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                  1.  Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 2019. gadā 
 
Tilžas pagasta bibliotēka atrodas Balvu novadā, Tilžas pagastā, Tilžā, Brīvības ielā 3a.  
Bibliotēka atrodas ar pagasta pārvaldi, sociālo darbinieku un bāriņtiesu vienā ēkā. Tas 
daudziem cilvēkiem ir labs savienojums, jo nākot darīšanās uz pārvaldi var apmeklēt 
bibliotēku vai otrādi. 
Tilžas pagasta bibliotēkas mērķis ir palielināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, nodrošināt visus 
apmeklētājus ar uzziņu un citu informāciju neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas vai jebkādiem 
citiem nosacījumiem.  
Uz 2019. gada 31. decembri bibliotēkas fondā atrodas 8800 iespieddarbi, t.sk. 7042 grāmatas. 
Bibliotēkas lietotāju skaits 2019. gadā ir 302 , no tiem  121 ir bērni un jaunieši  līdz 18 gadiem. 
Klātienes apmeklējumu skaits 2019. gadā ir 3486 . Reģistrēto izsniegumu skaits ir 5006. 
 
2019. gada bibliotēkas “odziņas” jeb lepojamies ar:  
 
1. atbalstīts VKKF projekts un bibliotēkā notiek divi pasākumi, kas ir tikšanās ar grāmatu 

autoriem E. Gulbi un U. Ausekli. 

2. Turpinās tradīcija par Bērnu žūrijas ekspertu ikgadējām ekskursijām. Braucieni uz Lotes 

zemi Igaunijā un Rēzeknes pusi. 

3. Jaunums - sākot ar oktobri, katru ceturtdienu bibliotēkā notiek lasīšanas pēcpusdienas. 

Prieks, ka tās apmeklē vidēji 10 bērni. 

4. Akcija “Viena diena dzejā”, kas sapulcināja 60 dzejas skaitītājus un lasītājus. 

  5. Popularizējam bibliotēku dažādos plašsaziņas līdzekļos – avīzēs Vaduguns, Balvu Novada 
Ziņas, kā arī bibliotēkas mājas lapās www.bibliotekas.lv/tilza/, 
http://www.biblioteka.lv/libraries/tilzas-pagasta-biblioteka/default.aspx  
  
 6.  Turpināt ievietot jaunāko aktuālo informāciju par bibliotēkā notiekošo sociālajos tīklos   
https://twitter.com/tilzasbibl,   https://www.draugiem.lv/tilzasbiblioteka/,  
https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/,  https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-

pagasta-bibliot%C4%93ka-338908496571880/?modal=admin_todo_tour 

   7. Turpinām sadarboties ar esošajiem bibliotēkas sadarbības partneriem - Tilžas vidusskolu, 
internātpamatskolu, pirmsskolas izglītības iestādi, pagasta pārvaldi, Balvu CB, citas pagastu 
bibliotēkas. 
 
Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav bijusi. 
Citas būtiskas izmaiņas bibliotēkas pārskata periodā nav notikušas. 
 
 
 

                              
    
                   

http://www.bibliotekas.lv/tilza/
http://www.biblioteka.lv/libraries/tilzas-pagasta-biblioteka/default.aspx
https://twitter.com/tilzasbibl
https://www.draugiem.lv/tilzasbiblioteka/
https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/
https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-bibliot%C4%93ka-338908496571880/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-bibliot%C4%93ka-338908496571880/?modal=admin_todo_tour
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                    2. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 
    2019. gadā Tilžas pagasta bibliotēkas finansiālos līdzekļus veido četri avoti: 

 Balvu CB budžets ( krājuma komplektēšanai - grāmatām un presei); 

 Tilžas pagasta pārvalde (telefona abonēšana, saimniecības preces,  inventārs); 

 maksas pakalpojumi; 

 atbalstīts projekts. 
 

Tilžas bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā 
EUR 

Finansējuma avots 2017. gads 2018gads 2019. gads Dinamika   
+/- 

Balvu CB budžets 1542 1555 1545 - 

Tilžas pagasta pārvalde 229 239 239 + 

Maksas pakalpojumi 60 25 27 + 

Sponsorējumi, ziedojumi -                                              - - - 

VKKF finansējums - - 240 + 

Kopā 1831 1819 2051 + 

 
Vērtējot tabulu nevar teikt, ka finansējums būtu attīstību veicinošs, bet tas nodrošina 
bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Liels ieguvums bija VKKF atbalstītais projekts “Mazo 
lasītāju tikšanās ar rakstniekiem”, kas nodrošināja Tilžas pagasta iedzīvotājiem tikties ar 
diviem grāmatu autoriem. 
           

 
      3. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 
Bibliotēkas telpu stāvokli var vērtēt kā labu. Bibliotēkas telpas ir pietiekoši plašas – 125m2, lai 
varētu izvietot plauktus grāmatām un preses izdevumiem, kā arī atrast vietu izstādēm. 
Lasītāju apkalpošanai izmantoti 100m2. Ir atsevišķa telpa datoriem ar 11 darba vietām.  
Bibliotēkā ir izveidots un atsevišķi nodalīts “bērnu stūrītis” ar mazākajiem apmeklētājiem 
piemērotu grāmatu plauktu, galdu, krēsliem, paklāju. Plauktā atrodas mazajiem lasītājiem 
domātas grāmatas, arī galda spēles un rotaļlietas.  
Bērniem nomainīts darba galds pret lielāku galdu. Kā arī pieaugušajiem iegādāts ērtāks krēsls.                                    
Bibliotēkā ir 16 datori – 2 no tiem darbiniekiem un 14 lietotājiem. 2015. gadā iegādāti 7 jauni 
datori, kas labi pilda savas funkcijas. Taču 5 projekta “Trešais tēva dēls” datori jau ir 
novecojuši. Skatoties pēc pieprasījuma, datoru skaits ir pietiekošs. Pēc pārbaudītiem interneta 
ātruma datiem mājaslapā http://www.speedtest.net/ rezultāti ir: augšupielāde 18,29 Mbps 
un lejupielāde 5,07 Mbps. Kopumā bibliotēka nodrošina visas apmeklētāja vajadzības datora 
un interneta izmantošanā. Ir viena multifunkcionālā iekārta, ko izmanto darbinieki un 
apmeklētāji. 
Nekādi lielāki remontdarbi bibliotēkā 2019. gadā nav veikti. 
 

http://www.speedtest.net/
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                                  Plauktu gali labi noder arī fotogrāfiju izstāžu uzlikšanai. 

                               
                                 
 
                                  4. Bibliotēkas personāls 
 
Tilžas pagasta bibliotēkā strādā 2 darbinieki - bibliotēkas vadītāja (pilnas slodzes darbs) un 
vecākā bibliotekāre (0,3 slodzes darbs). Ilzei Pugačai ir 1. līmeņa profesionālā augstākā 
izglītība, Inesei Daukstei ir augstākā izglītība citā jomā (pedagoģija).  I. Daukste bibliotēkā sāka 
strādāt ar š.g. 3. jūniju. 
2019. gadā I. Pugača ir apmeklējusi seminārus un papildinājusi zināšanas sekojošos kursos:  
< Apliecinājums. Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konference “Bibliotēka  - vieta, kur 
gribas atgriezties” (10 akad. st.); 
< Apliecinājums. Konference “Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram” (5 st.); 
< Apliecinājums. “Klienta emociju un rakstura atpazīšana” ( 8 st.); 
< Apliecība. “Tīmekļa satura pārvaldības sistēma WBCE” (tālmācībā apgūta neformālās 
izglītības programma); 
< Apliecinājums. Nodarbību cikls “Sadarbība – panākumu atslēga” (12 st.); 
< Kultūrvēsturisko studiju brauciens uz Jelgavu. 
< Apmeklēti 3 Balvu CB organizētie semināri darbiniekiem. 
 
Lekcijās iegūtās zināšanas, Jelgavas bibliotēkā redzētais un dzirdētais, paplašināja manu 
redzesloku par dažādiem darba jautājumiem. Tas viss man  noteikti noderēs un iegūto 
informāciju pielietošu savā darbā. 
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                  5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 
 
Tilžas pagasta bibliotēka atvērta piecas dienas nedēļā no plkst. 830- 1700 ar pusdienas 
pārtraukumu no plkst. 1230- 1300. Sestdienās un svētdienās bibliotēka slēgta. Sākot ar                    
1. oktobri bibliotēkas darba laiks tika pagarināts: pirmdienā, otrdienā no 9.00 – 18.00, 
trešdienā, ceturtdienā no 9.00 – 19.00, bet piektdienās no 9.00 – 17.00 . Par bibliotēkas darba 
laiku ir uzliktas norādes gan pie bibliotēkas durvīm, gan pie ēkas ārdurvīm. 
Pirms valsts noteiktajām svētku dienām bibliotēka tiek slēgta vienu stundu agrāk. Bet pirms 
Ziemassvētkiem, Lieldienām un Līgo svētkiem bibliotēkas darba laiks ir 4 stundas. 
Katra mēneša pēdējā piektdiena ir Spodrības diena, kad bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta.  
 

 
 
Bibliotēkas izmantošanas galvenie rādītāji 
 
Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā: 
 
                                    
                                      Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

  
2017 

 
2018 

 
2019 

% salīdzinot ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 333 308 302   +5%; -8%; -2% 

t. sk. bērni 127 126 121  +18%; -1%; -4% 

Bibliotēkas apmeklējums 4096 4123 3486 +5%; +1%; -18% 

t. sk. bērni 1325 1488 1190  -9%, +11%; -25% 

Virtuālais apmeklējums 2200 2108 2100  -18%, -4%; -0,3% 

Izsniegums kopā 6751 7176 5006  -12%; +6%; -43% 

t. sk. grāmatas 2613 2490 2131  -5%; -5%; -17% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3985 4581 2643  +7%; +13%; -73% 

t. sk. bērniem 2270 2770 1842 -8%; +18%, -50% 

Bibliotekārais 
aptvērums % no iedz. 
skaita pagastā 

36% 33% 33%  +4%; -3%; 0 

t.sk. bērni līdz 18.g. 78% 82% 80% +16%; +4%; -2% 

Iedzīvotāju skaits 914 927 907 ( 151 

bērns) 
  -8%; +1%; -2% 

 
 
Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Tilžas pagastā dzīvesvietu deklarējuši 907 
iedzīvotāji, no tiem bērni līdz 18.g. v.  ir 151.  Vērtējot iegūtos statistikas rādītājus nākas 
secināt, ka gandrīz visi skaitļi procentuāli ir ar mīnuss zīmi. Taču neskatoties uz to, vidēji dienā 
bibliotēku apmeklē 14 cilvēki, kas ir par 2 mazāk nekā  2018. gadā. Vidēji katrs lietotājs  gada 
laikā bibliotēku ir apmeklējis 12 reizes, tas ir par 1 reizi mazāk nekā 2018. gadā. Diemžēl, 
samazinājies vidējais  izsniegums uz vienu lietotāju, tie ir 17 iespieddarbi, kas ir par 6 
iespieddarbiem mazāk nekā 2018. gadā. Protams, ir lasītāji, kuri bibliotēkā iegriežas katru 
nedēļu vai vēl biežāk, un ir tādi lasītāji, kuri ir apmeklējuši bibliotēku tikai dažas reizes gada 
laikā. 



 

7 
 

2019. gadā ir  izsniegti 2643 preses izdevumi un 2131 grāmata, tas nozīmē, ka preses izdevumi 
izsniegti par 24% vairāk  nekā grāmatas.  
Pozitīvi ir tas, ka kopējais lietotāju skaits ir samazinājies par 2%, šis kritums ir mazāks nekā 
salīdzinot ar 2018. gadu. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas kļuvuši par bibliotēkas lasītājiem, apmeklē 
to katru gadu. Protams, ir fakts, ka bibliotēka ir spējusi piesaistīt arvien vairāk jaunus lasītājus. 
Par 0,3% ir mazāks virtuālais apmeklējums. Šo skaitli veido  bibliotēkas mājas lapu un Latvijas 
Bibliotēku portāla apmeklējums. Taču bibliotēkas vārds ir aktīvi popularizēts dažādos 
sociālajos tīklos un tur ierakstu, galeriju skatījumu skaits ir pietiekoši liels. Sociālo tīklu 
skaitļiem pieskaršos sadaļā Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi.  (33. lpp.) 
Statistikas skaitļu izvērtējumu par bērnu auditoriju analizēšu sadaļā Darbs ar bērniem un 
jauniešiem. (16. lpp.) 
Katru gadu tiek izveidots TOP 10 ar lasītājiem, kas izlasījuši visvairāk grāmatu. Čaklākais lasītājs 
pieaugušo grupā 2019. gadā ir izlasījis 158 grāmatas. Tas ir par 50 grāmatām vairāk nekā 2018. 
gadā. Piebildīšu, ka 1. vietas ieguvējs jau vairākus gadus ir A. Sīviņš. Bērnu/jauniešu grupā 
čaklākā lasītāja ir 5. klases skolniece un viņa ir izlasījusi  83 grāmatas. 
Bibliotēkā apmeklētājiem ir iespēja bezmaksas izmantot Letonika.lv, Lursoft Laikrakstu 
bibliotēka datubāzes, kā arī portālā www.filmas.lv bez maksas skatīties latviešu filmas. Tiek 
piedāvāta pieslēgšanās attālināti portālam Letonika.lv. 2019. gadā pieslēgšanās datus iedevu  
9 lietotājiem. Taču nezinu, cik no šiem lietotājiem reāli izmantoja attālināto letonikas.lv 
pakalpojumu. Tiek sniegta arī konsultatīva palīdzība darbam ar datoru, īpaši gados vecākiem 
apmeklētājiem. 
Bibliotēkas un datoru lietošanas noteikumi ir uzlikti pie katra datora un pieejami ikvienam 
interesentam. 
Ja ir interese, tad gados vecākiem cilvēkiem grāmatas tiek pienestas mājās. To izdara gan viņu 
ģimenes locekļi, gan arī paši bibliotekāri. 
 Apmeklētājiem ir pieejami 14 datori ar interneta pieslēgumu. Ir iespēja izprintēt, kopēt, 
skenēt. Maksas pakalpojumu cenrādis ir visiem brīvi pieejams, izlasāms pie ziņojumu dēļa 
bibliotēkā un datoru telpā uz galda. 
Visu jaunāko informāciju par Tilžas bibliotēku var izlasīt arī bibliotēkas mājas lapās  
http://www.bibliotekas.lv/tilza/pages/pasakumi-norises.php,    
http://www.biblioteka.lv/Libraries/tilzas-pagasta-biblioteka, http://balvi.lv/  un 
http://www.draugiem.lv/user/947112/gallery/ 
Visa bibliotēkā pieejamā literatūra un preses izdevumi ir ievadīti ALISĒ, līdz ar to grāmatu 
meklēšanā jāizmanto elektroniskais katalogs www.balvurcb.lv. Strādājam ar trīs moduļiem – 
Cirkulācija, SBA un Komplektēšana, kurā norakstam elektroniski iespieddarbus. BIS Alise 
lietotājam ir iespējas pieteikt izdevumu elektroniski, ja nav uz vietas, tad stāties rindā.    
E-grāmatu bibliotēkas pakalpojumus ir izmantojuši 6 bibliotēkas lasītāji.  
No visiem bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem, 27 ir autorizēti lietotāji. Šis pakalpojums 
lasītājam tiek piedāvāts, taču daudzi atsakās to pieņemt aizbildinoties, ka labāk atnāks uz 
bibliotēku. Autorizācijas dati tiek izveidoti studentiem un gados jauniem lasītājiem 
Bibliotēku iespējams apmeklēt arī invalīdiem ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslos), jo pie 
ēkas ārdurvīm ierīkota uzbrauktuve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.filmas.lv/
http://www.bibliotekas.lv/tilza/pages/pasakumi-norises.php
http://www.biblioteka.lv/Libraries/tilzas-pagasta-biblioteka
http://balvi.lv/
http://www.draugiem.lv/user/947112/gallery/
http://www.balvurcb.lv/
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Tālāk redzamas diagrammas, kurās analizēti lietotāju dati pēc nodarbošanās un pa vecuma 
grupām.    
 
                               1. diagramma 

                     
 
 
                               2. diagramma 

                 
 
 
Pēc 1. diagrammas var redzēt, ka  procentuāli lielākā lietotāju  grupa ir bērni un jaunieši, kas 
veido 40% no visiem bibliotēkas lietotājiem.    Nākošā lielākā grupa ir vecumā no 46 – 65 gadi.   
 
2. diagrammā ir salīdzinātas vecuma grupas pēdējos divos gados pēc skaita. Ir redzams, kā 
noveco bibliotēkas lietotājs, jo gandrīz katras grupas skaitlis šogad ir lielāks nekā 2018. gadā. 
Turpmāk jādomā par pakalpojumiem, ko varētu piedāvāt bibliotēka, kas varētu ieinteresēt 
tieši gados jaunus iedzīvotājus, jāreklamē aktīvi jau esošie piedāvājumi. 
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                                      3. diagramma 

 
 

 
 
                               
                                    4. diagramma 

                
 

Pēc 3. diagrammas redzams, ka lasītāji pēc nodarbošanās visvairāk ir bērni/jaun., kas veido 
40%. Nākošā lielākā grupa 27% ir strādājošie un 11% pensionāri.  
 
4. diagrammā ir salīdzināti lietotāji pēdējo divu gadu laikā pēc skaita. Mazliet samazinājies 
bērnu/jaun., strādājošo un bezdarbnieku skaits. Nemainīgs ir skaits grupā invalīdi, kas liecina 
par to, ka viņi bibliotēku apmeklē katru gadu. Priecē, ka studenti meklē sev vajadzīgo 
literatūru Tilžas bibliotēkā, kā arī aktīvi izmanto SBA sniegtās iespējas. 
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Uzziņu informācijas darbs 
 
2019. gadā bibliotekāres sniegušas 49 uzziņas, kas ir par 2 uzziņām vairāk nekā 2018. gadā. 
Uzziņas sniegtas par dažādiem tematiem, piemēram: 
               <  par Latvijas dabu apraksti un dzeja, 
               < par Brīvības cīņām, neatkarības karu, 
               < par peoniju audzēšanu, 
               <  par Tilžas baznīcu vēsturi, 
               < tūrisma objekti Līgatnē, kontaktinformācija u.c. 
  
Uzziņas tiek sniegtas individuāli, pa telefonu vai epastu. Pa epastu elektroniski tika piegādāti 
19 dokumenti. Daļa no tiem bija tieši uzziņas. Informācija uzziņu sniegšanai tiek meklēta 
dažādos interneta portālos un datu bāzēs, kā arī bibliotēkā esošajos materiālos (tematiskajās 
mapēs, enciklopēdijās, grāmatās, preses izdevumos). 
Ir daļa pensionāru, kas nāk regulāri uz bibliotēku, lai veiktu dažādus maksājumus  caur ibanku- 
elektrības, televīzijas, telefonu rēķini, kā arī naudas pārskaitījumi. Arvien vairāk palīdzību savu 
CV rakstīšanā un nosūtīšanā lūdz darba meklētāji.  
Bibliotēkā nav organizēti lielāki pasākumi ar lektoriem, taču uzskatu, ka veicu izglītojošo 
darbību ar apmeklētājiem, jo individuāli tiek apmācīti par dažādām iespējām internetā. 
Piemēram, CV rakstīšana, e-pakalpojumu izmantošana, kā arī, mācāmies rakstīt Word 
dokumentā. 
Prieks, ka izdodas palīdzēt apmeklētājam, piem., pensionārs, kas nemācēja pilnīgi neko, kā 
atrast SS.LV sludinājumus, tagad pats brīvi bez palīdzības un, galvenais, nebaidoties spēj atrast 
sev vajadzīgo informāciju. 
 
 
 

Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums 
 
Ja lasītāju pieprasījumu nevar apmierināt ar grāmatām no sava krājuma, tad tiek piedāvāts 
SBA pakalpojums. Pārsvarā lasītāji jautā konkrētas grāmatas vai arī studenti nāk ar literatūras 
sarakstiem. Tad vajadzīgo pasūtu, bet ir gadījumi, kad cilvēks uzzinot, kurā bibliotēkā grāmata 
atrodas, pats aizbrauc un izņem. 
 

SBA rādītāji 
SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

63 86 69 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

41 15 40 

 
Kā redzams pēc tabulas, tad būtiski palielinājies izsniegto eksemplāru skaits. No saņemtajām 
grāmatām 43 ir daiļliteratūras, 10 bērnu un 16 nozaru literatūras grāmatas. Saņemtas 8 
daiļliteratūras grāmatas krievu valodā. Bet no izsniegtajām grāmatām 24 ir daiļliteratūras, 14 
nozaru un 2 bērnu literatūras grāmatas.  Nozaru literatūra ir par psiholoģiju, bērnu aprūpi un 
dažādu valstu apraksti. 
2019. gadā  visvairāk grāmatas saņemtas no Balvu CB – 40. Pārsvarā tās ir daiļliteratūras 
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grāmatas un atmiņu krājumi par Sibīrijā izvestajiem. 
Vairāk izsniegto grāmatu  2019. gadā ir Vectilžas (11), Krišjāņu (10) bibliotēkām un Balvu CB 
(11). 
2019. gadā nav bijuši SSBA pakalpojumi. 
2019. gadā ir veikta bibliotēkas apmeklētāju anketēšana par bibliotēkas darba laiku. Anketas 
varēja aizpildīt no janvāra līdz aprīlim bibliotēkas telpās. Tika aptaujāti 50 bibliotēkas 
apmeklētāji. Aizpildīt aptaujas anketu tika aicināts ikviens, kas ienāca bibliotēkā. Pārsvarā tie 
bija bibliotēkas lasītāji. 96% no aptaujātajiem atbildēja, ka ir apmierināti ar bibliotēkas darba 
laiku. Vairāk par anketas rezultātiem Pielikumā Nr. 1. 
Apmeklētājiem  ir pieejama klade Atsauksmēm un ierosinājumiem. Šajā gadā ir 3 ieraksti. 
Skatāmi Pielikumā Nr. 2.  
 
 
 

                                                                6. Krājums 
 
  
Krājumu komplektēšanas politika un organizācija 
 
Bibliotēkas krājums uz 2019. gada 31. decembri ir 8800 iespieddarbi. 
Bibliotēkas krājuma komplektēšana tiek veikta, pamatojoties uz izstrādāto “Tilžas pagasta 
bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2017. - 2021.gadam”.  Skenētu 
dokumentu skatīt Pielikumā Nr. 3. 
Iegādājoties daiļliteratūras darbus, vispirms veicu cenu salīdzināšanu starp 3 grāmatu 
piedāvātājiem – Lgrāmata, Virja un Zvaigzne ABC.  Iegādāties literatūru izvēlos no tā brīža 
lētākā cenu piedāvājuma. Veidoju sarakstus un pasūtu pie piegādātājiem. Šogad grāmatas tika 
iepirktas no vairumbāzes Virja un izdevniecības Zvaigzne ABC. Lielākā  uzmanība tiek pievērsta 
latviešu autoru darbiem un tad to autoru darbiem, kas bibliotēkā ir pieprasītākie. 
Krājuma pārbaude, inventarizācija pārskata periodā nav veikta. 
 
 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

1542 1555 1545 

t,sk. grāmatām 947 976 1000 

t. sk. bērnu grāmatām 264 307 328 

t.sk. periodiskajiem izdevumiem 595 579 545 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
skaitu pagastā 

2,18 2,18 1,70 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai kopā 

1990 2021 2018 

 
 
Pēc tabulas redzams, ka 2019. gadā finansējums mazliet samazinājies, bet praktiski var teikt, 
ka neko daudz nav mainījies. 
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Tilžas pagasta bibliotēkas finansējums krājuma komplektēšanai atbilst MK noteikumiem Nr. 
415 no 25.09.2001. “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. 
 

 
Krājuma rādītāji 
 

 
Krājuma rādītāji pēdējo trīs gadu laikā. 

 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 602 629 594 

t.sk. grāmatas  188 199 194 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 56 67 45 

t. sk. bērniem 57 55 55 

Izslēgtie dokumenti 1158 323 355 

Krājuma kopskaits 8255 8561 8800 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,32 0,36 0,30 

Periodisko izdevumu 
apgrozība 

2,55 2,75 1,54 

 
Kopumā bibliotēkas krājums ir palielinājies, kas vairāk saistīts ar to, ka nav norakstītas 
grāmatas. Salīdzinot ar 2018. gadu, tad par 35 grāmatām samazinājies jaunieguvumu skaits. 
Nedaudz samazinājusies arī grāmatu krājuma apgrozība, kas liecina par to, ka lietotāji vairāk 
izvēlas lasīšanai izņemt žurnālus. No visa kopējā bibliotēkas  krājuma dokumentu skaita, kas 
ir 8800, tad 1711 jeb 19% ir seriālizdevumi. 

 
   
 Par pašvaldības līdzekļiem pirkto grāmatu sadalījums 

 
             
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
2019. gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādātas 126 grāmatas, kas kopsummā veido 1000 
EUR.  No visām iepirktajām grāmatām 38% sastāda bērnu/jaun. literatūra, kas ir par 1% vairāk 

Kopā 
126 grāmatas 

Bērnu/jauniešu 
48 grāmatas 

38% 

Daiļliteratūra 
pieaugušajiem 

73 grāmatas  58% 
56% 

Nozaru literatūra 
5 grāmatas 

4% 

Latviešu autori 
32 grāmatas 

44% 

Ārzemju autori 
41 grāmatas 

56% 
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nekā 2018. gadā. Finansiāli bērnu/jaun. literatūras iegādei ir 34% no visiem iztērētajiem 
līdzekļiem.  Nozaru literatūra tiek iepirkta minimāli, jo tāda žanra grāmatas, lielākoties, tiek 
saņemtas dāvinājumos.  
2019. gadā lasītājiem tika  piedāvāti 22 periodiskie izdevumi. Bibliotēkā uzglabājas pēdējo 
četru gadu laikā abonētie seriālizdevumi. Bērnu/jaun. auditorijai pasūtīti 4 izdevumi, kas  
sastāda 22% no visas abonētās periodikas. 
Visas grāmatas plauktos rekataloģizētas, ir ar svītrkodiem un atrodamas programmā ALISE.  
Ar īslaicīgas glabāšanas termiņu norakstīti 355 periodiskie izdevumi. Ir atlasītas grāmatas un 
nākošajā gadā tiks norakstītas. 
 
2019. gadā pasūtīti šādi periodiskie izdevumi: 

 Avene 

 Avenīte 

 Dārza Pasaule 

 Ieva 

 Ievas Māja 

 Ievas Stāsti 

 Ievas Veselība 

 Ilustrētā Junioriem 

 Ilustrētā Zinātne 

 Ilustrētā pasaules vēsture 

 Ko ārsti tev nestāsta 

 Leģendas 

 Lilit 

 Mans Mazais 

 Mājas Viesis 

 Patiesā Dzīve 

 Praktiskais Latvietis 

 Privātā Dzīve 
     Pūcīte 

 Una 

 Vaduguns 

 Veselība 
 
Pasūtot preses izdevumus, skatos lasītāju interesi par tiem. Gadās pasūtīt izdevumu, bet īsti 
intereses par to nav, tad mainu uz citiem izdevumiem. Pieprasītākie izdevumi ir “Avenīte”, 
“Ievas veselība”, “Privātā Dzīve”, un “Praktiskais latvietis”. Diemžēl, lasītājus sev neatrada 
žurnāli “Una”, “Lilit” un “Pūcīte”. Daudzi nāk uz bibliotēku, lai izlasītu mūsu pašu 
Ziemeļlatgales izdevuma “Vaduguns” jaunākos numurus un lai bezmaksas paņemtu “Balvu 
novada ziņas”. 
Ņemot vērā bibliotēkas finansiālos rādītājus, tad krājuma komplektēšanas ievērojami svarīgu 
daļu veido dāvinājumi un bezatlīdzības nodotā literatūra.  
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Piegādātājs Eksemplāri Summa 

 Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 

1 € 13.31 

 Individuālie dāvinātāji 40 € 210.30 

 Grāmatas autors 5 € 46.90 

SIA Raudava 1 € 6.00 

 Imanta Ziedoņa fonds 
“Viegli” 

1 € 4.95 

 Biedrība ''Ascendum'' 1 € 9.45 

 LNB Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 

6 € 44.66 

 Biedrība ''Dabas skola'' 1 € 9.00 

 Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvalde 

1 € 21.00 

 Nodibinājums “Vītolu 
fonds” 

1 € 12.75 

 Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs 

1 € 12.00 

 Amerikas latviešu 
apvienības kultūras fonds 

1 € 8.50 

 Latvijas Universitāte 1 € 25.30 

 Latvijas Vēstniecība Tokijā 1 € 6.50 

 Latvijas Olimpiskā komiteja 1 € 14.23 

 Daugavpils pilsētas domes 
Kultūras pārvalde 

1 € 10.30 

 AS Cits medijs 1 € 6.99 

LR Kultūras ministrija 
sadarbībā ar Vidzemes 
augstskolu 

1 2,50 

KOPĀ: 66 € 479,54 

 
Ja salīdzina datus par iepriekšējiem gadiem, tad dāvinājumu skaitam bija tendence 
samazināties. Taču prieks, ka pēdējos divos gados dāvinājumu skaits kaut nedaudz, bet 
pieaug. 2019. gadā dāvinājumu skaits ir 66 izdevumi un tas ir par 3 izdevumiem vairāk nekā 
2018. gadā. Ja salīdzina naudas izteiksmē, tad dāvinājumu kopējā summa ir palielinājusies par 
19,97 EUR. Ja salīdzina dāvinātājus, tad visvairāk grāmatas bibliotēkai atvēlē individuālie 
dāvinātāji, kā arī grāmatu autori. Arī LNB Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas šogad ir 
par vienu vairāk nekā 2018. gadā. 
Nemainīgi kā katru gadu, liels paldies ir individuālajām ziedotājām – Tilžas pagasta iedzīvotājai 
Ainai Zelčai un bijušajai tilžēnietei  Marinai Garkušai par dāvinātajām grāmatām.  
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Krājuma un datu bāzu popularizēšana 
 
2019. gadā bibliotēkā ir pieejamas  bezmaksas datubāzes – Letonika www.letonika.lv un 
Lursoft Laikrakstu bibliotēka https://www.lursoft.lv/lv/laikrakstu-biblioteka . 
Lai varētu labāk saprast datu bāzu lietojumu, tabulā salīdzināti pēdējie pieci  gadi. 

 
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

 

Dabubāze 2015 2016 2017 2018 2019 

Letonika 85 91 935 232 154 

News 120 34 119 89 87 

 
Bibliotēkas datubāzes tiek popularizētas, izliekot afišas uz pagasta pārvaldes ziņojumu dēļa, 
uz bibliotēkas stenda, kā arī, mutiski par tām atgādinot. Nosūtu afišveidīgus ziņojumus uz 
izglītības iestādēm. Pasākumu laikā pieminu tādu iespēju izmantot bibliotēkā pieejamos 
resursus.  
Lai popularizētu bibliotēkas krājumu regulāri tiek izliktas literatūras un tematiskās izstādes. 
Bibliotēkas apmeklētājiem patīk apskatīt dažādu hobiju, rokdarbu izstādes, tematiskās 
izstādes, rakstnieku, dzejnieku jubilejām veltītas izstādes. Ieinteresētība par izstādēm ir 
atkarīga no izvēlētās tēmas un cik interesanti materiāli izlikti par attiecīgo tematu. Jaunākā 
literatūra tiek izlikta atsevišķā plauktā to sadalot – nozaru literatūra, latviešu autoru un 
ārzemju daiļliteratūra. Bērniem jaunieguvumi tiek izlikti atsevišķi plauktā pie bērnu 
literatūras. 

                                          
                Annai Rancānei – 60                                                  Jaunieguvumu izstāde 
 
Vērtējot kopumā 2019. gadu, tad ir izliktas 34 izstādes.  Salīdzinot ar 2018. gadu, tad šogad ir 
izlikts par 3 izstādēm mazāk, taču uzskatu, ka tika organizēti daudz dažādi pasākumi, kas to 
kompensēja.  Izlikto izstāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr.  4. 
Par nenodotām grāmatām, Tilžas internātpamatskolas skolēniem atgādināja skolas 
bibliotekāre. Kā arī, likvidējot internātpamatskolu visa skolēnu izsniegtā literatūra tika 
atgriezta.  Parādniekus pārskatu 2-3 reizes gadā sistēmā Alise un mutiski, pa telefonu vai 
epastiem nosūtu atgādinājumu. 

http://www.letonika.lv/
https://www.lursoft.lv/lv/laikrakstu-biblioteka
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                             7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

           
2019. gadā bibliotēkā kā lasītāji reģistrējušies 121 bērns un jaunietis līdz 18 gadiem. Pēdējo 
gadu laikā šis skaitlis būtiski nemainās. Salīdzinot ar 2018. gadu, tad ir par 5 lasītājiem mazāk. 
Taču sakarā ar Tilžas internātpamatskolas likvidāciju š.g. maijā prognozēju, ka turpmāk varētu 
būt lielāks lasītāju kritums. Tilžas pagasta bibliotēkas pakalpojumus izmanto Tilžas 
vidusskolas, Tilžas internātpamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Kā arī 
bibliotēku apmeklē bērni no kaimiņu pagastiem (Krišjāņu pagasta un Vectilžas pagasta), kuri 
apmeklē Tilžas izglītības iestādes.  Vasaras periodā bibliotēku apmeklē bērni, kuri ir atbraukuši 
ciemos pie radiniekiem. 2019. gadā tie bija 10 skolēni. 
Bibliotēkā bērnu lielāks pieplūdums ir novērojams otrdienās un piektdienās no 14.00 – 15.30, 
jo saistīts ar dejošanas nodarbībām blakus esošajā kultūras namā. Centīgāki bibliotēkas 
apmeklētāji ir jaunāko klašu skolēni no 2.- 5.klasei. 
Lai stimulētu bērnus vairāk lasīt grāmatas un lai  paslavētu čaklākos, tad beidzoties gadam tiek 
sastādīts TOP 10 ar čaklākajiem lasītājiem. 2019. gadā pirmās trīs vietas ieņem:  Samanta 
Normante – 83  grāmatas, Līga Elīza Normante – 74  grāmatas un Markuss Rušēvics – 66 
izlasītas grāmatas.  Pirmās divas vietas topā ir nemainīgas jau no 2017. gada, taču izlasīto 
grāmatu skaits S. Normantei ir par 38 grāmatām mazāk nekā pagājušajā gadā. 
Analizējot lasītājus pēc izglītības iestādēm, tad  no visiem lasītājiem - 90 ir Tilžas vidusskolas 
skolēni, 16 Tilžas internātpamatskolas, 5 pirmsskolas izglītības iestādes un 10 citu skolu 
audzēkņi. 
 
                                Sadalījums procentuāli pa izglītības iestādēm. 

                 
 
 
 
Neskatoties uz to, ka lietotāju skaits ir sarucis minimāli, tomēr jāsecina, ka apmeklējums ir par 
20% mazāks nekā 2018. gadā. Attiecīgi samazinājies arī izsniegums, tas ir par 33% mazāks 
salīdzinot ar 2018. gadu. Ņemot vērā visus statistikas datus, tad vidēji dienā bibliotēku 
apmeklē 5 bērni. Vidēji gada laikā vienam lasītājam tiek izsniegti 15 izdevumi, kas ir par 7 
izdevumiem mazāk  nekā 2018. gadā. Gada laikā viens bērns bibliotēku vidēji apmeklējis 10 
reizes, kas ir par 2 reizēm mazāk nekā 2018. gadā. Analizējot iegūto statistiku, secinu, ka bērnu 
auditorijai jāpievērš vēl lielāka uzmanība un jācenšas piedāvāt bibliotēkas pakalpojumus 
interesantākus, lai nākošajos gados nebūtu tik procentuāli liels samazinājums. 

75%

13%

4%
8%

Tilžas vidusskola

Tilžas
internātpamatskola

pirmsskolas izglītības
iestāde

citas izglītības iestādes
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Literatūras krājuma veidošana un papildināšana 

 
Galvenie avoti no kā tiek komplektēts bērnu/jauniešu fonds ir: 
1. pirkumi, 
2. prese, 
3. dāvinājumi, 
4. bērnu/jauniešu žūrijas projekts.  
 
Literatūras krājumu papildinu pēc tā brīža aktuālākajām iznākušajām grāmatām. Priekšroka 
tiek dota  latviešu autoru grāmatām. Kā arī sekoju līdzi, lai tiktu nokomplektēti visi 
turpinājumizdevumi. Uzklausu arī bērnu atsauksmes un interesi par kādu konkrētu grāmatu. 
2019. gadā par pašvaldības līdzekļiem bērniem/jauniešiem nopirktas 48 grāmatas, kas sastāda 
38% no visām iepirktajām grāmatām. Tas ir par 1% vairāk nekā 2018. gadā. Dāvinājumos 
bērnu auditorijai saņemtas 7 grāmatas. Pateicoties LNB bērnu/jauniešu žūrijas projektam, tā  
ietvaros  bibliotēka tika pie 6 jaunām grāmatām par kopējo summu 44,66 EUR. 
Bibliotēkā ir pieejami abonēti bērniem un jauniešiem paredzēti preses izdevumi - Avene, 
Avenīte, Ilustrētā junioriem un Pūcīte. Šie preses izdevumi ir 21% no visiem abonētajiem 
preses izdevumiem. Bērnu vidū žurnālu izsniegumos lielāko popularitāti ieņem “Avenīte”. 
Diemžēl, žurnāls “Pūcīte” praktiski netika izmantots. 
Uzziņas bērniem un jauniešiem netiek atsevišķi uzskaitītas. Bērni jautā ļoti reti, ja kaut ko 
vajag, tad vispirms meklē paši internetā. 
Ņemot vērā ierobežotos līdzekļus, tad nekādas spēles un puzles bibliotēkā netiek 
komplektētas. Taču jāsaka liels paldies visiem tiem cilvēkiem, kas bibliotēkai dāvina dažādas 
rotaļlietas. Īpaši liels paldies V. Runģei par zīmuļu, krītiņu un flomāsteru krājumu 
papildināšanu! 

 
 
Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
 
 Pie lasīšanas veicināšanas varu pieminēt visas aktivitātes, kas tiek organizētas priekš bērnu 
auditorijas: 

 bērnu/jauniešu žūrija; 

 grāmatu lasīšanas pēcpusdienas; 

 “Mūsu mazā bibliotēka” projekts; 

 jaunieguvumu, tematiskās izstādes bērniem un jauniešiem; 

 pasākumi bērniem un jauniešiem. 
 

2019. gadā Tilžas pagasta bibliotēka jau septiņpadsmito gadu piedalās bērnu/jauniešu/vecāku 
žūrijas projektā. Šajā gadā žūrijas grāmatas izlasīja un anketas aizpildīja 40 eksperti bērni un 6 
vecāki. 
Vēl viens jaunums ir tāds, ka sākot ar š.g. 1. oktobra bibliotēkā bērniem tiek piedāvātas 
grāmatu lasīšanas pēcpusdienas. Tā ir iespēja sanākt kopā, lasīt grāmatas, pārrunāt, saprast 
izlasīto, pildīt darba lapās uzdevumus un aktīvi kaut ko izveidot. 
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Atsevišķi plauktā regulāri tiek izliktas izstādes ar jaunākajām grāmatām bērniem un 
jauniešiem, kā arī dažādas tematiskās izstādes. 
Kopā 2019. gadā bibliotēkā izliktas 10 izstādes bērniem un 4 jaunieguvumu izstādes.                                
                             
 
          
Pasākumi dažādām vecuma grupām 

 
Lai pievērstu bērnu uzmanību bibliotēkai un grāmatām, es regulāri organizēju dažādus 
pasākumus. Cenšos aptvert pēc iespējas dažādāka vecuma klašu grupas, bet visās tikšanās 
reizēs lielākā uzmanība ir vērsta uz grāmatu un tās lasīšanu. 
 
Februāris 
1. februārī, Tilžas pirmsskolas izglītības iestādē notika nodarbība par grāmatu “Lūdzu apskauj 
mani!”. 
Ar bērniem pārrunājām par izlasīto grāmatu, aizpildījām darba burtnīcās uzdevumus, 
zīmējām, ko lāči dara ziemā un veidojām savus astoņkājus. 
                                                                                                                          

                               
 
12. februārī Tilžas vidusskolā nodarbība par grāmatu “Sniegbaltais un ogļmelnais.” 
Kopā ar Tilžas vidusskolas 3. klasi lasījām grāmatu “Sniegbaltais un ogļmelnais” no projekta 
“Mūsu mazā bibliotēka”. Pildījām uzdevumus darba burtnīcā un veidojām paši savus 
pulksteņus.  
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14. februārī, skolas projektu nedēļas ietvaros uz nodarbību bibliotēkā atnāca Tilžas 
vidusskolas 5. klase ar skolotāju I. Medni. Skolēni mēģināja atšifrēt, kāds ticējums paslēpies 
aiz cipariem, salikt pareizi tautasdziesmu rindas un atrast atbildes uz viktorīnas jautājumiem. 
 
 
Marts 
21. martā bibliotēkā pasākums  - bibliotekārā stunda “Iepazīsim Viļa Plūdoņa daiļradi!” kopā 
ar Tilžas vidusskolas 3. klasi. 
Bibliotekārajā stundā iepazinām V. Plūdoņa daiļradi. Lasījām biogrāfiju, zīmējām ilustrācijas 
dzejoļiem, meklējām dzejolī pazudušos vārdus un lasījām dzejiņas! Skolēni atzina, ka V. 
Plūdoņa dzejoļi ir interesanti un skaisti! 
                                                              

                        
 
22. martā bibliotēkā no projekta “Mūsu mazā bibliotēka” grāmatas “Lūdzu apskauj 
mani!”  lasīšana un darba burtnīcu aizpildīšana. Kopā ar Tilžas vidusskolas 3. klasi. 
Pasākuma laikā pildījām darba burtnīcās uzdevumus un iejutāmies grāmatas varoņu tēlos, 
izspēlējot ludziņu “Lūdzu apskauj mani!” Vai Jūs ziniet, kāds ir čupiņveida apskāviens? Tilžas 
vidusskolas bērni to zin!!! 
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27. martā uz bibliotekāro stundu “Iepazīsim Viļa Plūdoņa daiļradi!” ieradās Tilžas 
internātpamatskolas skolēni no 2. - 5. klasei. Kopā lasījām dzejnieka biogrāfiju, kļuvām par 
māksliniekiem zīmējot dzejoļus, meklējām dzejolim pazudušos vārdus un noskatījāmies 
multfilmu “Eža kažociņš”, Katrs bērns bija iemācījies V. Plūdoņa dzejoli un noskaitīja, tas bija 
lielisks nobeigums pasākumam. 
                                                          
                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Vairāk attēlu pielikumā Nr. 5 
 
Aprīlis 
25. aprīlī uz bibliotēku nedēļas pasākumu “Ceļojums pa aizraujošo grāmatu pasauli” nāk Tilžas 
vidusskolas 3. klase. Lasījām grāmatu fragmentus un veicām tekstam piemērotu aktivitāti. 
Piemēram, grāmatas “Princese pa pastu”  fragmenta izlasīšana un spēle “Balonkrosiņš”. Vai 
arī pēc grāmatas “Pastnieks Pele” izlasīšanas uzraksta uz lapiņām novēlējumu klases biedriem, 
tās visas sajauc un katrs izvelk kādu vēlējumu priekš sevis. 
Pasākuma laikā izlasījām fragmentus no  5 grāmatām. 
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Vairāk attēlu pielikumā Nr. 6 
 
26. aprīlī dodos uz pirmsskolas izglītības iestādi, lai kopīgi ceļotu pa grāmatu pasauli. Kopīgi 
izlasījām E. Nirē  grāmatu “Lieldienu pārsteigums” un izveidojām jauku zaķu ģimeni no 
plastmasas šķīvjiem, aplikācijām un citiem materiāliem. 
 
 

                             
 
                  
 
Maijs 
Jau astoto gadu pēc kārtas, 11. maijā, Tilžas bibliotēkas projekta “Bērnu žūrijas” eksperti 
dodas ekskursijā. Šoreiz brauciens bija uz Rēzeknes pusi. Vispirms apmeklējām G. Igauņa 
darbnīcu, kur skatāma vairāku mūzikas instrumentu kolekcija. Interesants bija īpašnieka 
stāstījums par mūzikas instrumentiem, bērniem bija jāatmin spēlētās melodijas un arī pašiem 
bija iespēja izmēģināt spēlēt uz kāda no instrumentiem. Kā nākošais objekts bija minizoodārza 
“Rozītes” apmeklējums. Pateicoties gides stāstījumam, uzzinājām daudz dažādus interesantus 
faktus par dzīvniekiem un putniem. Piemēram, redzējām baltos un melnos gulbjus, kas 
peldēja atsevišķos dīķos. Uz jautājumu, kāpēc visi gulbji nevar būt kopā gide atbildēja, ka 
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baltie gulbji ir ļoti agresīvi, bet melnie mierīgāki. Lai nenodarītu viens otram pāri, tie tiek turēti 
atsevišķi. Noslēdzošais pieturas punkts bija Latgales kultūrvēstures muzejs. Piedalījāmies 
muzejpedagoģiskajā programmā “Senās rotaļas un spēles”. Mums bija iespēja uzzināt, kā 
spēlējās bērni, kad vēl nebija pieejamas daudzās rotaļlietas, kas ir tagad. Sapratām, ka daba 
visapkārt ir daudzveidīga un dažādus materiālus var izmantot rotaļai, vajag tikai fantāziju un 
izdomu. Izmantojām iespēju izspēlēt virtuālo spēli, kā sākot no māla izrakšanas var tikt līdz 
skaistiem māla traukiem. Šī bija  brīnišķīgi kopā pavadīta diena un labs starts nākošajam 
“Bērnu žūrijas” vērtēšanas posmam. 
                    

                           
Vairāk attēlu skatīt pielikumā Nr. 7 
 
 
16. maijā uz pasākumu “Ceļojums pa aizraujošo grāmatu pasauli” nāca Tilžas internātpamatskolas 
skolēni. Šī pasākuma scenārijs jau aprakstīts aprīļa mēnesī. 
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Jūlijs 
4. jūlijā Tilžas pagasta bibliotēkas čaklākie lasītāji  un kultūras nama bērnu grupas “Palazdītes” 

dejotāji devās kopīgā braucienā uz Lotes zemi Igaunijā. Lai no stāvlaukuma nokļūtu Lotes 

zemē, kas atrodas 800 m attālumā braucām ar minivilcienu. Galastacijā katrs saņēmām  dienas 

programmu un piedzīvojums 5 stundu garumā varēja sākties. Pasaku tēls Lote sastopams ne 

tikai grāmatās un multfilmās, bet arī  klātienē Igaunijā.  Teritorijā ir vairāki namiņi, kas nosaukti 

grāmatas “Lote no Izgudrotāju ciema”  varoņu vārdos un ir detalizēti atveidoti tā, kā redzams 

multfilmās. Bērniem bija interesanti redzēt kā daudzas mājās esošas lietas var izmantot 

otrreiz, piemēram,  katli un pannas kalpo ne tikai brokastīs, bet arī Mušas Jāka pagalmā pārtop 

par grabošu orķestri, bet zivis dīķī makšķerējamas ar pavārnīcām. Mazākie bērni limonādes 

mašīnā katrs pats varēja uzpumpēt burbuli. Aizraujoša bija zaķu ģimenes māja, kurā ikviens  

varēja nodoties atklājumiem no sliekšņa līdz skurstenim no kura var nošļūkt lejā pa slidkalniņa 

cauruli. Pašas Lotes plašajā mājā var ne tikai uzkāpt uz jumta, bet arī nodoties rotaļām Lotes 

istabā, kas pilna ar attīstošām un izklaidējošām rotaļlietām, pārsvarā no dabas materiāliem, 

koka. Kopīga ekskursija notika pirmo reizi, bet nākošajā gadā noteikti tiks atkārtota. Brauciens 

bija pozitīvu emociju pārpilns, jo ikviens bija priekš sevis atradis interesantāko un labāko! Liels 

paldies bērnu un vecāku vārdā Daigai Lukjanovai par organizatorisko darbu! 

                             

 
 
Septembris 
6. septembrī devos uz Tilžas vidusskolu un novadīju divas mācību stundas 6. klasei. Lasījām 
tekstus, meklējām pazudušos vārdus un rakstījām savus turpinājumus pasakām. Tas bija 
mazliet pārsteigums, jo uzaicinājums izskanēja no pedagogu puses. Te nu pierādās tas, ka 
neatlaidīgi darot darbu, esmu pierādījusi, ka bibliotēkā viss notiek un esmu vērā ņemama 
sadarbības iestāde. Patīkami, ka ne tikai es aicinu, bet arī mani uzaicina uz skolu. 
 
Dzeja, varavīksne un kļavu lapu virpulis... 

19.septembris Tilžas pagasta bibliotēkā bija īpaša diena, jo tikties ar lasītājiem bija atbraukusi 
vairāku bērnu grāmatu autore Evija Gulbe. Gaidot tikšanos ar autori mazie lasītāji cītīgi 
gatavojās – grāmatas ceļoja no pirmsskolas iestādes grupiņas līdz vidusskolas klasēm. Lasījām 
grāmatas, uzzinājām vairāk par Koko un Riko piedzīvojumiem, meklējām dzejolī pazudušos 
burtiņus un mācījāmies dzejoļus no galvas. 



 

24 
 

Iesākot pasākumu E. Gulbe dalījās savās pārdomās par to, kā pie viņas nonāk dzejoļi, kā rodas 
dzeja, kā arī, nolasīja vairākus savus dzejoļus. Bērniem bija iespēja iejusties pūpēža tēlā, pabūt 
simtkāju un mušu lomās. Grāmatu autore atraktīvā veidā iesaistīja aktivitātēs visus klātesošos. 
Noklausoties dzejoli par varavīksni, ikvienam bija iespēja izveidot varavīksni no sev tīkamākās 
krāsas. Drīz vien bibliotēkā tika  „uzburtas” daudz krāsainas varavīksnes. 

Grāmatu autorei E. Gulbei bija līdzi “Dzejoļu veikals”, kas izraisīja lielu interesi bērnu acīs. 
Izrādās, ka tajā varēja nopirkt jaunākos E. Gulbes dzejoļus. Samaksājot ar rudenīgi krāsainām 
kļavu lapām, katrs tika pie sava dzejoļa. 

Tikšanās pulcēja kopā Tilžas pirmsskolas grupiņas “Ežuki”” un vidusskolas 2. -  4. klases 
skolēnus. Kopā pasākumu apmeklēja 55 klausītāji. 

                  
Vairāk attēli redzami pielikumā Nr. 8 
 
 
25. septembrī bibliotēkā notika akcija “Viena diena dzejā”. No 9.00 – 14.00 varēja nākt ikviens 
apmeklētājs un noskaitīt dzeju. Vai tās būtu mīļākais dzejolis, vai nesen izlasīts, bet varbūt 
paņemta grāmata un nejauši uzšķirta lappuse, tas bija katra paša izvēlē. Prieks, ka akcija ir sevi 
attaisnojusi, jo skatot apmeklētāju sarakstu tie ir 60 dzejas lasītāji. 
 

                      
 Vairāk attēlu skatāmi pielikumā Nr. 9 
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Oktobris 
15. oktobrī notika brīnišķīga tikšanās ar bērnu grāmatu autoru dzejnieku Uldi Ausekli. 
Dzejnieks stāstīja par sevi, par to, kā top grāmatas, kā dzejoļi. Bērni sajūsmā par to, ka autors 
pats no galvas norunāja tik daudz savus dzejoļus. Pasākumu kopā apmeklēja 25 lasītāji. 
                                            

                  
 
18. oktobrī, Grāmatu svētku ietvaros, Tilžas bibliotēkā uz tikšanos bija ieradies grāmatas 
“Teātra bērni” redaktors Aldis Vēvers. Iepazīstinot ar sevi, Aldis Vēvers pastāstīja, ka pēc 
izglītības ir latviešu valodas un literatūras skolotājs. Taču pēc desmit skolā nostrādātiem 
gadiem sapratis, ka šis darbs īsti nav domāts viņam. A. Vēvers ir ne tikai daiļliteratūras 
grāmatu redaktors, bet arī rediģējis latviešu valodas un literatūras mācību grāmatas skolām. 
Runājot par savu darbu, A. Vēvers stāstīja, ka sākot ar manuskriptu līdz grāmatas iznākšanai, 
sanāk vienu grāmatu pārlasīt piecas reizes. A. Vēvers atklāj, ka redaktors ir kā grāmatas sargs, 
jo darbs ietver pareizrakstības kļūdu labošanu, kā arī vārdu un teksta redigēšanu. Redaktora 
pienākums nav uzrakstīt grāmatu no jauna , bet gan norādīt uz to, kā teksts varētu izklausīties 
labāk. Ļoti svarīgi, ja starp autoru un redaktoru ir savstarpēja cieņa un ieklausīšanās vienam 
otrā. Tikšanās bija interesanta, jo ļāva apmeklētājam ieskatīties grāmatas tapšanas aizkulisēs, 
uzzināt, kāds process notiek pēc rakstnieka manuskripta uzrakstīšanas. Pasākumu apmeklēja 
35 lasītāji. 
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30. oktobrī uz pasākumu bija ieradušies Tilžas vidusskolas pirmsskolas iestādes bērni, lai 
uzzinātu, kā kļūt par bibliotēkas lasītājiem. Taču bibliotēkā viņus gaidīja pārsteigums, jo naktī 
no grāmatas bija izvēlies klauns un meklēja ceļu uz cirku. Kopā ar klaunu Leniju bērni  iemācījās 
dažādas rotaļas, šķirstīja jaunākās bērnu grāmatas un nobeigumā, uzrakstīja klaunam vēstuli. 
Paldies praktikantei Sanitai par brīnišķīgo klauna lomas tēlojumu! 
 
 

                                  
 
 
Novembris 
1. novembrī, bibliotēkā pasākums ar Tilžas vidusskolas 1. klasi.  
“Klauns Lenijs mācās pieklājību bibliotēkā!” Ierodoties bibliotēkā, bērni ieraudzīja, ka pie 
datoriem guļ aizmidzis klauns. Kad kopīgi klauns tika pamodināts, izrādījās, ka naktī viņš bija 
izkāpis no grāmatas un vairs netika atpakaļ.  Iepazīstoties ar bērniem, klauns Lenijs atzina, ka 
viņš lieliski māk fiziskas aktivitātes, taču kad mācīja pieklājību, viņa skolā nebija. Lai palīdzētu 
klaunam uzzināt kaut ko par pieklājīgas uzvedības normām, palīgā nāca bibliotekāre Ilze un 
bērni. Visiem kopā tika pārrunāts, kā pareizi jāsveicinās, ko darīt, ja kādu netīšam esi 
apvainojis un kā pareizi uzvesties pie galda. Skolēni, labprāt, pastāstīja klaunam Lenijam par 
personīgās higiēnas ievērošanu. Kopīgi tika izspēlētas burtu spēles un ilustrēti dzejoļi par 
pieklājību. Atvadoties no bērniem, klauns apsolīja atcerēties iegūtās zināšanas un uzvesties 
pieklājīgi! 
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Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros notika divi pasākumi. 
13.11. devos uz pirmsskolas izglītības iestādi, lai kopīgi ar bērniem svinētu pārsteiguma ballīti. 
Izlasījām grāmatu “Zeķu Zaķa pidžamu ballīte”, veidojām cepurītes un izkrāsojām zīmējumus. 
 

                     
 
14.11. kopā ar vidusskolas skolēniem rīkojām Pepijas ballīti. Izlasījām fragmentu par to, kā 
Pepija svin dzimšanas dienu, atbildējām uz dažādiem jautājumiem par lasīto tekstu, veidojām 
cepurītes un gatavojām sviestmaizes. Ballīte bija izdevusies, jo pašu gatavotais ir vislabākais! 
 

                   
 
 
Decembris        
Divas reizes devos uz Tilžas pirmsskolas iestādi, lai tiktos ar mazajiem lasītājiem. 5.12. 
pārrunājām par Bērnu žūrijas izlasītajām grāmatām un aizpildījām anketas. Bet, 18.12. par 
uzcītīgu grāmatu lasīšanu un vērtēšanu pasniedzu balviņas un saldumus mazajiem 
pirmsskolas ekspertiem! 
 
Neskatoties uz to, ka bibliotēkā tiek organizēti dažādi pasākumi bērniem, vēlos atsevišķi 
pieminēt vienu jaunumu. Sākot ar š.g. oktobri, katru ceturtdienu ir grāmatu lasīšanas 
pēcpusdienas. Notiek, ja vismaz 3 apmeklētāji. Lūk, neliels ieskats tam, ko mēs darām. 
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Datums Nodarbības īss apraksts 

3.10. “Rudens sajūtas” 
Lasām rudenīgus dzejoļus, veicam dažādus uzdevumus. 

17.10. Tā kā bibliotēkā uz tikšanos bija grāmatu autors U. Auseklis, tad šajā nodarbībā 
pastiprināta uzmanība šī autora dzejoļiem. Krāsojam rudenīgas kļavu lapas. 

31.10. “Stāstiņi tumšiem vakariem”. Spoku stāstu lasīšana un baidīšanās kopā. 

7.11 “Latvijai svētki” – pildām uzdevumu lapas, meklējam, atrodam, uzzinām lielāko 
ezeru, nacionālo putnu, dzīvnieku un citu noderīgu informāciju. 

21.11. “Rotaļas un spēles”. Apskatām bibliotēkā pieejamo literatūru, pārrunājam par 
veselīgu dzīvesveidu, ejam rotaļās. 

28.11. Lasām grāmatu “Gurķis Elmārs, kurš dikti kreņķējās”. Aizpildām darba lapas, 
dziedam dziesmu, lai iepriecinātu bēdīgo gurķi un marinētu gurķu degustācija. 

5.12. “Izvēle pašu rokās!” Dažādu aktivitāšu aplis, ko izlozē, to arī darām. 

12.12. Gatavojamies Ziemassvētkiem – lasām dzejoļus un veidojam eglītei un 
bibliotēkas logiem rotājumus. 

 
10. maijā kopā ar Tilžas vidusskolas 4. klasi apmeklējām Balvu CB tikšanos ar grāmatu autori 
Vitu Štelmaheri. 
 

                                      
 
 

Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu/ jauniešu apkalpošanā, sadarbības 
vērtējums 
 
2019. gadā Tilžas bibliotēkai sadarbība bērnu un jauniešu apkalpošanā visvairāk ir bijusi ar: 
 
< Tilžas vidusskolas  pirmsskolas izglītības iestāde un konkrēti ar skolotāju I. Kūkoju. Labprāt 
uzņem pie sevis bibliotēkas piedāvātos pasākumus, ir ieinteresēta apmeklēt bibliotēkā 
pasākumus bērniem un kopīgi realizējam visu, kas saistīts ar “Bērnu žūrijas” projektu. 
<  Tilžas internātpamatskola un  bibliotekāre Rita Ločmele. Aktīvi tiek apmeklēti pasākumi, 
kopīgi braucam “Bērnu žūrijas” ekskursijā. 
< Tilžas vidusskola un skolotājas I. Pujate, I. Ozoliņa par kopīgi organizētiem pasākumiem un 
atbalstu. Liels paldies  internāta audzinātājām S. Rancānei un D. Jēkabsonei par pasākumu 
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apmeklēšanu kopā ar bērniem. 
< Sadarbojos ar kultūras darba organizatori D. Lukjanovu, paldies par aizdotajiem tērpiem 
priekš priekšnesumiem. 
< Kā arī, ja ir kādas neskaidrības vai problēmas cenšos tās risināt ar  ikvienu vecāku, kuru bērni 
nāk uz bibliotēku.  

                              
 
 

                                   8. Novadpētniecības darbs 
 

Mums ticis viszilākais ezers, 
Un rudākais rudzu lauks, 
Visbaltākā bērzu birze, 

Vismelnākais rupjmaizes klaips. 
Un tieši Latvijai ticis 

Vissvētākais debesu jums, 
Jo savu skaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums. 

                                                          (L.Vāczemnieks) 

 
Novadpētniecības krājuma veidošana ir svarīga bibliotēkas darba sastāvdaļa. Materiālu 
vākšana ir laikietilpīga, to nevar tā ātri un uzreiz izdarīt. Novadpētniecības avotu vidū liela 
nozīme ir vietējai presei. Mapes regulāri tiek papildinātas ar jaunāko informāciju. 
Mapes, kas atspoguļo informāciju par Tilžas pagasta dzīvi ir : 
 

 Tilžas pagasta baznīcas; 

 Sports un kultūras dzīve pagastā; 

 Dzīve skolās; 

 Pagasta cilvēki preses slejās; 

 Tilžas pagasta bibliotēka; 

 Tilžas sieviešu koris “Varavīksne”; 

 sieviešu ansambli “Rasa”; 

 albums ar mūžībā aizgājušā priestera A. Budžes fotogrāfijām no sēru un pieminekļa 
iesvētīšanas dienas. 

       ●     Tilžas pagasts laika posmā no 1995.g. 1. janvāra līdz 2009.g. 1. augustam. 
 
Tematiskajās mapēs ir apkopota informācija, lai lasītājs varētu ātrāk atrast sev interesējošo 
tematu. Mapes ir iedalītas: 
                  ●  Rokdarbniecēm 
                  ●  Idejas dažādiem darbiņiem 
                  ●  Jāņi – vasaras saulgrieži 
                  ●  Ziemassvētki 
                  ●  Viss par puķēm 
                  ●  Apsveikumi. Līdzjūtības 
                  ●  Kulinārijas brīnumi 
Novadpētniecības plauktā ir arī atlasītas grāmatas latgaliešu valodā, Tāvu zemes kalendāra 
eksemplāri, kā arī daži skolēnu darbi, kas saistīti ar Tilžas pagastu un zināmiem cilvēkiem. 
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Par Tilžas pagasta baznīcām informācija ir lasāma mājas lapā: 
http://www.bibliotekas.lv/tilza/pages/novadpetnieciba.php  
Lai labāk iepazītu savu pagastu ir izveidotas divas viktorīnas. Viktorīnas “Iepazīsim Tilžas 
pagastu!” ietvaros jāatbild uz 13 jautājumiem, piecos no tiem jāatpazīst dažādas vietas, ēkas, 
tūrisma objekti Tilžā. Otra viktorīna “"Zini, mini, sameklē!" tika izveidota ar 14 jautājumiem 
uz kuriem atbildes jāmeklē bibliotēkas telpās. Kaut kas līdzīgs kā orientēšanās bibliotēkā. 
Viktorīnas ir pievienotas novadpētniecības materiāliem un to ikviens var izpildīt, un pārbaudīt 
savas zināšanas.  
 
2019. gadā izdarītais sadarbojoties ar citiem interesentiem: 
< lai popularizētu Tilžas bibliotēku un pasākumus, 2019. gadā turpinājās iesāktais darbs ar 
Balvu CB darbinieci I. Bobrovu. Tika nosūtīti 9 ieraksti un 25 fotogrāfijas, kuras pēc tam tika 
pievienotas Balvu CB kultūrvēstures datu bāzei. Kopā par Tilžas bibliotēku datu bāzē tagad var 
atrast 63 ierakstus un 274 fotogrāfijas. Informācija apskatāma internetvietnes adresē 
http://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/.  
< I. Bobrovai nosūtīta informācija par Tilžas amatierteātri “Spogulis” un 7 fotogrāfijas. 
< Maijā fotogrāfam I. Pličam nosūtīta informācija par Tilžas fotogrāfu J. Ziemeli. 
< Oktobrī – tikšanās ar A. Zelču un fotogrāfiju vākšana, skenēšana, aprakstīšana par bijušajām 
Tilžas ciema ēkām. Fotogrāfiju zīmogu skenēšana un nosūtīšana fotogrāfam I. Pličam. 
< I. Bobrovai nosūtīts apraksts un 3 fotogrāfijas par Tilžas baptistu draudzi. 
< S. Vorzai iedoti materiāli priekš izstādes “Albertam Budžem – 90”. 
 
Izmantojot bibliotēkā pieejamo datubāzi Periodika.lv esmu savākusi materiālus no 
laikrakstiem par Tilžas aizsargu nama būvi no 1938.g. – 1940.g.  
Kultūras darba organizatorei D. Lukjanovai sniegta konsultatīva palīdzība un materiālu atlase 
par Tilžas kultūras namu Periodika.lv un novadpētniecības mapēs. Uzziņas sameklēšana D. 
Lukjanovai par Tilžas pūtēju orķestri, kori, aizsargiem. 
 
Lai popularizētu Latgales rakstniekus, tika izliktas sekojošas izstādes: 
1. “Dzejniekam Vilim Dzērvinīkam – 60” 
2. “Laikmeta leģenda ar savu stipro, ar Dieva dzirksti rakstīto dzeju.” Broņislavai Mārtuževai –      
      95 (1924-2012) 
3. “Dzejniecei Annai Rancānei – 60”. 
4. “Dzejniekam, publicistam, grafiķim Jōņam Trūpam – 95”(1924-1989). 
5. “Tilžas kultūras namam – 80”. 
 
Darbs pie novadpētniecības viennozīmīgi turpinās. Tiks apzināti iedzīvotāji, kuriem vēl 
saglabājušās fotogrāfijas par Tilžas pagasta ēkām un notikumiem. 
Problēma – nepieciešams kvalitatīvs fotoaparāts, jo reizēm attēlu kvalitāte varētu būt labāka. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 

http://www.bibliotekas.lv/tilza/pages/novadpetnieciba.php
http://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=lkey&op0=%25LIKE%25&val0=Til%C5%BEas+bibliot%C4%93kas+pas%C4%81kumi+att%C4%93los&linkid0=0&addCriteriaBop=AND&c=1&c=3
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                                             9. Projekti 
 
                                           Tabula “Projektu apkopojums” 
 

Projekta 
nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 
apjoms 

Projekta apraksts, 
īss kopsavilkums 

Atbalstīts 
neatbalstīts 

“Mūsu mazā 
bibliotēka” 

“Liels un mazs” Bezmaksas 
darba 
burtnīcas 

Paredzēts 4 – 8 g.v. 
bērniem. Jāizlasa 6 
grāmatas un 
jāizpilda uzdevumi 
darba burtnīcās. 

Piedalāmies 

Bērnu žūrija 2019 VKKF  Nepieciešamā 
literatūra, lai 
piedalītos projektā 
“Bērnu žūrija” 

Atbalstīts, 
saņemtas 6 
grāmatas 

“Mazo lasītāju 
tikšanās ar 
rakstniekiem” 

VKKF 240 Tikšanās ar 
grāmatu autoriem. 

Atbalstīts 

 
2019. gadā Tilžas bibliotēkā jau septiņpadsmito gadu tiek īstenota VKKF mērķprogrammas 
“Lasīšanas veicināšana” apakšprogramma “Bērnu žūrija”. Kā atbalsts no LNB tika saņemtas  6 
grāmatas par kopējo summu 44,66 EUR.  Pārējās kolekcijas grāmatas tika iegādātas par saviem 
līdzekļiem.  
Izdevniecības “Liels un mazs” projektā “Mūsu mazā bibliotēka” piedalāmies pirmo reizi.  
Projekts ilga no 2018.g. septembra līdz 2019. gada maijam. 
Atbalstīts VKKF iesniegtais projekts  “Mazo lasītāju tikšanās ar rakstniekiem”. Bibliotēkā notika 
divi pasākumi, kuros bija iespēja tikties ar bērnu grāmatu autoriem ( E. Gulbi, U. Ausekli). 
Noteikti piedalīšos un rakstīšu  projektu VKKF arī 2020. gadā, jo tā ir iespēja piesaistīt 
attālākiem lauku pagastiem līdzekļus, tādejādi, dodot iespēju bibliotēkai priekš iedzīvotājiem 
piedāvāt daudzveidīgākus pasākumus.  

 
 

                                   
                                10. Publicitāte 
 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 
bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

    
Informācija par bibliotēkas aktivitātēm nodrošina bibliotēkas atpazīstamību un piesaista 
apmeklētājus. Galvenais ir radīt un saglabāt pozitīvu tēlo un labu reputāciju. Taču tiecoties to 
sasniegt, mēģinu atcerēties, ka to nevar radīt uz nepatiesa pamata. Tādēļ cenšos bibliotēku 
kā iestādi veidot patīkamu ikvienam apmeklētājam.  
Lai informētu sabiedrību par bibliotēkā notiekošajām aktualitātēm, pasākumiem, sadarbojos 
ar Ziemeļlatgales laikrakstu „Vaduguns”, konkrēti ar žurnālisti Z. Loginu. Ziņas sniedzu arī 
žurnālistei A. Sockai.  Informācija tiek sniegta Balvu Novada Ziņām, konkrēti I. Mežulei.  
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2019. gadā laikrakstos par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm lasāmas publikācijas: 
 

Pugača I. Iepazīst Viļa Plūdoņa daiļradi.-“Vaduguns”, Nr.31, 2019.g. 26. aprīlis, 12. lpp. 
 

Pugača I. “Bērnu žūrijas” eksperti iepazīst kaimiņu novadu. - “Vaduguns”, Nr. 36, 2019.g. 17.   
                   maijs, 4. lpp. 

 
Socka A. Zivis makšķerē ar pavārnīcām.- “Vaduguns”, Nr. 59, 2019.g. 9. jūlijs, 11. lpp. 

 
Logina Z.  Aizvada akciju “Viena diena dzejā”. - “Vaduguns”, Nr.73, 2019.g. 27. septembris,  
                  5. lpp. 
 
Pugača I.  Tilžas pagasta bibliotēkā bērni tiekas ar Uldi Ausekli.-“Balvu novada ziņas”,  2019.g.   
                  31. oktobris, 5. lpp. 
 
Pugača I.  Tilžēniešiem izzinošas tikšanās.-“Vaduguns”, Nr.82, 2019.g. 29. oktobris, 2. lpp. 
 
Logina Z.  Mācās pieklājību Tilžas bibliotēkā.-“Vaduguns”, Nr.86, 2019.g. 12. novembris, 2. lpp. 
 
Jaunāko aktuālo informāciju regulāri papildinu bibliotēkas mājas lapās 
www.bibliotekas.lv/tilza/ un www.biblioteka.lv. Mājas lapa tiek veidota tā, lai virtuālajam 
apmeklētājam sniegtu pēc iespējas vieglāk pārskatāmu informāciju. 2019. gadā tika pāriets uz 
citu mājas lapas moduli, tāpēc tā ieguva savādāku izskatu. Tā sastāv no 8 galvenajām sadaļām: 
par bibliotēku, norises, jaunieguvumi, periodika, novadpētniecība, galerijas, noderīgas saites 
un informācijai. Divām sadaļām izveidotas apakšsadaļas. 
Lai informētu par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, tiek izliktas afišas uz pagasta 
ziņojumu dēļa un abās skolās. 
Par bezmaksas interneta pieejamību informē uzraksts pie bibliotēkas durvīm. Atsevišķām 
lasītāju grupām, kā, piemēram, Bērnu žūrijas ekspertiem, uz pasākumu tiek izdalīti ielūgumi. 
Esmu pārliecinājusies, ka cilvēkus vairāk var ieinteresēt par notiekošo, ja tiek uzrunāti 
personīgi un ielūgti. 
Informatīvie ziņojumi tiek ievietoti bibliotēkas sociālajos tīklos, kas izlasāmi nākošajā 
apakšpunktā. 
 

 
Bibliotēkas informācija tīmeklī  
       
2019. gadā nav mainījušās vietnes, kur var atrast informāciju par Tilžas bibliotēku. Jaunāko 
aktuālo informāciju par Tilžas pagasta bibliotēku var izlasīt vairākās mājas lapās: 
http://www.biblioteka.lv/tilza/pages/pasakumi-norises.php   
http://www.biblioteka.lv/libraries.tilzas-pagasta-biblioteka 
http://www.balvi.lv/lv/aktualitates-kultura/16256-biblioteka-pirati-un-dargumu-lade  
 
Tilžas bibliotēkas vārdu var izlasīt arī sociālajos tīklos: 
https://www.draugiem.lv/tilzasbiblioteka/ 
https://twitter.com/tilzasbibl 
https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-biblio 
https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/ 

 

http://www.bibliotekas.lv/tilza/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.biblioteka.lv/tilza/pages/pasakumi-norises.php
http://www.biblioteka.lv/libraries.tilzas-pagasta-biblioteka
http://www.balvi.lv/lv/aktualitates-kultura/16256-biblioteka-pirati-un-dargumu-lade
https://www.draugiem.lv/tilzasbiblioteka/
https://twitter.com/tilzasbibl
https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-biblio
https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/
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Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 
 

Apmeklētāju iepazīstināšanai ar bibliotēkas krājumu un pakalpojumiem tiek izmantotas 
dažādas metodes. Galvenā bibliotēkas popularizēšanas forma ir literatūras, tematiskās  
izstādes un dažādi radoši pasākumi. To veidošanas tematika atkarīga no dažādām kultūras 
aktivitātēm vai notikumiem sabiedrībā. Palielinoties iespieddarbu klāstam un interneta, 
datora iespējām, arī izstādes ir kļuvušas saturā bagātākas, krāsainākas un vizuāli pievilcīgas. 
Īpaši gadskārtu tradīcijām veltītās izstādes vienmēr cenšos papildināt ar dažādiem 
elementiem. Piemēram, pirms Lieldienām vienmēr tiek ienesti izplaucēt kādi bērza zari, 
Ziemassvētkos bibliotēkā tiek rotāta eglīte un veidots atbilstošs logu noformējums. 
Lielu popularitāti un apmeklētāju interesi izraisa tematiskās izstādes un īpaši tās, kurās 
iedzīvotāji rāda savus vaļaspriekus. 
 
 

                                      
    A. Krainās pašaustās segas                                        S. Ločas zīmējumi 
 

           M. Saliņas fotogrāfijas 
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Bibliotēkas mājas lapas 2019. gadā apmeklētas 2100 reizes.  
Fotogrāfijas no pasākumiem lieku arī sociālajos tīklos. Piemēram, portālam draugiem.lv. tika 
ievietotas 15 galerijas no pasākumiem un 8 ieraksti. Galerijas un ieraksti kopā tika skatīti 2936 
reizes. No galeriju skatījumiem 1. vietā ir galerija “Bērnu žūrijas” eksperti brauc ekskursijā” ar 
498  skatījumiem, 2. vietā ir “Skaļās lasīšanas konkurss Balvos”  ar 371 skatījumu un 3. vietā 
akcija “Viena diena dzejā” ar 322 skatījumiem. Portālā bibliotēkai ir pieteikušies  175 sekotāji. 
2019. gadā mazāk sanācis, bet tomēr jaunumus pievienoju arī sociālajā tīklā 
https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-biblio   Te pievienotas 7 galerijas un 4 
ieraksti. Visvairāk darbā izmantots ir  https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/.  Te gada 
laikā ziņas ievietotas 47 reizes. Ir 108 sekotāji. 
2019. gadā bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāts piedalīties dažādos sev interesējošos 
pasākumos. 
< Gadu no gada nemainīgi pieprasīts ir Lauku atbalsta dienesta konsultants bibliotēkā.  
    8. maijā tikties ar konsultantu ieradās 47 iedzīvotāji. Domāju, ka šis pakalpojums    
    iedzīvotājiem jānodrošina arī turpmāk.  
< Tuvojoties Adventa laikam bibliotēkā ir iespēja izveidot savu Adventa vainagu. Dažādus   
    dabas materiālus (sūnas, ķērpji, smilgas, ozolzīles, kastaņus) varēja paņemt uz vietas   
    bibliotēkā, pašiem vajadzēja līdzi  savu vainaga pamatni un citus dekorus. Ieradās 7  
    iedzīvotāji un kopīgi daloties ar savām idejām tapa skaisti Adventa vainagi. 
 

                                
 
<   Aprīlī iespēja noskaidrot savas zināšanas erudīcijas spēlē par gadskārtu svētkiem, uzsvaru  
      liekot uz Lieldienām.      
< 13. maijs – valsts valodas diena. Piedāvāta apmeklētājiem aktivitāte – “Iepazīsti latviešu  
    valodu ar Letoniku”. Aicināju iepazīt latviešu valodas attīstītājus un aizpildīt testu par  
    personībām. 
< 30.09. – 4.10. tiešsaites viktorīna “Dienas bez rindām” ietvaros. 
< Novembrī akcija “Atnes vasaru burciņā!” Dažādu vasaras krājumu burciņu izstāde- 
   degustēšana). 
< Novembrī iespēja piedalīties viktorīnā “Ko es zinu par Latviju…”         
 
Šajās visās piedāvātajās aktivitātēs iesaistījās ap 10 dalībniekiem.                            
 
 
 
 

                                  

https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-biblio
https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/
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                       11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
  Vērtējot bibliotēkas darbu ar sabiedrību un sadarbības partneriem kopumā, esmu izdarījusi    
  vairākus secinājumus un konstatējusi sekojošo, ka: 

 

 iedzīvotāji aktīvi izsaka savus vērtējumus par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm 
un ierosinājumus, kurus cenšos iespēju robežās ņemt vērā; 

 bērni daudz aktīvāk piedalās piedāvātajos pasākumos, bet pieaugušie bieži vien 
ieņem novērotāja lomu un nav tik atsaucīgi; 

 ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Tilžas pirmsskolas izglītības iestādes 
audzinātājām. Aktīvi apmeklē pasākumus bibliotēkā, aktīva iesaistīšanās Bērnu 
žūrijas projektā: 

 veiksmīga sadarbība ir ar Tilžas vidusskolas pedagogiem, konkrēti, skolotāja I. 
Pujate, kā arī skolotāja A. Rakstiņa, kuras vadībā vēstures stundas ietvaros tiek 
regulāri skatītas un izmantotas vēstures grāmatas, dažāda uzziņu literatūra un 
kopumā jauniešiem iepazīta bibliotēka kā labs informācijas resursu avots; 

 nozīmīga loma ir labām attiecībām ar Tilžas pagasta pārvaldes darbiniekiem, no 
kuras ieguvēji ir arī bibliotēkas apmeklētāji. Piem. „Bērnu žūrijas” bezmaksas 
ekskursija tika organizēta no pagasta pārvaldes budžeta; 

 turpinās iesāktā sadarbība ar Tilžas internātpamatskolu. Internātpamatskolas 
skolēni ar bibliotekāri R. Ločmeli  ir aktīvi pasākumu apmeklētāji.  Kopā braucam 
Bērnu žūrijas ekspertu ekskursijās. Patīk, ka skolas bibliotekāre patur redzeslokā 
visus bērnus, lai tiktu laikā nodotas grāmatas.  

 Sadarbojos ar kultūrvēstures izpētes un tūrisma centra vadītāju R. Silaunieci. 
Apmaiņa ar materiāliem, fotogrāfijām. Konsultācijas darbā ar Periodika.lv 

  Sadarbība turpinās ar kultūras darba organizatori D. Lukjanovu.  Piedalos 
pasākumos, piemēram, vakarēšanā, kur bija iespēja izmantojot bibliotēkā 
pieejamo literatūru sagatavot informāciju un  novadīt vienu no pasākuma daļām 
ar rotaļām un mīklu minēšanu .  

 Pozitīvi vērtēju sadarbību ar Balvu Centrālo bibliotēku un novada pagastu 
bibliotēkām. Semināri un konsultācijas, dažādi neskaidri jautājumi vienmēr tiek 
palīdzēts atrisināt, kā arī SBA pakalpojums. Kultūrvēstures datu bāzes 
papildināšana ar Tilžas bibliotēkas pasākumu aprakstiem un fotogrāfijām. 

 Par katru pasākumu raksti tiek sūtīti uz laikrakstiem „Vaduguns”, konkrēti,  
žurnālistei Z. Loginai un „Balvu Novada Ziņas”. Ja kāds raksts netiek ielikts avīzē 
„Balvu Novada Ziņas”, tad to var izlasīt mājas lapā http://balvi.lv/ . 

 Paldies par sadarbību pagasta iedzīvotājiem A. Zelčai – par fotogrāfijām un 
interesanto stāstījumu par Tilžas ciema vēsturi un V. Ruņgei - par zīmuļu, krītiņu, 
flomāsteru krājumu papildināšanu. 

  
Manuprāt, bibliotēkas pakalpojumi ir svarīgi un priecē fakts, ka bibliotēkas loma sabiedrībā ir 
nozīmīga. Ienākot mūsu dzīvē arvien vairāk pakalpojumiem, kas ir aizpildāmi elektroniski, es 
domāju, ka bibliotēka kļūs vēl nozīmīgāka daudzu iedzīvotāju dzīves sastāvdaļa. 

 
                               

                                                                             Tilžas pagasta bibliotēkas vadītāja I. Pugača  
                                                                                                                                       15.01.2020.  

http://balvi.lv/
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Pielikums Nr. 1 
 Lai izvērtētu vai bibliotēkas darba laiks apmierina apmeklētājus, tika veikta anketēšana. 
Anketa papīra formātā tika piedāvāta ikvienam apmeklētājam. Pārsvarā atbildes sniedza 
lietotāji, kas bibliotēku apmeklē regulāri. Uz anketas jautājumiem atbildes sniedza 50 
respondenti. Jāpiebilst, ka tad, kad tika veikta anketēšana, bibliotēkas darba laiks bija 
savādāks. Jo ar 1. oktobri tas tika pagarināts un iespējams, ka tad, atbilžu rezultāti būtu 
savādāki.                                                                                       

       
                       Anketa “Apmeklētāju viedokļa uzzināšanai par bibliotēkas darba laiku”. 
 
1. Vai Jūs esiet apmierināti ar pašreizējo bibliotēkas darba laiku? 
< jā 
< nē 
< daļēji 
< nezinu 

                              
 
Uz šo jautājumu 48 cilvēki atbildējuši ar “jā” un 2 ar “daļēji”. No tā secinu, ka lielākai daļai 
lietotāju, bibliotēkas darba laiks šķiet pietiekams. 
 
2. Vai  būtu nepieciešams un Jūs apmeklētu bibliotēku pēc 17.00? 
< jā 
< nē 
< nezinu 

                          
 

96%

4%

Vai jūs esat apmierināti ar pašreizējo 
bibliotēkas darba laiku?

jā nē daļēji nezinu

2%

92%

6%

Vai būtu nepieciešams un jūs apmeklētu 
bibliotēku pēc 17.00?

jā nē nezinu
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46 respondenti ir atbildējuši, ka pēc 17.00 bibliotēku neapmeklētu. Tikai 1 lietotājs atbildēja, 
ka būtu nepieciešams, lai bibliotēka strādātu pēc 17.00. trīs respondenti nezināja, vai viņi 
apmeklētu bibliotēku pēc 17.00. 
 
3. Vai Jums būtu aktuāli, lai bibliotēka būtu atvērta sestdienās? 
< jā 
< nē 
< nezinu, varbūt 

                   
 
44 respondenti ir atbildējuši, ka bibliotēka viņiem sestdienās nav aktuāla. Tikai 2 cilvēki 
vēlētos sestdienās atvērtu bibliotēku, bet 4 nevarēja konkrēti atbildēt. 
 
4. Ieteikumi par bibliotēkas darba laiku! 
Tikai astoņās anketās tika kaut kas uzrakstīts. Pārsvarā pieminēts, ka viss apmierina. 
Piemēram, “Pārsvarā grāmatas pasūtu elektroniski un par atdošanu tiek norunāts personīgi 
vienojoties”. 
“Kad strādās, tad arī apmeklēs”. 
 
5. Jūsu dzimums  
 < sieviete         < vīrietis 
 

                             
 
Respondentu sadalījums pa dzimumiem ir 36 sievietes un 14 vīrieši. 
 
 
 

4%

88%

8%

Vai jums būtu aktuāli, lai bibliotēka būtu 
atvērta sestdienās?

jā nē nezinu, varbūt

72%

28%

Jūsu dzimums

sieviete vīrietis
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6. Jūsu vecums ( vajadzīgo apvelciet ) 
< 5 -18.g. 
< 19 – 30.g. 
< 31 – 50.g. 
< 51 + 

 
Salīdzinot pa vecuma grupām, tad visvairāk atbildes snieguši no 51+. Tie ir 20 apmeklētāji. 
Tad seko 14 apmeklētāji vecumā no 31 – 50. g.  
 
7. Jūsu nodarbošanās (vajadzīgo apvelciet) 
<  skolēns 
<  students 
<  strādājošais  
<  pašnodarbinātais (reģistrēta saimniecība) 
<  bezdarbnieks (reģistrēts NVA) 
<  pensionārs 
<  cits 
 

 
 
 
Vislielāko procentu izveido strādājošie, (22), tad seko skolēni (11) un pensionāri (5). 
Domāju, ka ar aptaujas rezultātiem esmu ieguvusi nelielu priekšstatu par apmeklētāju uzskatu 
par bibliotēkas darba laiku. 
 
 

22%

10%

28%

40%

Jūsu vecums

5- 18 g. 19- 30 g. 31- 50 g. 51+

22%

6%

44%

6%

4%

10%

8% Jūsu nodarbošanās

skolēns

students

strādājošais

pašnodarbinātais
(reģistrēta saimniecība)
bezdarbnieks (reģistrēts
NVA)
pensionārs

cits
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Pielikums Nr. 2 
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Pielikums Nr. 3 
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Pielikums Nr. 4 
2018. gadā izlikto izstāžu temati. 
 
Janvāris 

                         Izstāžu cikls „Izmeklēšana no A – Ž” 

                               1 izstāde „Lieta Nr. 1 A – C” 

Februāris 
                         Grafiķei, bērnu rakstniecei  

Margaritai Stārastei - 105 (1914-2014) 

                  Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram – 120(1899-1974) 

                       izstāžu cikls „Izmeklēšana no A – Z” 

                            2 izstāde „Lieta Nr. 2 D – F” 

Marts                          Viena no spilgtākajām latviešu rakstniecēm – 

                                       Aīda Niedra – 120 (1899 – 1972) 

                           Dzejniekam Vilim Dzērvinīkam – 60   

                             Pūpoliņi, pūpoliņi, 

                                  Pavasara paudējiņi, 

                                  Birzmalītē, 

                                  Piesaulītē, 

                                 Viz pa gabalu jau viņi. 

                                  Dzejniekam Vilim Plūdonim – 145  ( 1874 – 1940) 

                            Jauno grāmatu diena bērniem un jauniešiem 

                             Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 
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Aprīlis Novadpētniecība 

                         Broņislavai Mārtuževai –  95 (1924-2012) 

          Laikmeta leģenda ar savu stipro, ar Dieva dzirksti rakstīto dzeju. 

Tematiskās izstādes 

                                  Dziedi, dziedi, meža māte, 
                                      Tu zināji skaistas dziesmas! 
                                      Tev pateica sīki putni, 
                                      Pa zariem lēkādami. 

          (Izlikta literatūra par putniem, žurnāli Putni dabā un Vides vēstis) 

                       Līdz 30. aprīlim   izliktas Astrīdas Krainās pašaustās segas. 

  

                                  Ai, zaķīti garausīti,  
                                     Kā es tevi sen gaidīju  
                                     Ar raibām oliņām,  
                                     Ar kadiķu ziediņiem. 

                            Viss par un ap Lieldienām 

Maijs Literatūras izstādes 

              Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture.  

                   Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks. 

  

               Rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105 (1914-2000) 
  

                 izstāžu cikls „Izmeklēšana no A – Z” 

                       3 izstāde „Lieta Nr. 3 G – J” 

Jūnijs    
                 Dzejniecei Anna Rancānei – 60 (1959) 
  
                 Jauno grāmatu nedēļa bērniem 
  
                 Jauno grāmatu nedēļa pieaugušajiem 
  
                   Dzejniekam, publicistam, grafiķim Jōņam Trūpam - 95  
                                                                                     (1924-1989) 

Jūlijs 

                Jauno grāmatu nedēļa pieaugušajiem 

                 Bērnu žūrijas kolekcijas izstāde 

                 Lasīsim vasarā! 

           / izstāde pēc skolas ieteicamās literatūras sarakstiem/ 
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          Rakstnieks, dzejnieks Jānis Baltvilks - 75  (1944-2003) 

Augusts                          Rakstniece, dzejniece un pianiste… 

                                Ainai Zemdegai – 95(1924-2006) 

                       Muminu grāmatas ir neizsmeļams smieklu,  

                             atziņu un atpazīšanas avots. 

                    Rakstniecei Tūvei Jānsonei – 105 (1914-2001 

                              Vasara burciņā… 

   (literatūra par marinēšanu, konservēšanu un citām receptēm) 

Septembris                        “Roko un Riko jautrie piedzīvojumi un ne tikai…” 

                       Bērnu grāmatu autores Evijas Gulbes darbu izstāde  

                        27. septembris  - pasaules sirds diena 

       / izlikti materiāli par fiziskām aktivitātēm un kā rūpēties par savu 
sirdi/ 

Oktobris                        Bērnu dzejnieku Uldi Ausekli grāmatu izstāde 

                      Rakstnieces  Ingas Jērumas grāmatu izstāde 

                       “Atnes vasaru burciņā!  

(Gan parastu, gan neparastu vasaras krājumu burciņu izstāde- 
degustēšana.) 

                 Jauno grāmatu nedēļa bērniem 
  
                 Jauno grāmatu nedēļa pieaugušajiem 

Novembris                        Latviešu dzejniekam, prozaiķim un politiķim- 

                                               Kārlim Skalbem – 140 

                         Ziemeļvalstu svētki… 

               /izlikta literatūra ar ziemeļvalstu autoru darbiem/ 

                                 Mums ticis viszilākais ezers 

                                     Un rudākais rudzu lauks. 

                                     Visbaltākā bērzu birze, 

                                     Vismelnākais rupjmaizes klaips. 

                                     Un tieši Latvijai ticis 

                                      Vissvētākais debesu jums,  

                                    Jo savu visskaistāko zemi 

                                     Dievs ir atdevis mums. 

                                                                            /L. Vāczemnieks/ 

                                         /Izstādē literatūra  par Latviju/ 
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Decembris                          Rakstniecei Evai Mārtužai – 65 (1954) 

                          Dzejniekam Leonam Briedim - 70 (1949) 

 Tematiska izstāde bērniem                       

        Dedziniet gaišu guni, 

              Laidiet Dievu istabā: 

              Dieviņš brauca par kalniņu 

              Sudrabotu mētelīti. 

                                         (Latv. tautasdz.)  

Vaļasprieks ir kā varavīksne pelēkajā ikdienā! 

         Maijas Saliņas fotogrāfiju izstāde     

         Sigitas Ločas zīmējumi   
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Pielikums Nr. 5. 
27. 03. bibliotekārā stunda “Iepazīsim Viļa Plūdoņa daiļradi!” kopā ar Tilžas 
internātpamatskolas skolēniem. 
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Pielikums Nr. 6 
25.04. “Ceļojums pa aizraujošo grāmatu pasauli” kopā ar Tilžas vidusskolas 3. klasi. 
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Pielikums Nr. 7 
“Bērnu žūrijas “ ekspertu ekskursija uz Rēzeknes pusi. 
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Pielikums Nr. 8  
Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi. 
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Pielikums Nr. 9 
Akcija “Viena diena dzejā”. 

                  
 

 
 

 


