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 1.  Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 2020. gadā 

 
Tilžas pagastā uz 2020. gada 1. jūliju reģistrēti 887 iedzīvotāji, taču realitātē ir vēl mazāk, jo 

daudzi deklarētajās dzīvesvietās nedzīvo. 

Tilžas pagasta kopplatība ir 104,4 km2. No kopējās platības lauksaimniecībā tiek izmantots 

61% zemes, meži aizņem 23%, purvi 3,6%. Tilžas pagasts atrodas ceļu krustpunktos: 

nozīmīgākie satiksmes ceļi caur Tilžu savieno Balvu un Kārsavas pilsētas, kā arī Bērzpils un 

Baltinavas pagasta centrus. Pagasta teritorijai cauri tek Ičas pietekas Tilža un Keiba. Pagasta 

teritorijā atrodas 2 arheoloģiskie pieminekļi: vietējās nozīmes Doņikovas senkapi un 

Jaunlemesnieku senkapi ( Kara kapi), kā arī 4 arhitektūras pieminekļi: Tilžas luterāņu baznīca, 

luterāņu draudzes nams, Tilžas draudzes skola, vēlāk pareizticīgo baznīca un Tilžas Sv. Jāzepa 

Romas katoļu baznīca. Tilžas pagastā ir vidusskola ar  pirmskolas izglītības grupām, 

D.Ivanovas ģimenes ārsta prakse, neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts, ugunsdzēsēju 

depo,  aptieka un pasts, kas iedzīvotājiem sniedz daudz pakalpojumus tepat uz vietas Tilžā. 

Pasts tika slēgts 2020. gada 15. decembrī. 

Tilžas pagasta bibliotēka atrodas Balvu novadā, Tilžas pagastā, Tilžā, Brīvības ielā 3a.  

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. Veicināt bibliotēkas publicitāti ar literatūras un bibliotēkas 

popularizēšanas pasākumiem, publikācijām preses izdevumos un sociālajos tīklos. 

Uz 2020. gada 31. decembri bibliotēkas fondā atrodas 8708  iespieddarbi, t.sk. 7038 grāmatas. 

Bibliotēkas lietotāju skaits 2020. gadā ir 257 , no tiem  94 ir bērni un jaunieši  līdz 18 gadiem. 

2020. gada klātienes apmeklējumu skaits ir 2903 . Reģistrēto izsniegumu skaits 2020. gadā ir 

4271 eksemplārs. 

2020. gada bibliotēkas darba prioritātes bija: 

< veikt vismaz 4x gadā grāmatu iepirkumus un abonēt periodiskos izdevumus. 

< Pārskatīt bibliotēkas krājumu, atlasīt un veidot norakstāmo eksemplāru sarakstu. 

< Popularizēt jaunāko literatūru un bibliotēkas krājumu, izglītot apmeklētājus izliekot dažādas 

izstādes. 

< Pievērst lielāku uzmanību novadpētniecībai, aptaujāt iedzīvotājus un vākt fotogrāfijas par  

dažādiem objektiem Tilžā, veidot virtuālās izstādes. 

< Strādāt ar  bērnu/ jauniešu auditoriju, organizēt pasākumus, iesaistīt pasākumu norisē. 

< Popularizēt bibliotēku dažādos plašsaziņas līdzekļos – avīzēs “Vaduguns”, “Balvu Novada 

Ziņas”, kā arī bibliotēkas mājaslapā  www.bibliotekas.lv/tilza/ 

<  Turpināt ievietot jaunāko aktuālo informāciju par bibliotēkā notiekošo sociālajos tīklos     
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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  

< Turpināt konsultēt un palīdzēt apmeklētājiem izmantot iestāžu piedāvātos elektroniskos 

pakalpojumus, kā arī atrast informāciju dažādās interneta vietnēs. 

< Turpināt sadarboties ar esošajiem bibliotēkas sadarbības partneriem - Tilžas vidusskolu un 

pirmsskolas izglītības grupu pedagoģiem, pagasta pārvaldes darbiniekiem, Balvu CB un  

pagastu bibliotēku darbiniekiem. 

Pārskata periodā izvirzītās prioritātes savu mērķi ir sasniegušas. 

Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav bijusi. 

Citas būtiskas izmaiņas bibliotēkas pārskata periodā nav notikušas. 

 

 
 

                              

                      2. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 
2020. gadā Tilžas pagasta bibliotēkai no Balvu CB budžeta tika iztērēti 1003,45 EUR grāmatu 

un 544,60 EUR periodisko izdevumu iegādei. No Tilžas pagasta pārvaldes netika atsevišķi 

piešķirti līdzekļi bibliotēkai, nepieciešamie saimniecības preču rēķini tika atmaksāti no pagasta 

pārvaldes budžeta. 

Tilžas bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu laikā EUR 

Finansējuma avots 2018. gads 2019. gads 2020. gads 

Balvu CB budžets 1555 1545 1548 

Tilžas pagasta pārvalde 239 239 - 

Maksas pakalpojumi 25 27 10 

Sponsorējumi, ziedojumi            - - - 

VKKF finansējums - 240 - 

Kopā 1819 2051 1558 

 

Grāmatu un periodisko izdevumu iegādei paredzētie finansiālie resursi ir 1,74 EUR uz vienu 

pagasta iedzīvotāju, kas atbilst MK noteiktajiem noteikumiem. 

Maksas pakalpojumu rādītāju ietekmēja valstī noteiktie ierobežojumi, kad apmeklētājiem, 

piemēram, vajadzīgās kontu izdrukas veica tuvinieki mājās vai citā darba vietā.  

Bibliotēkas finansējums uzrādīts Balvu Centrālās bibliotēkas lapā. 

      

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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   3. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 
Bibliotēkas telpas ir 125m2, lasītāju apkalpošanai izmantoti 100m2. Ir atsevišķa telpa datoriem 

ar 13 darba vietām. Kopā bibliotēkā ir 16 datori – 1 darbiniekam un 15 apmeklētājiem. 

2015. gadā projekta ietvaros iegādāti 6 jauni datori, kas labi pilda savas funkcijas. Pieci 

projekta “Trešais tēva dēls” datori jau ir novecojuši. Skatoties pēc pieprasījuma, datoru skaits 

ir pietiekošs. 2020. gada oktobrī Lattelecom veiktie tehniskie uzlabojumi būtiski palielināja 

interneta ātrumu. Pēc pārbaudītiem interneta ātruma datiem mājaslapā 

http://www.speedtest.net/ rezultāti ir: augšupielāde 33,97 Mbps (2019.g. 18,29) un lejupielāde 

8,78 Mbps (2019.g. 5,07). Ir viena multifunkcionālā iekārta, ko izmanto darbiniece un 

apmeklētāji. 

Atsevišķi tiek izvietota literatūra bērnu auditorijai. No Tilžas baptistu draudzes dāvinājumā 

saņemts paklājs. Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti trīs mazie bērnu plaukti. 

Nekādi lielāki remontdarbi bibliotēkā 2020. gadā nav veikti. 

 

                                   

                               
                                 
                             

                       4. Bibliotēkas personāls 

                                   
Tilžas pagasta bibliotēkā uz pilnas slodzes darbu strādā viens darbinieks - bibliotēkas vadītāja 

ar 1. līmeņa profesionālā augstāko izglītību.  

2020. gadā ir papildinātas zināšanas sekojošos tiešsaites semināros un kursos:  

<  11.02. noskatīta diskusija “Noķerti tīklā” - drošāka interneta diena. 

<  04.09. seminārs “Ceļazīmes mediju lietošanā” (2 st.). 

< Apliecinājums. “Latgales reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”” (4 st.). 

http://www.speedtest.net/
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< Apliecinājums. „Seminārs “Ievads medijpratībā” Seminārs “Kritiskā domāšana mediju 

telpā”” (7,5 st.) 

< Apliecība. “Digitālais mārketings. Sociālie mediji – efektīvs bibliotēku mārketinga rīks”.   

(48 st.) 

< Pateicība no Balvu CB par sadarbību Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību  konkursa 

organizēšanā.  

                     

 

                 5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 
 
Tilžas pagasta bibliotēka apmeklētājiem atvērta piecas dienas nedēļā no plkst. 830- 1700 ar 

pusdienas pārtraukumu no plkst. 1230- 1300. Sestdienās un svētdienās slēgta. 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 pamatrādītāji 
                                    

  

2018 

 

2019 

 

2020 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 308 302 257    -2%; -15% 

t. sk. bērni 126 121 94   -4%; -20% 

Bibliotēkas 

apmeklējums 

4123 3486 2903   -15%; -17% 

t. sk. bērni 1488 1190 831    -20%; -30% 

Virtuālais 

apmeklējums 

2108 2100 1977    -0,4%; -6% 

Izsniegums kopā 7176 5006 4271   -30%; -15% 

t. sk. grāmatas 2490 2131 2041   -14%; -4% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

4581 2643 2125  -42%; -19% 

t. sk. bērniem 2770 1842 1475 -33%; -20% 

Bibliotekārais 

aptvērums % no iedz. 

skaita pagastā 

33% 33% 29%    0; -12% 

t.sk. bērni līdz 18.g. 82% 80% 67%  -2%; -16% 

Iedzīvotāju skaits 927 907 ( 151 

bērns) 

887 (141 

bērns) 

  -2%;  -2% 

 

Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Tilžas pagastā dzīvesvietu  uz 01.07.2020. 

deklarējuši 887 iedzīvotāji, no tiem bērni līdz 18.g. v. ir 141. Izvērtējot tabulā redzamos 

statistikas rādītājus nākas secināt, ka visi skaitļi  ir ar mīnuss zīmi. Iedzīvotāju skaita  
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samazināšanās, vecākās paaudzes veselības problēmas, tas viss atsaucas uz bibliotēku. Arī šī 

gada ārkārtas situācija valstī ietekmēja bibliotēkas lasītāju paradumus un apmeklējumu.  

Analizējot statistikas datus vidēji dienā bibliotēku apmeklēja 12 cilvēki, kas ir par 2 mazāk 

nekā  2019. gadā. Katrs lietotājs  gada laikā bibliotēku ir apmeklējis 11 reizes, tas ir par 1 reizi 

mazāk nekā 2019. gadā. Vidējais  izsniegums uz vienu lietotāju ir 17 iespieddarbi, kas ir tāpat 

kā 2019. gadā. Salīdzinot pēdējos trīs gadus var novērot, ka veidojas tendence bibliotēku 

apmeklēt retāk, taču izņemt vienā reizē vairāk iespieddarbus. Tas pats ir novērojams arī bērnu  

auditorijai.  

2020. gadā ir  izsniegti 2125 preses izdevumi un 2041 grāmata, tas nozīmē, ka preses izdevumi 

izsniegti par 4% vairāk  nekā grāmatas. Vērojama pozitīva tendence, jo proporcija starp 

grāmatu un žurnālu izsniegumu  ir neliela. 2019. gadā periodikas izsniegumu pārsvars bija 

24%. Kopējais lietotāju skaits ir samazinājies par 15%, kas ir straujākais kritums pēdējo  10 

gadu laikā. Tik lielu lasītāju skaita samazināšanos veidoja vairāki faktori: internātpamatskolas 

slēgšana, iedzīvotāju skaita samazināšanās pagastā, lasītāju novecošanās, ārkārtas situācija 

valstī un citi. 

Tālāk redzamas diagrammas, kurās analizēti lietotāju dati pēc nodarbošanās un pa vecuma 

grupām.    

                      1. diagramma 

                  

                      2. diagramma 

                  

36%

12%13%

29%

10%

Dalījums pa vecuma grupām 2020.g.

Bērni/jaun.

19-30 g.

31-45 g.

46-65 g.

virs 65 g.

126

42
29

80 80

121

30
37

82 82
94

30 33

76

24

0

20

40

60

80

100

120

140

Bērni/jaun. 19-30 g. 31-45 g. 46-65 g. virs 65 g.

Dalījums pa vecuma grupām 2020.g. 

2018 2019 2020



8 
 

 

1. diagrammā var redzēt lasītāju vecumu procentos pret katru no vecuma grupām. Procentuāli 

lielāko lasītāju daļu veido bērni un jaunieši. Tie ir 36% no visiem bibliotēkas lasītājiem. 

Mazāko daļu, tikai 10% , veido lasītāji virs 65 gadu vecuma. 

2. diagrammā ir salīdzināti pēdējo trīs gadu statistikas dati. Redzams dalījums pa vecuma 

grupām konkrēti pēc lasītāju skaita. 

 Kā redzams 2. diagrammā, tad strauji ir krities lasītāju skaits tieši virs 65 gadu vecuma. Tas 

arī apstiprinās 1. diagrammas procentuālajos datos. 

        

  3. diagramma 

 

             4. diagramma 
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3. diagrammā redzams lasītāju sadalījums pēc nodarbošanās veida. Procentuāli lielākais 

lasītāju skaits ir skolēnu grupā. Tad seko oficiāli strādājošie lasītāji. 

4. diagrammā ir labi redzams lasītāju skaits katrā pozīcijā pēdējo trīs gadu laikā. Ir 

pazeminājies skolēnu un strādājošo lasītāju skaits. 2020. gadā nebija neviena lasītāja, kas 

vienlaicīgi strādā un studē. Ir pozīcijas, kurās skaitļi ir gandrīz nemainīgi – bezdarbnieki un 

mājsaimnieces. Nemainīgs ir skaits grupā invalīdi, kas liecina par to, ka viņi bibliotēku apmeklē 

katru gadu. 

Bibliotēkas vārds ir aktīvi popularizēts dažādos sociālajos tīklos un mājaslapā. Tur ierakstu, 

galeriju skatījumu skaits ir pietiekoši liels. Sociālo tīklu skaitļiem pieskaršos sadaļā  

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi.  (26. lpp.) 

Statistikas skaitļu izvērtējumu par bērnu auditoriju analizēšu sadaļā Darbs ar bērniem un 

jauniešiem. (16. lpp.) 

Katru gadu apkopoju TOP 10 ar lasītājiem, kas izlasījuši visvairāk grāmatu. Čaklākais lasītājs 

pieaugušo grupā 2020. gadā ir izlasījis 226 grāmatas. Tas ir par 68 grāmatām vairāk nekā 2019. 

gadā.  1. vietas ieguvējs jau vairākus gadus ir A. Sīviņš.  

 

                                                     
 
Apmeklētājiem ir pieejami 15 datori ar interneta pieslēgumu. Ir iespēja izprintēt, kopēt, skenēt. 

Ir neliela daļa apmeklētāju, kas bibliotēkā izmanto tikai šos pakalpojumus. Maksas 

pakalpojumu cenrādis ir visiem brīvi pieejams, izlasāms pie ziņojumu dēļa bibliotēkā un datoru 

telpā uz galda. 

Bibliotēkā  ir iespēja bezmaksas izmantot Letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka datubāzes,  
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kā arī portālā www.filmas.lv bez maksas skatīties latviešu filmas. Šos pakalpojumus izmanto 

maz iedzīvotāju, nākošajā gadā jāpievērš lielāka uzmanība, lai reklamētu pieejamos 

pakalpojumus. Apmeklētājiem uz vietas bibliotēkā tiek sniegta arī konsultatīva palīdzība 

darbam ar datoru - maksājumu veikšana, Smart instalēšana telefonā un apmācība rēķinu 

veikšanā, latvija.lv dzīvesvietas piedeklarēšana un citi jautājumi, īpaši gados vecākiem 

apmeklētājiem. 

Grāmatu meklēšanā jāizmanto elektroniskais katalogs www.balvurcb.lv  Prieks, ka daļa 

lasītāju to izmanto, lai pieteiktu vai pagarinātu grāmatas. Bibliotekāre strādā  ar trīs moduļiem 

– Cirkulācija, SBA un Komplektēšana.  

E-grāmatu bibliotēkas pakalpojumus 2020.gadā  ir izmantojuši 8 bibliotēkas lasītāji. 

Atsauksmes ir dažādas, lielākā daļa lasītāju atzīst, ka šis variants viņiem īsti neiet pie sirds. 

No visiem bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem 30 ir autorizēti lietotāji. Šis pakalpojums 

lasītājam tiek piedāvāts, taču vairāk to izvēlas gados jauni lasītāji.  

Bibliotēku iespējams apmeklēt arī invalīdiem ar kustību traucējumiem (ratiņkrēslos), jo pie 

ēkas ārdurvīm ierīkota uzbrauktuve. 

 

 
Uzziņu informācijas darbs 
 
2020. gadā ir sniegtas 34 uzziņas.  Uzziņas sniegtas par dažādiem tematiem, piemēram: 

               <  par Jēkabu Emsi un citiem brīvības cīnītājiem, 

               < par renesanses periodu vēsturē, 

               < volejbola noteikumi, 

               <  kā pareizi uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus u.c.  

Pārsvarā uzziņas tiek sniegtas individuāli, pa telefonu un retāk  sūtītas uz epastu. Pa epastu 

elektroniski tika piegādāti 17 dokumenti. Daļa no tiem bija tieši uzziņas.  

Lielāki pasākumi ar lektoriem nav organizēti, diemžēl, ārkārtas situācijas dēļ tika atcelta LAD 

speciālista pieņemšana bibliotēkā. Esmu veikusi 8 individuālas apmācības apmeklētājiem par 

interneta izmantošanu. 

 

 
Iekšzemes un starptautiskā SBA pakalpojumu piedāvājums 
 
Ja lasītāju pieprasījumu nevar apmierināt ar grāmatām no sava krājuma, tad tiek piedāvāts SBA 

pakalpojums. Gadu laikā mainās SBA pieprasītās literatūras saturs. Ja agrāk dominēja nozaru 

literatūra, tad tagad arvien vairāk pieprasīti dažādi daiļliteratūras darbi. Gandrīz visi lasītāji nāk 

ar konkrētu grāmatu sarakstu. Taču, ja tiek pasūtīta vēl papildus līdzīga temata literatūra, tad  

http://www.filmas.lv/
http://www.balvurcb.lv/
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izņem arī to.  

2020. gadā caur SBA  ir saņemtas 31 un  izsniegtas 23 grāmatas. Visvairāk grāmatu ir saņemts 

no Balvu Centrālās bibliotēkas - 21. Izsniegtas grāmatas ir Balvu CB (5), Briežuciema (10), 

Vectilžas (4) un Vīksnas (4) bibliotēkām. 

 
Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

86 69 31 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

15 40 23 

 
Tā kā samazinājies lasītāju un apmeklējumu skaits, tas atstāj iespaidu arī uz šo pakalpojumu.  

No saņemtajām grāmatām 19 ir daiļliteratūras un 12 nozaru literatūras grāmatas. Nozares tiek 

pārstāvētas psiholoģija un medicīna. Bet no izsniegtajām grāmatām 21 ir daiļliteratūras un tikai 

2 nozaru literatūras grāmatas.  

2020. gadā nav bijuši SSBA pakalpojumi. 

2020. gadā bibliotēkas apmeklētāju anketēšana netika veikta.  

Apmeklētājiem  ir pieejama klade Atsauksmēm un ierosinājumiem. Šajā gadā nav neviena 

ieraksta.  

 

 

                                                                6. Krājums 
  

Krājumu komplektēšanas politika un organizācija 
 
Bibliotēkas krājums uz 2020. gada 31. decembri ir 8708 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. 1. 

Salīdzinot piedāvājuma cenas starp  grāmatu vairumbāzēm, izvēlos tā brīža zemāko cenu 

piedāvājumu. 2020. gadā grāmatas tika iepirktas Lgrāmata, Virja un Zvaigzne ABC. Vispirms 

tiek atlasītas latviešu autoru grāmatas, turpinājumeksemplāri  un tad to autoru darbi, kas 

bibliotēkā ir pieprasītākie. Pēc iespējas daudzveidīgāka tiek komplektēta bērnu literatūra. 

Grāmatas tika iepirktas 6 reizes gadā. Ierobežoto līdzekļu dēļ netika iepirkti elektroniskie un 

audiovizuālie resursi. Kā arī, netika pirktas  galda spēles.  

Preses pasūtīšanu veicu divas reizes gadā. Lai būtu izdevīgāk, vairākus periodiskos izdevumus 

pasūtu uz 12 mēnešiem. Pieprasītākie žurnāli ir “Praktiskais latvietis”, “Ieva” un bērniem 

“Avenīte”. Daļa apmeklētāju izvēlas atnākt uz bibliotēku, lai uz vietas izlasītu Ziemeļlatgales  
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izdevumu “Vaduguns”, kā arī,  paņemtu līdzi bezmaksas novada avīzi “Balvu novada ziņas”. 

2020. gadā lasītājiem tika piedāvāti 16 periodiskie izdevumi. Tas ir par sešiem izdevumiem 

mazāk nekā 2019. gadā. Bērnu auditorijai paredzēti trīs izdevumi, kas veido 19% no visiem 

pasūtītajiem izdevumiem. Bibliotēkā uzglabājas pēdējo četru gadu laikā abonētie 

seriālizdevumi.  

2020. gadā pasūtītie periodiskie izdevumi: 

              

                                                    
 

Krājuma pārbaude, inventarizācija pārskata periodā nav veikta. 

 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 
 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1555 1545 1548 

t,sk. grāmatām 976 1000 1003 

t. sk. bērnu grāmatām 307 328 313 

t.sk. periodiskajiem izdevumiem 579 545 545 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaitu pagastā 

2,18 1,70 1,74 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

2021 2018 1714 

 
Tilžas pagasta bibliotēkas finansējums krājuma komplektēšanai atbilst MK noteikumiem Nr. 

415 no 25.09.2001. “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”. 
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Krājuma rādītāji 
 

Krājuma rādītāji pēdējo trīs gadu laikā. 

 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 629 594 563 

t.sk. grāmatas  199 194 226 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 67 45 94 

t. sk. bērniem 55 55 78 

Izslēgtie dokumenti 323 355 655 

Krājuma kopskaits 8561 8800 8708 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,36 0,30 0,51 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

2,75 1,54 1,31 

 

 

 

Bibliotēkas krājums ir samazinājies. Tas skaidrojams gan ar literatūras norakstīšanu, gan 

jaunieguvumu samazināšanos. Salīdzinot ar 2019. gadu, jaunieguvumu skaits ir -5%.  Grāmatu 

krājuma apgrozība ir 0,51, kas vērtējams kā vidējs. Periodisko izdevumu apgrozība ir 1,31, kas 

noteikts kā augsts rādītājs. Tas parāda lasītāju lasīšanas paradumus, jo vairāk tiek ņemti un 

lasīti žurnāli.  No visa kopējā bibliotēkas  krājuma dokumentu skaita, kas ir 8708, tad 1621 jeb 

19% ir seriālizdevumi. 

 Par pašvaldības līdzekļiem pirkto grāmatu sadalījums 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
                               
 
 

 
2020. gadā par pašvaldības līdzekļiem iegādāta 141 grāmata, kas kopsummā veido 1003,45 

EUR.  No visām iepirktajām grāmatām 57% veido bērnu/jaun. literatūra, kas ir par 33% vairāk  

Kopā 141 

grāmata 

Bērnu/jauniešu 

68 grāmatas 

48% 

Nozaru literatūra 

2 grāmatas 

2% 

Daiļliteratūra 

pieaugušajiem 

71 grāmata 

50% 

50%5 

Latviešu autori 

36 grāmatas 

51% 

Ārzemju autori 

35 grāmatas 

49% 
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nekā 2019. gadā. Finansiāli bērnu/jaun. literatūras iegādei ir 31% no visiem iztērētajiem 

līdzekļiem grāmatu iegādei. Nozaru literatūra tiek iepirkta minimāli, tikai 2 grāmatas. 

Vajadzīgā nozaru literatūra tiek pasūtīta no citām bibliotēkām vai saņemta dāvinājumos.  

2020. gadā norakstīti 655 eksemplāri. No tiem: 

                          nolietoti – 201 eks. par summu 331,21 EUR, 

                          dubleti - 26 eks. par summu 32,15 EUR, 

                          pēc satura novecojuši – 3 eks. par summu 3,72 EUR, 

                          īslaicīgs glabāšanas termiņš – 425 eks. 

Kopējā norakstīšanas summa 367,08 EUR.                                                          

Daļu bibliotēkas krājuma veido dāvinājumi un bezatlīdzības nodotā literatūra. Šogad 

dāvinājumos saņemtas 87 grāmatas, kas ir zemākais rādītājs pēdējo trīs gadu laikā. 

 

Piegādātājs Eksemplāri Summa 

 Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

50 € 425.50 

 Individuālie dāvinātāji 12 € 82.90 

 Biedrība ''Ascendum'' 2 € 22.46 

 LNB Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 

11 € 97.21 

 Biedrība ''Centrs Marta'' 1 € 16.22 

 Apgāds ''Mantojums" 1 € 6.66 

 Biedrība ICOMOS Latvija 1 € 6.80 

 Lato Lapsa, žurnālists, 

autors 

1 € 9.64 

Ministru Kabineta komisija 1 € 8.30 

 Francijas Ārlietu ministrija 1 € 5.95 

Tiešās pārvaldes iestāde 

''Latvijas Institūts'' 

1 € 5.60 

Latviešu valodas aģentūra 2 € 38.92 

Latvijas Bībeles biedrība 2 € 15.00 

Izdevniecība ''Sava grāmata" 1 € 7.50 

KOPĀ: 87 € 749,01 

 

Salīdzinot ar 2019. gadu dāvinājumu skaits ir par 21 izdevumu vairāk. Ja salīdzina naudas 

izteiksmē, tad dāvinājumu kopējā summa ir palielinājusies par 275,47 EUR.  

Paldies ir individuālajiem ziedotājiem Ansim Sīviņam un Robertam Fiļipovam par dāvinātajām  
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grāmatām.  

Krājuma un datu bāzu popularizēšana 

 
2020. 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 trīs gadi. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 
 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 232 154 101 

News 89 87 6 

 
Bibliotēkas datubāzes tiek popularizētas, izliekot afišas uz pagasta pārvaldes ziņojumu dēļa, uz 

bibliotēkas stenda, kā arī, mutiski par tām atgādinot.  

Lasītāju iepazīstināšanai ar bibliotēkas krājumu un pakalpojumiem tiek izmantotas dažādas 

metodes. Galvenā bibliotēkas popularizēšanas forma ir literatūras izstādes, grāmatu apskati un 

dažādi radoši pasākumi. To veidošanas tematika atkarīga arī 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.                    

 

       

        Jaunieguvumu izstāde                                  Džanni Rodāri - 100 (1920-1980) 
 
2020. gadā ir izliktas 37 literatūras izstāde, t.sk. 10 jaunieguvumu izstādes. Noorganizēti 17 

lielāki un mazāki pasākumi.  Izlikto izstāžu sarakstu skatīt Pielikumā Nr. 2. 

Parādniekus pārskatu 2-3 reizes gadā sistēmā Alise un mutiski, pa telefonu vai e pastiem nosūtu 

atgādinājumu.  

 

 

                             

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

           
2020. gadā Tilžas bibliotēkā kā lasītāji reģistrējušies 94 bērni līdz 18 gadu vecumam. Salīdzinot 

ar 2019. gadu, tas ir par 27 lasītājiem mazāk. Izskaidroju ar to, ka slēgta internātpamatskola un 

līdz ar to nav skolēnu, kas nāca iepriekšējos gados. Tilžas pagasta bibliotēkas pakalpojumus 

izmanto Tilžas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes skolēni. Jāpiebilst, ka tie ir arī 

kaimiņu pagastu bērni, kas mācās Tilžas vidusskolā.  Vasaras periodā bibliotēku apmeklē bērni, 

kuri ir atbraukuši ciemos pie radiniekiem. 2020. gadā tie bija 7 skolēni. 

Veidojot lasītāju sadalījumu pēc izglītības iestādēm, tad 73 skolēni mācās Tilžas vidusskolā, 9 

bērni ir no pirmsskolas izglītības grupiņas un 12 skolēni ir uzrādījuši citu izglītības iestādi. 

Gada sākumā (janvāris – marts) skolēni bibliotēku apmeklēja aktīvāk otrdienās un ceturtdienās 

pēc plkst. 14.00. Otrs aktīvākais posms apmeklējumiem bija vasaras periods. Ārkārtas situācija 

un dažādie ierobežojumi būtiski ietekmēja apmeklējuma un izsnieguma rādītājus. Lasītāji bērni 

līdz 18 gadiem ir par 15% mazāk salīdzinot ar 2019. gadu.  

Diagrammā redzams lasītāju skaits, apmeklējums un izsniegums pēdējo trīs gadu laikā.  

 
 
 
 

 
 
 

Diagrammā var redzēt, ka ir liels kritums apmeklējumiem, tie ir - 30% salīdzinot ar 2019. gadu. 

Izsniegumu kopējais skaits ir par 20% mazāks nekā 2019. gadā. Analizējot statistikas datus var 

secināt, ka vidēji dienā bibliotēku apmeklēja 3 bērni, kas ir par diviem mazāk nekā 2019. gadā.  

Vidēji gada laikā vienam lasītājam tika izsniegti 16 izdevumi, kas ir par 1 izdevumu vairāk 

nekā 2019. gadā. Gada laikā viens bērns bibliotēku vidēji apmeklējis 9 reizes, kas ir par 1 reizi 

mazāk nekā 2019. gadā. No iegūtajiem datiem secinu, ka bērni uz bibliotēku nāca retāk, bet 

vienā reizē izņēma vairākus izdevumus.  
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Katra gada beigās tiek izveidots TOP 10 ar čaklāko lasītāju noskaidrošanu. 2020. gada pirmās 

trīs vietas ieņem: Kristiāna Jasinska – 68 grāmatas, Samanta Normante – 65 grāmatas un Līga 

Elīza Normante – 60 grāmatas.  

 

                                          

 
Literatūras krājuma veidošana un papildināšana 

 
Komplektējot krājumu pieturos  pie trim veidiem:  

1. jaunieguvumu komplektēšana, 

2. regulāri izvērtēju bērnu fondu, 

3. atlasītās literatūras norakstīšana. 

Bērnu un jauniešu literatūras krājumu papildinu pēc tā brīža aktuālākajām iznākušajām 

grāmatām. Cenšos pirkt latviešu autoru izdotās grāmatas, lai bērni iepazītu paši savus 

rakstniekus. Ieklausos arī bērnu atsauksmēs un interesēs par kādu konkrētu grāmatu. Visvairāk 

tiek prasīti spoku stāsti, komiksi un dažādas dienasgrāmatu stilā rakstītas grāmatas. Protams, 

grāmatām vislabākā reklāma ir paši bērni, tāpēc ir grāmatas, kuras tiek pieprasītas un ļoti labi 

lasītas. Piemēram, “Grega dienasgrāmatu” sērija. 

Ieskatu par labām bērnu grāmatām sniedz arī „Bērnu žūrija”. Izvēlētās grāmatas ir interesantas 

un bērni tās labprāt lasa.  Diemžēl, dažas grāmatas konkrētajām vecuma grupām ir par 

sarežģītu, vismaz Tilžas bibliotēkas lasītāji tā saka.  

Galvenie avoti no kā tiek komplektēts bērnu/jauniešu krājums ir: pirkumi, dāvinājumi un 

pasūtītā prese. 

2020. gadā par pašvaldības līdzekļiem bērniem/jauniešiem nopirktas 68 grāmatas, kas ir  48% 

no visām iepirktajām grāmatām. Naudas izteiksmē tie ir 313,02 EUR, kas ir 31% no grāmatām  
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iztērētajiem finansiālajiem rādītājiem. Dāvinājumos bērnu auditorijai saņemtas 22 grāmatas. 

Pateicoties LNB bērnu/jauniešu žūrijas projektam, tā  ietvaros  bibliotēka tika pie 11 jaunām 

grāmatām par kopējo summu 97,21 EUR. 

Bibliotēkā ir pieejami abonēti bērniem un jauniešiem paredzēti preses izdevumi – “Avene”, 

“Avenīte” un “Ilustrētā junioriem”. Šie preses izdevumi ir 19% no visiem abonētajiem preses 

izdevumiem. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka citiem izdevumiem nav piekrišanas mazo 

lasītāju vidū.  

Uzziņas bērniem un jauniešiem netiek atsevišķi uzskaitītas. Retos gadījumos tiek jautāts par 

kādu tematu kopumā, piemēram, kaut ko par vitamīniem vai veselīgu uzturu. Ņemot vērā 

ierobežotos līdzekļus, tad nekādas spēles un puzles bibliotēkā netiek komplektētas.  

 

Pasākumi dažādām vecuma grupām 

Februāris 

11.02.  Tilžas vidusskolas 2. klases skolēni tika uzaicināti uz literāro stundu bibliotēkā. 

Ceļojām pa grāmatas “Uzvāri man pasaciņu!” lappusēm. Meklējām Zaķīša sajauktajos burtos 

garšu nosaukumus, likām puzli, izkrāsojām un veicām citus uzdevumus darba lapās. 

              

                             

 

13. februārī grāmatas “Uzvāri man pasaciņu!” lappuses izlasījām kopā ar Tilžas vidusskolas 3. 

klasi. Iejutāmies grāmatas tēlos un izspēlējām lugu par Zaķīti, kurš negribēja neko ēst. Kā arī 

pildījām uzdevumus darba burtnīcās. Pieminot droša interneta nedēļu, izspēlējām dažādas 

situācijas par labām manierēm un pieklājību internetā. Paldies visiem bērniem par uzmanību, 

iejušanos dažādos tēlos un aktīvu līdzi darbošanos! 
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14. februārī pasākums “Drošs internets sākas ar tevi!” 

Šodien kopā ar Tilžas vidusskolas 4. klasi atzīmējām Droša interneta dienu! Pildījām dažādus 

uzdevumus, mācījāmies analizēt lasāmo informāciju un mēģinājām kritiski domāt - vai viss, 

ko mēs redzam internetā, atbilst patiesībai. 

To pašu scenāriju izspēlējām ar pēcpusdienā atnākušajiem internāta bērniem. Veicām 

uzdevumus, testus, izspēlējām dažādas situācijas, lai būtu gudri, pieklājīgi un spētu izvērtēt 

internetā lasāmo informāciju. 

                        

                                   

 

20. februārī, lasīšanas pēcpusdienā, izlasījām pasaku par mākonīti un uzzinājām no teikām, kā 

radās varavīksne. Strādājām ar tekstiem, meklējām pazudušos vārdus un atšifrējām dzejoli, 

kam burtu vietā cipari. Lasīšanas pēcpusdienas notiek katru ceturtdienu plkst. 15.00 

 

Marts 

6. martā piedalāmies Skaļās lasīšanas konkursā Balvu Centrālajā bibliotēkā. Tilžu pārstāvēja 4 

dalībnieces - Sanija Vīcupa, Līga Pavlova, Samanta Normante un Amanda Avotiņa. Esam ļoti 

priecīgas, jo Samanta ieguva 3. vietu, bet Amanda pārstāvēs Balvu reģionu Rīgā. Liels paldies 

vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai M. Timoškānei. 
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Maijs 

26. maijā biju aizgājusi uz Tilžas pirmsskolas izglītības iestādi un saņēmu bērnu zīmējumus. 

Izliku uz plauktu galiem bērnu zīmējumu izstādi “Mana ģimene”. Katru zīmējumu 

pārfotogrāfēju un virtuālo izstādi ievietoju facebook.com un draugiem.lv mājaslapās.  

 

Augusts 

5. augustā Tilžas bibliotēkas “Bērnu žūrijas” eksperti devās iepazīt Ludzas pilsētu. Pirmais 

objekts bija Ludzas novadpētniecības muzejs. Tur čaklos lasītājus sagaidīja Meža māte un 

izspēlējot dažādas rotaļas, tika iepazīta dzīvnieku valstība. Bija iespēja izstaigāt arī visu 

muzeju, redzēt, kāds izskatās mamuta zobs, klausīties un uzminēt dažādas putnu un dzīvnieku 

balsis. Nākošais pieturpunkts bija “Pelnrušķītes salons”. Apskatījām daudz un dažādas kāzu 

kleitas, kas modē bija senākos laikos. Bērniem interesanta likās Baskāju taka un stāstījums par 

kokiem un dažādām dabas parādībām. Uzzinājām, ka kļava ir naudas koks. Lai visiem būtu 

nauda, tad ar kļavu zaru slotiņām jāveic rituāls. Turot slotiņas rokās, jāsaka: “Dieviņam zaļas 

rokas, man zaļa keselīte. Kas Dievam rociņā, tas manā ķeselē.” Apskatījām Troļļu māju un 

visbeidzot, baudījām relaksējošu meditāciju, aizverot acis un klausoties dažādās skaņās. 

Izbaudījuši sajūtu uztveri ar dzirdi, devāmies tālāk uz Ludzas Amatnieku centru, lai sajustu ar 

rokām. Keramiķis Ē. Kudlis parādīja, kā no māla top dažādi trauki. Arī pašiem skolēniem bija 

iespēja izveidot kaut ko no māla. Daudzi atzina, ka tas nemaz nebija tik viegli. Drosmīgākās 

meitenes Anete Dzene un Līga Elīza Normante izmēģināja savus spēkus izveidot māla trauku 

uz īstās virpas. Kā jau kārtīgi grāmatu lasītāji, tad tikšanos noslēdzām Ludzas bibliotēkā. Mūs 

laipni sagaidīja bibliotekāre Ilga ar dažādiem uzdevumiem. Ar lielu aizrautību bērni izveidoja 

savas glezniņas ar kaķiem, ko varēja paņemt līdz uz mājām. Lielāko jautrību izraisīja spēle 

“Just Dance”, kurā bija jāatdarina deju soļi skatoties uz monitoru. Ekskursija bija brīnišķīgs 

noslēgums grāmatu vērtēšanas darbam! 
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Vairāk attēlu no ekskursijas skatīt pielikumā Nr. 3. 

Septembris 

15. 09. pasākums ar Tilžas vidusskolas 2. klasi. Nodarbības laikā iepazinām rudens tēmu dzejā. 

Pārrunājām ar ko katram asociējas rudens atnākšana, kādas pārmaiņas notiek dabā un  cilvēkos. 

Darba lapās mēģinājām atrast katram putnam savu ēnu, meklējām vienādas spalvas un 

mēģinājām atšifrēt kādi ir lietus un miega vārdi. Skolēni uzzināja jaunus vārdus, piemēram, 

kas ir lāma? Katram bija iespēja izkrāsot rudens lapu un kopā ar konfekti uzdāvināt kādam 

klases biedram. Tas veicināja skolēnu saliedēšanu klasē. 

                             

                            

 

16.09. pasākums ar 4. klasi. Nodarbības temats bija mājas un ģimenes tēma dzejā. Lasījām 

vairāku autoru dzejoļus un mēģinājām izanalizēt, ko dzejnieks ir vēlējies mums pateikt. 

Spēlējām emociju spēli. Katram skolēnam bija jāizvelk lapiņa ar kādas emocijas nosaukumu 

un nerunājot jāparāda pārējiem. Nākošais uzdevums bija atrast dzejolim pazudušos vārdus. 

Vārdi bija noslēpušies dažādās vietās bibliotēkas plauktos. Bērni veiksmīgi atrada visus 

trūkstošos vārdus. Mēģinājām arī kopīgi uzrakstīt dzejoli. Katram skolēnam bija jāpasaka pa  

 

vienam vārdam.  Šī spēle liek ieklausīties, ko saka pārējie un censties izveidot loģisku teikumu. 

Sadarbība, klausīšanās un pieņemšana ir pamata prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu šo 

uzdevumu. 

17.09.  uz dzejas dienām nāk 6. klase. Izspēlējam orientēšanās spēli bibliotēkā “Noķer 

dzejoli!” 

18.09. uz bibliotēku nāk vidusskolas 1. klase. Lasām A. Ausekļa dzejoļus par rudeni. Darba 

lapās meklējam miega un lietus vārdus, skaitam cik sēnes ir divu draugu groziņos un 

izkrāsojam dažādas rudens koku lapas. 
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21.09. dažādos laikos uz bibliotēku nāk 7. un 5. klase. Spēlējam orientēšanās spēli bibliotēkā 

“Noķer dzejoli!” 

Apkopojošās fotogrāfijas par dzejas dienu pasākumiem var skatīt pielikumā Nr. 4. 

26. septembrī kopā ar skolotāju M. Timoškāni un Amandu Avotiņu braucam uz Latvijas 

nacionālo bibliotēku, lai piedalītos Skaļās lasīšanas konkursā. Amanda lasīja grāmatu “Muris 

un Vufs”. Šī bija vērtīga pieredze piedalīties tādā konkursā! 

                              

                                         

                                   Amanda Avotiņa uzstājas Latvijas nacionālajā bibliotēkā. 

 

Oktobris  

Kopā ar Tilžas vidusskolas 2. klasi braucam uz Balvu Centrālo bibliotēku. Bibliotekāre Ligita 

bija sagatavojusi dažādus uzdevumus un apskatījām mākslinieces Agijas Stakas grāmatu 

ilustrāciju izstādi. Skolēniem ļoti patika viss redzētais! 
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Decembris 

Tiek apbalvoti pirmsskolas izglītības iestādes “Zaķēni” grupiņas bērni par piedalīšanos un 

grāmatu vērtēšanas darbu. Šogad “Bērnu žūrijas” projektā dalību ņēma 22 pirmsskolas bērni. 

Decembrī un janvārī skatāma Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupiņas “Ežuki”  bērnu 

zīmējumu izstāde “Ziemassvētki manā ģimenē!” Izstāde ir redzama gan virtuāli sociālajos 

tīklos, gan bibliotēkas logos. Tā ka jebkurš interesents, neieejot bibliotēkā, var apskatīt izstādi. 

Sadarbības partnerus un vērtējumu sniegšu sadaļā Sadarbības tīklu raksturojums.  

2020. gads ienesa korekcijas bibliotēkas darbā. Izpalika vairāki pasākumi, kas bija plānoti 

klātienē, piem. Ziemeļvalstu literatūras nedēļa un radošās ceturtdienas.  

 

 

 

 

                           8. Novadpētniecības darbs 

 
                                                  Kur Tilžupīte līču ločus mētā, 

                                              Koku zaros iešalc draiskais vējš, 

                                              Baznīctorņos dzidri zvani zvana, 

                                              Aizlūdzot par visiem, kas te mīt. 

 

                                                                  (…..) 

                                              Piedz.  

                                             Tilža – mana mīļotā 

                                             Te lieli sapņi dzimst un cerības, 

                                             Ziemās sniegotās un vasaras tveicēs, 

                                             Nāku es pie tevis mieru rast. 

 

 

Tilžas pagasts var lepoties ar savu himnu, kuru uzrakstījuši Linda un Modris Vītoli.       

Tilža ir pagasts ar savu vēsturi, tradīcijām, skaistām vietām un tajā dzīvojošiem cilvēkiem. 

Vēstures materiālu vākšana ir laikietilpīga, taču iespēju robežās, tas tiek darīts. Katru gadu 

mapes tiek papildinātas ar atrastu informāciju par pagastu. Atsevišķi plauktos ir atlasītas  

grāmatas latgaliešu valodā, “Tāvu zemes kalendāra” eksemplāri un izdevums “Olūts”.  

Bibliotēkas mājaslapā ir ievietota informācija un attēli par Tilžas pagasta baznīcām:  

http://bibliotekas.lv/tilza/pages/novadpetnieciba.php  

Apmeklētāji var pārbaudīt savas zināšanas par Tilžas pagastu, izpildot 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!"  

http://bibliotekas.lv/tilza/pages/novadpetnieciba.php
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tika izveidota ar 14 jautājumiem uz kuriem atbildes jāmeklē bibliotēkas telpās. Kaut kas līdzīgs 

kā orientēšanās bibliotēkā.  

 

2020. gadā ar novadpētniecību saistītais darbs ir apkopots tabulā. 

 

Mēnesis Paveiktais darbs 

Janvāris  S. Vorzai aizdoti materiāli par A. Budži priekš izstādes un novadpētniecības 

lasījumiem. 

Marts Saruna ar Tilžas iedzīvotāju A. Zelču, kā rezultātā, ieskenētas un aprakstītas 

13 fotogrāfijas par Tilžas mājturības skolu. 

Aprīlis < Veiktas divas sarunas ar Tilžas iedzīvotāju D. Pastari par Tilžas ev. lut. 

baznīcu. Rezultātā ieskenētas un aprakstītas 49 fotogrāfijas un 5 bukleti. 

< telefonsaruna ar fotogrāfu I. Pliču. Fotogrāfiju precizēšana un materiālu 

pārrunāšana. 

< No L. Kindzules saņemtas un ieskenētas 6 fotogrāfijas par Tilžas 

ievērojamo fotogrāfu J. Ziemeli. 

Maijs I. Bobrovai  nosūtīti 25 foto un 8 apraksti par Tilžas bibliotēku. Kopā par Tilžas 

bibliotēku datu bāzē  var atrast 71 ierakstu un 299 fotogrāfijas. Informācija 

apskatāma internetvietnes adresē http://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/.  

Augusts Tilžas bibliotēkā tikšanās ar ievērojamā Tilžas fotogrāfa J. Ziemeļa 

mazmeitu Rasmu Kulamovu. 

Novembris Telefonsaruna ar I. Pliču. Sagatavota uzziņa par kādreizējo mājas 

nosaukumu, cilvēkiem, kas tur dzīvojuši. 

Decembris Palīdzība meklēt radiniekus H.I. 

 

 

Lai popularizētu Latgales rakstniekus, tika izlikta izstāde: “Garīdzniekam, sabiedriskam 

darbiniekam Nikodemam Rancānam – 150” (1870-1933). Jūlijā bija izlikta izstāde par Tilžas 

ievērojamo fotogrāfu J. Ziemeli (fotogrāfijas un biogrāfijas aprakstu). 

No skenētajām fotogrāfijām izveidota prezentācija par Tilžas ev.lut. baznīcu. 

 

 

Bibliotēkas vadītāja ir arī kā konsultants 11. klases skolnieces ZPD par Tilžas pagasta 

bibliotēku. 

2021. gada prioritāte –  

1. vairāk piedomāt un popularizēt savāktos novadpētniecības materiālus. 

2. sadarbojoties ar I. Pliču veikt vēstures liecību pierakstus par Tilžas pagastu.  

 

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 

Bērnu žūrija 2020 VKKF  Nepieciešamā 

literatūra, lai 

piedalītos projektā 

“Bērnu žūrija” 

Atbalstīts, 

saņemtas 11 

grāmatas. 

“Tikšanās prieks 

Tilžas bibliotēkā!” 

VKKF 240 Tikšanās ar 

grāmatu autoriem. 

Neatbalstīts 

 

2020. gadā Tilžas bibliotēkā astoņpadsmito gadu tiek īstenota VKKF mērķprogrammas 

“Lasīšanas veicināšana” apakšprogramma “Bērnu žūrija”. Kā atbalsts no LNB tika saņemtas  

11 grāmatas par kopējo summu 97,21 EUR.  Pārējās kolekcijas grāmatas tika iegādātas par 

saviem līdzekļiem.  

 

 

                                10. Publicitāte 

 
Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

 

Katru gadu tiek domāts un strādāts pie tā, lai bibliotēka būtu zināma arvien vairāk cilvēkiem. 

Tāpēc, svarīgi ir runāt un stāstīt par  pakalpojumiem un notiekošo bibliotēkā. Informācija par 

bibliotēkas aktivitātēm nodrošina bibliotēkas atpazīstamību un piesaista apmeklētājus. Tādēļ 

cenšos bibliotēku kā iestādi veidot patīkamu ikvienam apmeklētājam. Vienā mirklī to izdarīt 

nevar, taču varu droši teikt, ka šo gadu laikā bibliotēka ir ieguvusi pozitīvu tēlu sabiedrības 

acīs. Lai informētu par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem, tiek veidotas un izliktas afišas 

uz pagasta ziņojumu dēļa. Afišas vai dažādus ziņojumus sūtu arī pa e-pastu vidusskolai un  

pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.   Lai informētu sabiedrību par bibliotēkā notiekošajām  

 

aktualitātēm, pasākumiem, sadarbojos ar Ziemeļlatgales laikrakstu „Vaduguns”, konkrēti ar 

žurnālisti Z. Loginu.  Informācija tiek sniegta “Balvu Novada Ziņām”, konkrēti I. Mežulei.  

2020. gadā  publicētie  raksti par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm: 
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Pugača I. Izdod mātes grāmatu triloģiju.-“Vaduguns”, Nr.60, 2020.g. 11. augusts, 8. lpp. 

Pugača I. Tilžēnieši iepazīst Ludzas pilsētu. - “Vaduguns”, Nr. 62, 2020.g. 18. augusts, 5. lpp. 

Pugača I. Tilžā iegriež Dzejas dienu virpuli.- “Vaduguns”, Nr. 75, 2020.g. 2. oktobris, 11. lpp. 

Pugača I.  2020. gada lielākie pasākumi bibliotēkas dzīvē.-“Balvu novada ziņas”,  2020.g.   

                  26. novembris, 11. lpp 

Jaunāko informāciju regulāri papildinu bibliotēkas mājaslapā www.bibliotekas.lv/tilza/ un 

dažādos sociālajos tīklos. Par bezmaksas interneta pieejamību informē uzraksts pie bibliotēkas 

durvīm.  

 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī  

       
2020. gadā ir notikušas dažas izmaiņas. Bibliotēkas mājaslapa ir uzlabota, kā arī, vairs netika 

ievietota informācija Latvijas Bibliotēku portāla mājaslapā. Informāciju par Tilžas bibliotēku 

varēja atrast mājaslapās: 

http://bibliotekas.lv/tilza/pages/norises.php 
http://tilzasvsk.mozello.lv/jaunumi/  
 
Par notiekošo Tilžas bibliotēkā var izlasīt sociālajos tīklos: 
https://www.draugiem.lv/tilzasbiblioteka/ 
https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-biblio 
https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/ 
 

 
Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

 
Galvenā bibliotēkas krājuma popularizēšanas forma ir literatūras, tematiskās  izstādes un 

dažādi radoši pasākumi. Lielākā daļa pasākumu bija domāti bērnu auditorijai un tie ir aprakstīti 

sadaļā  Darbs ar bērniem un jauniešiem. 

2020. gadā ikvienam bibliotēkas apmeklētājiem tika piedāvāts: 

  skatloga izstādē izlikta literatūra par Lieldienu svētku ticējumiem, olu krāsošanas 

noslēpumiem un bērnu zīmējumi par to, kādai jāizskatās īstai cīņas olai; 

 izstāde bibliotēkas logos “Mana ģimene” ar pirmsskolas iestādes bērnu darbiem; 

 erudīcijas spēle “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes”; 

 pasākums ar R. Kulamovu . Saruna par grāmatas “No ievziediem līdz Mārtiņiem” izdošanu 

un atmiņas par Tilžu – bērnības zemi; 

 viktorīna par Latviju; 

 orientēšanās spēle bibliotēkā “Noķer dzejoli”; 

 izstāde bibliotēkas logos “Manas ģimenes Ziemassvētki” ar pirmsskolas iestādes bērnu 

darbiem. 

Izstādes tika veidotas arī virtuāli, ieliekot tās bibliotēkas sociālajos tīklos. 

http://bibliotekas.lv/tilza/pages/norises.php
http://tilzasvsk.mozello.lv/jaunumi/
https://www.draugiem.lv/tilzasbiblioteka/
https://www.facebook.com/Til%C5%BEas-pagasta-biblio
https://www.instagram.com/tilzasbiblioteka/
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2020. gadā bibliotēkas mājaslapa tika apmeklēta 1977 reizes. No sociālajiem tīkliem 

populārākais ir www.facebook.com . Šajā vietnē tika ievietoti 42 informatīvie attēli un 

galerijas, un 3 ieraksti vienkāršā teksta formā. Ņemot vērā skatījumu skaitu, skatītājiem lielāku 

uzmanību ir piesaistījušas sekojošas galerijas: 1157 skatījumi pasākumam ar Rasmu 

Kulamovu, 998 skatījumi “Dzejas dienu virpulī” un 728 skatījumi zīmējumu izstādei “Manas 

ģimenes Ziemassvētki”. 

Instagram.com vietnē ir ievietoti 39 ieraksti. Bibliotēkas profilam ir 157 sekotāji. 

Vietne draugiem.lv vēl joprojām tiek izmantota, lai gan ir doma atteikties. Šajā vietnē ir 

ievietotas 13 galerijas un informatīvie attēli. Vērtējot pēc skatījumu statistikas, tad visvairāk ir 

skatīti: “Jaunas grāmatas bibliotēkā” (317 skat.), pasākums ar Rasmu Kulamovu (353 skat.) un 

Bērnu žūrijas ekspertu ekskursija uz Ludzu (242 skat.). Šai lapai ir 167 sekotāji. 

Sociālo tīklu loma ir augusi un tā ir laba platforma kā reklamēt un atgādināt par bibliotēkā 

notiekošo. 

                                         

 

                                11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

 Sadarbība ir izveidojusies ar Tilžas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes 

audzinātājām I. Kūkoju un E. Čirku. Izstāžu veidošana, Bērnu žūrijas grāmatu lasīšana, anketu 

aizpildīšana. 

  Sadarbība vairāku gadu garumā ir ar Tilžas vidusskolas pedagogiem, konkrēti,  skolotāja 

I. Pujate, I. Ozoliņa, D. Jēkabsone, S. Rancāne. Pasākumu organizēšana un apmeklēšana. 

 Sadarbība ar Tilžas pagasta pārvaldes vadītāju A. Bērziņu. Piem. „Bērnu žūrijas” 

bezmaksas ekskursija tika organizēta no pagasta pārvaldes budžeta.   

 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. 

 Ar 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, D. Pastarei, L.Kindzulei par 

fotogrāfijām  un A. Sīviņam, R. Fiļipovam  - par grāmatu dāvinājumu. 

 Ar grāmatu vairumbāzēm Lgramata, Virja un Zvaigzne ABC par operatīvu grāmatu 

piegādi. 

 Liels paldies fotogrāfam I. Pličam par fotogrāfijām un materiāliem par Tilžas pagastu.  

 

http://www.facebook.com/
http://balvi.lv/
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 Paldies par sadarbību Tilžas pastniecei I. Ločai. Par vēstuļu, ielūgumu nogādāšanu 

adresātiem, par grāmatu pārvešanu uz citiem pagastiem. 

Šis gads ir bijis lielu pārbaudījumu laiks. Ārkārtas situācijas ir ietekmējušas bibliotēkas dzīvi- 

diemžēl nav notikuši plānotie pasākumi. Nācās vairāk piedomāt pie citām darba metodēm, lai 

saviem lasītājiem atgādinātu par bibliotēku. 

 
 

Imants Ziedonis par bibliotēku ir teicis tādus vārdus: ”Bibliotēka man liekas vislaimīgākā 

vieta cilvēka dzīvē. Kad es ganos lasīju grāmatas, man likās, ka visas govis ir paēdušas. 

Kad es bibliotēkā lasu grāmatu, man liekas, ka to lasa, ir lasījuši cilvēki, visi citi arī, un 

ka nu beidzot es tikai kļūstu par cilvēku, tikpat gudru, labu un skaistu kā visi citi.” 

 

 

 

                               

                                                                         Tilžas pagasta bibliotēkas vadītāja I. Pugača  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                             15.01.2020.  

 

 
 
 

                                                            
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


