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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
   Vīksnas pagasta bibliotēka ir Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka un ir vienīgā 

vietējās nozīmes publiskā bibliotēka Vīksnas pagastā. 

  Bibliotēka atrodas Vīksnas ciema centrā. Bibliotēkas apkalpojamā teritorijas platība – 121,95km2. 

Deklarētais iedzīvotāju skaits uz 2020.gada 1.janvāri Vīksnas pagastā – 605, tajā skaitā 116 bērni 

līdz 18 gadu vecumam. Vīksnas ciemā dzīvo 214 iedzīvotāji, tajā skaitā 44 bērni vecumā līdz 18 

gadiem. 

  Vīksnas pagastā atrodas Vīksnas pagasta pārvalde, Vīksnas pagasta tautas nams, Stacijas 

pamatskolas Vīksnas filiāle ar pirmsskolas grupu (bērnudārzu), kas tika slēgts 2019.gada 31.maijā. 

Vēl pagasta teritorijā ir feldšeru punkts, pasta punkts, aptieka, veikals. Pagasta teritorijā atrodas trīs 

baznīcas: Vīksnas Sv. kņaza Vladimira pareizticīgo baznīca, Sprogu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas 

katoļu baznīca un Kupravas Svētā Ignācija Lojolas Romas katoļu baznīca. 

  Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

    Pārskata periodā bibliotēka turpina saglabāt un palielināt lietotāju interesi par grāmatu un 

periodisko izdevumu lasīšanu. Turpinām darbību “Bērnu, Jauniešu un vecāku žūrijas 2019” 

projektā. Cenšamies iesaistīt bērnus grāmatu vērtēšanā.  

   Tiek turpināts darbs pie sabiedrības informēšanas par jaunākajiem e-pakalpojumiem un to 

pieejamību. 

   Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi.   

 

 

2.  Finansiālais nodrošinājums 
 

• Lai arī bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir nedaudz palielinājies, tas spēj nodrošināt tikai 

bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. Bibliotēkas attīstībai līdzekļi ir nepietiekami. 

• Ļoti liels pašvaldības piešķirto līdzekļu daudzums aiziet bibliotēkas komunālo pakalpojumu 

maksas nodrošināšanai (elektroenerģija, kurināmais). 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 2019 2588 2659 

Pašvaldības finansējums 1974 2553 2604 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 45 35 55 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto)    

Krājuma komplektēšana 1069 1202 1199 
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3.  Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Bibliotēkas telpu tehniskais stāvoklis ir labs, telpas ir gaišas, siltas. Bibliotēkas telpu kopējā 

platība – 123 m2, no tās lasītāju apkalpošanai – 107 m2.  

• Pārskata periodā tika veikts bibliotēkas priekštelpas (verandas) kosmētiskais remonts, tika 

atjaunots sienu, griestu un logu rāmju krāsojums. 

• Netika veikta telpu paplašināšana un pārvietošana uz citām telpām. 

• Jaunu ēku būvniecība nenotika.  

• Bibliotēkai ir ierobežoti līdzekļi, lai veiktu grāmatu plauktu nomaiņu, tāpēc tika rasts 

risinājums atjaunot vizuāli trīs plauktus. 

• Iekārtas, aprīkojums: 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums Piezīmes 

Datori 1 3 4 gadi 2015. 

Datori  3 11 gadi 2008. 

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1 1 4 gadi 2015. 

Printeri  1 11 gadi 2008 

Printeri  1 12 gadi 2007 

 

Tīkla ātrdarbības rādītāji Vīksnas pagasta bibliotēkā, ņemot vērā trīs mērījumu rezultātus, -  vidējais 

rādītājs augšupielādei 4.02Mbps un lejupielādei 3.55Mbps. 

 
 

 

4.  Personāls 
 

• Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi. Darbinieks pārskata perioda laikā ir 

ieguvis profesionālo izglītību programmā “Bibliotēku zinības ”, III profesionālas 

kvalifikācijas līmenis. 

• Iespēju robežās piedalos semināros, konferencēs, kultūrvēstures studiju braucienos 

 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 19.06.2019 Izbraukums 

Lubāna 

Balvu Centrālā 

bibliotēka 

“Sirds, dvēsele, gars, Dievs”, 

Broņislavas Martuževas dzejā 

ierakstītais mūzs. 

 

2. 20.09.2019. Preiļi Preiļu Galvenā 

bibliotēka 

Latgales reģiona bibliotēku 

darbinieku konference 

“Bibliotēka – vieta, kur gribas 

atgriezties” 

10 

akadēmi

skās 

stundas 
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3. No 2019.g. 

jūlija līdz 

2019.g.septe

mbrim 

Tiešsaistes 

kurss 

Rīga 

LU OPEN 

MINDEA 

Etiķetes un saskarsmes 

prasmes reālajā un virtuālajā 

vidē 

16 

akadēmi

skās 

stundas 

4. 04.10.2019. Balvi Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam 

bibliotekāram” 

5 

stundas 

5. 19.09.2019 – 

12.11.2019. 

Tālmācības 

kurss Balvi 

Biedrība 

“Ritineits” 

Pieaugušo 

neformālās 

izglītības centrs 

“Azote” 

Tīmekļa satura pārvaldības 

sistēma WBCE 

40 

6. 15.11.2019. Gulbene Gulbenes novada 

bibliotēka 

Nodarbību cikls “Sadarbība – 

panākumu atslēga” Efektīva 

informācijas nodošana 

sabiedrībai 

6 

stundas 

7. 20.11.2019. Balvi Balvu Centrālā 

bibliotēka 

“Klienta emociju un rakstura 

atpazīšana” 

8 

stundas 

8. 19.12.2019. Balvi Balvu Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Balvu reģiona 

bibliotēku darbiniekiem 

 

 

 

 

5.  Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji  

 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 169 143 148 -15% ;  +3% 

t. sk. bērni 71 61 54 -14% ; -11% 

Bibliotēkas apmeklējums 3081 2155 2332 -30% ; +8% 

t. sk. bērni 1327 848 620 -36% ; -26% 

Virtuālais apmeklējums 1418 1541 802 +8% ; -47% 

Izsniegums kopā 3342 2763 3118 -17% ; +12% 

t. sk. grāmatas 1650 1282 1217 -22% ; -5% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1686 1474 1901 -12% ; +28% 

t. sk. bērniem 695 612 348 -11% ; -43% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

26% 23% 25% -3% ; +2% 
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pilsētā, reģionā* 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 32% 54% 47% +22% ; -7% 

Iedzīvotāju skaits 638 602 605 -5% ; +0,5% 

 

Analizējot tabulas “Bibliotēkas pamatrādītāji” rezultātus, jāsecina, ka tie ir dažādi, salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu. Bibliotēkas lietotāju skaits ir palielinājies, bet tas nav devis labus rezultātus 

grāmatu izsnieguma rādītājam, tas ir mazliet pazeminājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet 

attiecīgi periodisko izdevumu izsniegums ir palielinājies un kopējais izsniegums arī ir palielinājies. 

Jāsecina, ka bibliotēkas lietotājiem iepriekšējā pārskata periodā vairāk ir interesējis lasīt periodiskos 

izdevumus. Ļoti daudzi no bibliotēkas lietotājiem bibliotēkā izmanto pakalpojumus , kas nesaistās 

ar grāmatu izsniegumu. Tie galvenokārt bibliotēkā izmanto drukāšanas un kopēšanas pakalpojumus. 

Izmanto bibliotēkā pieejamos datorus un brīvo internetu, lai maksātu rēķinus, izmantotu sociālos 

tīklus, atrastu nepieciešamo informāciju.  

Bibliotēkas lietotāji bibliotēkā var iegūt informāciju par valsts e-pakalpojumiem, to klāstu un 

darbības principiem. 

Katru gadu zemju īpašniekiem bibliotēkā ir iespēja izmantot kvalificēta  Lauku atbalsta dienesta 

darbinieka pakalpojumu – palīdzību aizpildīt pieteikumus platību maksājumiem. Šis pakalpojums 

viņiem tiek sniegts bez maksas, jāmaksā ir tikai par izdrukām, kas ir salīdzinoši neliela summa. 

2019. gadā šo pakalpojumu izmantoja 17 zemju īpašnieki. 

 Bibliotēkas apmeklētājiem pārskata periodā bija iespēja apskatīt divas tematiskās izstādes: 

 Andra Keiseļa fotogrāfiju izstāde “Ziemas krāšņums Vīksnas pagasta dabas ainavās!” 

 Rokdarbnieces Svetlanas Kuzminas kvilinga tehnikā radīto darbu izstāde ”Atklātnes, dekori, 

suvenīri”. 

Pēc kvilinga tehnikā radīto darbu izstādes apmeklētājiem bija liela interese par šo tehniku, kādā šie 

darbi ir veikti. Tāpēc tika sarīkota meistardarbnīca, kā strādāt un veidot skaistus darbus kvilinga 

tehnikā. Apmeklētājiem bija iespēja pašiem patstāvīgi darboties šajā tehnikā un iegūt jaunas 

zināšanas un prasmes. 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti tika veikta mutiski, 

apjautājoties un sarunu veidā . Tika uzklausīts apmeklētāju viedoklis par periodiskajiem 

izdevumiem, kas viņus varētu interesēt un kādi no esošajiem periodiskajiem izdevumiem 

viņiem nešķiet saistoši. Ņemot vērā lasītāju viedokli, tika sastādīts saraksts par periodiskajiem 

izdevumiem, kurus pasūtīt nākamajam periodam. Protams, tika veikta arī analīze par 

lasītākajiem un mazāk lasītajiem periodiskajiem izdevumiem 2019.gadā. Ņemot vērā šos 

rezultātus, daži no periodiskajiem izdevumiem nākamajā periodā netika pasūtīti.  

• Vīksnas pagasta bibliotēkai nav ārējo apkalpošanas punktu.  

• Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām. Lai gan bibliotēka atrodas ēkas 

pirmajā stāvā, ieeja ēkā nav pielāgota personām ar īpašām vajadzībām. Līdz šim nav bijis 

neviens apmeklētājs , kuram būtu bijis nepieciešams šāds pakalpojums, bet, ja būtu vajadzība, 

tad būtu rastas iespējas, lai apkalpotu šādu personu. 

Ir ievadītas sarunas par šāda pakalpojuma nodrošināšanas iespējām ar pagasta pārvaldi.  

 

Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Visi lasītāji, kas vēlas lasīt kādu grāmatu, kas nav pieejama Vīksnas bibliotēkas krājumā, var 

izmantot iespēju, to pasūtīt no citas bibliotēkas, kur tā ir pieejama. 

Iespēja izmantot SBA joprojām ir aktuāla. Šis bibliotēkas pakalpojums tiek izmantots. Ļoti ērti to ir 

veikt starp bibliotēkām, kuras strādā “BIS Alise” un izmanto SBA moduli. Protams, viss ir risināms 

arī starp bibliotēkām, kas vēl nestrādā ar “BIS Alisi”. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 20 32 29 
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dokumentu skaits 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

12 7 3 

 

6.  Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 Komplektējot krājumu, pārskata periodā galvenais akcents tika likts uz latviešu autoru 

oriģināldarbiem, kā arī uz populārākajām un pieprasītākajām grāmatām. 

 Krājuma komplektēšanas koncepcija pārskata periodā nav mainījusies. Krājuma komplektēšanas 

politikas dokuments Pielikumā Nr.1. 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir apmierinošs. 

 Galvenais akcents krājuma komplektēšanā tiek likts uz oriģinālliteratūru latviešu valodā, krājums 

tiek papildināts ar bērnu grāmatām. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

1121 1202 1199 

t. sk. grāmatām 472 541 547 

t. sk. bērnu grāmatām 215 188 178 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 434 473 474 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

1.76 2.00 1.98 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

1481 1445 1403 

 

• Rekataloģizācija  

Viss Vīksnas pagasta bibliotēkas krājums ir 100% rekataloģizēts.  

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

Krājuma pārbaude pārskata periodā nav veikta. 

 

• Krājuma rādītāji: 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 475 490 486 

t. sk. grāmatas 133 139 104 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 36 37 34 

t. sk. bērniem 11 36 26 

Izslēgtie dokumenti 59 349 292 

Krājuma kopskaits 6440 6581 6775 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.35 0.27 0.26 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.03 0.88 0.88 

 

Krājums ir papildinājies ar 104 grāmatām un 382 seriālizdevumiem.  
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• Datubāzes: 

 

Vīksnas pagasta bibliotēkai nav pašu izveidotās datubāzes 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 20 32 63 

News 12 7 18 

    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

 

Lai popularizētu krājumu, bibliotēkā regulāri tiek izliktas grāmatu izstādes, kas ir veltītas 

rakstniekiem – jubilāriem katrā konkrētajā mēnesī, tiek veidotas tematiskās izstādes, kas veltītas 

svarīgākajiem valsts svētkiem, kā arī tematiskās izstādes par sezonas aktualitātēm. 

Informācija par abonētajām datubāzēm Lettonika un News ir publicēts bibliotēkas mājaslapā, kā arī 

tiek stāstīts apmeklētājiem, kas apmeklē bibliotēku klātienē. 

 

 

• Darbs ar parādniekiem  

 

Parādnieki tiek telefoniski īsziņu veidā informēti par  grāmatu laicīgu atgriešanu bibliotēkai vai 

arī lūgts, lai grāmatas izsniegums tiktu laicīgi pagarināts. Autorizētie lietotāji to var izdarīt savos 

profilos, ielogojoties ar izsniegtajiem lietotājvārdiem un parolēm. Tie lietotāji, kas ir norādījuši e-

pastu adreses, saņem automātiskus sistēmas atgādinājumus par izsniegto grāmatu termiņa beigām 

vai arī kavējumiem. 

Parādnieku salīdzinoši nav daudz. Tie, kas bibliotēku apmeklē regulāri, nekad nekavē grāmatas 

atgriešanas termiņus un arī apzinīgi seko līdzi, lai tas tiktu ievērots. Ja gadās kavēties ar grāmatas 

atgriešanu, tad lietotāji parasti sazinās ar bibliotekāru ,lai pagarinātu grāmatas izsniegšanas termiņu. 

Bet, protams, ir  bibliotēkas lietotāji, kas ir ilgstoši parādnieki, un nekāda komunikācija ar viņiem 

pagaidām nav vainagojusies ar panākumiem. Mūsu sabiedrība ir ļoti dažāda, un ne vienmēr visi ir 

apzinīgi. Lai arī tajās reizēs, kad tiek atgādināts par kavējumiem un parādiem, šie cilvēki, protams, 

apsola, ka viss tiks nokārtots, bet tas tā nenotiek. Ir arī nekaunīgi parādnieki, kas vienkārši ignorē 

jebkādu saziņas veidu ar viņiem, bet tādu nav daudz. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

 

  Šajā pārskata periodā darba ar bērniem un jauniešiem rādītāji ir ar mīnus zīmi, tas, protams, 

ļoti apbēdina. Ir gājis mīnusā gan bērnu apmeklējums, gan grāmatu izsniegums bērniem. Ejot 

gadiem uz priekšu, nākas secināt, ka bērni grāmatas lasa arvien mazāk. Augot šiem bērniem 

lielākiem, pieļauju, ka viņu interese par grāmatām vēl samazināsies, jo viņu vecāki arī neizrāda 

īpašu interesi par grāmatām un periodiskajiem izdevumiem. Vecāki parasti aizbildinās ar to, ka 

viņiem nav laika un paši uz bibliotēku atnāk ļoti reti. 

  Skolas bērniem skolā ir pieejams brīvais WiFi, un lielākā daļa ir nodrošināti ar skārienjūtīgajiem 

telefoniem, kas paver iespējas ļoti daudz laika pavadīt viedierīcēs. Šī aspekta iespaidā bērni ir 

nodrošināti ar viņus interesējošo informāciju, un bibliotēkās pieejamais internets un datori vairs nav 

tik aktuāli. Tas arī mazliet samazina bērnu apmeklētības rādītājus. Bērni bibliotēkā pieejamos 

datorus un internetu vairāk izmanto, ja ir jāpilda kādi mājasdarbi , kuros ir nepieciešams sagatavot 

prezentācijas. 

 Vīksnas pagasta bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”. Skola no bibliotēkas atrodas patālu, lai stundu laikā klases varētu  apmeklēt bibliotēku.  

Tāpēc no oktobra, vienu reizi nedēļā, sāku pati apmeklēt Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli, lai 

kopā ar 1. un 2. klases bērniem vienas mācību stundas laikā kopīgi lasītu grāmatas, pārrunātu 

izlasīto. Līdz gada beigām kopīgi lasījām projekta “Bērnu , Jauniešu un vecāku žūrija” kolekcijas 

grāmatas, lai pēc izlasīšanas varētu tās novērtēt. “Bērnu Jauniešu un vecāku žūrijā” ir iesaistīti 14 

dalībnieki- žūrijas eksperti, uz šo brīdi anketas aizpildījuši 8 dalībnieki. 

  Lai veicinātu bērnu interesi par bibliotēku, grāmatām, žurnāliem, radošām aktivitātēm, 

katru trešdienu organizēju bērniem aktīvās pēcpusdienas bibliotēkā. Šo Aktīvo pēcpusdienu tēmas 

tiek pielāgotas aktuālākajiem notikumiem, svētkiem. Aktīvo pēcpusdienu laikā aplūkojam aktuālās 

tēmas (Miķeļi, Mārtiņi, Ļāčplēša diena, Latvijas valsts dzimšanas diena, rakstnieku dzimšanas 

dienas, Ziemassvētki, Jaunais gads). Pēcpusdienu laikā bērni darbojas radoši, krāso, zīmē, līmē, min 

krustvārdu mīklas, lasa dzejoļus, tautasdziesmas, spēlē galda spēles, iepazīstas ar jaunākajiem 

preses izdevumiem bērniem. Pirms Helovīniem kopā ar bērniem lasījām spoku stāstus. Ar bērniem 

vajag ļoti daudz darboties.      

  Līdz šī pārskata perioda mācību gada beigām Vīksnā vēl darbojās pirmsskolas izglītības 

grupiņa, ar kuru bibliotēkai bija izveidojusies laba sadarbība, bet pārskata perioda laikā pirmsskolas 

grupiņa tika slēgta. Tas mani ļoti apbēdināja, jo pirmsskolas grupiņas skolotājas ar bērniem regulāri 

piedalījās bibliotēkas rīkotajās aktivitātēs. Audzinātājas bērniem priekšā lasīja grāmatas pirms 

pusdienu gulēšanas. Nu, diemžēl, šis posms ir beidzies.  

  Bibliotēka piedalījās Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā. Kopā ar skolas 1. un 2. klases bērniem 

lasījām fragmentus no Astrīdas Lindgrēnes grāmatas “Grāmata par Pepiju Garzeķi”. Kopā ar 

bērniem gatavojām dzimšanas dienas ballītes cepures un baudījām dzimšanas dienas ruleti. 
 

 

 

8.  Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Novadpētniecības darbā tiek vākti un apkopoti materiāli par pagastu, tā vēsturi, 

iedzīvotājiem. Tiek vākti materiāli par Vietējās nozīmes un Valsts nozīmes 

kultūrvēsturiskajiem objektiem, kas atrodas Vīksnas pagasta teritorijā.  
 



9 
 

• Novadpētniecības krājums: 

Novadpētniecības materiāli ir apkopoti mapēs. 

Ir izveidotas mapes un tiek vākti materiāli par šādām tēmām: 

 Vīksnas pagasts 

 Kultūrvēsturiskie objekti 

 Novadnieki 

 Bibliotēka 

 Skola un bērnudārzs 

 Sprogu draudzes priesteri un Balvu baznīca 

 Sprogu draudze un Krucifiksi Vīksnas pagasta teritorijā 

Atmiņu pieraksti: 

 A. Zašne. Sprogu Krucifiksa vēsrture 

 M. Keiseles. Atmiņas par izsūtīšanu uz Sibīriju 1949.gada 25. martā 

Novadpētniecības stūrītī glabājas arī vietējā rakstnieka Pētera Sprudzāna pasakas “Purva 

velns” rokraksta kopija. 

 

Ir iecere izveidot mapi par Vīksnas pagasta Tautas namu un pašdarbnieku kolektīviem, to 

vadītājiem, vēsturi un aktivitātēm. 

 

 

 

9.  Projekti 
 

Bibliotēkai pārskata periodā projekti nav izstrādāti. 

 

 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

Par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem un aktivitātēm, izstādēm, norisēm sabiedrība tiek informēta 

bibliotēkas mājaslapā  http://bibliotekas.lv/viksna/ .  Vietējā sabiedrība tiek informēta izvietojot 

afišas uz informācijas stendiem. 

 

 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

Bibliotēka sadarbojas ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles vadītāju A.Žigalovu, organizējot 

Lieldienu pasākumu Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē. 

Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles skolotāju Guntu Boktu: 

sadarbojamies projekta “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” aktivitāšu nodrošināšanai un lasīšanas 

veicināšanai. 

Sadarbība ar Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles pirmsskolas grupas skolotājām Ivetu Bankovu un 

Skaidrīti Bankovu: tika organizēti lasīšanas veicināšanas pasākumi pirmsskolas grupiņas bērniem, 

iepazīšanās ar jaunākajām grāmatām .Piedalīšanās bibliotēkas organizētajās aktivitātes. 

http://bibliotekas.lv/viksna/
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12. Pielikumi 

 
1.pielikums 
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