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Darba raksturojums bērnu nodaļā, metodiskā  un konsultatīvā darba organizācija 

 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apakpošanas nodaļa galvenokārt apkalpo 

bērnus vecumā līdz 16 gadiem. Bez tā nodaļas pakalpojumus izmanto arī vidusskolēni, 

studenti, skolotāji, pensionāri.  

2014. gadā ir samazinājušies Nodaļas galvenie rādītāji. Tas ir skaidrojams ar 

iedzīvotāju skaita kritumu un bērnu mazu dzimstību. 

Bērnu apkalopšanas nodaļa apkalpo lietotājus 6 dienas nedēļā, darba dienās no 11:00 

līdz 18:00, sestdienās 9:00 līdz 16:00.  

Bibliotēkas apmkelētāju vidū turpina pasātāvēt  problēma, ka bērni labāk izmanto 

datorus, nevis lasa grāmatas.  Lai radīt bērnos interesi par grāmatu organizējam lasīšanas 

veicināšanas pasākumus, izvedam individuālās pārrunas.   

Visaktīvākie bibliotēkas apmeklētāji ir 1.-4. klašu skolēni. Viņi labprāt darbojas 

bibliotēkā iestudējot ludziņas ar roku leļļu palīdzību un pēc tam rāda tās bibliotekāriem un 

citiem apmeklētājiem.  

Sākot ar 5. klasi lasītāju skaits samazinās. Analizējot iemeslus, secinājām, ka sākot ar 

5.klasi bērniem nav obligātās lietratūras sarakstu, viņiem parādās dažādas citas intereses, skolā 

palielinas slodze. Ir jāmeklā ceļi, lai produktīvi strādāt ar bibliotēkas apmeklētājiem- 

pusaudžiem.     

Kalendārā gada beigās sveicam leitotājus, kuri ir izlasījuši visvairāk grāmatu gada 

garumā. Bērns saņem diplomu un nelielu dāvaniņu.  

Bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki piedalās Ludzas, Ciblas, Kārsavas 

un Zilupes novadu bibliotekāru semināros, kuros  stāsta par aktualitātēm darbā ar bērniem un 

jauniešiem, informē par dzirdēto LNB rīkotajos semināros un konferencēs, rīko radošās 

darbnīcas sniedzot praktiskus padomus bērnu pasākumu organizēšanā. Piemēram:    2014. gada 

noslēguma seminārā   Ilga Kaupuža radošās darbnīcas „Ziemassvētku brīnums” ietvaros rādīja 

kā no parastā mandarina izveidot jautru Ziemassvētku Rūķīti - nodarbība, ar kuras palīdzību 

var atdzīvināt stāstu par  atbilstošā temata grāmatu lasīšanu.  
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Pagastu un skolu bibliotekāriem tika sniegtas regulāras individuālas konsultācijas darba 

pilnveidošanai ar bērniem un jauniešiem. 

 

Bibliotēkas krājuma veidošana un papaildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu literatūras krājumu un lasītāju sastāvu 

 

          2014.gadā bērnu nodaļa jaunās grāmatas iegādājās vietējos grāmatu veikalos („Sākums 

A” un „Zvaigzne ABC”). Regulāri tiek pārskatītas izdevniecību mājas lapas un sastādīti 

saraksti grāmatu krājuma piekomplektēšanai, kas tālāk tiek nodoti grāmatnīcu darbiniecēm. 

Tika iepirkti gandrīz visi Latvijas lielāko izdevniecību izdevumi bērniem un jauniešiem.   

          Kopumā tika iegādāti 926  dokumenti (493 grāmatas,  1 CD un 432 seriālizdevumus). 

Nodaļas krājums  papildinājās galvenokārt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Grāmatu iegādei 

no pašvaldības naudas iztērēti € 2580.25.  No VKKF kultūras programmas „Bērnu/Jauniešu 

žūrija”  saņemtas 14 grāmatas. Bērnu nodaļa saņēma dāvanu karti € 20.00 apmērā   grāmatu 

iegādei  akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām”. Bibliotēkas lasītāji uzdāvināja 48 grāmatas.   

   

Iegādāto grāmatu eksemplāru skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

 2013.gads 2014.gads 

Grāmatas par pašvaldības 

līdzekļiem 

403 422 

Projekti 80 14 

Dāvinājumi 43 48 

Nozaudēto vietā 21 10 

Kopā 547 494 

 

Pašvaldība katru gadu grāmatu iegādei iedala lielākus līdzekļus, bet arī grāmatu cenas 

ar katru gadu pieaug. 
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Bērnu nodaļa abonēja 2 avīzes un 38 žurnālus. Periodikas iegādei  iztērēti €  1618.87. 

Jaunieguvumi sastāda 4,4% no bērnu nodaļas krājuma. 

No bērnu apkalpošanas nodaļas krājuma  norakstīti 524 iespieddarbi. 

Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 2014.g. bija 2786 lasītāji ( 29,9 % bērni un 70,1% 

pieaugušie). Krājuma papildināšanai pieaugušo apkalpošanas nodaļa ir tērējusi  59.9 % no  

paredzētās naudas, bet bērnu nodaļa 40.1%. 

Bērnu nodaļas krājumā ir 20839 eksemplāri, krājuma apgrozība 0,9.  

 

                                               Prese 2014.gadā 

 Bērnu apkalpošanas 

nodaļa 

Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa 

Avīzes 2 15 

Žurnāli 38 75 

Kopā 40 90 

% 30.8 69.2 

 

 

                                                     Grāmatas 2014. gadā 

 Bērnu apkalpošanas 

nodaļa 

Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa 

Grāmatas par pašvaldības 

līdzekļiem 

422 553 

Projekti 14 0 

Dāvinājumi 48 381 

Lasītāju nozaudētās 10 0 

Kopā 494 934 

 

 

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju  

un iemaņu attīstīšana 

 

  2014. gadā lasītājiem sniegtas 250 uzziņas. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bērnu 

pieprasījumi kļuva sarežģītāki. Tāpat kā agrāk lasītājus visvairāk  interesēja informācija par 

mūsu novadu, par valsts kultūras pieminekļiem un atsevišķiem cilvēkiem. 

Lai iepazīstināt dažādu vecumu bērnu grupas ar bibliotēkas pakalpojumu klāstu, tiek 

rīkotas katram vecumam atbibltošas bibliotekārās stundas. Pirmo klašu skolēni tika 
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iepazīstināti ar grāmatu daudzveidību un krājuma izkārtojumu bibliotēkā. 2.-4. klašu bērniem 

notika jauno grāmatu apskati. 5.-9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar žurnālu daudzveidību 

lasītavā.  

Informāciju meklēšanas iemaņas  elektroniskajos katalogos un dažādās datu bāzēs 

bibliotēkas apmeklētājus apmācījām individuāli. Projekta „EUROPE DIRECT 

Austrumlatgalē” ietvaros notika divi pasākumi vecāko klašu skolēniem, kuru gaitā viņi tika 

iepazīstināti ar internet vietnēm, kurās var meklēt informāciju par dažādiem Eiropas Savienības 

darbības aspektiem, kā arī ar informācijas meklēšanas iespējām Ludzas un Latvijas Nacionālās 

bibliotēku elektroniskajos katalogos.  

 

                  

 

Sadarbība ar dažādām ietādēm palīdz pasākumus bērniem padarīt interesantākus un 

daudzveidīgākus. Ši pašā pasākums ietvaros Ludzas novada pašvaldības Attīstības un 

nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja  Ilona Igovena iepazīstināja skolniekus ar tiem 

projektiem, kuri jau ir īstenoti Ludzas pilsētā un novadā pateicoties Eiropas savienības 

programmu atbalstam. Tāpat viņa pastāstīja arī par projektu izstrādāšanas, iesniegšanas un 

uzraudzības procedūrām.  

EUROPE DIRECT informācijas centra Austrumlatgalē vadītāja Inta Rimšāne un 

vadītājas asistente Madara Ļaksa  pastāstīja par tām iespējām, kuras var  izmantot gan 

skolnieki, gan studējošā jaunatne iesaistoties dažādās ES piedāvātajās aktivitātēs.  

 

Pasākumi dažādām vecuma grupām: pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem, jaunākā un 

vidējā skolas vecuma bērniem, pusaudžiem. 

 

2014. gadā bērnu apkalpošanas  nodaļā notika 80 lasīšanas veicināšanas pasākumi:  

pirmskolas vecuma bērniem – 13, jaunāko klašu skolēniem – 39, vidējā skolas vecuma bērniem 

– 16, jauniešiem – 4,  dažādām vecuma grupām – 8.  

Interesantākie pasākumi: 
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„Rotaļlietu stāsts”- Divgadīgie un trīsgadīgie bērni iepazinās ar neparastām 

rotaļlietām, kuras dzīvo bibliotēkā. Katrai no tām bija savs stāsts. Lielajam, garajam pūķim 

patika baidīt bērnus, labsirdīgajam Vinnijam Pūkam patika rotaļāties un cienāt visus ar 

saldumiem. Pat lietussargs gribēja priecāties kopā ar bērniem, kad nolija lietutiņš... Pasākuma 

galvenā doma bija pastāstīt bērniem  katras rotaļlietas dzīvesstāstu. 

“Ciemos pie Vinnija Pūka”- Tā kā pie mums ir Vinnija Pūka mājiņa ar tās 

iemītniekiem un ļoti daudz skaistu grāmatu par Vinniju Pūku, tad četrgadīgie bērni tika aicināti 

iepazīties ar Vinnija Pūka dzīvi. Ieradies bija arī pats Vinnijs Pūks, kurš kopā ar bērniem 

dziedāja, dejoja un spēlēja lāču spēles. Bērni tika cienāti ar Vinnija Pūka našķiem-medu un 

saldumiem. 

           „Bērnu žūrijas -2013” noslēguma pasākums  1.-4. klasēm notika Ludzas mūzikas 

pamatskolā. Tika aicināti bērnu žūrijas eksperti un ciemiņi (apmēram 150 cilvēki). Skolas 

audzēkņi visiem parādīja skaisto muzikālo lugu “Sniega karaliene". Apsveikt bērnus ieradās 

grāmatu varoņi lācēns Duglass un zaķēns Hūberts, kuri bērniem atnesa milzīgu torti. Bērnu 

žūrijas eksperti dāvanā saņēma biļeti uz filmu “Ledus sirds”.  

„Informēts un vesels”- Pasākums  bibliotēkas nedēļas ietvaros. Ludzas 2. vsk. 3 klases 

skolēni iepazinās ar 10 klases jaunieti- svarcēlāju Ēriku Silovu. Viņš pastāstīja par savu nostāju 

par veselīgu dzīves veidu. Tika noskaidrots, kas ir veselīgs un neveselīgs dzīves veids. No A. 

Lindgrēnas grāmatas “Lennenbergas Emīla piedzīvojumi” un M. Tvena grāmatas “Toma 

Sojera piedzīvojumi” tika lasīti fragmenti par dzeršanu un smēķēšanu. Visi nāca pie 

secinājuma, ka būt veselam un neatkarīgam no kaitīgiem ieradumiem dzīvot ir daudz labāk. 

„Mans mazais ceļojums pa Ludzu”- Kopā ar lācēnu Duglasu 2 b. klases audzēkņi 

ceļoja pa Ludzas ievērojamākajām vietām un centās ar saviem apkampieniem apmīļot dzimto 

pilsētu. Katrā pieturas punktā bērniem tika stāstīta šā objekta neliela vēsture. Mājasdarbā 

bērniem pašiem bija jāsacer apraksta par redzēto un dzirdēto. 

“Neparastie pasaku varoņi”- Radošā vasaras nometne 1.-2.klasēm, kur bērni 

noskaidroja kādi ir neparasti grāmatu varoņi. Tika iepazīstināti ar jau sacerētajām pasakām: 

J.Ankravs “Desas piedzīvojumi”, M.Putniņš “Mežonīgie pīrāgi”, H.K.Andersena un 

M.Cielēnas pasakām. Radošajā darbnīcā bērni veidoja no dakšām un karotēm savu varoni un 

kopā sacerēja jautru pasaku par šo priekšmetu piedzīvojumiem. 

            „Ceļojums šausmu autobusā” – “Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums 5.-7. klasēm 

notika skolā. 17 eksperti devās ceļojumā “šausmu autobusā”. Ceļojums izdevās ļoti jautrs, jo 

pārbaudījumi pusaudžiem bija interesanti. Eksperti rāpoja caur melnu tuneli, apzīmēja baltos 

spoku balonus, “ēda raganu smadzenes un acis, dzēra zirnekļu dziru, veidoja mūmijas“ un 
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piedalījās dažādos konkursos un spēlēs. Maršruta pieturas punktā nevienam negribējās kāpt ārā 

un doties mājās.   

UNESCO nedēļas ietvaros sadarbībā  ar Ludzas Novadpētniecības muzeju Ludzas 

vakaraskolas audzēkņiem noritēja interesants pasākums “Skots nu šapa iz Ludzu”. Muzeja 

darbinieki atnāca uz bibliotēku ar dažādiem rekvizītiem, kurus salika skapī. Izņemot 

priekšmetus no skapja bibliotēkas un muzeja darbinieki stāstīja bērniem par dažādiem vēstures 

un kultūras notikumiem sasaistot tos ar Ludzas vēstures notikumiem, novada cilvēkiem: 

Baltijas ceļu, Dainu skapi, Sibīrijas izsūtijumā rakstītās vēstules, Dainu skapi u.c. 

                

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri attiecībā uz šīm mērķgrupām. 

Sadarbības vērtējums 

 

Aktivitāšu un pasākumu organizēšanā Bērnu apkalpošanas nodaļa turpināja sadarboties 

ar Ludzas pilsētas ģimnāziju, Ludzas pilsētas 2.vidusskolu, Ludzas vakara vidusskolu,  Ludzas 

mūzikas pamatskolu, Ludzas mākslas skolu un trijām Ludzas pirmskolas izglītības iestādēm 

“Namiņš”, “Pasaciņa”, “Rūķītis”; Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo 

draudzi, kur  svētdienas skolā mūsu bibliotekāre vadīja literārās lasīšanas stundas; turpinājām 

sadrbību ar  Ludzas un Rēzeknes Māmiņu klubiem, Ludzas Novadpētniecības muzeju. Jauna 

pieredze ir bijusi sadarbība ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, kur  tika 

rīkots pasākums bērniem un viņu vecākiem par pasakām. 

 

Veiksmīgākā lasīšanas veicināšanas aktivitāte 

 

Kā veiksmīgāko gada pasākumu var nosaukt 1. septembra svētku pasākumu   „Citāds 

1.septembris”. Nosvinēt 1.septembri kopā ar pasaku varoņiem Buratīno, Malvīni, Karlsonu, 

Vinniju Pūku, Pepiju, Mazo Raganiņu un Pekausīti uz Ludzas Tautas namu  tika aicināti  

Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ludzas 2.vidusskolas un Ludzas mūzikas pamatskolas 1.-4.klašu 

bērni.  Bibliotēkas darbiniekiem  tā bija unikāla pieredze pasākuma organizēšanā lielajam 
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apmeklētāju skaitam. Par pasākumu tika saņemtas visai pozitīvas atsauksmes no bērnu 

vecākiem, kuri arī piedalījās tā gaitā.   „Citāds 1.septembris” tapa Ludzas pilsētas galvenās 

bibliotēkas projekta „Zinību diena, jeb citāds 1.septembris” ietvaros (Ludzas novada mazo 

kultūras projektu konkurss). 

  

Bibliotēkas darbinieku tālākizglītības vētējums specializācijā. Vajadzības. 

  

 2014. gadā apmācības, kuras bija veltītas darbam ar bērniem bibliotēkas Bērnu 

apakpošanas nodaļas darbinieki neapmeklēja. Darbinieki piedalījās konferencē “Pasaule bilžu 

grāmatā”, Rīgas bilžu grāmatu kvadriennāles “Attēlu stāsts” apbalvošanas ceremonijā,  

Latgales reģiona konferencē “Lasītprasmes veicināšana Eiropā un Latvijā”, kā arī Jauno 

speciālistu konferencē 4CanGurus, kuras ietvaros Preiļu bibliotēkas darbiniece Vilhelmīne 

Jakimova rīkoja lekciju-darbnīcu „Bērnu atraisīšana un iesaistīšana bibliotēkas aktivitātēs”. 

Bērnu apklapošanas nodaļas darbinieki uzskata , ka ir nepieciešamība pēc radošajām 

darbnīcām ar pieredzes apmaiņu starp bērnu bibliotēku darbiniekiem-praktiķiem. 

  

Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem, to iespējamie risināšanas ceļi. 

 

             Pati lielākā problēma ir datoratkarība. Šos bērnus cenšamies iepazīstināt ar stāstiem no 

dzīves un grāmatām, cik datoratkarība  slikti ietekmē viņu dzīvi un veselību, mēģinam 

ieinteresēt ar galda spēlēm.   

          

  Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bērnu  

apkalpošanas nodaļas vadītāja                                  E.Bricika 
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                                                “ Lieldienas gaidot” 
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                                        “Zinību diena, jeb citāds 1.septembris” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   “Skots nu šapa iz Ludzu” 

 

 

 



 12 

 
 

 

                                                         “Jauniešu žūrija-2013” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Bērnu žūrija-2013” 


