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VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS RAKSTUROJUMS 

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

Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un 

veic pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 

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

tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.  

 Vectilžas pagasta bibliotēka ir izveidojusies par vienotu informācijas saņemšanas 

vietu ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, neatkarīgi no viņa sociālā, materiālā stāvokļa, 

vecuma un etniskās izcelsmes, saglabājot tradicionālo informācijas avotu pieejamību un 

piedāvājot mūsdienīgus informācijas avotus.  

 Vectilžas pagasta bibliotēkas apmeklējumu raksturo tas, ka pagasta iedzīvotāju 

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

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

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

vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kuru ikdienā apmeklē pagasta iedzīvotāji.  Apmeklējot 

bāriņtiesu, sociālo darbinieku, lietvedi, pagasta pārvaldes vadītāju,  tie ar prieku iegriežas 

arī bibliotēkā. Netālu no bibliotēkas atrodas feldšeru veselības punkts, Vectilžas sporta un 

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

Rugāju vidusskolām, jo sakarā ar skolēnu skaita samazināšanos  skola Vectilžā vairs  

nepastāv, bet skolas telpās kopš 2016.g. septembra atrodas Tilžas vidusskolas pirmsskolas 

izglītības grupa, kuru šogad apmeklē 14 bērni.   

 2021.gadā Vectilžas pagasta bibliotēka atkārtoti akreditēta uz 5 gadiem.  

Pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes 2021.gada 28. maija sēdes lēmumu, 

bibliotēkas apliecības Nr.519B, tai akreditācijā piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

  Sekojot bibliotēkas stratēģijai (attīstības plānā) definētajiem virzieniem un 

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

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

  Esmu piedalījusies Balvu Centrālās bibliotēkas rīkotajos semināros, kursos, kur 

iegūtas jaunas un vajadzīgas profesionālas zināšanas, pilnveidotas prasmes. Tika organizēti 

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

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

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

 Bibliotēkas apmeklētāji mērķtiecīgi un aktīvi izmantojuši datu bāzes un digitālos 

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

izmaiņām pagastā, skolēnu skaita izmaiņām pirmskolas izglītības grupā.   

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

novadu bibliotēku kopkatalogā, bibliotēkas gada pārskats tiks  publicēts  mājas lapā.    

Vectilžas pagasta pārvalde regulāri tiek informēta par darbu un visiem notiekošajiem 

pasākumiem un aktivitātēm. Regulāri sniegta informācija Ziemeļlatgales laikrakstam 

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

bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem. 
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FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Finansējuma avots  2019. gads  2020. gads  2021. gads 

Balvu CB budžets (krājuma 

komplektēšanai)  

1149 1146 1151 

Vectilžas pagasta pārvalde  509  509  509 

Maksas pakalpojumi  36 41 38 

Sponsorējumi, ziedojumi       

Kopā  1694 1696 1698 

 

  Balvu novada pašvaldības piešķirtais finansējums nodrošina bibliotēkas attīstību 

un pamatfunkciju veikšanu – krājuma komplektēšanu.  

 

MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

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

bibliotēka, telpu kopējā platība 60m2, no tās lasītāju apkalpošanai 60m2. Kopš 2009.gada 

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

telpu apgaismojums ir labs, patīkami atrasties bibliotēkā. Bibliotēkas aprīkojums un 

mēbeles labā stāvoklī, nodrošina labu krājuma izvietojumu un pieejamību. Remontdarbi 

pārskata periodā nav veikti, bibliotēkas tehniskais stāvoklis labs. Pārskata periodā 

bibliotēkai nomainīta plāksne ,,Vectilžas pagasta bibliotēka”. Datoru skaits bibliotēkā ir 

pietiekams, ir multifunkcionālā iekārta. 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

  Darbiniekiem 

(skaits)  

Lietotājiem 

(skaits)  Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs)  

Piez. 

 

 

Datori  1  4 
2008.g  

2015.g.  

  

Plānie klienti          

Multifunkcionālās 

iekārtas  

1    2015.g.    

Printeri          

Kopēšanas  

iekārtas  

        

Skeneri          

Citas iekārtas          
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PERSONĀLS 

    

Bibliotēkā strādā viens darbinieks - Balvu Centrālās bibliotēkas Vectilžas pagasta 

filiālbibliotēkas vadītāja ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, strādā nepilnu 

slodzi (30 stundas nedēļā).  

Pārskata periodā (2021.g.) vadītāja regulāri piedalījās Balvu CB organizētajos 

kursos un semināros.. Sakarā ar valstī izsludināto Covid-19 ārkārtas stāvokli klātienes 

pasākumu organizēšana bija aizliegta, līdz ar to mācības notika attālināti, izmantojot 

tiešsaistes iespējas. 

  Lieliska sadarbība izveidojusies ar Balvu Centrālās bibliotēkas metodiķi un citiem 

darbiniekiem, kuri neskaidrību gadījumos labprāt palīdz un atbalsta. Par jaunumiem un 

aktualitātēm tieku regulāri un savlaicīgi informēta ar e-pasta starpniecību. Saņemu 

informāciju par jaunākajām grāmatām, par kursiem, kā arī informāciju par svarīgākajiem 

notikumiem. Saņemu arī citu lietderīgu, darba veikšanai un pakalpojuma sniegšanas 

kvalitātes uzlabošanai svarīgu informāciju. Informācija vienmēr ir konkrēta, noderīga un 

saprotama. Laba sadarbība ir izveidojusies ar pārējām novada bibliotēkām.   

 

 

PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 
   Bibliotēkas darba laiks: pirmdien no 8:30-16:00, otrdien, trešdien no 8:30 – 17:00, 

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

Bibliotēka atvērta lietotājiem 30 stundas nedēļā. Ja kādam ir steidzama vajadzība, tad 

apmeklētājs tiek apkalpots ārpus darba laika, vienojoties par to iepriekš. Bibliotekāres 

atvaļinājuma laikā bibliotēka ir atvērta vienu dienu nedēļā.  

Bibliotēka piedāvā:   

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

pieslēgums). Piedāvā elektroniskās datu bāzes www.letonika.lv ; Lursoft laikrakstu 

bibliotēka www.news.lv   

• Pateicoties valsts vienotajai bibliotēku informācijas sistēmai (VVBIS), bibliotēkā 

ir pieejami šādi elektroniskie resursi: bez maksas iespējams skatīties latviešu 

filmas portālā www.filmas.lv un ierakstus no Latvijas Radio un Latvijas 

Televīzijas arhīviem portālā www.diva.lv; klausīties pasakas www.pasakas.net ; 

LNB periodikas portāls www.periodika.lv;  LNB zudusī Latvija, senos zīmējumos, 

atklātnēs un fotogrāfijās no 19.gs. beigām līdz mūsdienām www.zudusilatvija.lv; 

Latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs www.garamantas.lv ; vortāls 

literatura.lv ir nozares virtuālais resurss, kurā bez mūsdienu literatūras aktualitātēm 

ietilpst arī apjomīga personu un literāro darbu datubāze www.literatura.lv ; 

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 

audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu  

digitālā krātuve www.redzidzirdilatviju.lv     

  Literatūras un periodisko izdevumu izsniegšanu uz mājām, kā arī lasīt laikrakstus 

un žurnālus uz vietas. Printēt, kopēt, ieskenēt par noteiktu samaksu, SBA 

pakalpojumus u.c. 

http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.news.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.filmas.lv/
http://www.diva.lv/
http://www.diva.lv/
http://www.pasakas.net/
http://www.pasakas.net/
http://www.periodika.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.garamantas.lv/
http://www.garamantas.lv/
http://www.literatura.lv/
http://www.literatura.lv/
http://www.redzidzirdilatviju.lv/
http://www.redzidzirdilatviju.lv/
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  
  

2019 

  

2020  

 

 

2021 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu  

Lietotāju skaits  124  114 
98 

-8%; -14% 

t. sk. bērni  34  31 
29 

 -9%; -6% 

Bibliotēkas apmeklējums  2917 1889 
1814 

-35%; -4% 

t. sk. bērni  641  243 
240 

-62%; -1% 

Virtuālais apmeklējums  1023   489 
970 

-52%;  +98% 

Izsniegums kopā  9215 6914 
6011 

-25%; -13% 

t. sk. grāmatas  3024  2069 
1831 

-31%; -12% 

t. sk. periodiskie izdevumi  

 

6191 

 

4927 

 

4199 

 

-20%; -15% 

t. sk. bērniem  2433  1205 
1047 

-50%; -13% 

Bibliotekārais aptvērums  

% no iedz. skaita 

pašvaldībā  

 

29,9 

  

27,9 

 

24,0 

 

-7%; -14% 

t.sk.bērni līdz 18.g.  47,8  41,3 
36,3 

-13%; -12% 

Iedzīvotāju skaits  

 

414 

 

408 

 

408 

 

-1%; 0% 

 

  

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA  2019 2020  

 

2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits  

42  24 43 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits  

9  4 2 

  

  Bibliotēkas apmeklētāji labprāt izmanto SBA pakalpojumu. Lasītājs atnāk ar 

grāmatu sarakstu, vai atsūta elektroniski, parasti nekavējoties veicu grāmatu pasūtījumu no 

citām Balvu novada bibliotēkām. Paanalizējot sarakstu, kādas grāmatas tiek pieprasītas no 
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citām bibliotēkām, secinu, ka cilvēkiem patīk konkrētas, psiholoģiska rakstura grāmatas, 

daiļliteratūra,  kā arī šogad piemēram, tika pieprasītas grāmatas angļu valodā, grāmatas 

krievu valodā.   

  Lai apmierinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumu, no Balvu CB šogad tika 

izsniegtas 19 grāmatas, no Viļakas novada bibliotēkas 2 grāmatas, no Briežuciema 

filiālbibliotēkas – 17 grāmatas, no Lazdukalna filiālbibliotēkas – 1 grāmata, no Tilžas 

filiālbibliotēkas – 4 grāmatas.  

   No Vectilžas bibliotēkas tika izsniegtas 2grāmatas. 

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

bibliotēkas lietotāju skaits samazinās. Šis gads ir izteikti savādāks nekā iepriekšējie, jo 

valstī sakarā ar Covid-19 koronavīrusa pandēmiju ik pa laikam tiek izsludināta ārkārtas 

situācija. Protams, ir ļoti skumji ka lasītājiem pavasarī, marta mēnesī, bibliotēkas telpas 

tika slēgtas. Aktuālā informācija drukātā veidā tika izvietota redzamā vietā (uz bibliotēkas 

ieejas durvīm) ievietota mājaslapā. Datoru lietošanā e-pakalpojumu izmantošanu 

organizēju individuālā kārtībā, ievērojot higiēnas prasības- distance 2 m , ierobežots 

uzturēšanās laiks. Ar bibliotēkas lietotājiem sazinājos telefoniski un ar e-pasta starpniecību 

(elektroniski). Zvanot prasa, lai sameklēju grāmatas par kādu konkrētu tematu, kā nu 

kuram, kuram romantisku kaut ko, citam kaut ko vieglu, citam par dārza darbiem, 

remontdarbiem.u.c. 

  Mainot grāmatas, žurnālus, saņemtos atpakaļ no lasītājiem, tie tika ievietoti 

,,karantīnā” ( žurnālus maisiņā aizsietus, grāmatas slēgtā  kastē), kas tālāk tika novietoti 

atsevišķi no pārējiem izdevumiem un atkārtoti netika izsniegti 14 dienas. Atnestās 

grāmatas tika apstrādātas ar dezinfekcijas līdzekli un tikai pēc tam pieejamas citiem 

lasītājiem. Lietotāju telefoniski pieprasītās grāmatas tika atlasītas un ieliktas plastikāta 

maisiņā, bet maisiņš ar grāmatām, žurnāliem, kas nu kuram, tika ielikts kastē un izlikts 

ārpusē aiz durvīm ( tā notika lasāmvielas apmaiņa). Protams, ir patīkami ka ārkārtas 

situācijā cilvēki vēlas lasīt grāmatas – katru dienu ir jāsagatavo vairāki telefoniski grāmatu 

un žurnālu pasūtījumi lasītājiem. 

  Kamēr bibliotēka nav pieejama apmeklētājiem, alternatīva ir lasīt grāmatas 

elektroniski www.3td.lv. Lai lasītu grāmatas www.3td.lv vispirms jāpieprasa bibliotēkai, 

kurā lasītājs ir reģistrēts, autorizācijas dati, tad bibliotēkas piešķirtais lietotājvārds un 

parole jāievada vietnē www.3td.lv   un var izvēlēties sev vēlamo  grāmatu. Pa šo laiku tika 

reģistrēti 3 lietotāji caur Briežuciema bibliotēku jo Vectilžas bibliotēkai nav Alises 

programmas. Bet cilvēki tomēr vēlas lasīt īstas grāmatas.   Lasītāju skaita 

samazinājums radies arī tādēļ, ka vairāki iedzīvotāji mainījuši dzīvesvietu, darbavietu, 

dažiem, piemēram, vecākā gada gājuma cilvēkiem, pasliktinās  redze, vecākā paaudze 

pamazām sarūk, pagasta jaunieši darbu atrod ārpus sava pagasta un šeit atgriežas tikai 

nedēļas nogalēs un svētkos, apciemojot vecākus.  Iedzīvotāju dzīves apstākļiem 

uzlabojoties, daudziem mājās jau ir datori ar interneta pieslēgumu, līdz ar to samazinās 

apmeklētāju skaits pie bibliotēkas datoriem. Neskatoties uz to, liela daļa iedzīvotāju 

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

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

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

šo pakalpojumu var izmantot arī nereģistrēti bibliotēkas lietotāji.   

http://www.3td.lv/
http://www.3td.lv/
http://www.3td.lv/
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  2021.gadā bibliotēkas lietotājiem sniegtas 62 uzziņas par rakstniekiem, 

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

grāmatas esamību bibliotēkā, gadskārtu ieražām, par dabu, laika ziņām, dzīvniekiem. u.c. 

Uzziņas tiek sniegtas bibliotēkā uz vietas vai ar e-pasta starpniecību, kā arī telefoniski. 

Informācijas iegūšanai tiek izmantoti interneta resursi, bibliotēkas fonds, enciklopēdijas, 

vārdnīcas, elektroniskais katalogs, tematiskās mapes, datu bāzes, kā arī seriālizdevumi. 

Pieprasītās uzziņas cenšos sameklēt uzreiz, bet, ja apmeklētājam nav laika gaidīt, tad atnāk 

nākamajā dienā vai arī informācija tiek nosūtīta ar e-pasta starpniecību. Ja nepieciešams, 

palīdzu sameklēt vajadzīgo informāciju internetā vai arī norādu, kur tieši to var sameklēt. 

Pagasta iedzīvotāji bibliotēkā var iepazīties ar  Balvu novada pašvaldības jaunāko 

informāciju, laikrakstu ,,Balvu Novada Ziņas,” gan arī  apmeklējot Balvu novada 

mājaslapu www.balvi.lv .  

  Bibliotēkas pakalpojumus ar prieku izmanto tālmācības un nepilna laika studenti, 

rakstot studiju darbus un diplomdarbus, jo šeit var saņemt informāciju, kurai nav pieejas 

no mājas interneta, piemēram, datu bāzes www.letonika.lv;  www.lursoft.lv.    

Konsultācijas apmeklētājiem par internetu, Balvu CB elektronisko katalogu, 

novadpētniecības datu bāzi, darba meklējumiem, Latvenergo norēķiniem, internetbanku 

izmantošanu u.c. sniedzu individuāli. Aptaujas anketas, pētījumi 2020.gadā par bibliotēkas 

kvalitāti netika veikti. Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī 

jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem.  

  

KRĀJUMS 

  Bibliotēkas krājumu veido grāmatas, seriālizdevumi, elektroniskie dokumenti, 

interneta resursi : bezmaksas elektroniskās datu bāzes Letonika un News. Datu bāzes var 

izmantot tikai bibliotēkā.  Krājuma komplektēšanas mērķis - ar nepieciešamajiem 

iespieddarbiem apmierināt visas lietotāju intereses un pieprasījumus. Ar aktuālu, 

lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu veicināt ekonomisko un sociālo 

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

,,Zvaigzne ABC” grāmatu veikalā Balvos un elektroniski  iepriekš tiek  pasūtītas   mājas 

lapā  www.virja.lv/lv   

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

novadu bibliotēku kopkatalogā. Krājuma glabāšanas un uzturēšanas princips: brīvpieejas 

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

ar nolietotu un saturā novecojušu literatūru. Ne mazāk svarīgs process krājuma 

komplektēšanā ir rekomplektēšana – literatūras atlasīšana un norakstīšana, šogad tika 

norakstīti 38 nolietoti iespieddarbi un 322 seriālizdevumi. Lietotāji labprāt lasa periodiskos 

izdevumus, par to liecina arī periodisko izdevumu izsniegums, jo iedzīvotājiem nepietiek 

līdzekļu, lai paši abonētu žurnālus un avīzes, tāpēc tie izmanto bibliotēkas pakalpojumu. 

Krājuma popularizēšanai tiek uzliktas literatūras izstādes. Pārskata periodā ir uzliktas 

32literatūras izstādes. Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav 

veikta.  

http://www.balvi.lv/
http://www.balvi.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.virja.lv/lv
http://www.virja.lv/lv
http://www.virja.lv/lv
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

  2019 2020  

 

2021 

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai  

 1149 1147  1151 

t.sk. grāmatām  700 700 
700 

t.sk. bērnu grāmatām  179 142 
133 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem  

449 447 451 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. pašvaldībā  

2,77 4,24 2.82 

Finansējums krājuma komplektēšanai kopā  

 1393 

  

1740 

 

1688 

  

Tabula “Krājuma rādītāji” 

  2019  2020  

 

2021 

Jaunieguvumi kopā  124 158 
149 

t.sk. grāmatas  124 157 
148 

t. sk. latviešu daiļliteratūra  42 43 
98 

t. sk. bērniem  32  47 
50 

Izslēgtie dokumenti  327   448 
38 

Krājuma kopskaits:  5704  5660 
5858 

Grāmatu krājuma apgrozība  1,62  1,22 
0.43 

Periodisko izdevumu apgrozība  

4,12  3,39 2.80 

  

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums” 

Dabubāze  2019  2020 

 

2021 

Letonika  61  25 
74 

News  49 5 
0 
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  Darbs ar parādniekiem – problēma,  kas ietekmē sniegtā pakalpojuma kvalitāti ir klienti, 

kuri neievēro grāmatas nodošanas termiņus. Darbs ar parādniekiem tiek veikts, tiek 

atgādināts mutiski vai nosūtot atgādinājuma vēstuli e-pastā, www.draugiem.lv; 

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

otru pazīst, un tas atvieglo darbu ar parādniekiem.  

  

 

 

DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
  

  Bibliotēkā šogad reģistrēti 29 bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Salīdzinot 

ar 2020.gadu, par 2 bērniem un jauniešiem mazāk, lasītāju - skolēnu skaits samazinājies. 

Diemžēl  lasītāju skaitu ietekmē bērnu skaita samazināšanās, jo  vairs nepastāv Vectilžas 

pamatskola, bet skolas telpās kopš 2016.g. septembra atrodas Tilžas vidusskolas Vectilžas 

pirmsskolas izglītības grupa - šogad  ar 14 bērniem.    Bērni brauc mācīties 

uz Tilžas, Rekavas, Rugāju vidusskolām un skolas autobuss, tālu dzīvojošus bērnus pēc 

stundām uzreiz aizved mājās, un viņiem vairs nav brīvā laika tieši Vectilžas bibliotēkas 

apmeklēšanai. Apmeklējumu skaits palielinās vasarā un  skolēnu brīvlaikā..  

  Vectilžas pagasta  bibliotēkā ir iekārtots stūrītis bērniem-  vismazākajiem 

apmeklētājiem – pirmsskolas vecuma bērniem. Stūrītis ir viegli atpazīstams pēc 

noformējuma.    

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

krāsot.  Bērniem tiek organizētas grāmatu izstādes. Bērni un jaunieši saņem konsultācijas 

un ieteikumus, kā izmantot bibliotēkas pakalpojumus, bieži prasa konsultācijas par datoru 

lietošanu, konsultācijas informācijas meklēšanā sniedzu individuāli.   

  Gada laikā krājums papildināts ar 50 jaunām un skaistām  grāmatām bērniem,  

jauniešu un pieaugušo grāmatu plaukti papildināti ar 149 saturiskām un jau aktīvi lasītām 

grāmatām. Pasūtīts žurnāls ,,Ilustrētā junioriem”.  

  Iepērkot jaunās grāmatas, iegādājos grāmatas jauniešiem, skolēniem un grāmatas 

vismazākajiem lasītājiem. Krājums tiek papildināts latviešu valodā. Mazajiem lasītājiem 

ļoti būtisks ir grāmatas vizuālais noformējums, tāpēc, pērkot grāmatas, šis faktors tiek 

ņemts vērā. Skolēni mazāk izmanto iespieddarbus, bet, pildot uzdotos uzdevumus, tomēr 

visbiežāk atbildes meklē tieši interneta resursos.  

  Regulāri tiek organizēti dažādi pasākumi, izstādes bērniem un jauniešiem. 

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

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

izstādes. Pasākumos izmantoju enciklopēdijas un bērnu krāsainās bilžu grāmatiņas. Ļoti 

laba sadarbība ir izveidojusies ar Tilžas vidusskolas Vectilžas pirmsskolas izglītības grupu 

-  pasākumu lielākie apmeklētāji  un atbalstītāji ir tieši bērni.   

  

 

http://www.draugiem.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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NOVADPĒTNIECĪBA 

  Dažādās mapēs apkopoti materiāli par Vectilžas pagastā notiekošo. Informācija tiek 

vākta no elektroniskajiem resursiem, arī no vietējā Ziemeļlatgales laikraksta ,,Vaduguns”. 

Galvenie virzieni novadpētniecības jomā: pagasta šodiena, kultūras norises ,,Sporta un 

atpūtas centrs,” Tilžas vidusskolas pirmizglītības grupa, Vectilžas bibliotēka, pagasta 

iedzīvotāji. Novadpētniecības materiālu mapes pieejamas izmantošanai ikvienam 

bibliotēkas apmeklētājam, kas interesējas par kādu konkrētu, sev interesējošu tematu. 

Materiāli ir apkopoti, sistematizēti un lietotājiem brīvi pieejami novadpētniecības plauktā 

(mapes, albūmi). Ir apkopota informācija par novadpētniecības materiāliem tiešsaistē - 

Balvu reģiona kultūrvēstures datubāzē.  

Turpinās materiālu vākšana un apkopošana par Vectilžas pagastu.  

Lai arī bibliotēkas apmeklētājiem durvis uz kādu laiku šogad tika slēgtas sakarā ar Covid-

19 koronavīrusu, toties tika veikts darbs novadpētniecības jomā.  

Šogad tika izveidotas divas PowerPoint prezentācijas ,,Vectilžas astoņgadīgās skolas 

vesture”  un ,,Balvu rajona Vectilžas pamatskola ,,Absolventi” 1959.-1998.m.g., kas tika 

ievietots arī mājaslapā. 

 

 

PROJEKTI 

 Latvijā bērnus aktīvai lasīšanai apvieno LNB Bērnu literatūras centra izstrādāta 

lasīšanas veicināšanas programma ,,Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija.”.  Iesaistoties 

LNB projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”,  saņemtas grāmatas no Latvijas 

nacionālās bibliotēkas un iegādātas par pašvaldības līdzekļiem. 

  

 

PUBLICITĀTE 

  Apmeklētāju informēšanai pie bibliotēkas ir plāksne ar bibliotēkas nosaukumu 

,,Vectilžas pagasta bibliotēka”, darba laiks, kā arī par bezvadu interneta Wi-fi pieejamību 

informē uzraksts pie bibliotēkas durvīm. Informācija par bibliotēkā notiekošajiem 

pasākumiem tiek izplatīta ar afišu palīdzību, kas tiek uzliktas bibliotēkā, pagasta telpās, pie 

afišu dēļa ciema centrā. Informāciju par bibliotēku var atrast mājas lapā  

biblioteka.lv/vectilza ,   https://kulturasdati.lv/  . Bibliotēkā pieejama atsauksmju un 

ierosinājumu grāmata.   

  Jaunu lasītāju piesaistes, pastāvīgo lasītāju interešu paplašināšanas, kā arī 

literatūras popularizēšanas nolūkos bibliotēkā tiek organizēti dažādi pasākumi un izstādes. 

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

interesantu citātu vai aktuālu domu graudu. Kā jau katru gadu, tradicionāli bibliotēka 

aicina apmeklētājus piedalīties ,,Bibliotēku nedēļā”, lasīšanas veicināšanas programmās 

,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, ,,Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa”.  

  Visa gada garumā bibliotēkā ir apskatāmas dažādas izstādes. Daži foto mirkļi no 

bibliotēkas dzīves… (Sakarā ar Covid-19 vīrusu un dažādiem ierobežojumiem, šogad 

izstādes ir nedaudz mazāk apmeklētas) 

 

https://kulturasdati.lv/
https://kulturasdati.lv/
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 Mazajiem pirmsskolas vecuma bērniem zīmējumu konkurss ,,Izkrāso, uzzīmē pats 

sniegpārsliņu”. Kādā janvāra sniegotajā dienā, kad aiz loga virpuļoja sniegpārsliņas, radās 

ideja, sameklēt internetā sniegpārsliņu attēlus un sakopēt, lai pirmsskolas vecuma bērni 

varētu izkrāsot un, ja pašiem rastos vēlme, varētu uzzīmēt savu visskaistāko sniegpārsliņu. 

Vienā lapas pusē sniegpārsliņa, otrā dzejolis ,,Pirmā sniegpārsliņa” autors P.Brūveris. 

 Vienojoties ar pirmsskolas izglītības audzinātāju A.Bombāni, tika iedotas sakopētās 

lapas. Skolotāja varēs bērniem nolasīt dzejolīti par pirmo sniegpārsliņu un bērni varēs 

nodoties radošajai dzirkstij. Par cik vēl turpinās visas nebūšanas ar Covid-19 

ierobežojumiem, klātienē nevar tikties, tad nu tā vienojoties,  notiek interesantas lietas! Lai 

radošums palīdz mums visiem uzturēt veselību!  

 14.janvārī piedalījos virtuālajā platformā zoom ,,Kā iepazīties ar dokumentiem un 

kā ielikt atzīmi “iepazinos” www.visvaris.lv “, ko rīkoja BCB lietvede L. Bule.  

  

 12.janvārī -  amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam-145” (1876-1916) 

,,Tā ir daudzu romānu rakstnieku nelaime, ka vidusmēra lasītājs parasti uzskata romānu un 

nepatiesību par vienu un to pašu. Pirma vairākiem gadiem es sarakstīju kādu dienvidjūras 

romānu. Tas norisinājās Zālamana salās. Visi kritiķi to slavēja par lielisko fantāzijas 

vērienu. Ar patieso dzīvi, tā viņi sacīja, tur neesot ne kāda sakara. Katrs zinot, ka pasaulē 

nekur vairs nedzīvojot tādi sprogaini cilvēkēdāji, kas ne vien nokauj un apēd cits citu, bet 

ķeras arī pie baltajiem…”  /Dž. Londons/  Izstādē uzlikti rakstnieka darbi. 

Veikts jaunu grāmatu pasūtījumu www.virja.lv mājaslapā 

 21.janvārī virtuālajā platformā Zoom ,piedalījos konferencē ,,Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 

 

 2.februāris – Sveču diena  ,,Aiz sveces liesmiņas, Eņģelītis klusi lūdz. Par Tevi un 

mani, Par mums visiem. Viņš neskatās, Vai Tu nabags vai bagāts, Viņš nejautā, Vai lūgt 

vai nelūgt. Aiz sveces liesmiņas, Eņģelītis mīļi raugās. Kā mums iet un kā klājas, Mums 

visiem – Tev un man. Viņš sargā, Katru mūsu ģimenīti, Viņš silda, Katru mūsu sirdi. Aiz 

sveces liesmiņas, Eņģelītis paņem plaukstās, Mūsu sāpes un ciešanas, Un ļauj mums dzīvot 

laimē. Viņš paslēpj skumjas, Viņš klusē, Viņš mūs mīl, Viņš mūs gaida. Aiz sveces 

liesmiņas, Eņģelītis klusi lūdz. Pār Tevi un mani, Par mums visiem.”      /Dzintra Viļeviča/ 

 Izstādē uzlikta mape kur apkopoti materiāli par sveču dienu. Sveču dienas ticējumi, 

senie latviešu tautas ticējumi, sveču krāsas slimību ārstēšanai u.c. 

http://www.visvaris.lv/
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 Visu februāra mēnesi bibliotēkā skatāma pirmsskolas vecuma bērnu izkrāsotā 

sniegpārsliņa, ,,Izkrāso, uzzīmē pats sniegpārsliņu”. ,,Pirmā sniegpārsliņa griežas 

dejodama, otrā iekrīt upē ciemoties pie sama, trešā uzkrīt lācim miegainam un klusam, 

ceturtā uz jumta uzsnieg zilam autobusam.”        /P. Brūveris/ 

 

 
Tāpat februārī bibliotēkā skatāma pirmsskolas vecuma bērnu izstāde ,,Izkrāso 

sniegavīru”. ,,Pirmais sniegs! Pirmais sniegs! Bērniem lielu lielais prieks! Sniega viļas 

lielas veļas, Sniega vīrs uz kalna ceļas. Milzīgs, resnis tā kā vāts, 

 Nasku roku darināts. Galva apaļa kā ola; Mellās acis bolīt bola. un .t.t.   /V.Plūdonis/ 

 

 
 

 
13.februārī – latviešu rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam – 80 (1941) Izstādē uzlikti rakstnieka darbi. 



14 

 

 

14.februārī - Svētā Valentīna diena 

,,Nesaki nekā – paklusē, Ir tik labi, ka esi šai pasaulē. Ar tevi ir viegli solī iet, Ar tevi var 

skumt un ar tevi var smiet. Ar tevi prieki divkārši, Bet bēda, kaut liela, tik pusbēda. Nesaki 

nekā – paklusē, Ir tik labi, ka esi šai pasaulē.” 

 
24.februārī – vācu filologam, mitoloģijas pētniekam Vilhelmam Grimmam -235 (1786-

1859)  ,,Reiz sen senos laikos…”   

 

8.marts – ,,Starptautiskā sieviešu ieviešu diena.” Izstādē uzlikti aforismi par sievieti. 

 
22.marts – Pasaules ūdens diena- ,, Ūdens ir visas dabas skaistums. Ūdens ir dzīvs, tas tek 

vai to satrauc vējš, tas kustas un piešķir dzīvību un kustību visam ap to. /Sergejs Aksakovs/ 

 
Lieldienas ,,Es to varu” – pirmskolas vecuma bērniem, ,,Savieno punktiņus un turpini krāsot kā 

paraugā.”  ,,Vienādi izrotātas olas jāmēģina arī vienādi izkrāsot! 

 

2021. gads ir Vērša gads – visu marta, aprīļa  mēnesi bibliotēkā skatāma  izstāde - ,,Pirmsskolas 

vecuma bērnu izkrāsotais vērsis.”  Vērsis bērnu iztēlē! 

Tematiska izstāde: ,,Istabas augu neredzamie darbi”. Izstādē uzlikti materiāli, kur var 

iepazīties ar iztabas augu izvēli, piemērotākus augus jebkurai mājas vietai. Uzzināt par 

augu īpašībām, dzīves ritmu, audzēšanas īpatnībām. Augi - cilvēka zaļais draugs. Augu 

starojums var ietekmēt mūsu garastāvokli, možumu un enerģijas līmeni, kā mājās tā darbā 

u.c. 

 

Tematiska izstāde: ,,Pavasaris ir zemes atmošanās laiks, marta vēji ir rīta žāvas.” /Lūiss Grizards/ 

Pavasaris ir laiks, kad mostas daba no ziemas miega. Dienas kļūst garākas un vakaros satumst 

arvien vēlāk. Saulīte parādās debesīs biežāk un biežāk, ar katru dienu kļūst siltāks un siltāks, 

debesis ir spožākas. Izstādē uzliktas grāmatas par pavasari. 
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Šodien 23.martā, vienojoties ar Vectilžas pirmsskolas  izglītības skolotāju A. Bombāni,   

tika atlasītas 16  bērnu grāmatiņas, kuras tiks aiznestas uz Vectilžas pirmsskolas izglītības 

grupiņu, lai audzinātājas var palasīt bērniem pasakas, dzejoļus, fabulas priekšā un pēc tam 

par izlasīto pārrunāt.  Piemēram:  

 Agnese Fišenbrūdere ,,Saldumlācim lasīt tīk” dzejoļu  grāmata. 

,,Saldumlācim lasīt tīk, dzejoļi tam neapnīk. Mežā,  pļavā, vai pat kokā, 

grāmata tam vienmēr rokā.”...  

 I. Pikovs, A.Pikova ,,TUK-TUK”, dzejoļu grāmata mazajiem. 

,,Mežs bija kluss un mierīgs, kad pēkšņi atskanēja klaudzināšana. Visi putni 

un zvēri izbijās: kas te tagad notiek? Kurš taisa tādu jandāliņu.? 

 ,,Bembijs”- šis aizkustinošs stāsts ievedīs jūs stalta meža 

biezoknī, kur mīt mazs briedēns, vārdā Bembijs. 

 ,,Es jūs mīlu mani zaķēni”- šī sirsnīgā grāmatiņa pastāstīs par 

vecāku un bērnu mīlestību. 

 Ķ. Kasparavičs ,,Zemeņu diena” - šī grāmatiņa bērnus 

iepazīstinās ar noslēpumainiem stāstiem. 

,,Ilustrētās fabulas bērniem” - šajā krājumā var iepazīties ar gudro lapsu, dumjo vārnu, 

lauvu, kurš sadraudzējās ar pelīti, un vilku, kurš pārģērbās par aitu. Krāšņi ilustrētā 

grāmata bērnus iepazīstina  ar Ēzopa fabulām”. Ikreiz lasot, pārlasot šo grāmatu var atrast 

ko jaunu. Un vēl citas skaistas, interesantas  bērnu grāmatas. 

 

 Visu aprīli bibliotēkas telpās skatāma Vectilžas pagasta rokdarbnieces Irēnas 

Zelčas darbu izstāde – gan austi lakati, gan, adītas zeķes, gan pērļu rotas. 
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 Lieldienas ,,Es to varu” – pirmskolas vecuma bērniem, jāsavieno punktiņi un 

jāturpina krāsot kā paraugā. Vienādi izrotātas olas jāmēģina arī vienādi izkrāsot. 

 

 
 

 

 
 

2.aprīlis – Starptautiskā  bērnu grāmatu diena ,,Pasaku pasaules burvība”. ,,Saldumlācim 

lasīt tīk, pasakas tam neapnīk. Mežā, pļavā vai pat kokā, grāmata tam vienmēr rokā”. 

/A.Frišenbrūdere/ Izstādē uzliktas bērnu grāmatas. 

 

21.aprīlī – angļu rakstniecei Šarlotei Brontē – 205 (1816-1855) ,,....mēs varētu gluži labi 

savilkt galus kopā. Mēs taču dzīvojam valstī, kur taupība netiek uzskatīta par sīkstulību, 

kur vienkāršība apģērba, mājas iekārtojuma un pārtikas ziņā nenozīmē vulgaritāti. Taču 

cilvēks bez darba un naudas, bez atbalsta un sakariem nevar par to pat domāt. Tādas jūtas 

kā mīlestība šāda vīra sirdī būs nevietā, tāds vārds kā ,,laulība” viņa mutē skanēs muļķīgi. 

Tikai tagad es pirmo reiz apjautu ko tas nozīmē - būt nabagam. Un upuris ko nesu  

atsakoties no iztikas līdzekļiem, parādījās jaunā gaismā...”     /Šarlote Brontē/  

 

9.aprīlī - rakstniekam Jānim Ezeriņam - 130 (1891 - 1924) ,,Pievēršanās šķietamajiem 

,,dzīves sīkumiem”, prasme sakausēt veselumā traģisko un komisko, lakoniskā rakstība un 

nosliece uz groteskām un absurdām situācijām padarīja Ezeriņu par modernās noveles 

aizsācēju latviešu literatūrā.” /Guntis Berelis/ 

 

Jaunākās grāmatas: ,,Laba grāmata - dāvana, ko autors novēlējis cilvēcei.” /Addisons/ 
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Pirmsskolas vecuma bērnu radošie darbiņi ,,Plaukstošais pavasaris” 

 

 

2. maijā - rakstniecei, tulkotājai – Dagnijai Dreikai – 70 (1951) 

 

9. maijā - ,,Mātes diena” 

,,Ej līdzi kamenei vai taurenītei, vai savai vālodzītei, - viss atgriežas pie mātes atpakaļ. Uz 

visām pusēm tu vari iet un meklēt meklējamo, un gribēt gribamo, un nedabūt un dabūt, bet 

viss, kas dabūts, atgriežas pie mātes vai mātē pārvēršas. Un viss ir māte.”    

 /I. Ziedonis/ 
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Bibliotēkā apskatāma izstāde, pirmsskolas vecuma bērnu:  ,,Mana mīļākā rotaļlieta.”  

Bērnu labākais draugs - rotaļlieta. Katram no mums ir sava mīļākā manta, bieži vien kāda 

uzdāvināta vai speciāli atvesta no tālienes. Rotaļlietas nomierina ar tām ir labi un var 

interesanti pavadīt laiku. Un ir tik labi, ja vakaros blakus guļ  mīļotais sunītis, vāverīte, 

leopards, minjons vai kāda cita manta.  Aplūkosim ko par savām mīļajām mantām saka 

Vectilžas pirmsskolas vecuma bērni. 

Kasandra- suns Miks, atbraucis no Vācijas, patīk ar šo mantu spēlēties. Gita - Cālis, 

mācās kopā alfabētu, kopā dzied un dejo. Rinalds - Minjons, palīdz ātrāk aizmigt, ir kopā 

jau 2 gadus, mamma nopirka. Reinis-  Minjons, ir bēdīgs, kad Reinis spēlējas ir priecīgs. 

Vanesa - Vāvere, atsūtīja māsīca, mīļākā rotaļlieta, jo skaista un palīdz aizmigt. Diāna - 

Zaķis, dienā kopā ar zaķīti spēlējas, bet naktī guļ, jo labāk nāk miedziņš.  Maksims - 

Mašīna, patīk spēlēties gan istabā, gan ārā. Ar mašīnu var ātri skriet un braukt. Madara - 

Leopards Rūdis, ar Rūdi kopā spēlējos un guļu. Mamma nopirka, jo ļoti iepatikās starp 

citām rotaļlietām. Juliāns - Traktors un Motocikls, traktors patīk jo ir sarkanā krāsā. 

Motocikls ir foršs, jo ir stikls un lielas riepas. Marģers - Zilonis Reksis, miega zilonītis, 

palīdz aizmigt, atbraucis no Vācijas. 

  

7.jūnijā – latviešu rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 90 (1931 – 1997) 

,,Noskumt par pagājušo nevajag pat tad, ja to ļoti, ļoti gribētos. Kas pagājis, pagājis, vakar 

bija skaista diena, tik skaista, kādas varbūt nebūs vairs nekad mūžā, bet – tāpēc laika 

ritumā nepaliks tukša vieta…  Bērnības zeme ir katram, kaut vai tikai vienas ielas garumā. 

Un ja tā viņam spēj palikt vismīļākā…Padomājiet tikai, tad pasaulē nebūtu nevienas pašas 

vietiņas, - lai cik necila tā šķistu un patiesībā arī būtu, - nevienas, kuru no visas sirds 

nemīlētu kāds cilvēks, jo ik pasaules stūrītī taču kāds vienmēr ir piedzimis. “   /Dagnija 

Zigmonte/  

23.jūnijs – Līgo diena, 24.jūnijs – Jāņu diena! ,,Īsa, īsa Jāņu nakts, pār visāmi naksniņāmi, 

te satumsa, te uzausa, pie Jānīša uguntiņas!”  /Latv.t.dz./ 

Izstādē uzlikti materiāli  par Jāņu svinēšanas tradīcijām. Piemēram -  ko dara Jāņu 

ielīgošanā?, ko dara zāļu dienā?, ko dara Jāņu dienā?,ko dara Jāņu vakarā?, ko dara Jāņu 

naktī?, ko dara pēcjāņos?. u.c. 

 Pēc Petri Tamminens grāmatas ,,Kā sagaidīt citplanētieti” izlasīšanas, bibliotēkā 

skatāmi pirmsskolas vecuma bērnu radošie darbiņi.  

 Pirmsskolas vecuma bērniem: ,,Visa laba Jāņu zāle.” Jāizkrāso Jāņu vainags, 

jāpabeidz krāsot, jāsaskaita un jāieraksta, cik katra veida Jāņu zāļu ir vainagā!  

 Pirmsskolas vecuma bērniem: ,,Mini, mini mīkliņas” – jāatmin mīklas un ja 

nepieciešama palīdzība meklē atbildes zīmējumos.  

13.jūlijā aktrisei Akvelīnai Līvmanei – 70 (1951) 

,,Dzīvē nav sīkumu, tie krājas cits pie cita un veido cilvēka likteni.” /A.Līvmane/ 

20. jūlijā rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei – 80 (1941) 

,,Cilvēks bieži var daudz vairāk, nekā viņam liekas. Dažiem ļaudīm dāvātas spējas, kas 

pārsniedz robežas, kuras pārvalda prāts, jūtas un griba. Taču īpašas dāvanas dotas, lai tās 

nestu labumu, nevis postu.” /M.Zīle/  Izstādē uzlikti rakstnieces darbi. 



19 

 

 

 No 19.jūlija – 27. augustam bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā, bibliotēka būs 

atvērta:  2.augustā  8.30 – 12.00; 9.augustā  8.30 – 12.00; 16.augustā 8.30-12.00. 

  

5.septembrī - latviešu dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim Knutam Skujeniekam – 

85 (1936) 

,,Grāmatas mūsu mājā bija cieņā. Laiku, kad es iemācījos lasīt, lāgā pats neatceros. Tam 

vajadzētu būt pirms piecu gadu vecuma. Bet līdz pat skolai man patika klausīties un es 

dīkdams bāzos virsū pieaugušajiem, kuri mani trenca prom, lai lasot pats. Vēlāk jau 

lasītkāre auga augumā. Esmu dabūjis gan bārienus, gan vēl šo to, jo aizrāvies lasīšanā, 

salaidu govis blēņās. Un cik grāmatu man govis nav apēdušas! Vēl tagad sirds 

sāp.” /K.Skujenieks/ 

22.septembrī - dzejniekam Andrejam Pumpuram – 180 (1841 - 1902) 

,,Šo domāja, to domāja, sveši ļaudis daudz domāja: Ko domāja sveši ļaudis, tu to līdzi 

nedomā! Tev jādomā: laiks ar nāks, kad ikkatrs domāt sāks.”     /A.Pumpurs/  

 ,,Dzejas stunda” – pirmsskolas vecuma bērniem. Dzejoļa meklēšana, dzejoļa 

rakstīšana, dzejoļa ilustrēšana. 

Septembrī – kad laukā aiz loga rudens kokiem sāk iekrāsot sarkanīgas, dzeltenīgas, brūnas 

dažādām nokrāsām lapas tās draiskulīgi sāk rotaļāties pa zemi, klāt ir Dzejas dienas. 

No Vectilžas pagasta bibliotēkas grāmatu krājuma, tika atlasītas vairākas dzejoļu grāmatas 

bērniem un aiznestas Tilžas vidusskolas Vectilžas pirmsskolas izglītības grupiņas bērniem 

– M. Lībiete ,,Mans draugs dzejolītis”; ,,Man uzauga divas vārpas”; E. Gulbe ,,Ece-bece-

Ābece”; V. Ļūdēns ,,Pelēkās krāsas septiņi svētki”; A. Goba. ,,Sīki, jautri kukainīši”. Kā 

arī tika izmantotas bērnu dzejoļu grāmatas no LNB lasīšanas veicināšanas projekta  

,,Bērnu Žūrija”. Bērni varēja apskatīt šīs dzejoļu grāmatas. Gan  skolotāja, gan lielākie 

bērni lasīja kādu dzejolīti no šīm grāmatām, tad bērni izvēlējās viņuprāt interesantāko 

dzejoli, un to ilustrēja. Šie bērnu darbiņi bija skatāmi Vectilžas bibliotēkā. 

1.oktobrī rakstniecei Annai Brigaderei – 160 (1861-1933) 

,,Dzīve nav dota, lai no tās bēgtu vai vairītos. Nē, viņa ir dota, lai mēs ņemtu no tās pilnu 

daļu. Un visi šķēršļi ir tikai tāpēc, lai tiktu asināti ieroči, un visas brūces un visi 

ievainojumi tikai tāpēc, lai dziļākas un neapklusināmākas smelgtu ilgas pēc sniedzamā 

mērķa.”     /A. Brigadere/ 

6.oktobrī rakstniekam, literatūrzinātniekam Valdim Rūmniekam – 70 (1951) 

,,Vakariņa pasakas, protams, nav pasakas, kaut arī rūķu pasaulē atgadās neticami notikumi. 

Viss ir īsts un neizdomāts – rūķi un mēs, pasaule un laiks. Viss – viens nebeidzams 

brīnums.”   

 /V. Rūmnieks/ 

 13.oktobrī rakstniecei Mārai Svīrei – 85 (1936) 

,,Katrs lasītājs stāstos meklē savu: vieni grib, lai būtu kā pašu vai kaimiņu dzīvē, labi 

zināmā un pazīstamā, citi ļaujas stāstījumam un domā, ka paredz, kā tas beigsies, bet 



20 

 

pēkšņi sižets apmet kūleni un samulsina gluži kā pašu dārzs mēnesgaismā. Un tad jāsāk 

domāt: diezin vai autore būtu vienkārši pajokojusi, jāpameklē, vai tur nav ieslēpta kāda cita 

doma. Bet varbūt pārsteigumā jāparausta pleci: ,,Re, kā?!”/M.Svīre/ 

 Viktorīna ,,Vai Tu pazīsti sēnes” – pirmsskolas vecuma bērniem. Rudens ir tas 

laiks, Kad cilvēki dodas uz mežu baudīt skaisto rudeni un protams lasīt sēnes, jo tā ir 

Latvijas bagātība. Sēņošana ir lielisks prieks visai ģimenei. Lai nenodarītu pāri savai 

veselībai un mežā salasītu tikai tās sēnes, kuras droši var ēst, protams, kad ir nepieciešamas 

zināšanas. Tāpēc, lai iepazīstinātu Vectilžas pirmskolas  vecuma bērnus tika sarīkota 

viktorīna ,,Vai Tu pazīsti sēnes”. Interneta dzīlēs tika sameklēti sēņu fotoattēli un sakopēti  

materiāli ar sēnēm un bērniem jāatzīmē kuras sēnes ir ēdamas un kuras ir indīgas.  

Decembrī bibliotēkas telpās bija skatāmas divas izstādes:  

  Izstāde “Mans cimdiņš”. Pēc pasakas “Vecīša cimdiņš” izlasīšanas Vectilžas 

pirmsskolas izglītības grupas bērni izkrāsoja cimdiņu sev tīkamās krāsās. 

 “Sidrabiņa lietiņš lija Ziemassvētku vakarā; Visi sīki žagariņi sidrabiņu vizināja.” 

Izstādē varēja aplūkot eglīšu rotājumus no 70. –desmitajiem,  

80.-desmitajiem gadiem. 

 

 

 

 Ir ļoti patīkami, ka bibliotēkas apmeklētājus interesē ne tikai grāmatu, periodikas 

lasīšana un informācijas meklēšana, bet patīk piedalīties izstāžu veidošanā un ar interesi 

tās aplūkot. Izstādes ir lielisks bibliotēkas dzīves dažādošanas veids, kas neuzkrītoši 

pastāsta par jaunākajiem literatūras papildinājumiem, rakstnieku, dzejnieku, ievērojamu 

cilvēku nozīmīgajām dzīves un radošā darba jubilejām, kā arī vietējo iedzīvotāju un 

amatnieku rokdarbiem un pārsteidzošajiem hobijiem. Slaveniem rakstniekiem un 

valodniekiem veltītas izstādes, tematiskās, rokdarbu un vietējo kolekcionāru izstādes 

uzrunā visus bibliotēkas apmeklētājus no jaunākās līdz vecākajai paaudzei. Priecājos, ka 

Vectilžas pagastā dzīvo cilvēki, kuri nesēž, rokas klēpī salikuši, bet dara brīnumu lietas: 

veido personīgās kolekcijas un dalās ar tām, piedalās izstādēs, ļaujot ar saviem darbiem 

iepazīties arī citiem pagasta iedzīvotājiem un bibliotēkas apmeklētājiem. Liels prieks, 

ka arī sarežģītākos laikos cilvēki atrod brīvus mirkļus, radīt  iedvesmojošas lietas. 

Parasti viena izstāde ilgst mēnesi, taču bieži vien tiek izliktas divas un pat trīs 

tematiskās izstādes vienlaikus.  

Grāmatas un citus materiālus var rezervēt pa tālruni 64546327 vai e-pastu 

anni3@inbox.lv. Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs, kas 

nodrošina informācijas meklēšanu elektroniskajā kopkatalogā: 

http://balvi.biblioteka.lv/Alise .  Vectilžas pagasta bibliotēkas lietotājiem sniedzu 

individuālas konsultācijas: darbam ar datoru, internetu, datubāzu izmantošana un 

pakalpojumu izmantošana e-vidē.   

. 

 

 

 

http://balvi.biblioteka.lv/Alise
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SADARBĪBAS TĪKLA RAKSTUROJUMS 

  Vectilžas pagasta bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, tā iesaistās 

pasākumu tapšanas procesā. Pastāvīga sadarbība notiek ar Vectilžas pagasta pārvaldi - gan 

materiāli, gan finansiāli, gan iesaistot tās darbiniekus bibliotēkas ikdienas dzīvē. 

   Pastāvīga sadarbība ir ar Vectilžas pagasta Sporta un atpūtas centra organizatori 

M. Aruli.  

  Bibliotēka regulāri sadarbojas ar Tilžas vidusskolas Vectilžas pirmizglītības grupas 

audzinātājām  un bērniem, literatūras popularizēšanas pasākumi. 

  Sadarbība notiek ar Balvu Centrālo bibliotēku, kā arī visām citām  novada 

publiskajām bibliotēkām.  Visbiežāk tā ir metodiskā palīdzība, konsultēšanās par 

bibliotēkas darbu, grāmatu apstrāde, grāmatu apmaiņa, uzdevumu veikšanu, SBA u.c.  

  Grāmatu apgādi, individuālie dāvinātāji – krājuma komplektēšana. Latvijas Pasts – 

periodikas abonēšana. 

 

 

Vectilžas pagasta filiālbibliotēkas vadītāja:                         Ina Skrima  

 


