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BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS 
 

Bibliotēkas mērķis - ir nodrošināt dažāda vecuma grupu bibliotēkas lietotāju 

vispusīgas informācijas ērtas un kvalitatīvas ieguves iespēju. Esošā un potenciālā 

misija ir saglabāt esošās kultūras vērtības, neaizmirstot, ka bibliotēkas pamatvērtība ir 

grāmata un rakstītais vārds. Radīt bibliotēkā vidi, kurā katrs apmeklētājs ir gaidīts. 

Vectilžas pagasta bibliotēkas misija - būt starpniekam starp sabiedrību un 

zināšanām, veicināt informācijas sabiedrības veidošanos. 

Pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes 2009.gada 26.janvāra sēdes lēmumu, 

bibliotēkas akreditācijas apliecības Nr. 519, kurai akreditācijā piešķirts vietējās 

nozīmes bibliotēkas statuss.  

Bibliotēkas uzdevumi: 

 Izmantot budžeta līdzekļus un izmantojot VKKF finansiālu atbalstu, 

komplektējot bibliotēkas krājumus, nodrošināt krājumu un citu materiālo 

vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību. 

 Organizēt bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus 

(literatūras un privāto kolekciju izstādes, tematiskus pasākumus, literāros 

lasījumus u.c.) 

 Popularizēt savu darbību Bibliotēkas nedēļas ietvaros.  

 Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pareizu lietošanu un 

tālāku attīstību bibliotēkā, nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju 

internetam. 

 Bibliotēkas darba procesus veikt saskaņā ar bibliotēku darba standartiem. 

 Gada beigās saskaņā ar likumu ,,Par valsts statistiku” sniegt Balvu centrālajai 

bibliotēkai ikgadējo statistisko un teksta pārskatu par bibliotēkas darbu. 

 Ievērot bibliotēku darbu regulējošos normatīvos aktus, bibliotēku darba 

tehnoloģijas pamatprasības, Balvu centrālās bibliotēkas profesionālos 

norādījumus un metodiskos ieteikumus. 

 Sadarboties ar citām novada bibliotēkām, lai precīzi un kvalitatīvi apmierinātu 

bibliotēkas lasītāju prasības. Izmantot SBA pakalpojumus. 

Teritoriālais, institucionālais un nozares konteksts - Vectilžas pagasts atrodas, 

Latvijas Ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienē, Balvu rajona centrālajā daļā. 

Pagasts robežojas ar Tilžas pagastu dienvidos, Lazdukalna – dienvidrietumos, Rugāju 

– rietumos un ziemeļaustrumos, Bērzkalnes – ziemeļos un Lazdulejas – 

ziemeļaustrumos un austrumos.  

No Vectilžas līdz rajona centram ir 28 km. Pagasta teritorijā atrodas Vectilžas 

pagasta pārvalde, Sporta un atpūtas centrs, Vectilžas pagasta filiālbibliotēka, Tilžas 

vidusskolas Vectilžas filiāle, Feldšeru – vecmāšu punkts, Vectilžas pasta nodaļa, 

viens veikals, individuālās un daudzstāvu mājas.  

Pagasta robežās atrodas 15 ciemi. Auška, Dambīši, Doburūči, Gailīši, Grūznis, 

Krutova, Lutenāni, Ranguči, Rozenieki, Sāvāni, Vilkarūcis, Vectilža, Sudarbe, 

Upenieki, Vuškusala. Pagastā ir 4 kapsētas: Sudarbes, Ranguču, Vectilžas, Lutenānu. 

Pagasta teritorijā atrodas valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis – Ezersalas senkapi.  

Juridiskais statuss – Balvu novada, Balvu centrālās bibliotēkas Vectilžas pagasta 

filiālbibliotēka. 
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KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS 

POLITIKA 
 

  

Komplektējot bibliotēkas krājumu, tiek ņemtas vērā apmeklētāju intereses, izvēlos 

jaunāko pieprasītāko literatūru. Jaunākās grāmatas tiek izvēlētas dažādam lasītāju 

lokam, tiek iegādāta daiļliteratūra, skaistas un aizraujošas bērnu grāmatas, uzziņu 

literatūra, nozaru literatūra, kā arī tulkotā daiļliteratūra. 

Krājuma komplektēšana 2014.gadā. 

1. Pašvaldības nauda – 581,86 € 

2. Latvijas Nacionālā bibliotēka – 38.83 € 

3. Latgales KC – 7.00 € 

4. EP informācijas birojs – 1.42 € 

5. Valsts kanceleja – 22.05 € 

6. Individuālie dāvinātāji – 71.23 € 

7. LNB Atbalsta biedrība – 21.11 € 

8. SIA ,, Dienasgrāmata” – 34.70 € 

9. Latvijas Bibliotekāru biedrība – 54.56 € 

10. Latvijas Banka – 14.22 € 

11. Biedrība ,,Ascendum” – 8.95 € 

12. Igaunijas – Latvijas programma – 5.69 € 

Par pašvaldības naudu iepirktās grāmatas iegādātas apgādā ,,Zvaigzne ABC”, ,,Virja 

AK”. 

Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumu, grāmatas tiek ņemtas no Balvu Centrālās 

bibliotēkas fonda. 

Preses pasūtīšana bibliotēkā – no laikrakstiem un žurnāliem 2014. gadā bija abonēti 

10 izdevumi.  

Pirmajā pusgadā laikraksti – Latvijas avīze, Ziemeļlatgales laikraksts Vaduguns, 

žurnāli – Praktiskais latvietis, Ievas stāsti, Ieva, Klubs, Annas psiholoģija, Privātā 

dzīve, Sīrups + dāvaniņas un Ilustrētā Junioriem. 

Otrajā pusgadā laikraksti – Ziemeļlatgales laikraksts Vaduguns, žurnāli – Privātā 

dzīve, Praktiskais Latvietis, Klubs, Sīrups + dāvaniņas, Ieva, Ievas stāsti, 

Cosmopolitan, Dārza pasaule, Ezis, Ilustrētā Junioriem, Annas Psihologija, 36,6C, 

Lilit, Astes, Citādā Pasaule. 2014.gadam preses izdevumi pasūtīti par kopējo summu 

450.66 €. Preses izdevumiem ir izveidojies savs lasītāju loks, kas apmeklē bibliotēku, 

lai izlasītu jaunāko presi.  

Bibliotēkas krājumā ir 5542 fizisko vienību no tām 5170 grāmatas, pārējie seriāl 

izdevumi, elektroniskie, audiovizuālie dokumenti. Pamatā resursi tiek komplektēti 

latviešu valodā. 

Ne mazāk svarīgs process krājuma komplektēšanā ir – rekomplektēšana – literatūras 

atlasīšana un norakstīšana. Šogad no bibliotēkas krājuma izslēgti 222 eksemplāri, no 

tiem 208 grāmatas un 14 seriālizdevumi.  
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PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 
Bibliotēka atvērta katru darba dienu: pirmdien no 8:30 – 18:00, otrdien, trešdien, 

ceturtdien no 8:30 – 17:00, piektdien no 8:30 – 16:00, sestdienās, svētdienās slēgta. 

Bibliotēka atvērta lietotājiem 40 stundas nedēļā. Bibliotēkas darba laiks atbilst 

iedzīvotāju interesēm, ja kādam ir vajadzīga steidzama vajadzība, tad apmeklētājs tiek 

apkalpots ārpus darba laika, iepriekš par to vienojoties. 

 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

 

 2011.gads 2012.gads 2013.gads 2014.gads 

Lietotāju skaits 210 199 196 191 

Izsniegums 14936 13373 13739 12425 

Apmeklējumu skaits 7191 6979 7990 5908 

Virtuālie apmeklētāji 1249 1300 2168 1354 

 

 Lietotāju skaits, apmeklējumu skaits ir samazinājies, tam pamatojums, ka pagastā 

samazinās iedzīvotāju skaits, iedzīvotāji mainījuši dzīvesvietu, pasliktinās redze, 

vecākā paaudze pamazām sarūk. Iedzīvotāju dzīves apstākļi pamazām uzlabojas, 

daudziem mājās ir datori ar interneta pieslēgumu, līdz ar to samazinās apmeklētāju 

skaits pie datoriem.  

Tomēr liela daļa iedzīvotāju izmanto bibliotēkas priekšrocības, ko sniedz bibliotēka - 

bezmaksas internetu, periodiku, grāmatu izsniegšanu. Paanalizējot tomēr visčaklākās 

lasītājas ir sievietes, bet no bērniem visčaklākie ir 1.-5.klase bērni. Bērni ir 

neiztrūkstoši bibliotēkas apmeklētāji pēcpusdienās, viņi ne tikai izmanto datorus, bet 

labprāt lasa bibliotēkā pieejamos bērnu žurnālus, pārlapo grāmatas, zīmē un krāso. 

Vislielākais apmeklējums ir no 14:00 – 17:00, tad kad skolā beidzās stundas un 

bērniem jāgaida autobuss. 

2014.gadā bibliotēkas lietotājiem sniegtas 302 uzziņas, par rakstniekiem, 

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

par grāmatas esamību bibliotēkā, gadskārtu ieražām, par dabu un 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, kā arī 

seriālizdevumi. Pieprasītās uzziņas cenšos sameklēt uzreiz, bet ja apmeklētājam nav 

laika gaidīt, tad atnāk nākošajā dienā vai ar e-pasta starpniecību tiek nosūtīta 

informācija. 

Ja nepieciešams palīdzu sameklēt vajadzīgo informāciju internetā, vai arī norādu kur 

to sameklēt. Apmeklētājiem konsultācijas par internetu, Balvu CB elektronisko 

katalogu, novadpētniecības datu bāzi u.c. sniedzu individuāli. 

Lai apmierinātu bibliotēkas lietotāju pieprasījumu, no Balvu CB šogad tika 

izmantotas 33 grāmatas. 

No Vectilžas bibliotēkas tika izsniegta 1 grāmata Balvu CB un Tilžas pagasta 

bibliotēkai 7 grāmatas. 
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DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

Vectilžas pagastā dzīvo 459 iedzīvotāji, kuri ir deklarējušies, reāli dzīvo 377 

iedzīvotāji. No kuriem bibliotēkas lietotāji – 191, tai skaitā bērni un jaunieši – 52.  

Darbam ar bērniem tiek pievērsta uzmanība, jo šodienas jaunākais apmeklētājs ir 

bibliotēkas nākotnes lasītājs. 

Bērniem tiek komplektētas viņu vecumam atbilstošas grāmatas. Lasot cilvēks mācās 

pats to nenojauzdams. 

Bērnu, jauniešu literatūras krājumu papildinu ar jaunākajām bērnu grāmatām, kuras ir 

pieejamas. Izvēlētās grāmatas ir interesantas un bērni labprāt tās lasa.  

Uzziņas atsevišķi bērniem neuzskaitu, ja ir nepieciešams palīdzu sameklēt vajadzīgo 

literatūru par attiecīgo tēmu. Informācijas daudzveidība par kādu noteiktu tematu 

visvairāk nepieciešama skolēniem un studentiem mācību procesā. Visvairāk izmanto 

dažādus informācijas avotus, elektroniskos katalogus, tematiskās mapes, interneta 

resursus. 

Bibliotēka jau 12 gadu piedalās projektā KKF ,,Bērnu Žūrija”. Bērnu un jauniešu 

žūrija 2014 grāmatas ir LNB Atbalsta biedrības dāvinājums, tā papildinot bibliotēkas 

fondu ar jaunām, skaistām, vērtīgām 13 grāmatām. Iesaistot bērnus programmā, 

pārsvarā strādāts ar katru žūrijas ekspertu atsevišķi, veicinot interesi par grāmatām, 

rosinot piedalīties, uzmundrinot piedalīties, turpināt dalību. Šogad ,,Bērnu žūrijā” 

piedalījās 15 eksperti un 1 vecāks. 

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros – Kā jau katru gadu izveidojusies tradīcija, ka 

,,Bibliotēku nedēļā” uz bibliotēku tiek aicināta ciemos 1.klasīte. Kopā ar skolotāju 

Andu Bombāni pirmo reizi atnāca 1.klasītes skolēni. Ciemošanās mērķis bija 

iepazīstināt bērnus ar bibliotēku, tās telpām un iespējām, kā arī uzaicināt kļūt par 

bibliotēkas lietotājiem. Bērni uzzināja, ka grāmatiņas var ņemt līdzi uz mājām un ka 

par tām ir jārūpējas. 

   Pasākuma laikā skolēni minēja mīklas, lasīja dzejoļus par grāmatu, kad dzejoļi bija 

izlasīti skolēni zīmēja par izlasīto. 

Pasākuma nobeigumā katrs lasītājs izvēlējās sev interesantu grāmatiņu lasīšanai. 

Vislielākie prieki un sajūsma bija, kad katrs skolēns parakstījās savā lasītāja kartiņā. 

Skolēniem tika uzdāvināts pa vienai skaistai pasaku grāmatiņai un kāds saldumiņš. 

Un tā skolēni kļuva par Vectilžas bibliotēkas jaunajiem lasītājiem.  

,,Kur saulīte rotājas” – izstādē uzliktas bērnu grāmatas par saulīti.  

Informatīva izstāde: ,,Es iepazīstu putnu un dzīvnieku pasauli” -  

Izstādē uzliktas enciklopēdijas par putniem un dzīvniekiem. Enciklopēdijā par 

putniem var uzzināt: kāpēc putni vasaras nogalē aizlaižas uz dienvidiem un pavasarī 

atgriežas, kā putni nodibina ģimeni, kur putni vij ligzdas, kurš putns neperē pats savas 

olas, kura putna mazuļi ceļo uz savu vecāku muguras, kurš putns savus mazuļus baro 

ar skudru oliņām, kuram putnam ligzda ir bedrīte smiltīs un daudz citu interesantu 

faktu.  

Enciklopēdijās par dzīvniekiem var uzzināt: Kuram dzīvniekam mēle ir tikpat gara kā 

ķermenis? Kā elpo valis.? Kāpēc zebras ir svītrainas? Kā čūska var redzēt tumsā? Vai 

tu zini , ka pandas piedzimst ļoti sīkas? Vēl un vēl uz daudz un dažādiem jautājumiem 

enciklopēdijās ir sniegtas atbildes ne vien uz šiem, bet arī uz daudziem citiem 

jautājumiem. Ieskatīties dzīvnieku brīnumainajā pasaulē palīdz neparastas, dabiskos 

apstākļos uzņemtas fotogrāfijas.  
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Izstādes: ,,Kur saulīte rotājas” un ,,Es iepazīstu putnu un dzīvnieku pasauli” 

 

 

 

 
 

Lasa un min mīklas par grāmatu  
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Lasa dzejoli par grāmatu 

 

 
 

Zīmējumi par izlasīto dzejoli  
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2014.gads – zilā koka zirga gads. Uzzīmē zirgu...” Bērnu zīmējumi ir neparasti, 

interesanti un, protams, neatkārtojami. 

 

 

 

 
 

Bērnu zīmējumi Mātes dienai - ,,Visskaistākie ziedi – Tev māmulīt” 
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Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa- katru gadu notiek rudenī, novembra otrajā nedēļā.  

To galvenā ideja ir apzināt Ziemeļvalstu kultūru un literatūru. Katru gadu 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai tiek izvēlēta kāda tēma, kuru atspoguļo plakātos, 

īpašās pastkartēs un lasījumos šogad nedēļas tēma ir ,,Troļļi Ziemeļos”. 

Bibliotēkā izveidojusies tradīcija - tiek aicināti bērni sanākt kopā, lai lasītu literārus 

darbus, fragmentus, lai ieklausītos cits citā, sarunātos, pārrunātu izlasīto, kā arī zīmētu 

pasaku varoņus, par to saņemot kādu saldumu. 

 Šogad 2014.gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa notiek no 10.- 16.novembrim, 

nedēļas tēma ir ,,Troļļi Ziemeļos”. 

Bibliotēkā ciemojās 1.-2.klasīte: Līga Brenča, Evelīna Pauliņa, Sanija Vīcupa, 

Adrians Raciborskis, Andis Zelčs, Marjans Jaudzems kopā ar skolotāju Andu 

Bombāni. 

Bērni lasīja grāmatiņu ,,Briesmonīšu tracis”. Kad grāmatiņa par briesmonīšiem tika 

izlasīta , bērni katrs zīmēja savu briesmonīti, kā arī katram briesmonītim tika dots 

savs vārdiņš. Tā bibliotēkā skatāmi bērnu zīmējumi ar briesmonīšiem. 

 

 

 
 

Bērni lasa grāmatiņu ,,Briesmonīšu tracis” 
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Bērni zīmē briesmonīšus 
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Tādi nu sanākuši bērnu zīmējumi ,,Briesmonīši” 

 

 

 

 

 

 

     
    

Bērnu rokdarbi ,,Ziemassvētku eglītes” 
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Bibliotēkā skatāmi bērnu rokdarbi ,,Ziemassvētku eglītes” . Izveidot Ziemassvētku 

noskaņu var ar rotātām koku ripām, papīra, krellēm, spīdumiem, konfektēm, auduma 

vai dabīgiem materiāliem u.c. Ir neiedomājami daudz veidu, kā pagatavot krāšņas 

Ziemassvētku eglītes. Bibliotēkā izstādē uzliktas un skatāmas trīsdesmit viena eglīte. 
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INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJU NODROŠINĀJUMS 

 
Bibliotēkā ir 8 datori ar interneta pieslēgumu, 7 datori ir lietotājiem, multifunkcionālā 

iekārta, pieejams bezmaksas un bezvadu internets. Informāciju par Vectilžas pagasta 

bibliotēku var atrast mājas lapā www.bibliotekas.lv/vectilza/, 

 mājas lapā var iepazīties ar bibliotēkas jaunieguvumiem, periodiku, pasākumiem, 

bibliotēkas darba laiku, kontaktinformāciju, gada pārskatu. 

Lai lasītājiem sniegtu informāciju par kādu grāmatu, tiek izmantots Balvu Centrālās 

bibliotēkas elektroniskais katalogs, lai precizētu grāmatas atrašanās vietu novadu 

bibliotēku krājumos. 

Bibliotēkā tiešsaistē visu gadu bez maksas bija pieejamas bezmaksas datu bāzes 

Letonika www.letonika.lv, un Lursoft Laikrakstu bibliotēka, www.lursoft.lv/. 

Bibliotēkas lietotāji grib lasīt tiešos preses izdevumus ne vis elektroniski. 

 

 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 
 

Dažādās mapēs tiek apkopoti materiāli par Vectilžas pagastā notiekošo, par ko 

informācija tiek ņemta no vietējā Ziemeļlatgales laikraksta ,,Vaduguns”. Ir mapes par 

pagasta šodienu, kultūras norisēm, par skolu, bibliotēku u.c. Mapēs sakārtoti materiāli 

par pagasta vai ar pagasta dzīvi saistītiem cilvēkiem no avīžu sakopētiem 

materiāliem.  

Mapes izmanto skolēni projektu nedēļu ietvaros un ikviens bibliotēkas apmeklētājs, 

kas interesējas par kādu konkrētu sev interesējošu tematu. 

Šogad tika savākts un apkopots materiāls par Vectilžas pagasta ,,Krutovas 

krucifiksu”, kurš šogad tika atjaunots.  

Turpināt materiālu vākšanu un apkopošanu par pagastu. 

 

 

PROJEKTIZSTRĀDE 

 
Latvijā bērnus aktīvai lasīšanai apvieno LNB Bērnu literatūras centra izstrādāta 

lasīšanas veicināšanas programma ,,Bērnu žūrija”. Šogad Vectilžas pagasta bibliotēka 

piedalās jau 12 gadu. 

 

 

METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA 

SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS 

 
Par jaunumiem un aktualitātēm, kā arī darba jautājumos lieliska sadarbība 

izveidojusies ar Balvu Centrālās bibliotēkas metodiķi un citiem darbiniekiem, kuri 

neliedz palīdzību. Par aktualitātēm tieku informēta ar e- pasta starpniecību, par 

semināriem, par jaunākajām iznākušajām grāmatām, par kursiem, informē par 

svarīgākajiem notikumiem u.c., informācija ir noderīga un nepieciešama. Novembrī 

bibliotēku apmeklēja: Balvu Centrālās bibliotēkas direktore R.Cibule un Balvu 

http://www.bibliotekas.lv/vectilza/
http://www.letonika.lv/
http://www.lursoft.lv/
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Centrālās bibliotēkas metodiskā darba un komplektēšanas nodaļas vadītāja - A.Zača. 

Sniedza metodiskos norādījumus par bibliotekāro darbu un uzlabojumiem.  

 

BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ 

STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 

 
Kopš 2009.gada 1.septembra bibliotēka ir Balvu Centrālās bibliotēkas filiāle. Pie 

pagasta ēkas 2006.gadā tika uzcelta ēkas piebūve, kur pašreiz atrodas bibliotēka, telpu 

kopējā platība 60 m2. Telpas gaišas, mājīgas, gaumīgi iekārtotas, patīkami atrasties, 

telpu tehniskais stāvoklis labs. 

 

 

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 

 
Bibliotēkā esmu viens darbinieks – filiālbibliotēkas vadītāja ar pirmās pakāpes 

augstāko izglītību bibliotēku darba jomā. Vadītāja apmeklē Balvu novada Centrālās 

bibliotēkas organizētos kursus, seminārus. Pateicoties Balvu novada CB direktorei R. 

Cibulei šogad bija izdevība, tepat Balvos no septembra līdz decembrim Balvu novada 

muzeja viesmīlīgajās telpās apmeklēt lektoriju: ,,Ziemeļlatgales kultūras darbinieku 

tālākizglītība kopā ar Juri Cibuli. Lektorijs.” 

 Apmeklēju Grāmatu svētkus Tilžā, bija tikšanās ar jauniešu fantastikas grāmatas 

,,Salas rēgs”, autori Ilutu Plotņikovu, šī ir autores pirmā grāmata, ko organizēja Balvu 

Centrālā bibliotēka sadarbībā ar izdevniecību ,,Zvaigzne ABC”. 

 

FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

 
2014.gadā finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai ir 1312.28 €, tai skaitā grāmatām 

– 581.86 €, periodikai – 450.66 €. Dāvinājumi –279.76 €. Bibliotēkas finansējums 

atbilst Latvijas Republikas MK noteikumiem. 

 

 

KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM 

INSTITŪCIJĀM 

 
Bibliotēka – pagastā ieņem svarīgu vietu, kā zināšanu ieguves avots, izklaides un 

tikšanās vieta. Informāciju par bibliotēku var atrast mājas lapā 

www.biblioteka.lv/vectilza , par bezvadu internetu pieejamību informē uzraksts pie 

bibliotēkas durvīm. Par bibliotēkas darbu raksti tiek ievietoti Ziemeļlatgales 

laikrakstā ,,Vaduguns”.  

Lai popularizētu literatūru un bibliotēku organizēju dažādus pasākumus literatūras un 

hobiju izstādes. Bibliotēkas apmeklētājiem patīk apmeklēt dažādas izstādes 

tematiskās, rokdarbu un vietējo kolekcionāru izstādes. Šogad bibliotēkā pavisam 

uzliktas 51 izstāde, kur aptver dažādas tēmas.  

Rakstnieku, dzejnieku, ievērojamu cilvēku nozīmīgajām jubilejām:  

 Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei – 100 

 Aktierim Kārlim Sebrim – 100 , ,,Vai tavs mūžs kam lieti der…” 

http://www.biblioteka.lv/vectilza
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 Rakstniecei Aīdai Niedrai – 115, ,,Smalkas rožu cisas taisu, magoniņa 

paladziņu; Saules meita gulētāja, ar to rīta Auseklīti…” 

 Rakstniekam Jānim Klīdzejam – 100, ,,Katram cilvēkam ir tikai vienas pašas 

dzīves laiks. Jo ātrāk kāds atrod to vietu, no kuras viņš var sākt mazliet 

priecāties par savu dzīvi, jo tam vairāk tiek no visa kā, ko viņš no dzīves 

vēlējies.” 

 Rakstniekam Reinim Kaudzītem – 175, ,,Par visām lietām glabā un sargā savu 

sirdsapziņu; pazaudējis to, pie kurām durvīm meklēsi, kādā tirgū pirksi?” 

 Dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai – 60, ,,Man patīk rakstīt- tāpat kā patīk 

peldēties ezerā, sēdēt pie ugunskura, klīst pa svešām, skaistām pilsētām, 

domāt, iztēloties, sapņot.” 

 Dzejniecei Annai Rancānei – 55 

 Angļu rakstniecei Airisai Mērdokai – 95, ,,Vīlušies, sev vietu dzīvē 

neatradušiem cilvēkiem, šķiet, piemīt slieksme ieslīgt sapņos.” 

 Dzejniekam Augustam Eglojam – 110, ,,Rudiņa saulei es dzīsmas šos dzīdu, 

kas maigi, sylti, bet skumeigi speid,- myužeigam pavasaram pasnādzu zīdu, 

un skotūs, kai dzeive šei garom man sleid.” 

 Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135, ,,Visdziļākās un smalkākās jūtas dažreiz 

var aizkustināt tikai viegla, garām slīdoša pieskaršanās.” 

 Latgalietis – Francis Trasuns, ,,Ikvienam, kas nes latvieša vārdu, jāciena sava 

tauta, sava valoda.” 

 Rakstniecei Evai Mārtužai – 60, ,,Ne ko tā nenīstu kā robežas, kas celtas starp 

slāpēm un starp kausu – tās ir veltas.” 

Tematiskās izstādes: 

 Pasaules veselības diena ,,Vesels vai gandrīz vesels cilvēks dzīvo harmonijā ar 

sevi un visu pasauli, viņam nau tieksmes graut pasauli un postīt tuvinieku 

dzīvi vai likt sevi augstāk par citiem. Veselība sniedz cilvēkam ne tikai 

iekšēju mieru, bet arī gandarījumu un apmierinātību ar savu likteni.” /Džons 

V.Ārmstrongs./ 

 ,,Zāļu tējas tavai veselībai”- Izstādē uzliktajās grāmatās var atrast informāciju, 

par ārstniecības augu izmantošanu, kā ārstniecības augus pareizi vākt, žāvēt, 

kā pagatavot dažādus preparātus mājas apstākļos. u.c. 

Mēs ikdienā lietojam dažādus dzērienus, limonādes, kafiju u.t.t. Bet ne viss 

nāk par labu mūsu veselībai, organismam, izskatam, pašsajūtai. Un bieži vien 

aizmirstam, ko dod mums pati daba – zāļu tējas. Zāļu tējai ir ne tikai patīkama 

garša, bet arī piemīt ārstnieciskas īpašības. Tēja sasilda, tēja rada omulības un 

mājas sajūtu, iedarbojas ar nomierinošu efektu. Tēja ir dažādu drogu 

maisījums, kas sastāv no dažādām kaltētām augu un koku daļiņām. (mizas, 

laksti, lapiņas, pumpuri, ziedi…) Tas viss palīdz mums stiprināt organismu, 

izvadīt sārņvielas, palīdz izsviedrēties, palīdz nesaslimt. 

 ,,Apčī! un uz veselību!..”  

Ticējums: ,,Ja ir sasaldējies, vajag sadzerties aveņu vai zustreņu tēju un 

izsvīst, tad paliks ātri vesels. /E. Barbaka Rīga/ 

Auksts, mitrs un mainīgs laiks rosina dažādu vīrusu un saaukstēšanās slimību 

uzliesmojumus.  

Līdz ar rudeni aizvien biežāk cilvēki sāk sūdzēties par veselības problēmām 

un aizvien lielāku lomu sāk ieņemt medikamenti un uztura bagātinātāji, ko 

ikviens bez ārsta receptes var iegādāties aptiekā, lai cīnītos ar nelielām 

veselības problēmām un stiprinātu savu organismu. Bet nevajadzētu piemirst 

pašas senākās zāles – zāļu tējas, tikai jāzina, kad un ko lietot. 
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Izstādē var iepzīties: Apčī! kā laika apstākļi ietekmē pašsajūtu, kā sevi 

pasargāt, pirms vēl saslimšana sākusies, imunitātes stiprināšana visa gada 

garumā, pret saaukstēšanos ar tautas metodēm.u.c.  

 ,,Lieldienas” - ,,Karat brāļi šūpoles, ozoliņa kārtiņām: nāks māsiņa šūpoties, 

visas trejas Lieldieniņas.” ,,Katrs gads ir kā aplis, kurā ik pa laikam 

atgriežamies atkal tajos pašos svētkos, ievērojam gadu desmitiem zināmas 

tradīcijas un atkal kā pirmo reizi gūstam par tām prieku. Tā arī ar Lieldienām 

teju visas tradīcijas ko ievērojam ir senas, taču pielāgotas mūsdienu cilvēku 

dzīves uztverei.” 

 Mārtiņdiena: ,,Visi saka, visi saka Mārtiņdiena, Mārtiņdiena” 

 Ziemassvētki - ,,Adventes un Ziemassvētku laikā”  

,,Tā noskaņa, ko sevī nesam, mums palīdz tumsu pārdzīvot, tas ir tas 

netveramais brīnums, kas gaidīšanas laikam dots. Kas izplaukst dvēselē 

ikvienā, kad Ziemassvētki durvis vērs, un lielā prieka vēsts mums zvaigznes, 

pār visām gada dienām bērs.”  /K.Apškrūma/ 

 Uz Rīgu piedalīties akcijā ,,Grāmatu draugu ķēde”, devos arī es kopā ar citām 

Balvu novada bibliotekārēm. Lai no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

ēkas uz jauno Gaismas pili roku rokā nodotu grāmatas. Man patiess prieks, ka 

Vectilžas pagasta bibliotēkas lasītāju dāvātās grāmatas veiksmīgi nonāca LNB 

stikla sienā-izgaismotā plauktā, kas slejas piecstāvu mājas augstumā. 

Bagātīgām emocijām bija piepildīta diena, kad kopā ar citiem bibliotekāriem 

stāvēju Grāmatu draugu ķēdē 18.janvārī Rīgā. Iespējams arī manas rokas tālāk 

nodeva kādu no mūsu lasītāju iesniegtajām grāmatām. Interneta vietnē 

www.tautasgramatuplaukts.lv iespējams iepazīties ar dāvināto grāmatu 

nosaukumiem, autoriem, tautas grāmatu lasīšanas kanonu un citām ar akciju 

saistītām aktualitātēm. 

Rokdarbu, hobiju izstādes: 

 Solvitas Arules rokdarbu izstāde. Izstādē uzlikti 20 darbiņi no pērlītēm. 

Pērlīšu vēršana ir kļuvusi par aizraujošu un mīļu nodarbi. Tas ir patiess prieks, 

kad no tūkstoš mazām pērlītēm pēkšņi top kāds mākslas darbs. Pērlītes ir 

dažādas, gan pēc izmēra, formas, krāsas, materiāla. No pērlītēm var izveidot 

dažādus priekšmetus. Katrs izveidotais priekšmets ir dažāds, jo tas ir radīts ar 

visu meistara dvēseli. Vērojot izstādi rodas patiess prieks par darinātājas 

pacietību, prasmi, izdomu un uzņēmību pērļot. 

 

        
     

 

http://www.tautasgramatuplaukts.lv/
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 ,,Starptautiskā sieviešu diena”  

       ,,Sieviete – tu esi trausla puķe, kuru mīlestības reibons šūpo, smaržīgos un    

       tumšos viļņos, galvā mirdzinājot zelta kroni. Sieviete – tu skaistākā starp     

       puķēm…” /F.Bārda/                                                                  

Izstādē uzliktas 70.-80. gadu apsveikuma atklātnītes, kuras izstādei iedeva 

bibliotēkas apmeklētājas: Nadzežda Logina, Rasma Jugane, Silvija Jermacāne, 

Anda Bombāne, Genovefa Jermacāne. Apsveikuma atklātnītes, kad cilvēkam 

ir ar ko dalīties informācija, jūtas un citi iemesli. Viņi tiecas atrast 

visdažādākos veidus, kā to pasniegt. Tā arī atklātnītes ir viens no veidiem, kā 

nodot informāciju no nosūtītāja saņēmējam. Tajās var izrādīt savas jūtas, 

emocijas, gandarījumu. Bija interesanti apmeklētājiem apskatīties 70.-80.gadu 

atklātnītes. 

 

    
 

 

 Genovefas Loginas rokdarbu izstāde: ,,Gaisīgās pērļu rotas” un ,,Piespraudes” 

Ir dažādi veidi, kā pavadīt savu brīvo laiku, darinot dažādus sīkumiņus savam 

priekam un skaistumam. Pastāv dažādas tehnikas rotu veidošanā no tām 

viszināmākā ir pērļošana. Darinot rotas tas ir prieks, patvērums un laika 

kavēklis. Modernas, krāšņas un skaistas rotas no pērlītēm, kaklarotas, 

rokassprādzes, gredzeni, piespraudes. Katrs darbiņš ir oriģināls un skaists. Kā 

stāsta pati darinātāja:- iesākumā tās bija pašas gatavotas mazas dāvaniņas 

radiem, draugiem, tad pērļošana iepatikusies un kļuvusi par jauku aizraušanos. 

Pērļošana ir lielisks veids, kā aizmirst ikdienas stresu un steigu. Pērļot var 

ikviens – vajadzīga vien vēlēšanās, laiks un materiāli. Pērles fascinē un 

aizrauj. Škiet to materiālu formu, krāsu dažādība ir neizsmeļama. Kā stāsta 

Genovefa daudzveidīgās pērlītes valdzina un iedvesmo radīt brīnumskaistas 

rotas, kuras arī var redzēt šajā izstādē. Pērlītes izvēlas pēc savas gaumes, tad 

arī idejas rodas pašas.. Šī rokdarbu izstāde tika ļoti labi apmeklēta.  
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 No š.g. 11.marta līdz 31.martam notika konkurss: ,,Atklāj monētu noslēpumus 

Lursoft laikrakstu bibliotēkā” ko organizēja SIA ,,Lursoft” un publisko 

bibliotēku 3td, sadarbībā ar Latvijas Banku ikgadējās iniciatīvas ,,Monētu 

dienas bibliotēkas” ietvaros. Konkurss norisinājās virtuālajā vidē Lursoft 

laikrakstu bibliotēkā http://www.news.lv 

            25. aprīlī ar e-pasta starpniecību saņēmu patīkamu ziņu no 3td/KISC Sandras 

Vīgantes, ka man jādodas uz Latvijas Bibliotekāru 11. kongresu, jo mani 

gaida pārsteigums. Un tas tiešām man bija liels pārsteigums, ka mani kā 

aktīvāko bibliotēku, gaida viens no Lursoft kārumu groziem. Tā kā pati 

nevarēju ierasties uz Latvijas bibliotekāru 11. kongresu, tad 30.aprīlī 

sazinoties ar SIA Lursoft Mārketinga un pārdošanas nodaļas vadītāju Daci 

Skrastiņu, vienojāmies, ka kārumu grozu varēs paņemt mans dēls un tā 

kārumu grozs atceļoja uz Vectilžas pagasta bibliotēku. Paldies visiem, kas 

piedalījās konkursā! 

 

 
 

 

                                    

http://www.news.lv/
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 Bibliotēkas lasītāju ,,Konservējumu izstāde.”  

            Pāršķirstot konservēšanas grāmatu lappuses un, ieraugot pārbagātos 

konservēšanas recepšu krājumus internetā, radās doma, par cik aiz loga 

krāsojas zeltainais rudens, kā saka ,,Rudentiņš - bagāts vīrs” – uzrunāt 

bibliotēkas lietotājus, kaut ko no saviem konservu krājumiem ziemai piedāvāt 

bibliotēkā vēl nebijušai izstādei – degustācijai. Katra namamāte zina, ka 

daudzus vērtīgus dārzeņus, augļus un ogas nevar saglabāt visu gadu un svaigā 

veidā lietot uzturā. Taču lai ģimeni nodrošinātu ar dārzeņiem un augļiem, tos 

lieliski var sagatavot ziemai konservētā veidā, ko var lietot uzturā visu gadu. 

            Izstādē iespējams iepazīties ar dažādām receptēm, kuru priekšrocība – 

vienkāršība un praktiskums. Receptes netiek turētas slepenībā. Ja kādam 

bibliotēkas apmeklētājam radīsies interese par kādu no gardumiem burciņā, 

varēs tikt pie kārotās receptes. 

      Ideja sevi attaisnoja un guva negaidītu atsaucību. Daudzus izstādes 

apmeklētājus ieinteresēja savdabīgais pīlādžu ievārījums ar savu nedaudz 

rūgteno garšu, citus atkal pārsteidza M. Lazorenko gatavotais piparmētru 

sīrups, I. Zelčas aveņu ievārījums ar kokosriekstu skaidiņām un ne tikai…. 
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 Silvijas Jermacānes ,,Īpašo krūzīšu kolekcija” 

Kā pati Silvija stāsta: Nekad nebiju domājusi, ka veidošu kādu kolekciju, kaut 

gan bērnībā, kā to darīja daudzas meitenes, krāju konfekšu papīriņus, 

nozīmītes.  

Krūzīšu kolekciju es saucu- manas īpašās krūzītes, jo no tām neviens nedzer.. 

Doma veidot krūzīšu kolekciju radās 2010. gadā, kad es neaizbraucu 

ekskursijā uz Norvēģiju. Radiniece, kas aizbrauca manā vietā, atveda man 

krūzīti ar Norvēģijas simboliem. Paskatoties uz to , nospriedu, ka no tik 

krāšņas, valsts simboliem rotātas krūzītes gan nedzeršu. Ar to arī sākās mana 

aizraušanās. Viņa tagad no katras ekskursijas mājās pārved krūzīti ar tās valsts 

simboliku, kurā viesojos. Arī bērniem, ja viņi brauc ekskursijā uz kādu valsti, 

jāatved mājās krūzīte. Pati esmu bijusi Igaunijā, Lietuvā , Dānijā, Anglijā, 

Čehijā, Vācijā, Slovākijā, Horvātijā, Polijā, braukusi caur Beļģiju, Austriju, 

Franciju. Divu vienādu krūzīšu nav, visas zinu un par katru man ir savs stāsts. 

Krūzīšu kolekcija aptver dažādas valstis, kā arī krūzītes ir dažādu formu un 

krāsu, piebilst kolekcionāre. 

  Protams, kas būtu kolekcija bez Silvijai personīgi svarīgām krūzītēm-Jaško 

(vecmāmiņas uzvārds) dzimtas krūzītes ar dzimtas karogu, krustdēla kāzu 

piemiņas krūzītes, savas skolas- Tilžas interntpamatskolas krūzītes, Vectilžas 

pagastam un Latgalei veltītām krūzēm. 
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 ,,Adventes un Ziemassvētku laikā”  

,,Tā noskaņa, ko sevī nesam, mums palīdz tumsu pārdzīvot, tas ir tas 

netveramais brīnums, kas gaidīšanas laikam dots. Kas izplaukst dvēselē 

ikvienā, kad Ziemassvētki durvis vērs, un lielā prieka vēsts mums zvaigznes, 

pār visām gada dienām bērs.”  

/K.Apškrūma/ 

 Annas Skrimas rokdarbi: ,,Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma kartiņas”. 

,,Protams nopērkamo atklātņu piedāvājums ir ļoti liels. Tomēr mīļākas un 

patīkamākas ir tās, kas gatavotas īpaši kādam un nav nopērkamas. Tas neprasa 

lielus ieguldījumus, bet gan izdomu – tā saka Anna. 
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Bibliotēkas apmeklētājiem patīk apskatīt rokdarbu, kolekcionāru izstādes, tematiskās 

izstādes, rakstnieku, dzejnieku izstādes, ieinteresētība par izstādēm ir atkarīga no 

izvēlētās tēmas un cik interesanti materiāli par attiecīgo tēmu. Rokdarbu, 

tematiskajām, hobiju, izstādēm bija lielāka piekrišana.  

Man prieks, ka pagastā dzīvo cilvēki, kuri veido personīgās kolekcijas, nodarbojas ar 

rokdarbiem un dalās ar tām, izvietojot savu vākumu izstādēs bibliotēkā, ļaujot ar to 

iepazīties citiem iedzīvotājiem. 

Izveidojusies sadarbība ar pagasta iedzīvotājiem, kuri labprāt piedāvā savus darbus 

izstādei bibliotēkā. 

Vectilžas pagasta bibliotēkas sadarbības partneri ir: Vectilžas pagasta pārvalde, 

Sporta un atpūtas centrs, Tilžas vidusskolas Vectilžas filiāle, Balvu novada CB, kā arī 

visas novada publiskās bibliotēkas, Ziemeļlatgales laikraksts ,,Vaduguns”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balvu novada Vectilžas pagasta filiālbibliotēkas vadītāja:                           I.Skrima 

 


