī notika pateicības brīdis bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas - 2018
ekspertiem. Programmas dalībnieki (19 žūrijas eksperti) ieradās uz pateicības brīdi
bibliotēkā, lai saņemtu balviņas. Programmā 5+ tika iesaistīti bērnudārza
sagatavošanas grupiņas bērni. Kopā ar šiem jaunākajiem lietotājiem mēs izlasījām
visas grāmatiņas, atbilstoši viņu vecumposmam, un aizpildījām sagatavotās darba
lapas. Aprakstu skatīt pielikumā Nr.1. Attēlus skatīt pielikumā Nr. 2., attēls
Nr.1.,2.,3.,4.

Lai veicinātu lasītprasmi un lasīt prieku, Latvijas Nacionālā bibliotēka līdztekus
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija" organizē aktivitāti - Nacionālā Skaļās lasīšanas
sacensība. Rekavas bibliotēka veiksmīgi līdzdarbojas šajā aktivitātē otro gadu. 1.kārta
aizvadītajā gadā notika janvārī. Aprakstu skatīt pielikumā Nr.3. Attēlus skatīt
pielikumā Nr. 4., attēls Nr.5.,6.

7.martā 3 labākie Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība 1.kārtas uzvarētāji
piedalījās reģionālajā finālā (2.kārtā), kas notika Balvos.
Novembrī notika Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 2019 lasījums. 4.kl. skolēni tika
sadalīti divās grupās. Kamēr viena grupa klausījās A.Lindgrēnas grāmatas “Pepija
Garzeķe” fragmentu, otrā grupa iepazina mūsu Mārtiņdienas svētku svinēšanas
tradīcijas, aizpildīja sagatavotās darba lapas, izkrāsoja Mārtiņa zīmi. Sagatavoto darba
lapu skatīt pielikumā Nr.5., dalībnieki attēlā Nr.7.

Apjomīga bija tematiskā izstāde par pogām, kurā varēja apskatīt 337 dažādu
izmēru, materiālu un krāsu pogas. Apskatāmi bija dažādi informācijas avoti, literatūra
par pogām. Bērni iepazina pasaku par pogu, krāsoja darba lapu ar pogām. Attēlus
skatīt pielikumā Nr.6., attēls 8.,9.

Attiecībā uz sadarbības tīklu, par sevišķi veiksmīgu uzskatu sadarbību ar
bērnudārza pirmsskolas sagatavošanas grupiņām.

Domāju, ka bibliotēkas darbā ar bērniem un jauniešiem problēmas nepastāv.
Vienkārši samazinoties skaitam, samazinās arī lasītāju skaits. Mainoties informācijas
iegūšanas iespējām, samazinās apmeklētāju skaits.

Informācijas prasmju apgūšana ir kļuvusi daudzveidīga, un tieši šai
mērķauditorijai arī vienkāršāka. Iemaņu attīstīšana notiek pēc interesēm.

Bērni un jaunieši vasaras un citu brīvdienu laikā ir nodarbināti savās saimniecībās
un bibliotēku apmeklē reti, kas ir pilnīgi pretēji situācijai pilsētā. Pēdējā laikā tiek
novērota piepelnīšanās sezonas laikā ar meža ogu lasīšanu vai palīgdarbiem.
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NOVADPĒTNIECĪBA
Novadpētniecības jomā nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti Balvu reģiona

kultūrvēstures datu bāzes materiāli, laikraksta “Vaduguns” arhīvs un
www.periodika.lv resursi, Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidotās datubāzes,
meklēšanai izmantojot “Meklē ar Primo”.

Interese par šiem materiāliem bija pavisam vāja. Notiek sadarbība ar diviem
novadpētniekiem M.Šakinu un F.Slišānu.

PROJEKTI
Jau 16 gadus pēc kārtas no 2003. gada bibliotēka piedalās VKKF kultūras

programmā lasīšanas veicināšanai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

“Projektu apkopojums”Projektanosaukums Finansētājs Finansējumaapjoms Projekta apraksts (īsskopsavilkums) Atbalstīts/neatbalstīts“Bērnu, jauniešuun vecāku žūrija2019”
ValstsKultūrkapitālafonds

43.88 Lasīšanas veicināšanasprogramma atbalstīts

PUBLICITĀTE
Informāciju par bibliotēka apskatāmajām izstādēm un citiem notikumiem varēja

atrast bibliotēkas mājaslapā http://bibliotekas.lv/rekava/, sabiedrības informēšana
notika arī ar vietējo ziņojumu dēļu palīdzību skolā un Rekovas centrā.

Publikācija par Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības I. kārtu Rekavas
bibliotēkā ievietota arī Viļakas novada informatīvajā izdevumā ”Viļakas Novadā”
Nr.2(2019.gada 25.februāris), 6.lpp.
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Bibliotēkā tika sagatavotas un uzliktas literatūras izstādes, veltītas gan sabiedrībā
pazīstamiem cilvēkiem, gan tematiskās (kopā 15).

SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS
Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar visām novada iestādēm. Visaktīvākā sadarbība

notika ar Rekavas vidusskolu, par sevišķi veiksmīgu uzskatu sadarbību ar bērnudārza
grupiņām. Ar Rekavas vidusskolu sadarbojamies makulatūras nodošanā.
SBA jomā bibliotēka sadarbojās ar citām novada (Upītes,Viļakas) un atsevišķām

starpnovadu (Briežuciema, Tilžas) bibliotēkām, kā arī Balvu Centrālo bibliotēku.
Aizvadītajā gadā aktīva sadarbība notika ar kultūras centru “Rekova”.

22.01.2020



15

_____________________
/A.Kokoreviča/

Pielikumi
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Pielikums Nr.1.
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018

Rekavas bibliotēkā.
Rekavas bibliotēkā 7 sešgadnieki un 6 piecgadnieki iepazina bērnu 5+ žūrijas

2018 grāmatas.
Divas skolnieces no 1. - 4. kl. (bērnu žūrija) un četras skolnieces no 5. - 12.kl

(jauniešu žūrija) pašas individuāli veica grāmatu lasīšanu un novērtēšanu.
Visus bērnu un jauniešu žūrijas dalībniekus var apskatīt

http://www.bibliotekas.lv/rekava/pages/bernu-zurija.php
Lasījumu laikā ar pirmsskolas sagatavošanas grupiņu bērniem iepazinām divas

latviešu autoru un četras cittautu autoru bērnu grāmatiņas.
Lasījumus sākām ar Mariannas Dibikas, kas ir gan autore, gan māksliniece

grāmatiņas “Pastnieks Pele” iepazīšanu. Tas ir stāsts par vienu dienu čaklā un
draudzīgā pastnieka dzīvē. Pēc šīs grāmatas lasījuma noklausīšanās bērni izkrāsoja
pastnieku savā darba lapā. Noslēgumā izrādījās, ka šī grāmata ieguva visaugstāko
vērtējumu starp 5+ grāmatām mūsu bibliotēkā.

Sekoja Veronikas Kaplānas un Greguāra Mabīra pasaka "Kā vilku piemin, tā vilks
klāt" lasījums. Tas bija burvīgs un asprātīgs stāsts par grāmatas varu un bailēm no
vilka. Bērni izkrāsoja vilku, kas ir daudzu pasaku un multfilmu kolorīts varonis.

Grāmatas “Nelūgtie ciemiņi” autore Ulrika Kestere ir dzimusi Latvijā, Liepājā.
Četru gadu vecumā kopā ar ģimeni viņa pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā. Viņas grāmatā ir
stāstīts par trusītis, kas par trim burkāniem nopērk vasarnīcu, viņš pat nenojauš, ka
ticis arī pie mežonīgiem, nelūgtiem viesiem: dārzā mājo Tīģeris, Lauva, Gepards un
Pantera. Zvēri plosās pa dārzu, rauj puķes un plēš no kokiem mizu. Ko iesāks
Trusītis? Bērni to uzzina un viņiem patīk šī grāmata

Kādā pelēcīgā novembra dienā mēs iepazinām grāmatiņas “Zaķa Garauša laimes
zeme” sižetu. Mākslinieki Natālija un Toms ir sarakstījuši asprātīgu un pamācošu
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stāstiņu bērniem par zaķa Garauša un viņa meža kaimiņu lielajām dzīves pārmaiņām
un ilustrējuši to ar interesantiem zīmējumiem. Bērni zaķa Garauša dzīves pārmaiņas
ieskicēja savās darba lapās.
Sekoja nākošā grāmatas lasījums, kurā burvīgas ilustrācijas un sirsnība caurvija

ikvienu stāstu. Tāda bija Tīa Selli grāmata “Mia ir priecīga”. Bērniem noteikti patika,
ka dažviet grāmata lappusēs apslēpts arī pa kādam pārsteigumam – te skapī apslēpts
stāsta turpinājums, te – aiz apsnigušajiem kokiem noslēpušies meža iemītnieki.
Priecīgo Miu izdomājusi igauņu rakstniece Tīa Selli, atceroties savu bērnību un
dažādās dēkas, kādas gadījās viņas abām jaukajām meitiņām.

Noslēgumā mēs iepazinām jau pazīstamās bērnu rakstnieces Ineses Zanderes
grāmatu “Zirgā”. Grāmatas galvenais varonis ļauj vaļu savai fantāzijai, spēlējot
klavieres un prātojot, ka viņa klavierēs dzīvo zirgs. Bērni savās darba lapās arī
ielīmēja zirgu, bet tas varētu būt arī cits dzīvnieks… Ļausimies sapņiem gan miegā,
gan nomodā!
Visu lasījumu noslēgumā notika pārrunas, kuru rezultātā noskaidrojām, kas

visvairāk patika.
Decembra mēneša beigās un janvārī notika bērnu žūrijas grāmatu novērtēšana un

elektronisko anketu aizpildīšana.
26.februārī visi čaklie klausītāji un lasītāji tika aicināti uz žūrijas noslēgumu. Paši

jaunākie dalībnieki (piecgadnieki) dāvanā saņēma M. Inkpena grāmatu “Paslēp mani,
Kiper!”, tajā ir izlasāms jauks stāsts. Mazliet vecāki lasīšanas programmas dalībnieki
(sešgadnieki) dāvanā saņēma grāmatu “Svētdiena kopā ar Kiku Miku”, kurā ir daudz
dažādu uzdevumu.
Skolēni saņēma interesantu lineālu ar žūrijas simboliku.

Paldies skolotājai Elitai Siliņai par sadarbību lasīšanas veicināšanas programmas
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”realizēšanā jaunākajai vecumgrupai.

Informāciju sagatavoja (arī foto) Rekavas bibliotēkas vadītāja
Anita Kokoreviča

http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5678&cnt
nt01returnid=15
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Pielikums Nr.2.

Attēls Nr.1.
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Attēls Nr.2.

Attēls Nr.3
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Attēls Nr.4.
Pielikums Nr.3.

Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības I.kārta Rekavas bibliotēkā
Lai veicinātu lasītprasmi un lasīt prieku Latvijas Nacionālā bibliotēka līdztekus

"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija" jau otro gadu organizē aktivitāti - Nacionālā
Skaļās lasīšanas sacensība.

Ar Nīderlandes lasīšanas fonda atļauju šai sacensībai tiek izmantota metodika no
Nīderlandes, kur šī sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons
bērnu aizraujošā lasīšanas sacensībā.

Uzsākot šo lasīšanas kampaņu, LNB Bērnu literatūras centrs vēlas pilnveidot
bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt
interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā
arī veicināt lasīt prieku.

29.janvārī 5.un 6.klases skolēni pulcējās Rekavas bibliotēka, lai pulksten 13.30
uzsāktu stāstījumus par izlasīto grāmatu un nolasītu mazu fragmentu no šīs grāmatas.
Bērni bija lasījuši gan latviešu autoru, gan ārzemju autoru tulkotās grāmatas.
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Vislielāko punktu skaitu 5.kl. ieguva Loreta Kamzola (I.vieta) un Alekss Dzērve
(II.vieta), vienāds punktu skaits bija III.vietas ieguvējām Aleksandrai Buklovskai un
Santai Supjevai.

Vislielāko punktu skaitu 6.kl. ieguva Sabīne Maksimova (I.vieta), II.vietas
ieguvēji šajā klasē bija divi Ervīns Dukovskis un Markuss Kozlovskis, Marians
Jaudzems pēc punktu skaita ieguva III.vietu.

Augstākos vērtējumus saņēmušajiem Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības
dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties II. kārtā jeb reģionālajā finālā, kas
notiks Balvos 7.martā.

Paldies par vērtēšanu žūrijas dalībniecēm Kultūras centra “Rekova” vadītājai
Kristīnai Lapsai un skolotājai Dainai Pužulei, skolotājai Anitai Koniševai par
sadarbību Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības organizēšanā.

Informāciju sagatavoja Rekavas bibliotēkas vadītāja
Anita Kokoreviča

Foto: Kristīna Lapsa

http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articlei
d=5603&cntnt01returnid=15
Ievietots arī Viļakas novada informatīvajā izdevumā ”Viļakas novadā” februāra
numurā, 6.lpp.
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Pielikums Nr.4.

Attēls Nr.5.
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Attēls Nr.6.

Pielikums Nr.5.

Darba lapa V1
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros “Svētki Ziemeļvalstīs”,

izveidota darba lapa , lai iepazītu Mārtiņdienu, kas iezīmē viduspunktu
starp rudens un ziemas saulgriežiem un kas nozīmē, ka rudens beidzas un

sākas ziema.

1. Neatņemama sastāvdaļa seno latviešu svētkos bija tautasdziesmas jeb dainas.
Zemāk salasāmajā četrrindē ir sajukušas rindas, mēģini tās pareizi sanumurēt!

___Nu atbrauca Mārtiņdiena
___Zeme rīb, rati klaudz,
___Kas to zemi rībināja?
___Deviņiem kumeļiem.
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2. Esi vērīgs un klausies, lai ticējumam varētu papildināt otro daļu
Kāpēc Mārtiņiem par godu stallī jākauj gailis, lai ___________________________

3. No Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem jāstāsta pasakas un jāmin mīklas, tad labi
barojas cūkas un aug gari lini. Uzmini mīklas!

Kas bez baļķiem un bez dēliem uztaisa tiltu? ______________
Vīrs niķu niķiem, svārki stiķu stiķiem, kaula deguns, gaļas bārda. _______________
Saimnieks dzied bez grāmatas. ________________

4. Iepazīsti un izkrāso Martiņa zīmi, kas atrodas uz atsevišķas lapas.

Attēls Nr.7
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Pielikums Nr.6.

Attēls Nr.8.
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Attēls Nr.9.


