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GRĀMATAS – domu daivas, 

kas peld laika viļņos un 

saudzīgi nes savu dārgo kravu 

no paaudzes uz paaudzi. 
/Bēkons.F./ 
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BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS 

RAKSTUROJUMS 2011.GADĀ 

 
Bibliotēkas mērķis - ir nodrošināt daţāda 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. 

Bibliotēkas funkcijas: 

Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 

centru pagastā, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus bibliotēkas lietotājiem 

atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu pašvaldībai vietējās 

sabiedrības attīstībā. 

Izmantot budţeta 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. Sadarbībā ar Sporta un 

atpūtas centru piedalīties pagasta kultūras pasākumos. 

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. 
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Sadarboties ar citām novada bibliotēkām, lai precīzi un kvalitatīvi apmierinātu 

bibliotēkas lasītāju prasības. Izmantot SBA pakalpojumus. 

Teritoriālais, institucionālais un nozares konteksts - Vectilţas pagasts atrodas, 

Latvijas Ziemeļaustrumos, Austrumlatvijas zemienē, Balvu novada centrālajā daļā. 

Pagasts robeţojas ar Tilţas pagastu dienvidos, Lazdukalna – dienvidrietumos, 

Rugāju – rietumos un ziemeļaustrumos, Bērzkalnes – ziemeļos un Lazdulejas – 

ziemeļaustrumos un austrumos.  

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

pagasta pārvalde, Sporta un atpūtas centrs, Vectilţas pagasta filiālbibliotēka, Tilţas 

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

viens veikals, individuālās un daudzstāvu mājas.  

Juridiskais statuss – Balvu novada, Balvu centrālās bibliotēkas Vectilţas pagasta 

filiālbibliotēka. 

Akreditācija -Vectilţas pagasta bibliotēka 2008.gada 2.decembrī izgāja 

akreditāciju. 

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

bibliotēkas akreditācijas apliecības Nr. 519, kurai akreditācijā piešķirts vietējās 

nozīmes bibliotēkas statuss. Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. 

 

KRĀJUMU KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS 

POLITIKA 
 

Krājumu komplektējot, balstos uz lasītāju vēlmēm, interesēm, nodarbošanos pēc 

iespējas daudzveidīgāka un kvalitatīvāka daiļliteratūra, skaistas un aizraujošas bērnu 

grāmatas. Tiek sekots līdzi, lai regulāri papildinātos nozaru literatūra. Psiholoģijas, 

pedagoģijas grāmatas ir vienas no pieprasītākajām. 2011.gadā grāmatas  

tika iepirktas no L. Grāmata. Krājuma papildināšanas avoti – pašvaldības budţets un 

dāvinājumi. Uz gadu abonēju 13 nosaukumu (ţurnāli, avīzes), preses izdevumiem ir 

liels pieprasījums, jo ir izveidojies savs lasītāju loks. Paanalizējot periodisko 

izdevumu izsniegšanu vispieprasītākie preses izdevumi ir: ,,Vaduguns”, ,,Latvijas 

Avīze”, ,,Ieva”, ,,Ievas stāsti’, ,,Privātā dzīve”, tad nākamie ir praktiska rakstura 

ţurnāli: ,,Praktiskais Latvietis”, ,,Mūsmājas”, ,,Agrotops”. Izdevumu klāsts ir 

pietiekams, bet tomēr kāds lasītājs izlasījis mājās ţurnālus, atnes tos uz bibliotēku, 

lai varētu iepazīties arī citi. Analizējot krājuma apgrozību secināju, ka visvairāk 

izmanto daiļliteratūru, psiholoģiska rakstura grāmatas u.c. 

 

Krājuma attīstības dinamika pēdējo trīs gadu laikā 

 
  

Krājums 

2009.gads 2010.gads 2011.gads 

ienācis izslēgts kopā ienācis izslēgts kopā ienācis izslēgts kopā 

grāmatas 

seriālizdevumi 

186 

31 

418 

590 

5146 

1195 

169 

14 

- 

439 

5315 

770 

140 

11 

- 

- 

5455 

269 
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Šogad grāmatu fonds netika attīrīts no novecojušās literatūras, 2012.gadā labošos un 

veikšu krājuma attīrīšanu. 

 

 

BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS 

UN PIEEJAMĪBA 
 

Bibliotēkas darba laiks ir katru darba dienu no 8.30 – 12.00 12.30- 17.00. Veicot 

aptauju un izdarot secinājumus par bibliotēkas darba laiku, secināju, ka lietotāji 

izsaka vēlmi, lai bibliotēka būtu atvērta darbdienās, pamatojot to, kad ir atvērtas 

citas pagastā atrodošās iestādes. Bibliotēka atvērta lietotājiem 40 stundas nedēļā. 

Darba laiks visumā atbilst apmeklētāju interesēm, ja kādreiz kādam ir steidzama 

vajadzība (piemēram, steidzīgs e-pasts, informācija u.t.t.) tad apmeklētājs tiek 

apkalpots ārpus darba laika, iepriekš par to vienojoties. 

Vectilţas pagasta bibliotēkas pakalpojumi ir vienādi pieejami visiem pagasta 

iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma, rases, dzimuma, reliģijas, tautības, valodas un 

sociālā statusa. 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

 2009.gads 2010.gads 2011.gads Kopējā dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 226 219 210  

Izsniegums 17356 16572 14936  

Apmeklējumu 

skaits 

5214 8021 7191  

Virtuālie apmeklētāji 514 1739 1249  

 

Šogad ir samazinājies lasītāju skaits, izsniegums, apmeklējums, tas saistīts ar to, ka 

pagastā sarūk iedzīvotāju skaits – migrācija uz pilsētām Latvijā un uz ārvalstīm 

darba meklējumos, kā arī aiziet mūţībā vecākā paaudze, kas mazina uz vietas reālo 

dzīvojošo iedzīvotāju skaitu. 

Uzziņas - gada laikā bibliotēkas lasītājiem sniegtas 240 uzziņas. Uzziņas tiek 

sniegtas bibliotēkā uz vietas, e-pasts, kā arī pa telefonu. Vairāk uzziņas tiek sniegtas, 

kad skolā ir projektu nedēļa. Pieprasītās uzziņas cenšos sameklēt uzreiz, bet ja 

apmeklētājam nav laika gaidīt, tad atnāk nākošajā dienā. Uzziņu meklēšanai tiek 

izmantots fonds, uzziņu fonds (enciklopēdijas, rokasgrāmatas, skaidrojošās 

vārdnīcas), interneta resursi. Tas atvieglo gan bibliotekāra, gan arī apmeklētāja 

darbu. Jaunatne ir labi apguvusi mūsdienu tehnoloģijas. Apmeklētājs ātrāk centīsies 

audioviz.dok. 

elektron.dok. 

pārējie dok. 

Kopā 

1 

1 

1 

220 

- 

- 

- 

1008 

1 

7 

5 

6354 

1 

- 

- 

184 

- 

- 

- 

439 

2 

7 

5 

6099 

2 

- 

- 

153 

- 

- 

- 

- 

4 

7 

5 

5740 
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informāciju meklēt internetā nevis šķirstīs grāmatas vai preses izdevumus, jo tā ir 

ātrāk - atrodi izprintē un gatavs, nav jāpārraksta vai jākopē. 

Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Apmeklētājiem 

konsultācijas par interneta, Balvu CB elektroniskā kataloga, Novadpētniecības datu 

bāzes u.c. datu bāţu izmantošanu sniedzu individuāli. 

      Lai apmierinātu lasītāju pieprasījumus tiek izmantoti SBA pakalpojumi.No 

Balvu Centrālās bibliotēkas tika izmantotas trīs grāmatas, no Vectilţas pagasta 

bibliotēkas tika izsniegta viena grāmata Brieţuciema pagasta bibliotēkai.  

Šogad par Vectilţas pagasta bibliotēku informāciju var atrast mājas lapā 

www.bibliotekas.lv/vectilza/ 

 

 
 

 

http://www.bibliotekas.lv/vectilza/
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DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

 
Vectilţas pagastā ir 498 iedzīvotāji, no kuriem bibliotēkas lietotāji – 210, tai skaitā 

bērni un jaunieši – 75. 

Darbam ar bērniem bibliotēkā tiek pievērsta uzmanība, jo šodienas jaunākais 

apmeklētājs ir bibliotēkas nākotnes lasītājs. Bērniem tiek komplektētas viņu 

vecumam atbilstošas grāmatas. Lasīšanai ir liela loma personības attīstībā. Lasot 

cilvēks mācās, pats to nenojauzdams.  

Kā jau katru gadu ,,Bibliotēku nedēļā” uz pagasta bibliotēku ekskursijā tiek aicināta 

1. klasīte ,,Iepazīsti sava pagasta bibliotēku”. Bērniem tiek pastāstīts par bibliotēkas 

izmantošanas noteikumiem un bibliotēkas piedāvātajām iespējām, bērnu literatūras 

fondu un tā izvietojumu, kā arī atbildēts uz bērnu uzdotajiem jautājumiem.  

Konkurss bērniem - ,,Saliec burtiņus pareizajās vietās”. Kad ciemojās 1.klasīte 

bibliotēkā, tika izdalīts sakopēts materiāls no bērnu ţurnāla ,,Zīlīte” - ,,Arī strazds, 

kurš no dienvidiem jau lidoja uz Latviju, uzrakstīja vēstuli un ar stipru vēju to 

nosūtīja zīlītei, kura Latvijā bija pārziemojusi. Stiprajā vējā daţi burti no tās izbira. 

Palīdzi tos salikt vietās, lai zīlīte var izlasīt!” Bērni tikuši galā ar šo uzdevumu tika 

aicināti uzzīmēt zīmējumu ,,Prieks par pavasari”.  

Arī ikdienā, ja mazais lasītājs uz bibliotēku ir atnācis pirmo reizi, viņš tiek 

iepazīstināts ar bibliotēku. Pirmsskolas vecuma bērni uz bibliotēku nāk kopā ar 

vecākiem, brāli vai māsu. 

Ļoti labs interneta portāls ir www.pasakas.lv , to izmanto pirmsskolas vecuma bērni, 

kur piecgadnieki, sešgadnieki kopā ar skolotāju nāk uz bibliotēku, lai klausītos 

daţādas pasakas. Pēc pasakas noklausīšanās kopā ar bērniem tiek veiktas pārrunas 

par tās galvenajiem varoņiem.  

http://www.pasakas.lv/
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Regulāri tiek izliktas arī bērnu rakstnieku, dzejnieku un tematiskās gadskārtu 

izstādes, lai bērni vairāk var uzzināt par ievērojamu cilvēku dzīvi. Bērniem ļoti patīk 

apskatīties kolekciju, rokdarbu izstādes.  

Jauniešiem bieţāk ir nepieciešama palīdzība Interneta un MS Office Word 

izmantošanā, jo jau sākumskolā atsevišķos mācību priekšmetos nelielus projekta 

darbus jānodod elektroniski sagatavotus, kā arī informāciju jāmeklē tiešsaistes 

resursos. Vecākie skolas vecuma jaunieši ir patstāvīgāki tādēļ pie bibliotekāres 

grieţas , tad ja nepieciešama informācija kādā konkrētā jautājumā, bet pašam nav 

izdevies atrast.  

  Vectilţas pagasta bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, šogad no 14.-

20.novembrim nedēļas tēma ,,Humors Ziemeļos”. 1.-4.klases bērni lasīja fragmentu 

no Turbjērna. Ē. grāmatas ,,Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummeţā.” 5.-

9.klases bērni lasīja fragmentu no grāmatas Jirgensena.D. ,,Mīlestība no pirmās 

ţagas”. Tāpatās bibliotēkā bija skatāma 1.-2.klases zīmējumu izstāde pēc izlasītās 

grāmatas Havukainena Aino ,,Tatu un Patu ērmīgās ierīces”.  

   Bibliotēka nu jau devīto gadu piedalās projektā KKF ,,Bērnu ţūrija”, tā papildinot 

bibliotēkas fondu ar daudzām, skaistām, vērtīgām, grāmatām. Šogad 13 grāmatas 

tika pirktas no bibliotēkas budţeta, kaut gan arī trūkstošās sešas grāmatas tika 

piešķirtas no LNB Atbalsta Biedrības.  

 

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJU NODROŠINĀJUMS 
 

 Bibliotēkā glabājas alfabētiskais, sistemātiskais kartīšu katalogs, kas reāli izmantots 

vairs netiek. Reģiona elektroniskais katalogs tiek aktīvi izmantots, ļoti noder 

informācijai, uzziņu sniegšanai, nepieciešamās grāmatas SBA kārtā tiek pasūtītas 

elektroniski vai pa telefonu no citām novada bibliotēkām. Bibliotēkā tiešsaistē visu 

gadu bez maksas bija pieejama datubāze ,,letonika.lv”, CB veidoto elektronisko 

kopkatalogu, Balvu kultūrvēstures datubāzi.  

 

NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 

 
Novadpētniecības darbs ir kā viena no bibliotekārā darba sastāvdaļām, pēc iespējas 

vairāk savākt materiālus par savu pagastu un uzkrāt bibliotēkā. Novadpētniecības 

darbs prasa lielu pacietību un laiku. 

Novadpētniecības materiāli glabājas plauktā, sakārtoti tematiskajās mapēs, kuras 

izmanto studenti, skolēni projektu nedēļu ietvaros un ikviens bibliotēkas 

apmeklētājs, kas interesējas par kādu konkrētu sev interesējošu tematu. 

2011.gadā tika veikta tematisko mapju papildināšana. 

Savāktie novadpētniecības materiāli ir no preses izdevumiem, materiālus izkopēju 

no Balvu novada laikraksta ,,Vaduguns.” 

 Novadpētniecības materiāli sakārtoti pa tēmām mapēs: 
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,,Pašvaldība”, ,,Pamatskola”, ,,Bibliotēka”, ,,Sporta un atpūtas centrs”, ,,Pagasta 

iedzīvotāji”, ,,Pagasta uzņēmēju veiksmes un neveiksmes”. Materiālus apkopot 

mapēs un albumos ir pierasts materiālu apkopošanas veids.  

Ir iekārtotas tematiskās mapes – ,, Lieldienas”, ,,Ziemassvētki”, ,,Laika pareģojumi”, 

,,Valentīn diena”, ,,Pie dabas krūts”, ,,Stārķi”, ,,Dievīgā šokolāde”, ,,Vasaras 

saulgrieţi”, ,,Sveču diena”, ,,Vectilţas pagasta bibliotēkas vēsture”, ,,Vectilţas 

pagasta muzikanti”, ,,Vectilţas pagasta represētie”, ,,To cap maizi Vactiļţā.” 

 

 

 

PROJEKTIZSTRĀDE 
 

Jau desmito gadu Latvijā bērnus aktīvai lasīšanai apvieno Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu literatūras centra izstrādātā lasīšanas veicināšanas programma  

,,Bērnu ţūrija”.  

Šogad 2011.gadā Vectilţas pagasta bibliotēka piedalās jau devīto gadu KKF 

mērķprogrammā ,,Lasīšanas veicināšana” apakšprogrammas ,,Bērnu ţūrija”. 

Par bibliotēkas līdzekļiem tika nopirktas 13 grāmatas par kopējo summu 66,69 Ls un 

augusta mēnesī saņēmu patīkamu ziņu, kad no LNB Atbalsta Biedrība dāvina 6 

iztrūkstošās ,,Bērnu Ţūrijas” grāmatas par summu 28,69 Ls. Laiks lasīšanai un 

vērtēšanai ,,Bērnu Ţūrija-2011” tika pagarināts līdz 2012.gada janvāra beigām. Bērni 

grāmatu lasīšanu un vērtēšanu uztver kā tradīciju, šogad projektā piedalījās 23 bērni, 

bet līdz vērtēšanai tika 20 eksperti. Izanalizējot bērnu anketas bērni grāmatas vērtē 

kā aizraujošas, daudz piedzīvojumu, interesantas, mīļas un jaukas. Šogad bērniem 

par katru izlasīto grāmatu bija iespēja saņemt košļājamo gumiju, tas arī piesaista 

jaunus ekspertus.  

 

METODISKĀ UN KONSULTATĪVĀ DARBA UN 

SADARBĪBAS RAKSTUROJUMS 

 
Informācijas un daţādu pasākumu organizēšanā bibliotēka iespēju un laika robeţās 

sadarbojas ar Vectilţas Sporta atpūtas centru, Tilţas vidusskolas Vectilţas filiāli un 

Vectilţas pagasta pārvaldi, vēl sadarbojas ar Balvu novada CB un novada 

publiskajām bibliotēkām. Paldies jāsaka Balvu CB komplektēšanas un apstrādes 

nodaļai par jauno grāmatu apstrādi un ievadīšanu elektroniskajā katalogā. 

Atbildes par neskaidrajiem jautājumiem saņēmu no Balvu novada CB metodiķes un 

pārējiem CB darbiniekiem, kuri ir ļoti pretimnākoši. Metodiķe parasti ar e-pasta 

starpniecību informē par semināriem, kursiem, par svarīgākajiem notikumiem. 

 

BIBLIOTĒKU MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA 

VĒRTĒJUMS 
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Kopš 2006.gada rudens pie pagasta ēkas tika uzcelta ēkas piebūve, kur tagad atrodas 

bibliotēka. Bibliotēkas telpu kopējā platība ir 60 m
2
. Iekšpusē ir iebūvētas kāpnes, lai 

nokļūtu otrā stāvā datortelpā. Bibliotēkas telpas ir gaišas, mājīgas, gaumīgi iekārtotas 

patīkami tajās atrasties. Jauni grāmatu plaukti, daleņi, pārskatāma literatūra, ērta 

pieejamība grāmatu, ţurnālu plauktiem. Bibliotēkā ir astoņi datori ar interneta 

pieslēgumu. Elektroniskā informācija ir mūsdienu bibliotēkas neatņemama 

sastāvdaļa. Dators sākumā bija izklaides līdzeklis, bet nenoliedzami tas piesaista 

skolēnu interesi bibliotēkai kā informācijas ieguves un brīva laika pavadīšanas vieta. 

Elektroniskā informācija ir mūsdienu bibliotēkas neatņemama sastāvdaļa. 

Bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis ir labs. 

 

BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 
 

Balvu novada Vectilţas pagasta filiālbibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Tajā 

strādā viens darbinieks – filiālbibliotēkas vadītājs ar pirmās pakāpes augstāko 

izglītību bibliotēku darba jomā. Vadītāja apmeklē Balvu novada CB organizētos 

kursus, seminārus.  

2010.gadā par bibliotēkas visaktīvāko dalību Letonika.lv konkursā ,,Meklē un atrodi 

datu bāzē Letonika.lv”, kā Vectilţas bibliotēkas vadītāja tiku aicināta apmeklēt 

Eiropas Parlamentu Briselē 2011.gadā. 

2011.gada 21.janvārī tika pasniegta balva – brauciens uz Briseli par uzvaru 

erudīcijas konkursā ,,Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”. 

Šogad piedalījos kultūrvēsturisko studiju braucienā uz Igauniju, Pilvas rajonu, 

Rapinas pašvaldību, lai smeltos pieredzē daţādu ar kultūru saistītu jautājumu 

risināšanā. Paldies Balvu CB direktorei Rutai Cibulei par noorganizēto braucienu. 

 

BIBLIOTĒKU FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 

 
2011.gadā finansu līdzekļi krājuma komplektēšanai ir 769,96 Ls, t.sk. grāmatas – 

398,42 Ls; periodiskie izdevumi – 371,54 Ls. Dāvinājumi ir par 117,18 Ls. Krājuma 

komplektēšanai piešķirtie līdzekļi atbilst LR Ministru kabineta noteikumiem. 

 
KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM 

INSTITŪCIJĀM 

 
Bibliotēka ir sabiedrības neatņemama sastāvdaļa. Tā ieņem svarīgu vietu pagastā, kā  

zināšanu  ieguves avots, izklaides un tikšanās vieta. Lai popularizētu literatūru un 

bibliotēku, es organizēju daţādus pasākumus – literatūras un kolekciju izstādes.  

Katram cilvēkam ir kāda aizraušanās, kolekcionēšanas prieks.  
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Kolekcionēšana - tā ir tieksme savākt mājās lietiņas, kuras var nebūt dārgas, bet ir 

tuvas un mīļas. Šīs lietas gribās parādīt, gan draugiem, gan interesentiem. 

Kolekcionēšana tā ir aizraušanās un nav svarīgi ko kolekcionē: tās varbūt monētas, 

zilonīši, sveces, pildspalvas un daudz kas cits.  

  ,, Alberts Enšteins teicis, ka kolekcionēšana ir aktīvas atpūtas lieliska forma, jo tad, 

kad cilvēks pievēršas savai kolekcijai aizmirst ikdienas rūpes”. Ar kolekcionēšanu 

var nodarboties jebkurā vecumā tas nav noteicošais.  

 2011.gadā Vectilţas pagasta bibliotēkā bija skatāmas šādas daţādas izstādes: 

Sarmītes Sprudzānes - ,,Delfīnu kolekcija” ,,Lai tevi pārklāj eņģelis ar spārnu, lai 

labajam tas Tevī vienmēr sargs, lai dvēsele kā skaidrs avots vērta, ikvienam, kas grib 

spēka malku rast.” Mārītes Loginas - ,,Eņģeļu kolekcija”. 

,,Tamborējumi”-Astrīdas Krainās rokdarbi” ; 

,,Es adīju raibus cimdus”- Genovefas Silkānes adītie cimdi; ,,Tamborētās 

grīdsegas”- Intas Jermacānes tamborējumi; Irēnas Zelčas - ,,Austās lupatu grīdsegas; 

,,Ja vārdi valda pār mani, tad izsmalcināts raksts, top baltiem linu dvieļiem, tad 

ģitārstīgas skaņu un dziju krāsas tinu…”- Dţenijas Berķes austie linu dvieļi; Vitas 

Juganes - ,,Tamborējumi”; 

    Lai bibliotēkas apmeklētājiem atgādinātu par nozīmīgākām rakstnieku, dzejnieku 

jubilejām bibliotēkā tika uzliktas arī vairākas izstādes:  

 ,,Grāmatu man nekad nebūs par daudz, nekad neizliksies, ka tajās pārāk daţāda 

tematika. Es varbūt tās visas neizlasīšu, bet tās vienmēr būs pie manis, un, kas zina, 

kādus vēl nepazīstamus krastus ieraudzīšu burādams pa zināmu jūru.” 

 /Dţekam Londonam – 135/ 

,,Kas reiz bijis vaţās slēgts, tas vislabāk zina, ka cīnīties ir laime.” 

/Miervaldim Birzem-90/ 

,,Dzīve dziļā pateicībā dāvā mūţīgu jaunību tikai tiem cilvēkiem, kas nav slēpuši 

savu sirdi piesardzības bruņās, kas nav vaicājuši: ko es saņemšu, bet neatlaidīgi 

meklējusi: ko es varu dot…” 

/Vizmai Belševicai – 80/ 

,,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 mūţā, 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 stūrīti taču kāds vienmēr ir piedzimis…” 

/Dagnijai Zigmontei – 80/ 

,,Cilvēkam vajag uz ko acis pacelt. Ne vienmēr virs galvas ir debesis, bieţāk griesti, 

bet tie nomāc, jo ir pārāk zemi. Uz tādiem ko var aizsniegt ar roku , nav iespējams 

acis pacelt…” 

/Mārai Svīrei – 75/  

,,Laiks ir noslēpumaina substance, ko veido realitātes acumirkļi un apziņas vīzijas.” 

/Zigmundam Skujiņam – 85/  
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Iedzīvotājiem patīk apmeklēt daţādas izstādes, rokdarbu un vietējo kolekcionāru 

izstādes, tematiskās izstādes. 

Vectilţas pagasta filiālbibliotēkas sadarbības partneri ir: Vectilţas pagasta pārvalde, 

Sporta un atpūtas centrs, Tilţas vidusskolas Vectilţas filiāle, Balvu novada CB, kā 

arī novada publiskās bibliotēkas. 

 

 

 

 

Balvu novada Vectilţas pagasta filiālbibliotēkas vadītāja:                         Ina Skrima  

 

 

 


