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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
Upītes bibliotēka apkalpo vēsturiski izveidojušos Upītes kultūrvēsturisko novadu, kas administratīvi 

ietilpst Viļakas novada, Šķilbēnu pagasta DA stūrī, Baltinavas novada ZA malā un Balvu novada 

Briežuciema pagasta A stūrī. Upītes ciems, kurā atrodas Upītes bibliotēka, ir veidojies kā bijušā 

kolhoza ”Cīņa” centrālais ciemats tikai kopš 1953.gada. 

Bibliotēka atrodas Balvu centrālās bibliotēkas metodiskās vadības teritorijā. Novada pašvaldībai ir 

noslēgts līgums ar Balvu novada pašvaldību par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu 

novada bibliotēkām. Bibliotēka atbilst vietējas nozīmes bibliotēkas statusam, un 2015.gadā  tika 

akreditēta pirmo reizi. Bibliotēka ir Nemateriālā kultūras mantojuma centra “Upīte” struktūrvienība. 

Viss, kas ir saistīts ar Nemateriālā kultūras mantojuma centru “Upīte” ir saistīts ar Upītes bibliotēku, 

tautas namu un Ontona Slišāna kultūrvēstures  muzeju. Šinī gadā “Upītes kultūrtelpa” tika iekļauta 

Nacionālajā Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kā viena no vērtībām, kas kas valstī ir 

svarīga, kas jāatbalsta un jāattīsta. 

Šis gads aizritēja veicot bibliotēkas tiešos pienākumus, strādājot ar bibliotēkas lietotājiem un 

piedaloties NKMC”Upīte” projektos. 

Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību reglamentējošie dokumenti. Tāpat ir gada 

un mēnešu pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu. 

 

 

 

 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums, joprojām, galvenokārt novirzās darbinieka algai un pārējais 

atkarīgs cik virtuozi bibliotekārs rīkosies ar atlikušo finansējumu, lai nodrošinātu bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu.  

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 6664 7824 8667 

Pašvaldības finansējums 6664 7824 8667 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 6664 7824 8667 

Darbinieku atalgojums (bruto) 4136 5388 5273 

Krājuma komplektēšana 841 808 1363 
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3.Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 
Katru gadu Upītes bibliotēkā tiek veikts kosmētiskais remonts. Šī   pārskata perioda gada sākumā tika 

krāsotas abonementa telpas grīda, kas jādara katru gadu. Vairāk nekas netika darīts, jo nākošgad 

telpas gaida pārmaiņas.  

. 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums(teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori  6  Gandrīz apmierinošs 1-2004, 3-2008, 

1-2009, 1-2016 

Multifunkcio 

ālās iekārtas 

2  apmierinošs 2009 

Kopēšanas 

iekārtas 

1  labs 2005 

Skeneri 1  teicams 2017 

Nākošā gada sākumā trīs nolietotie datori tiks nomainīti ar jauniem. 

 

 

4. Personāls 
 

Upītes bibliotēkā strādā viena darbiniece, uz 0,6 slodzi. LNB Mācību centrā darbiniece beigusi 240 

stundu profesionālās pilnveides programmas”Informācijas un bibliotēku zinību pamati” kursus. 2018. 

gadā iestājās un nu jau otro gadu mācās LNB profesionālas tālākizglītības programmā “Bibliotēku 

zinības”. Iegūstāmā profesionālā klasifikācija “Bibliotekārs”, 3433 01,3.PROF.KVAL. līmenis.. 

Upītes bibliotēkas darbiniece regulāri piedalās reģiona galvenās bibliotēkas rīkotajās apmācībās, kā 

arī citu organizētās apmācībās un izglītības pasākumos. 

 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs 

(-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 21.-25.01. 

2019. 

LNB LNB  Profesionālās tālākizglītības 

programma“Bibliotēku zinības”. 

50 

2. 08.-12.04. 

2019. 

LNB LNB Profesionālās tālākizglītības 

programma“Bibliotēku zinības”. 

50 

3. 17.04.2019. BCB Balvu Centrālā 

bibliotēka 

 Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem BCB. 

5 

4. 26.04.2019 Rugāju 

bibliotēka 

Viļakas 

bibliotēka 

Viena diena Rugājos 6 

5. 22.-27.07. 

2018. 

LNB LNB  Profesionālās tālākizglītības 

programma“Bibliotēku zinības” 

50 

6. 10.09.2019. BCB Balvu Centrālā 

bibliotēka 
Kultūrvēsturiskais brauciens 

uz Jelgavu. 

 

7. 20.09.2019. PCB Preiļu Centrālā 

bibliotēka 
Latgales reģiona bibliotēku 

darbinieku konference. 

“Bibliotēka – vieta, kur gribas 

atgriezties”  

10 
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8. 04.10.2019. Balvu 

muzejs 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Balvu muzejā konference 

“Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam biblioterāram”. 

5 

9. 22.10.2019. Viļakas 

nov. 

dome 

Viļakas nov. 

Domes 

kultūras 

nodaļa 

Viļakas domē seminārs par 

jaunumiem arhīva dokumentu 

kārtību un Vienotās valsts 

arhīvu sistēmas darbību. 

5 

10. 24.10.2019. Viļakas 

kultūras 

nams 

Viļakas nov. 

Domes 

kultūras 

nodaļa 

 “Kultūas darbinieku 

konference” .Piedalās 

Kristaps Rasims. 
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11. 20.11.2019. BCB Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem BCB. 

“Klienta emociju un rakstura 
atpazīšana” 

5 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 172 166 152  -4%          -9% 

t. sk. bērni 65 62 51  -5%         -21% 

Bibliotēkas apmeklējums 3457 3344 4088  -3%         +18% 

t. sk. bērni 1503 1215 1645  -24%       +27% 

Virtuālais apmeklējums 2424 298 10153  -88%     +336% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

3090 7092 7103  +45%        +1% 

Izsniegums kopā 9009 9034 10352  +1%       +13% 

t. sk. grāmatas 4976 4408 5582  -13%      +21% 

t. sk. periodiskie izdevumi 4022 4626 4804  +13%       +4% 

t. sk. bērniem 4085 3550 4257  -15%      +17% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

91% 93% 94%  +2%          +1% 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 34% 35% 32%  +3%         -9% 

Iedzīvotāju skaits 189 178 161   -6%        -11% 

     

 

Upītes bibliotēka atrodas 1. stāvā ar platām ieejas durvīm, un līdz slieksnim ir viens pakāpiens. Bibliotēka 

pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem. Bibliotēka ir pieejama 

visiem , kas vēlas to apmeklēt. 

Upītes bibliotēkas lietotāji: 51-bērni līdz 18.gadiem, 7-studenti, 50-strādājošie, 18-pensionāri, 13-

mājsaimnieces, 12-bezdarbnieki. Aktīvi lasītāji ir bērni, nostrādāja nerakstīts likums, ka pirms datora 

lietošanas jāizlasa pāris BikiBuka grāmatiņas. Vīriešu kārtas pārstāvji ir iecienījuši vēsturiskos romānus un 

detektīvus. Pensionāri – biogrāfiskos, bet pensionāres arī sieviešu romānus. Mājsaimniecēm aktuāla mājturības 

nozares literatūra. 

Bibliotēkas lietotāju skaits nepieaug. bet patreizējā situācijā, tas ir labs rādītājs.  

BIS ALISE Upītes bibliotēkā nav. 
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Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

16 4 3 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

4 6 8 

 

Krājuma fiziskā un saturiskā kvalitāte 2019. gadā ir apmierinājusi bibliotēkas lietotāju 

pieprasījumu, jo no citām bibliotēkām saņemto dokumentu skaits ir tikai 3, bet tas nenozīmē, ka 

visas lietotāju vēlmes ir 100% apmierinātas. 

 

 

 

6. Krājums 

 
Krājuma veidošana notiek atbilstoši bibliotēkas izstrādātajai “Bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

koncepcijai”. Tiek darīts viss iespējamais, lai krājums atbilstu komplektēšanas koncepcijai, lai tas ir 

pievilcīgs un apmierina lietotāju vajadzības. Krājums regulāri tiek papildināts ar latgalisko literatūru. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

841 808 906 

t. sk. grāmatām 518 450 451 

t. sk. bērnu grāmatām 125 100 145 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 359 358 455 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

4.4 4.5 5.6 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1030 1000 1257 

 

Pārskata periodā bibliotēkas krājumam klāt nākuši 99 monogrāfiski izdevumi., no tiem: 63 daiļliteratūras 

izdevumi un 30 nozaru literatūras izdevumi.  4 - mākslas nozarē, 12 - vēstures nozarē, 2 - sabiedriskās zinātnes 

nozarē, 2 - medicīnas nozarē, 3 - filozofijas,psiholoģijas nozarē, 2 - vispārīgā nodaļa, 1 - dabaszinātnes nozarē, 

1 - valodniecības nozarē, 2 - reliģija, 2 - lauksaimniecības nozarē, 3 - folkloras nozarē, 4 - tehnika. 

. Šinī periodā tika atlasīti un vēlāk no krājuma izslēgti 410 dokumenti, no tiem 207 grāmatas. Katru 

gadu periodisko izdevumu pasūtījumu nedaudz pakoriģēju un pamainu uz līdzvērtīgiem 

pieprasītākajiem  izdevumiem. 

Upītes bibliotēkā bija plānots sākt rekataloģizācijas procesu, bet tika pārcelts uz nākamo gadu. 

 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 265 86 100 

t. sk. grāmatas 98 85 99 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 31 53 24 

t. sk. bērniem 36 17 8 

Izslēgtie dokumenti 472 1926 410 

Krājuma kopskaits 5448 3767 3667 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.15 1.59 2.10 

Periodisko izdevumu apgrozība 3.62 4.60 4.95 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 5 61 53+  

News    

    

 

Ieguldītais darbs pamazām atmaksājas. Upītes bibliotēkā  sāk izmantot bibliotēkā pieejamās 

datubāzes. Pirms tam par viņām nebija nekādas intereses. 

 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
 Upītes bibliotēkai strādājot kopā ar Upītes tautas namu un Ontona Slišāna kultūrvēstures muzeju 

bērniem tiek rīkoti konkursi, festivāli un dažādas tematiskās norises. Janvārī “Ontona dīnas ļustes”. 

Martā notika pērļošanas meistardarbnīcas ar Sindiju Loginu, kura Latvijas 100gadei izgatavojusi 

100 rokassprādzes.Tika veiksmīgi noorganizēti Kūkovas novada bērnu un jauniešu folkloras svētki 

“Pulkā eimu, pulkā teku”, kur piedalījās ciemiņi no tuvākiem un tālākiem novadiem kā arī folkloras 

eksperti no Valsts Izglītības un Satura centra. Šogad augustā Upītes svētkos viesojās Latvijas leļļu 

teātra izrāde bērniem un vecākiem “Bruņinieks, kuram sāpēja zobi” , kas veidota pēc identiskas 

grāmatas motīviem, un kura tika iekļauta “Bērnu žūrijā” . Septembrī dzejas dienu ietvaros Upītē 

izskanēja vecākais latgaliešu dziesmu un dzejas festivāls “Upītes uobeļduorzs”. Decembrī 

bibliotēka piedalījās bērnu, kas neapmeklē PII eglītes pasākuma veidošanā un norisē, un Ontona 

Slišāna 71. atceres gadadienai veltītā komandu spēlē “Stuostu, stuostu puosacini..”veidošanā un 

norisē. 

 

 

8. Novadpētniecība 
 

Ar novadpētniecisko darbu nodarbojas Ontona Slišāna kultūrvēstures muzejs, bet bibliotēka tikai 

palīdz iespēju robežās, kur tas ir nepieciešams. Piemēram savācot informāciju no periodikas 

izdevumiem. 

 

 

 

9. Projekti 
 

Šogad Upītes bibliotēka, tāpat kā iepriekšējos gadus, ir  piedalījusies Upītes tautas nama rīkotajos 

projektos, jo Nemateriālā kultūras mantojuma centrs “Upīte” strādā kā vienota komanda, iesaistot 

visas struktūrvienības. 

 

 

 

10. Publicitāte 

 
Upītes bibliotēkas publicitāte sociālajos tīklos ir saistīta ar Nemateriālā kultūras mantojuma centra 

“Upīte” saitēm www.graugiem.lv/nkmc-upite/, www.facebook/nkmc-upite/, jo ir Nemateriālā 

kultūras mantojuma centra “Upīte” struktūrvienība. 

http://www.graugiem.lv/nkmc-upite/
http://www.facebook/nkmc-upite/
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Ši gada beigās sāka darboties jauna bibliotēkas mājas lapa bibliotekas.lv/upite/ . Tagad daļa 

informācijas no iepriekšējās mājas lapas ir pārnesta uz jauno, un var sākt strādāt. 

Par pasākumiem bibliotēkā un NKMC”Upīte” var lasīt un apskatīt fotogrāfijas  Viļakas domes mājas 

lapā www.vilaka.lv kultūras nodaļā.  

 

 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Visciešākā sadarbība Upītes bibliotēkai ar iestādēm, kuras atrodas zem viena jumta un veidojam 

Nemateriālā kultūras mantojuma centru “Upīte”. Šinī gadā “Upītes kultūrtelpa” tika iekļauta 

Nacionālajā Nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kā viena no vērtībām, kas kas valstī ir 

svarīga, kas jāatbalsta un jāattīsta. 

Upītes bibliotēkai strādājot kopā ar Upītes tautas namu un Ontona Slišāna kultūrvēstures muzeju tika 

veiksmīgi noorganizēti: 

18.01. “Ontona dīnas ļustes” radošo darbu un zīmējumu konkurss “Vuss apleik maņ, munā volūdā 

skaņ” 

 10.-14.06. Sadarbībā ar Balvu rajona partnerības un mākslas skolu starptautisks plenērs “Kultūras 

mantojuma izpēte” 

02.07. Velomūzika K.Kazāks ar domu biedriem. Iesākums Kūkās nobeigums Upītē. 

22.08. Starptautiskais folkloras festivāls “Ļipa Kust”. 

23.08. Latvijas leļļu teātris ar izrādi “Bruņinieks, kuram sāpēja zobi”. 

25.08..Latvijas Nacionālā teātra izrāde “Latvieši”.  

01.09. Dirty Deal Teatro ar izrādi “Piramīda”. 

21.09. Dzejas un mūzikas festivāls “Upītes uobeļduorzs”. 

20.12. Šķilbēnu pagasta bērnu eglīte tiem, kas neapmeklē PII. 

28.12. Jautras sacensības veltītas Ontona Slišāna 71 dzimšanas dienai “Stuostu, stuostu puosacini...” 
 

 

 

 

 

Upītes bibliotēkas vadītāja:  Lolita Spridzāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilaka.lv/
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Pielikums 
 

Šogad, 18. janvārī jau piekto gadu norisinājās, par tradīciju kļuvušās, “Ontona dīnas ļustes”. Šajā 

dienā apbalvojam Nemateriālā kultūras mantojuma centra “Upīte” izsludinātā radošo darbu konkursa 

veltīta Latgales patriotam, dzejniekam un sabiedriskajam darbiniekam Ontonam Slišānam 

uzvarētājus. Ar jauku ceļojumu Latvijas izlokšņu bagātībā dziesminieks Kārlis Kazāks noslēdza 

radošo darbu un zīmējumu konkursa ”Vuss apleik maņ munā volūdā skaņ” uzvarētāju apbalvošanas 

maratonu. Katrs konkursa dalībnieks, kas piedalījās konkursā tika apbalvots ar diplomu, atzinību vai 

pateicību un saņēma dāvanā grāmatu “Vuss apeik maņ, munā volūdā skaņ”. Konkursā kopā bija 

iesniegti 288 zīmējums un 55 (no tiem 19 latgaliski) radošie darbi no 24 dažādām Latgales skolām. 

Visi darbi bija izstādīti apskatīšanai NKMC”Upīte”,  pirmsskolas un 1.-3.klases  bērnu darbi bija 

skatāmi Upītes bibliotēkā.  

 

 
FOTO: Lolita Spridzāne 

 

Pasākumiem līdzi var sekot sociālajos tīklos rakstot #OntonamSlišānam71. Lai ar kādi vēji pūš - 

#UpītieDzeiveJauka. 

 

No 10.06.-14.06. NKMC”Upīte” notika Balvu rajona partnerības un citu sadarbības partneru rīkots 

starptautisks plenērs “Kultūras mantojuma izpēte”, kurā piedalījās apmēram 20 dalībnieki no Latvijas 

un Somijas. Ciemiņi ne tikai gleznoja, bet apskatīja Upītes ciema ievērojamākās vietas.  

 

 
FOTO: Lolita Spridzāne 

 

 12. 06. Biedrība “Radošās idejas” Upītē rīkoja tematiski raošās meistarklases par tautas tērpu 

interpretācijām. Meistarklases vadīja Anita Kairiša. Sākotnēji tika veikta izpēte kā tautas tērps rodas, 

kādi kurā novadā ir ir svārku stili, jostas, krekli, blūzes. Pēc tā katrs varēja izvēlēties, kādā tērpā 

ietērpt savu lelli – Zemgales, vidzemes vai Abrenes. Upīti par norises vietu izvēlējās, jo  šeit 

dzīvojošie cilvēki tur godā senās tradīcijas un tautas tērpu.  
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FOTO: Lolita Spridzāne 

 

No 06.08. Osvalda Rozes fotogrāfiju izstāde “Debesīs” 

 
FOTO: Lolita Spridzāne 

 

No 22.08.-01.09. aizritēja “Svātki Upītie”. Upītē ieradās Latvijas Nacionālā teātra aktīvie darbinieki, 

kas uzbūvēja izrādi “Latvieši” un vakarā skatītāji brauca uz Upīti. Skatīt gribētāju bija daudz, tik 

daudz, ka nācās sēdēt ne vien krēslos, bet spilvenos uz grīdas. Visi draudzīgi izjutām to mūsu Latviešu 

kopību gan izrādē, gan dzīvē. 

23.08. Ieradās Latvijas Leļļu teātris ar izrādi  “Bruņinieks, kuram sāpēja zobi”. Ļoti interesanta 

pamācoša pasaka par to, ka zobi jātīra un jāapmeklē zobu dakteris. Izrādi apmeklēja ne tikai bērni, 

bet arī viesi no Baltkrievijas un Lietuvas. 

 

 
FOTO un afišu autors: Andris Slišāns, 

 01.09. uz Upīti atbrauca Dirty Deal Teatro ar izrādi “Piramīda”. Izrāde, ka aktieri to definēja ir 

īstenībā sajūtu spēle, kur apmeklētājiem tika liegta viena no maņām un tā bija redze. Katram 

skatītājam tika aizsietas acis, katrs nosēdināts pie galdiņa, uzliktas austiņas … tālāk izrāde jābauda 

pašiem. 

21.septembrī Upītē jau astoņpadsmito reizi izskanēja vecākais Latgaliešu mūzikas un dzejas festivāls 

“Upītes Uobeļduorzs”. Paldies dzejniekam Ontonam Slišānam viņa ideja par dzejas dienu festivālu 

vēl gadsimta sākumā bija tik laba, ka katru gadu tā aug, dzīvo un attīstās. Katru gadu trešajā septembra 

sestdienā mēs varam klausīties dzeju, izbaudīt dziesmas, sajust mājīgumu, izbaudīt latgaliskumu. 

Pasākumu vadīja un jokus plēsa Jānis Skutelis. Paldies Uobeļduorza dzejniecēm, kas sēdot šūpolēs 

lsīja savas dzejas rindas – Mārītei Slišānei,Līvijai Liepdruvietei, Ilzei Spergai, Annai Rancānei, 

Dagnejai, Inetai Atpilei-Juganei, Ligijai Purinašai, Mārītei Bikovskai un Karonhisakei. Muzikantiem 

- grupai”KEI-REI”, Saļņovas kapellai, bērnu rokgrupai “Žvūrgzduni”, Santai Savickai-Drozdovai, 

grupai “Dabasu Durovas”, dziesminiekam Vinsentam Kūkojam, grupai “Napruots”, ģitāras 
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virtuozam Rihardam Krilovam, grupām’Unknown Artist”, “Gondreiž10nīkā”, “Trešīs Ņūtona 

lykums” un grupai “Linga”. 

 

 
FOTO: Andris Slišāns 

 

Liels paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, z/s Kotiņi, SIA”ADVORS”, SIA”DOLO”, Viļakas 

novada domei par finansiālo atbalstu.  

15.-17.12. decembrī Upītes bibliotēkā notika ķekatu, jeb kā pie mums saka čigānu masku gatavošana, 

lai pēc Ziemassvētkiem ietu čigānos pie Upītes ciema iedzīvotājiem ar laimes vēlējumiem. 

 
FOTO: Lolia Spridzāne  

 

 
FOTO: Andris Slišāns 

 

21.12. Upītē mazajiem bērniem, kas neapmeklē PII notika eksperementālā eglīte. Bērnus ar 

vecākiem sagaidīja divi sniegavīri Pikaso Pikāns, bet var saukt par Piku, kuram patīk vasara un 

Ļoļiks, kuram patīk ziema. Sniegavīri palīdzēja piereģistrēties un pavadīja bērnus un viū ecākus uz 

zali. Zālē nebija krēslu, bet bija tepiķīši un spilveni uz kuriem varēja erti iekārtoties. Divi muzikālie 

rūķi Kate un Domeniks parūpējās par muzikālo noformējumu. Ziemassvētku vecīti sagaidījām visi 

kopīgi dziedot dziesmu “Zvaniņš skan”.  Ieradās Ziemassvētku vecītis un izstāstīja, ka bibliotēkā 

lasījis grāmatas. Pie bērniem viņš ieradās arī ar grāmatām. Tā kā vecāku pienākums bērniem pirms 

miedziņa lasīt pasaciņas, tad Ziemassvētku vecītis ierosināja visiem kopā izlasīt Kārļa Skalbes 

pasaku “Kaķīša dzirnavas” jeb “Kačeiša patmalis” latgaliski. Katra bērna vecāks izlasīja gabaliņu 

no pasakas. Bērns dabūja dāvanu maisu, bet vecāki  Ontona Slišāna grāmatu “Vuss apieik maņ 

munā volūdā skaņ”.  
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FOTO: Andris Slišāns 

 

Gada nogalē, 28. decembrī, Nemateriālās kultūras mantojuma centrā “Upīte” notika jautra komandu 

spēle “Stuostu,stuostu puosacini..”veltīta dzejnieka, novadpētnieka, publicista un sabiedriskā 

darbinieka Ontona Slišāna 71 gada jubilejai. 10 jautājumu viktorīna, par O.Slišānu un viņa darbiem. 

Klusajā telefonā jāizstāsta pasaka. Jāsakārto izjukušās dzejas rindas. Mājasdarbā jāsagatavo parādīt 

pasaku, kuras nosaukums jāuzmin pretiniekiem. Bija arī jautri uzdevumi un stafetes.  O. Slišāns 

mūžībā devās 2010. gadā, bet viņa piemiņa visā Latgalē tiek aktīvi uzturēta vēl arvien.  

 

Turpināsim vākt,saglabāt un popularizēt nemateriālās kultūras mantojumu, izkopt gadskārtu svētku 

svinēšanas tradīcijas! 

 

 

Upītes bibliotēkas vadītāja: Lolita Spridzāne 


