
 

 

 

 

 

 

 

 

   

DARBS  AR   BĒRNIEM   

             UN   JAUNIEŠIEM  

           Ludzas reģiona bibliotēkās 

 



Darbs ar bērniem un jauniešiem reģiona bibliotēkās 

Zenta Mauriņa ir teikusi skaistus un ļoti patiesus vārdus: „Bērni ir puķes Dieva pasaules 

dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu 

nesatricināmiem likumiem.” 

„Bibliotēka ir tā vieta, kurai cauri būtu jāiziet ikvienam bērnam attiecīgajā savas dzīves 

posmā. Te ir dota iespēja pirmoreiz iepazīt grāmatu daudzumu un dažādību un  kalpo kā vārti uz 

kvalitatīvām zināšanām un lai šīs zināšanas nestu garīgu, intelektuālu, ekonomisku, sociālu 

labumu.” – tā par bibliotēkas lomu bērna dzīvē saka Kārsavas pilsētas bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas vadītāja Aija Parševa, 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (LGB) bija metodiskais un konsultatīvais centrs 27 

reģiona publiskajām bibliotēkām, kā arī 20 skolu bibliotēkām, ne tikai darbā ar pieaugušajiem, 

bet arī darbā ar bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. LGB bērnu apkalpošanas nodaļas 

bibliotekāres visa atskaites gada garumā palīdzēja pagastu, pilsētu bibliotēku vadītājiem ar 

padomiem nesaprotamajos, neskaidrajos jautājumos. LGB rīkotajos semināros vienmēr tika 

apspriesti jautājumi, kuri saistīti par darbu ar bērniem. Reģiona novadu bibliotēku meitenes 

dalījās ar saviem jauninājumiem, rīkotajiem pasākumiem, kuri tika organizēti bibliotēkās. Ļoti 

bieži uz semināriem tika aicināta LGB bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre Ilga 

Kaupuža, viņa labprāt dalījās savā pieredzē un zināšanās, pastāstīja, kā ir labāk, vai pareizāk, un 

ar savu sirdsdegsmi, izdomu pilnajiem pasākumiem spēja aizraut jebkuru cilvēku, arī 

bibliotekārus, kuriem ikdienas darbā nākas saskarties ar bērniem. Pateicoties Ilgai mēs bieži 

semināros uzvedāmies kā bērni - spēlējām, jo caur spēli mēs varējām pietuvināties un uzzināt 

viens par otru daudz vairāk. Pēc šādiem semināriem bibliotekāres vienmēr atgriežas savās 

bibliotēkās ideju un iedvesmas pilnas.  

Reģionā nav patstāvīgo bērnu bibliotēku, tās ir apvienotas ar pieaugušo bibliotēkām: 

LGB - Bērnu apkalpošanas nodaļa, Kārsavā - Bērnu literatūras nodaļa, Zilupē - Bērnu 

apkalpošanas nodaļa. 

Bibliotēku krājums bērniem un jauniešiem tika komplektēts atbilstoši visu vecuma 

grupām - daudzveidīgs, attīstību veicinošs, to papildina galvenokārt no pašvaldību piešķirtajiem 

līdzekļiem. Krājumu veidojot, bibliotekāri vadās pēc lietotāju pieprasījuma, analizējot bērnu 

intereses un vajadzības. Bibliotēkās bērniem domātais krājums veidots galvenokārt no grāmatām 

un seriālizdevumiem. Atskaites gadā bērnu grāmatu fonds palielinājās par 1239 eksemplāriem, 

kas ir par 71 vienību vairāk nekā bija iegādāts 2013. gadā. 

Liels atbalsts bija arī bērnu lasīšanas veicināšanas mērķprogrammai „Bērnu žūrija” - 

aizvadītajā gadā šajā mērķprogrammā piedalījās 13 publiskās bibliotēkas un 4 skolu bibliotēka, 



kā rezultātā bibliotēkas ieguva katra savā krājuma 29 jaunas grāmatas un aktīvus lasīšanas 

ekspertus. 

 

Tab. Nr1.Jaunieguvumi bērniem 

Novadi  2012.g.  2013.g 2014.g. Dinamika(+/) 

Ludzas 874 669 767 + 

Ciblas 167 200 210 + 

Kārsavas 107 113 115 + 

Zilupes 132 186 147 - 

Kopā: 1280 1168 1239 +71 

 

Bibliotēku darba viens no kvalitātes kritērijiem ir darba rādītāji – lietotāju skaits, 

izsniegums un apmeklējamība. 

 

  Tab.Nr2. Darba rādītāji reģiona bibliotēkās 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 2875 2836 2669 - 

Izsniegums 59568 58127 53473 - 

Apmeklējumu 

skaits 

57599 60015 56120 - 

 

 

   Tab.Nr 3. Darba rādītāji Ludzas novada bibliotēkās 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Kopējā dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 1506 1460 1381 - 

Izsniegums 26303 26352 24809 - 

Apmeklējumu skaits 24487 25407 24945 - 

 

 

 

 



 

Tab.Nr 4.  Darba rādītāji Ciblas novada bibliotēkās 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Kopējā 

dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 319 335 332 - 

Izsniegums 3932 4692 4248 - 

Apmeklējumu 

skaits 

6267 8113 6424 - 

 

Tab.Nr 5.  Darba rādītāji Kārsavas novada bibliotēkās 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Kopējā 

dinamika  

(+/-) 

Lietotāju skaits 574 555 535 - 

Izsniegums 13891 13322 13059 - 

Apmeklējumu 

skaits 

15194 15373 14179 - 

 

Tab.Nr 6. Darba rādītāji Zilupes novada bibliotēkās 

 

 2012.gads 2013.gads 2014.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 476 486 421 - 

Izsniegums 15442 13761 11357 - 

Apmeklējumu 

skaits 
11651 11122 10572 - 

 

Pēc tabulām redzam, ka visās pozīcijās skaitļi ir ar mīnus zīmi. Daļēji tas ir skaidrojams 

ar to, ka Zilupes novada Zaļesjes pagasta  bibliotēkā notika remonts un tā  pusgadu bija slēgta 

apmeklētājiem. 

2014. gadā maziem lasītājiem tika sniegtas 1115 uzziņas. Pieprasītākās uzziņas, 

piemēram, par Latvijas, Latgales vēsturi, čūskas un to dzīve, latviešu tautasdziesmas par maizi, 



pienu, dārzeņiem, bitēm u.tt. Parasti visvairāk bērni aktivizējās, kad skolās bija projektu nedēļas, 

tad arī tika pieprasīta dažādu veidu informācija. 

Visās pagastu bibliotēkās izvietoti atsevišķi „bērnu stūrīši”, kur izvietoti plaukti ar bērnu 

literatūru pavisam mazajiem apmeklētājiem – grāmatu kastītes, un aprīkoti ar dažādām 

rotaļlietām, krāsu zīmuļiem, flomāsteriem, krītiņiem, teātra aizslietņiem, maziem slidkalniņiem, 

mašīnām, lecamām bumbām u.t.t. Šodien bibliotēkās darbs ar bērniem pakārtots tā, lai bērnam 

no mazotnes gribētos nākt uz bibliotēku, iemīlētu grāmatu, spēlētu spēles un ilgāku laiku 

gribētos pakavēties bibliotēkā.  

 

Ieskats bērnu stūrīšu noformējumos: 

 

                           

 

 

 

 

 



Bibliotēku sadarbības partneri darbā ar bērniem, bez šaubām, bija viņu vecāki, kuri veda 

mazos lasītājus uz bibliotēku, tad bērnudārzi, ar kuriem bija visciešākā sadarbība, jo bērnudārzu 

kontingents ir pats atsaucīgākais un labvēlīgi noskaņotais pret grāmatām. Ir pat gadījušies tādi 

kuriozi, kad paciemojoties bibliotēkā ar bērnudārza grupiņu, bērns vēlāk ar varu velk uz 

bibliotēku savus vecākus. Vēl viens ļoti nozīmīgs sadarbības partneris bija skolas. Patīkami 

apzināties, ka publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas kļuva savā darbībā aizvien vienotākas.  

Lauderu bibliotēka cieši sadarbojās ar pagasta teritorijā esošo bāreņu aprūpes centru 

„Kopā ar mums”, kurā ir bērniņi ar īpašām vajadzībām. Istalsnas bibliotēka sadarbojās ar bērnu 

patversmi „Ābelīte”. Daudzi bērniņi no Ezersalas speciālās internātskolas nāk uz Ludzas galveno 

bibliotēku, lai te varētu spēlēties, komunicēt. 

Neapšaubāmi vēl viens liels sadarbības partneris bija muzeji, jo te ir daudz vērtīga 

materiāla, piemēram, Ludzas muzejā ir bagāts vēsturiskais krājums, kuru muzeja darbinieki 

mācēja pasniegt arī bērnam saprotamā un interesantā veidā, ir skaista un interesanta pēc satura 

dabas ekspozīcija, kuru aplūkot neatsakās pat pieaugušie - tur var redzēt dažādu dzīvnieku 

izbāzeņus, herbārijus no augiem un palasīt par tiem. Tautas nami, kultūras centri, Bērnu un 

jauniešu centri - tie visi bija bibliotēku sadarbības partneri, jo visiem viens mērķis - sniegt pēc 

iespējas kvalitatīvākus atpūtas, brīvā laika pavadīšanas pakalpojumus, kā arī informācijas un 

izglītošanās iespējas un veidus.  

Ļoti vērtīga sadarbība ir izveidojusies ar Ludzas Sarkanā Krusta komiteju, kā arī invalīdu 

biedrību. Pavisam nesen sākās produktīva, interesanta sadarbība arī ar dažādu konfesiju 

baznīcām. 

Mēs visi saprotam, ka grāmata spēj aizraut un aizvest fantāziju zemē, tikai to vajag prast 

pasniegt un ieinteresēt. Tāpēc bibliotēku darbinieki izdomāja un realizēja dažādus interesantus 

pasākumu, piemēram, gandrīz visās bibliotēkās gan publisko, gan skolu, regulāri notiek pašu 

mazāko pirmās iepazīstināšanas pasākumi ar bibliotēku, tās lietošanas noteikumiem, iespējām, 

ko bibliotēkas var sniegt savam lietotājam, jo pieļaujam, ka tieši tā, pieradinot no mazotnes 

bērnus grāmatai ir iespēja, ka arī izaudzis šis cilvēks būs lasītājs.  

 

Ieskats lasīšanas veicināšanas pašākumos reģiona bibliotēkās: 

 

Blontu pagasta bibliotēka: 

Katru mēnesi bērnu stūrītī notiek bibliotēku popularizējoši pasākumi – tematiskās un literārās 

izstādes, bērni iet rotaļās 



       

Blontu PII audzēkņi atveido grāmatā noskatītos apkampienus 

 

Blontu pirmsskolas iestādes bērniem ļoti patika pasaku pēcpusdienas : lasījām pasaciņas, 

skatījāmies pasakas pasaku portālā www.pasakas.lv, regulāri notiek jaunu mazo lasītāju 

iepazīstināšana ar Blontu bibliotēku. Bibliotēku nedēļas ietvaros notika lasīšanas veicināšanas 

stunda mazajiem lasītājiem ‘’’Mana vismīļākā grāmata’’. 

 

 

Ciblas pagasta bibliotēka: 

 Bērnu žūrijas  noslēguma pasākums, kurā piedalījās 20 bērni. Lai pamainītu vidi un 

bērniem būtu pārmaiņas, pasākums notika Ludzas pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā, kura 

atsaucās uz manu lūgumu. Bērniem tas bija vesels brauciens, kas tika saskaņots ar skolu un 

autobusa šoferi. Atraktīvā Ludzas bibliotēkas bibliotekāre Ilga Kaupuža bija sagatavojusi 

izklaides programmu bērniem ar dažādām jautrām aktivitātēm. Noslēgumā visi dalībnieki 

saņēma pateicības rakstu un mazu dāvaniņu, kā arī mielojās ar svētku kliņģeri. 

 

             Foto: Bērnu žūrijas noslēguma pasākums Ludzas bibliotēkā 

  

http://www.pasakas.lv/


Viktorīnas nedēļas ietvaros: Cik labi tu pazīsti savu novadu? Tā norisinājās 

novadpētniecības konkursa „Mans novads Eiropas kartē” ietvaros, ko organizēja Ludzas pilsētas 

galvenā bibliotēka. Viktorīnā vajadzēja atrast atbildes uz 35 jautājumiem par savu novada 

vēsturi, cilvēkiem, notikumiem. Visas atbildes bija atrodamas novadpētniecības materiālos, 

grāmatās par novadu. 

Bibliotēkā notika  skaļās lasīšanas stunda 4.klasei. Bērni rādīja savu lasītprasmi un 

bibliotekāram vajadzēja to novērtēt ar atzīmi. 

 

Skaļās lasīšanas stunda b-kā.                        Datorstunda PII bērniem. 

       
 

 

PII vecākās grupiņas bērniem notika datorstunda bibliotēkā. Bērni apmeklēja savu 

iemīļotāko portālu internetā: www.kidi.lv/ , kur var krāsot, rēķināt, mācīties burtus u.c. 

Tematiska stunda PII bērniem: Ar ko bagāts ir rudens?    

Pārrunājām ar bērniem rudens darbus, ko dara rudenī, kas aug mežā, dārzā, ko dara dzīvnieki, 

putni. Iepazināmies ar grāmatām par rudeni, kā arī jaunākām grāmatām. 

 

 

                            Rīta stunda PII bērniem: Grāmata. Grāmatiņa  

 

Runājām par grāmatu, kas tā ir, kur tās dzīvo, kur tās var nopirkt, par ko tajās raksta u.c. 

Skatījāmies dažādas grāmatas, bērni stāstīja kādas grāmatas ir pie viņiem mājās. 

http://www.kidi.lv/


    

                      Pasākums : Čaklākie lasītāji-2014 ! 

 

   

 

Katra gada noslēgumā tiek apkopoti rezultāti un noteikts čaklāko lasītāju desmitnieks 

bērnu vidū. Tie ir desmit bērni, kuri gada laikā ir izlasījuši visvairāk grāmatu un centīgi 

apmeklējuši bibliotēku.  

Ar dažādu jautājumu palīdzību atsvaidzinājām atmiņu par izlasītām grāmatām. Te nu 

atklājās, cik uzmanīgi bērni lasa grāmatas un kas no tā visa paliek atmiņā. Lasījām smieklīgus 

fragmentus, minējām, atdarinājām grāmatu varoņus, spridzinājām balonus. Noslēgumā visi bērni 

saņēma pateicības rakstus, dāvanu karti grāmatu veikalā un mielojās ar saldumiem. 

 

Cirmas pagasta bibliotēka: 

Martā vienas nedēļas garumā  tika rīkots pasākumu cikls bērniem „Draudzēsimies ar 

grāmatu”. Tā ietvaros notika trīs pasākumi. Atklāšanas pasākumā piedalījās 1.-4. klašu. Skolēni,   

tajā skanēja dzeja par grāmatu lasīšanu, bērni diskutēja par sakāmvārdiem par lasīšanas 

lietderību, piedalījās viktorīnā „Cik labi tu pazīsti pasakas?”. Viktorīnas jautājumi bija sastādīti 

gan par latviešu gan par citu tautu pasakām. Otrajā cikla pasākumā bērni minēja mīklas par 

grāmatām, dalījās savās zināšanās par bērnu rakstniekiem un stāstīja kāpēc viņi mīl lasīt 

grāmatas, bibliotēkas vadītja parādīja prezentāciju par Astrīdu Lingrēnu un viņas grāmatām. 

Noslēguma pasākumā tika rīkota  ekoloģijas stunda „Mūsu spārnainie draugi”. Stundas laikā 



bērniem bija jāatmin putnu balsis, kuras skanēja audio ierakstos; viņi   minēja mīklas, krustvārdu 

mīklas, rēbusus par putniem, kā arī atcerējās grāmatas, kur putni ir personāži. Pasākuma gaitā 

notika arī sacensības starp divām komandām: „Ērģļi” un „Lakstīgalas”. Sacensībās bija konkursi 

„Parādi savu knabi un es teikšu kas tu esi”, „Putni literatūrā”u.c. Pasākuma noslēgumā erudītākie 

dalībnieki saņēma balvas.  

Bibliotēka rīko arī vietējo iedzīvotāju rokdarbu, bērnu zīmējumu izstādes u.c.. Par 

tradīciju ir kļuvušas  ekspedīcijas pa pagstu, kuras ir rīkotas speciāli bērniem katru gadu 

izvēloties savu devīzi. 2014. gadā tā bija apkārtējas vides izzināšana.  

 

Felicianovas bibliotēka: 

Tika organizēta radošā darbnīca „Ziemassvētku rotājumi kvilinga tehnikā”, uz kuru bija 

aicināti gan pieaugušie, gan bērni. Atnāca 5 bērni. Citi vieni paši, citi kopā ar mammām. 

 

       

 

Bērni bija priecīgi un lepni, ka viņu eņģelīši sanāca tikpat smuki  kā mammām. Viens 4. 

klases puika ļoti ieinteresējās par kvilinga tehniku. Bibliotēkā tika iepirkta grāmata „Rokdarbi 

kvilinga tehnikā” un kopējām materiālus no interneta. 

Ikgadējais pasākums „Čaklākais lasītājs” katru gadu notiek bibliotēkas telpās. Lai 

bērniem būtu interesantāk, šoreiz nolēmu, ka iesim uz mežu. Palūdzu bērniem, lai paņem no 

mājām kādu ābolu vai burkānu zaķīšiem un pašgatavotu rotājumu eglītei. Bija uzaicināti 10 

bērni, bet tā kā daži paņēma jaunākos brāļus, sanāca prāvs pulciņš. 



   

           

 Istras bibliotēka: 

Tradicionāli katru gadu bibliotēkā notiek vēstures un dabas zinību stundas, lai Istras 

vidusskolas skolēnus ieinteresētu un informētu par dabu, tās izzināšanu un protams arī 

saglabāšanu, saudzēšanu. 2014. gadā Istras pagasta bibliotēka un Istras vidusskolas 5.kl. un 7.kl. 

skolēni piedalījās pasākumā “Meža dienas” kuru rīkoja Latvijas valsts meži (LVM)   sadarbībā ar 

Bibliotēku.             

 

 

2010.gadā bibliotēka sāka darboties leļļu teātris. Pieaugušie kopā ar bērniem iesaistījās 

ļoti aizraujošā nodarbē.  

2014.gada notika 6 leļļu teātra  izrādes. Trešo gadu pēc kārtas pēc Jozasa Keļuotisa vārda 

nosauktās Rokišķu publiskās bibliotēkas ielūguma Istras leļļu teātris „TEREMOK” piedalījās 

Reģionālajā  leļļu teātru festivālā „Kad lelles atdzīvojas”. Bija ļoti interesanti iepazīties ar citiem 

kolektīviem un uzzināt daudz jaunu ideju. Leļļu teātra  izrāde notika lietuviešu valodā. 

           

                             Leļļu teātra dalībnieki Lietuvā, Roķišķos 



Pirmsskolas izglītības audzēkņi bieži ciemiņi bibliotēkā. Viņiem ļoti patīk ka bibliotēkā 

daudz rotaļlietu un krāsainu grāmatu. Viņi labprāt klausās dažādas pasaciņas vai paši spēlējas.  

Katru gadu aprīļa pēdējā nedēļā visā Latvijā tiek organizēta Bibliotēku nedēļa, kuras 

ietvaros bibliotēkās notiek dažādi pasākumi. 23.aprīlī bērnu grupa no Istras pirmsskolas 

izglītības iestādes ar prieku pieņēma no Istras Bibliotēkas baltā zaķa ielūgumu paviesoties Istras 

pagasta bibliotēkā. 

 

  P.I.I. audzēkņi ciemos pie Istras bibliotēkas Zaķa 

Mums ir tradīcija katru gadu 1.martā rīkot pasākumu veltītu Marta Kaķim. Šo pasākumu 

organizē Istras pagasta  bibliotēka sadarbībā ar Istras Tautas namu.  

 

   

Pasāka „Kaķu Nams” 

 

Kaķu ģimene 

 

 



Kārsavas bērnu literatūras nodaļa: 

Bērni bibliotēkā  pilda mājasdarbus, izmanto datorus, spēlē dažādas galda spēlēs, lasa 

grāmatas, zīmē, piedalās bibliotēkas rīkotajos pasākumos vai vienkārši “tusējas”. Arvien vairāk 

nāk arī pirmsskolas vecuma bērni. Pirmsskolas vecuma bērniem dāvinām grāmatu. Turpinām 

labi iesākto projektu „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, kas tika atbalstīts tikai vienu gadu. Krāsainā 

grāmatiņa ir patīkams pārsteigums gan mazulim, gan vecākiem. Finanšu iespēju robežās tiek 

komplektētas gan spēļgrāmatas, gan dažādas izzinošas grāmatas mazajiem lasītājiem. Bērniem ir 

savs atpūtas stūrītis, kur mazie labprāt rotaļājas, kamēr vecāki atrod interesējošo literatūru. 

Kā katru gadu, tā arī šogad, iepazīties ar bibliotēku bija  ieradušies Kārsavas  pirmskolas 

izglītības iestādes “Tauriņš” vecāko grupu bērni un sākumskolas skolēni. 

 

 

                                        Ciemos iešanas prieku neapēnoja pat lietus  

 

                                                        

 

Sākumskolas bērniem patīk, ja ar viņiem darbojas, tāpēc kopā mācāmies ietīt dāvaniņas 

“Ietin dāvaniņas glīti”, gatavot putnu barotavas ziemā, līmēt, zīmēt… 

Bija dažādi konkursi un viktorīnas, skaļie lasījumi, dzejas pēcpusdienas:  

“Zīma, zīma… 

Kur tei zīma?  

-Navar zīmys 

Sagaideit.”  /Ontonam Slišānam- 65/ 

“Plaukst, zied, bet nav noplūcama” Mīklu minēšana 



“Kā Rīgas grāmatas nokļuva jaunajā mājā?” Grāmatu draugu ķēde 

“Lapsiņ  Kūmiņ, nelielies 

 Tu ar savu gudrībiņu: 

Nāks reizīte- misēsies- 

Novilks tavu kažociņu”  /Vilim Plūdonim -140/ 

“Mazais zemes racējs – kurmis”  Iepazīstam dabu 

 

 

                                                    “Dzīvnieki mostas” 

“Kad kļūst dienas garas, gaišas, 

Skaļais žigli mājup laižas”  / Mārai Cielēnai – 60/ 

“Daba ir atvērusies visā savā krāšņajā jaukumā…” Vasarsvētki, vērojam , zīmējam 

“Mans īpašais gailis” Mārtiņdienas  gailis uz papīra 

 Vecāko klašu bērniem patīk pašiem paspriest, izteikt savu viedokli, izrādīt savas erudīta 

prasmes internetā.  Pieprasītas bija arī informatīvās stundas par kādu konkrētu tēmu: 

“Ielūkosimies nākotnē” Mistiskā stunda, Nostradamam -510 

“2014. Zilā Koka Zirga gads”  

“Iepazīsties! Esmu EIRO!” 

“10 idejas jaungada sagaidīšanai”  

Grāmatas par ziemu 

“Sveču daudzveidība un to nozīme”, Krāsas un to ietekme uz cilvēku.  

“Vecā apse…silti rīta vēji… 

Ceriņkrūms ar ziedu segu klāts” /  L. Vāczemniekam -85/ 

“Kārsava  skaitļos un faktos” novadpētniecības konkursu sērija 

 

 



Interesants bija “Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” pasākums “Troļļi Ziemeļos” 

Novembra tumšajās dienās iededzām svecītes un lasījām par troļļiem. Atcerējāmis arī  latviešu 

Veļu laiku. Katru gadu piedalāmies projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kas sadarbībā ar 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centru dot iespēju bērniem un 

jauniešiem piedalīties LNB izstrādātajos lasīšanas veicināšanas projektos. 

Kā balva par labo lasīšanu bija gājiens uz picu cepšanu “Dzīļu” maiznīcā Malnavā pie Ainas 

Barsukovas 

    

 

 

 

 

 

 

 

Bijām grāmatu svētku noslēguma pasākumā Ķīpsalā un piedalījāmies gājienā “Gribu iet 

uz bibliotēku”  

 

 



Lauderu bibliotēka: 

Bibliotēka organizē radošās darbnīcas -  pirms katriem lieliem valsts un reliģiskajiem 

svētkiem aktīvākie pagasta bērni nāk un ar prieku piedalās gan līmēšanā, zīmēšanā, mozaīku 

veidošanā, kā arī bieži vien palīdz bibliotekāra darbā. Rokdarbu izgatavošanā bērniem palīdz 

viņu vecāki. Darbu ar bērniem organizē un vada bibliotēkas vadītāja Valentīna Klovane. 

      2014. gadā bērni un jaunieši tika iesaistīti dažādos konkursos, radošās darbnīcās, kā arī 

aktīvi piedalījās rīkotos pasākumos, piemēram: „Valentīndienas sirsniņa ”, „Ak, tu mana dzimtā 

pusīte...” „ Lieldienas nāk!”, "Lasi un vērtē 2014!”, „Ziemassvētku eglīte ”. 

 

       

 

 



   

 

Pamatskolas vecuma bērniem (4-9 klase) bija organizēta mācību stunda (apmāca darbam 

ar datoru, iepazīstina ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem).  

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejams Interneta resursu saraksts, kurš tiek papildināts. 

Bibliotēkās darbības ietvaros tika sniegtas konsultācijas un tika nodrošinātas apmācības 

skolēniem un studentiem informācijas meklēšanā, izmantojot Interneta un datu bāzi Letonika, 

Lursoft. Tika organizēti lasīšanas veicinošie pasākumi. Jaunieši tika iesaistīti visos organizētos 

pasākumos: izglītojošos, informatīvajos 

 

Līdumnieku bibliotēka: 

Radošās darbnīcas 

     

  

1.Pērļu rotājumu gatavošana 

2.Eņģeļu darbnīca-rotājumi Ziemassvētkiem 

3.Rozīšugatavošana 

4.Audējas 

5.Lieldienuzaķi- gan dzīvie ,gan no salmiem un sūnām 

 

 

 



 

Konkursi  un viktorīnas (Erudītu klubiņš) 

    

 

Tematiskie pasākumi kopā  ar sadarbības partneriem 

    

  

1-2.Lieldienu būšanas Līdumniekos 

3.Gimenes diena 

4-6 Veselīgs dzīvesveids ar nūjošanu 

7. Ziemassvētku būšanas un nebūšanas 

Nirzas pagasta bibliotēka: 

Uz „Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2013” noslēguma pasākumu, uz kuru bija ieradušies 19 

žūrijas dalībnieki – 17 eksperti un žūrijas darba grupa 2 cilvēku sastāvā. Tika apkopoti lasīšanas 

rezultāti. labākās ekspertu novērtētās grāmatas un čaklākos lasītājus, kuriem sava vecuma grupā 

tika pasniegti Pateicības raksti. Dalībniekiem bija sagatavoti jautājumi par izlasītajām grāmatām, 

par pareizām atbildēm bērni nopelnīja nelielas pārsteiguma balviņas. Noslēgumā visi žūrijas 

dalībnieki tika pacienāti. Bērnu/Jauniešu žūrija pēc dalībnieku domām viennozīmīgi ir ļoti 

nepieciešams, lasīšanu veicinošs, interesants pasākums, no kura ieguvēji ir visi. 



Bibliotēkā tika organizēts pasākums skolēniem ,,Esi drošs internetā”, kur tika veiktas 

diskusijas un pārrunāts par interesējošiem jautājumiem, par datu bāzēm u.c.. Pasākumā piedalījās 

12 skolēni.  

 Bibliotēkas nedēļas ietvaros bija organizēts pasākums ,,Es bibliotekārs”. Piedalījās 5 un 

6 klases 2 skolēni, kuri bija  bibliotekāra  lomā, apkalpoja bibliotēkas apmeklētājus (12 

apmeklētāji) pieņēma un izsniedza grāmatas, seriālizdevumus, palīdzēja sameklēt nepieciešamo 

informāciju. Katrs skolēns strādāja pa 3 stundām. Darba beigās bija uzdoti daži jautājumi par b-

kas darbu. Viņu viedoklis bija, ka šis darbs ir interesants, jo visu laiku ir saskare ar cilvēkiem, 

bet tas nav no vieglajiem darbiem. 

 

 

 

 

 

Ņukšu bibliotēka: 

 

14.augustā bērni pulcējās uz Tūves Jānsones 100 gadu jubilejai veltīto tematisko 

pasākumu,,Burvju cepure”. Piedalījās viktorīnā par Zviedriju, Tūves Jānsones grāmatām un 

varoņiem. Veidoja troļļu zīmējumu izstādi, spēlēja spēles un rotaļas. 



 
 

 

 

Augusta beigās bērni sanāca uz balli ”Atvadas no vasariņas”. Jautrā atmosfērā atcerējās 

pagājušās vasaras piedzīvojumus, risināja atjautības uzdevumus, rakstīja novēlējumus sev un 

draugiem jaunajā mācību gadā. 

Visi sveica pirmklasnieku Danielu Kovaļevski, uzdāvināja viņam  balonus. 

11.septembrī Ņukšu pagasta bibliotēkā notika dzejas dienām veltīts pasākums”Dzejas 

pasaulē”,kurā dalībnieki demonstrēja labas zināšanas par dzejniekiem un dzeju, lasīja, klausījās 

un paši sacerēja dzeju. 

 

 
 

Visiem patika pasākums, kurš notika oktobra beigās-“Helovīnsvētki arī pie mums!”. 

Dienu  pirms pasākuma bērni piedalījās ķirbju grebšanas darbnīcā, rotāja bibliotēkas telpas. 

Bibliotēka pasākuma dienā pārvērtās - katra bibliotēkas telpa tika noformēta savādāk, katrā no 

tām notika atšķirīgi pasākumi- Iepazīšanās telpa, Raganas labaratorija, Raganas tusiņš un Burvju 

mežs. Piedalījās arī pieaugušie (5). Notika pat orientēšanās sacensības bibliotēkas apkārtnē, 

dalībnieki meklēja kontrolpunktos paslēptos saldumus. 

 Pasākuma beigās bērni  rakstīja spoku stāstus, lasīja tos un dalījās iespaidos par vakarā 

notikušo. Ļoti liels prieks, ka daudzu ideju autori bija paši bērni. Bērnu acīs varēja izlasīt- 

Pasākums izdevās! 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bērni ar aizrautību piedalījās viktorīnā par Latvija ,,Kas? Kur? Kad?” Uzrādīja labas 

zināšanas par Latvijas dabu, kultūru, vēsturi un sportu. 

2014.gadā bērni aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas pasākumā”Bērnu un jauniešu 

žūrija”(10 eksperti). Bibliotēkā tika izveidota pārredzama tabula,kurā tika atzīmētas izlasītās 

grāmatas. Vecāku žūrijā pieteicās tikai viens eksperts,tomēr lasīšanas gaitā atklājās,ka daudzi 

jaunieši vēlējās izlasīt grāmatas no vecāku žūrijas klāsta. 

   Gada laikā bērni ļoti aktīvi piedalījās vairākās bibliotēkā rīkotajās izstādēs : 

 Zīmējumu izstāde,,Mana ģimene” 

 Radošo darbiņu izstāde,,Varavīksne” 

 Zīmējumu un fotogrāfiju izstāde,,Mana vasara” 

 Ziedu kompozīciju izstāde,,Ziedu valdzinājums” 

 Zīmējumu izstāde,,Mana Latvija” 

 

 

 

                   

 

       

 

 

 

 

 

 

Ņukšu bibliotēkas bērni (Samanta Rimša, Beate Poikāne un Artūrs Šroms) ņēma dalību 

LNB konkursā-rakstīja domrakstu ,,Kā atmodināt Saulcerīti?” un  piedalījās karnevāla gājienā 

Rīgā.Tapat arī septembrī Ņukšu bibliotēkas bērni veiksmīgi piedalījās Ludzas novada svētku 

rudens kompozīciju izstādē, ar savu kompozīciju “Ceļojums uz Gaismas pili” ieguva 3.vietu.  

 



 
      

 

Pildas pagasta bibliotēka: 

 “Kas dzīvo grāmatā?” – pasākums pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem. Bērniem 

bija interesanti iepazīties ar dažāda veida grāmatiņām – grāmatiņas ar lodziņiem, skaņu 

grāmatiņas, grāmatiņa ar kino projektoru, grāmatas ar papildināto realitāti, e-grāmatas. Liela 

interese bērniem bija par grāmatiņu Ledus laikmets: kontinentu dreifs. Bērniem bija interesanti 

skatīties un bildēties ar grāmatas varoņiem. Interesi bērnos radīja arī e-grāmatas, bērniem pašiem 

bija izdevība “pašķirstīt” e-grāmatas lapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Margaritai Stārastei – 100” – pasākums pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem. 

Bērni noklausījās pasaku par Zīļuku un stāstu par Zīļuka mammu Margaritu Stārasti. Bērni 

labprāt sāka zīmēt savu pasaku par Zīļuku – zīmēja Zīļuku ar viņa jauniem draugiem, varoņu 

piedzīvojumus un labprāt pastāstīja par uzzīmēto 

 

 

 

 

 



 

Pureņu bibliotēka: 

Pasākumi un radošās darbnīcas tiek rīkoti gandrīz katru mēnesi. Janvārī notika radošā 

darbnīca „Sniegavīrs no filca”, februārī – „Sirsniņsvētki bibliotēkā”, martā – radošā darbnīca 

„Apsveikums kvilinga tehnikā”. Aprīlī – bibliotēku nedēļas ietvaros, tika rīkota „Šausmu nakts 

bibliotēkā”, kur bērniem tika dota iespēja pavadīt nakti bibliotēkā, kā arī iejusties bibliotekāra 

lomā – apkalpojot apmeklētājus. Vasarā rīkotie pasākumi ir veltīti bērniem. Jūnijā – zīmējumu 

konkurss „Zīmējam Jāņuzāles bibliotēkā”, jūlijā – sporta svētki ģimenēm, augustā – tradicionāls 

pasākums sadarbībā ar kaimiņu bibliotēku „Kaimiņu būšana” un radošā darbnīca „Vāze no 

nekā”. Septembrī – radošā darbnīca „Dekors no filca”. Oktobrī muzikāls pasākums „Dzīve kā 

melodija”. Novembrī pasākums veltīts Latvijas proklamēšanas gadadienai „Mana, Tava, Mūsu 

Latvija”. Decembrī tika rīkota radošā darbnīca „Ziemassvētku rotājumi pašu rokām” un „Lielā 

Ziemassvētku balle Pureņos”.  

 

             
                                             Sporta svētki pagasta ģimenēm. 

 

 

Pušmucovas bibliotēka:  

Radošo darbu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti” piedalījās 5 skolēni, 2 skolēni no 6. 

klases brauca uz Rīgu uz jauno LNB ēku  jeb Gaismas pili.  

Piedalījos Grāmatu draugu ķēdē 18.janvārī, pēc tam par jauno Gaismas pili un tās 

pakalpojumiem stāstīju skolēniem.  

Latvijas Republikas proklamēšanas svētku priekšvakarā bija apskatāma LNB ceļojošā 

izstāde ”Zudusī darbīgā Latvija”. Izstāde tika papildināta ar dažādiem vēsturiskiem 

dokumentiem, grāmatām, atklātnēm no bibliotēkā  savāktajiem iedzīvotāju   personīgajiem  

arhīviem  



un Skolas muzeja. Pamatskolas skolēni iepazinās ar datu bāzi  www.letonika.lv un digitālo 

bibliotēku Zudusī Latvija, kuru varēs izmantot savu zināšanu paplašināšanai. Skolēniem tika 

noorganizēta viktorīna par Latvijas un mūsu novada vēsturi. 

Dzejas dienu ietvaros, Pušmucovas pamatskolas skolēni pulcējās pie Aleksandra 

Adamāna pieminekļa Pušmucovas kapos, kur iepazinās ar dzejnieka mūža gājumu un  daiļradi. 

Skolā bija literatūras  izstāde veltīta mūsu novadniekiem – dzejniekiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaļesjes bibliotēka: 

„Māmiņu diena” (Bibliotekāre noorganizēja visām māmiņām, vecmāmiņām nelielu koncertu, 

kurā piedalījās vietējie bērni no apkārtējiem ciemiem. Bērni izgatavoja paši savām rokām 

apsveikuma kartiņas, ko varēja uzdāvināt saviem mīļajiem pēc pasākuma.)  

 
 

„Lieldienas” (Apmeklētājiem tika piedāvāta izrāde veltīta Lieldienu svinībām. Izrādē piedalījās 

gan bērni, gan pieaugušie, kas aizkustināja katra skatītāja sirdi). 

http://www.letonika.lv/


 

 

         
 

 

„Starptautiskā bērnu aizsardzības diena” (Klauns priecēja mazākos un piedalījās dažādos 

konkursos). 

 

        
 

   

 

 
 

 



„Latvija manā sirdī” (Pie mums ciemojās Zilupes mazpulki. Bērni piedalījās Latvijas kartes 

izgatavošanā, viktorīnā par dzimteni. Kopīgi vārījām zupu uz ugunskuru). 

 

   

      
 

 
 

Tas ir tikai pavisam mazs ieskats darbā ar bērniem reģionā. Man ir liels prieks, ka bibliotekāri 

pagastos paliek aizvien atraktīvāki savā darbībā, tāpēc laikam jau viņi arī ir pagastu un ciemu 

dvēseles. 

 

 

Informāciju apkopoja Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe: E. Zirne 


