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Metodiskā  un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz bērniem. 
 

Pagastu un skolu bibliotekāriem tika sniegtas regulāras individuālas 

konsultācijas darba ar bērniem un jauniešiem pilnveidošanai. Bērnu nodaļas  

bibliotekāri piedalījās semināru rīkošanā. Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes 

novadu bibliotēku vadītāju semināros stāstījām par „Bērnu žūrijas ” aktivitātēm 

Ludzā, par bērnu literatūras konferenci „Iztēles spēks: spilgtākie tēli bērnu literatūrā”, 

par lasīšanas veicināšanas programmu „Grāmatu starts”. Informējām novadu 

bibliotekārus par aktualitātēm darbā ar bērniem, LNB aktivitātēm bērniem un 

jauniešiem, dzirdēto konferencēs, semināros. Pagastu bibliotēku vadītāji regulāri 

lūdza bibliotekāri Ilgu Kaupužu dalīties pieredzē  pasākumu organizēšanā.  

 

Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu 

proporcionalitāte, salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu/jauniešu 

literatūras krājumu un lasītāju sastāvu. 

 

           2013.gadā  jaunās grāmatas pirkām vietējos grāmatu veikalos („Sākums A” 

un „Zvaigzne ABC”). Bērnu nodaļa kopumā iegādājās 997  dokumentus ( 547 

grāmatas,  1 CD un 449 seriālizdevumus). Nodaļas krājums  papildinājās galvenokārt 

no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Grāmatu iegādei no pašvaldības naudas iztērēti Ls 

1483.94.  No VKKF kultūras programmas „Bērnu/Jauniešu žūrija”  saņemtas 11  

grāmatas.  No VKKF  projekta „Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadu krājumu 

uzlabošana” - 16 grāmatas. No projekta “European readers club-effective ethnic-

cultural and socio-economic reception and integration of migrant communities into 

the receiving society” (Nr 2011 –1- PL1-GRU06-193232) līdzekļiem  iepirktas 49 

grāmatas par summu Ls 208.99. Bērnu nodaļa saņēma dāvanu karti Ls 20.00 apmērā   

grāmatu iegādei  akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām”. Bibliotēkas lasītāji uzdāvināja 

36 grāmatas.     

            Lai gan pašvaldības iedalītie līdzekļi bija lielāki nekā iepriekšējā gadā, tomēr 

skaitliski grāmatas iepirktas mazāk, jo tās ir  palikušas dārgākas.  

Bērnu nodaļa abonēja 2 avīzes un 34 žurnālus. Periodikas iegādei  iztērēti Ls 

983,84. 

Jaunieguvumi sastāda 4,9% no bērnu nodaļas krājuma. 

No bērnu apkalpošanas nodaļas krājuma  norakstīti 560 iespieddarbi. 
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Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 2013.g. bija 2755 lasītāji (30,5%  bērni 

un 69,5% pieaugušie). Krājuma papildināšanai pieaugušo apkalpošanas nodaļa ir 

tērējusi 66,3 %   no  paredzētās naudas, bet bērnu nodaļa 33,7%. 

 

Iegādāto grāmatu skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu 

 2012.gads 2013.gads 

Grāmatas par pašvaldības 

līdzekļiem 

431 403 

Projekti 19 80 

Dāvinājumi 98 43 

Lasītāju nozaudētās 18 21 

Kopā 566 547 

 

Prese 2013.gadā 

 Bērnu apkalpošanas 

nodaļa 

Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa 

Avīzes(n 2 17 

Žurnāli 34 103 

Kopā 36 120 

% 23,1 76,9 

 

 

Grāmatas 2013. gadā 

 Bērnu apkalpošanas 

nodaļa 

Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa 

Grāmatas par pašvaldības 

līdzekļiem 

403 481 

Projekti 80 280 

Dāvinājumi 43 251 

Lasītāju nozaudētās 21 84 

Kopā 547 1096 

 

 

 



 4 

 

Uzziņu darbs, informācijas pakalpojumi, informācijas prasmju  

un iemaņu attīstīšana. 

 
Informācija par kādu noteiktu tematu visbiežāk ir nepieciešama skolēniem 

mācību procesa apgūšanai, rakstot projekta darbus skolās. 2013. gadā lasītājiem 

sniegtas 321 uzziņas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzziņu skaits ir mazliet 

samazinājies (-33). Vislielākā skolēnu interese ir bijusi par novadu: dzejniekiem, 

sportistiem, pieminekļiem un vēsturi. Lasītāji interesējās arī par atsevišķām tēmām 

ģeogrāfijā, astronomijā, vēsturē, bioloģijā.  

2013.gadā  turpinājām novadpētniecības  tematisko mapju veidošanu. 

Internetu informācijas iegūšanai un mācībām bibliotēkas apmeklētāji 

izmantoja minimāli, galvenokārt, tas tika izmantots brīvā laika pavadīšanai. 

Pirmo klašu skolēnus  iepazīstinājām ar bibliotēkas grāmatu daudzveidību un 

krājuma izkārtojumu bibliotēkā.  

Otro klašu skolēniem  notika bibliotekārās stundas par  enciklopēdijām, kuras 

gaitā bibliotēkas darbinieki rādīja kā tajās praktiski sameklēt vajadzīgo informāciju.  

Turpinājām pēc nepieciešamības, informācijas prasmju un iemaņu attīstīšanu   

tiem bibliotēkas lietotājiem, kuriem bija interese. Mācījām kā atrast, atlasīt, novērtēt 

un izmantot informāciju, jo ne reti skolēnu prasmes rakstot referātus un projektus  ir 

nepietiekamas. Meklēt informāciju elektroniskajā katalogā skolēni tika mācīti 

individuāli. 

 

Bibliotēkas lasītāju interešu izpēte. 

 

           Lasītāju interešu izpēte notika ikdienā runājot ar viņiem. 

            Pirmskolas vecuma bērniem patika krāsainas, interesantas, ar lieliem burtiem 

rakstītas grāmatas. 

            1.-2.klašu meitenēm interesēja grāmatas par princesēm, zēniem vairāk patika 

grāmatas par mašīnām  un tehniku. 

             3.-5.klašu meitenes labprāt lasīja žurnālu „Monster High”. Zēni sajūsminājās 

par nepaklausīgiem puikām („Negantais Niks”). 

            4.-6.klašu zēni ar aizrautību lasīja „Grega dienasgrāmatu”,  meitenes „Nikijas 
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dienasgrāmatu.”  Šajā vecuma grupā lasītājiem  patika Thomasa Brezinas grāmatas 

un šausmu stāstu grāmatas. 

             7.-9.klašu zēni lasa maz. Dažreiz paņēma kādu detektīvu vai piedzīvojumu  

grāmatu (jo tā plānāka, jo labāk). Meitenēm patika lasīt mistiku un jauniešu 

mīlestības romānus. 

             2013. gadā bērnu nodaļā  veikts neliels pētījums bibliotēkas lietotājiem. 

Anketas aizpildīja  24 lietotāji: 13 zēni un 11 meitenes, vecuma grupā no 6 līdz 16 

gadiem. 

             Ļoti iepriecināja tas, ka visi spēja nosaukt savu vislabāko grāmatu. Grāmatu 

autorus gan nosauca tikai divi skolēni.  

              Bibliotēkā patīk: daudz un foršas grāmatas-17, internets-5, spēlēt spēles-2, 

bibliotēkā gaišs-1, laipni, atsaucīgi darbinieki-2, var dabūt daudz grāmatu par 

dažādām tēmām-1, mīkstās rotaļlietas-1. 

               Bibliotēkā nepatīk: maz datoru-1, skaļums-1, žurnāli-2, daudz cilvēku-1, 

plauktu noformējums-2, neinteresantas grāmatas-2, vizuālais noformējums-2, nav 

atbildes- 14 

                 Ko gribētu mainīt, lai bibliotēkā būtu interesanti: vairāk datoru-7, 

interesantas un foršas grāmatas-3, filmu diskus-1,  lai būtu vairāk konkursu-2, lai 

būtu daudz vairāk telpas un varētu paskraidīt-2, jaunas spēles-2, mīkstus un ērtus 

krēslus-2, liftu-1, interjeru-1, lai būtu liels akvārijs-2. 

             Darbs ar bērniem ar īpašām vajadzībām bibliotēkā  nenotiek.  

 

Bibliotēkas sadarbības tīkls, partneri, vērtējums. 
 

Tāpat kā iepriekšējos gados bērnu apkalpošanas nodaļa turpināja sadarboties 

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

pamatskolu, Ludzas mākslas skolu un trijām Ludzas pirmskolas izglītības iestādēm 

“Namiņš”, “Pasaciņa”, “Rūķītis”, rīkojot bērniem lasīšanas veicināšanas pasākumus.   

Kopā ar Ludzas pilsētas ģimnāziju rīkojam kopīgus pasākumus „Bērnu 

žūrijai”.   

Sadarbojāmies arī ar visām Ludzas reģiona pagastu bibliotēkām, izpalīdzot 

gan ar jaunākajām grāmatām, gan ar žurnāliem. Pagastu bibliotekāri labprāt ved 

savus lasītājus ekskursijās uz mūsu bibliotēku. 



 6 

Laba sadarbība mums izveidojusies arī ar Ludzas Tautas nama un Mediju 

centra direktori Valentīnu Razumovsku. Katru gadu bērnu žūrijas dalībnieki saņem 

bezmaksas biļetes uz kino. 

Bibliotēkai ir izveidojusies sadarbība ar Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes 

Piedzimšanas pareizticīgo draudzi, kur  svētdienas skolā mūsu bibliotekāre vada 

literārās lasīšanas stundas.   

Ludzas novada pašvaldības Bērnu un jauniešu vasaras nometņu, radošo 

darbnīcu projektu konkursā sadarbībā ar J.Soikāna Ludzas mākslas skolu  īstenojām 

projektu “Apaļais stūris ir maģisks”. Projekta gaitā tika apgleznota Bērnu nodaļas 

gaiteņa siena. Tajā ir izveidots interaktīvs, daudzfunkcionāls sienas gleznojums, kas 

apvieno sevī estētisko, interaktīvo un kreatīvo funkciju. Sienas gleznojuma 

informatīvajā daļā Bērnu apkalpošanas nodaļas darbinieki izvieto ziņojumus bērniem. 

Sienas gleznojuma autori un realizētāji ir mākslas skolas absolventi. 

Projekta realizācijas laikā notika arī radošās darbnīcas bērniem, kuru gaitā 

tika sarīkoti divi veicināšanas pasākumi un deviņas praktiskās  nodarbības. 

 

 

Ģimenes iesaistīšana lasīšanas veicināšanā. 

 

             Aizvadītajā gadā mēģinājām iesaistīt lasīšanā arī ģimenes. Svētdienās notika 

divi pasākumi vecākiem kopā ar bērniem. Izvēlējāmies pirmskolas izglītības iestādes 

„Pasaciņa”sagatavošanas grupas. Pirmoreiz atnāca 5, bet otro reizi jau 10 ģimeņu 

pārstāvji. Kopīgi tika apspēlētas pasakas, bērni piedalījās konkursos un skatījās 

pasaku „Pelnrušķīte”, kur galvenie varoņi gatavoti no stikla pudelēm. 

            Tāpat vecākus centāmies  iesaistīt Bērnu žūrijas grāmatu lasīšanā. Lielāku 

interesi par to izrādīja mammas. 

              Bērnu nodaļā ir izveidots tematisks plaukts vecākiem, kur novietota 

literatūra par bērnu audzināšanu un brīvā laika pavadīšanas iespējām.  

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes. 
 

2013.gadā bērnu nodaļā notika 71 lasīšanas veicināšanas pasākums:  

pirmskolas vecuma bērniem - 19; jaunāko klašu skolēniem - 42; vidējā skolas vecuma 

bērniem – 6; dažādām vecuma grupām – 4. 
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Ieskats dažos pasākumos:  

„Kukainīši”- Bērni-kukainīši devās grūtajā un piedzīvojumu pilnajā 

ceļojumā, lai atbrīvotu savu pļaviņu no ļaunā zirnekļa. 

„Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa”- Pasākumā tika noskaidrots, 

kas ir pasaka,  un arī paši skolēni mēģināja sacerēt un nospēlēt pasakas. 

„Bērnu žūrija-2012” – Noslēguma pasākums notika uz Pauguļu ezera aukstā 

un vējainā ziemas dienā 1.-4.klašu ekspertiem. Viņi ar autobusu tika aizvesti uz 

skaisto, mežu iekļauto ezeru, kur pie lielā ugunskura bērnus gaidīja Līzelote, Koko un 

Zaķis ar karstu tēju un pankūkām. Bērni iepazinās ar žūrijas grāmatām uzvarētājām, 

spēlēja spēles un skrēja stafeti. 

„Cipari un skaitļi”- Pasākums sešgadīgiem bērniem. Runājām par ciparu un 

skaitļu nozīmi cilēka dzīvē, minējām mīklas, spēlētas pirkstiņu spēles, inscenējām 

ludziņa par lāčiem un skatītas multfilmas.                                                                                                                    

„Cieni sevi un citus internetā”- Pasākums, kurā ar leļļu  (Sarkangalvītes, 

Vilka, Karlsona u. c.) palīdzību sniegta informācija par drošību internetā. 

 „Manas bērnības grāmatas”- Divi pasākumi bibliotēkas nedēļas ietvaros, 

kuros piedalījās Ludzas novada domes deputāti. Visi kopā dalījās atmiņās un 

iespaidos par savām mīļākajām bērnības grāmatām un par lasīšanas nozīmi katra 

cilvēka dzīvē.  

„Pārsteiguma ballīte Hūbertam”- Pasākums Ludzas novada 12. grāmatu 

svētku ietvaros. Pirmskolas izglītības iestādē bērni klausījās Aleksandra Rozēna 

grāmatas „Pārsteiguma ballīte Hūbertam” literāro lasījumu, bet vēlāk izbaudīja ballīti, 

kurā bija gan jautrās spēles, gan loterija.   

„Nāc mežā ciemoties” – Putnu balsīm pieskandinātajā „pasaku mežā” bērni 

uzzināja par meža un tā iemītnieku dzīvi četros gadalaikos. 

„Mācies par Eiropas Savienību”- Īss ieskats ES vēsturē, spēle ar ES valstu 

karodziņiem un literārā viktorīna par ES valstu bērnu rakstnieku darbiem. 

„Balti tīri sniegavīri” - Bērnus sagaidīja galvenais sniegavīrs savā sniegavīru 

skolā, kur bērni minēja burtus un vārdus, skatījās multfilmas, klausījās jauko dziesmu 

„Sniegavīrs”. Visiem patika spēle „Sniega piku ātri veļam, visi sniegavīru ceļam”. Uz 

atvadām tika salipināts sniegavīrs no papīra,  uz kura katrs pašākuma dalībnieks 

atstāja savu buču- sārtās lūpiņas.  
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Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

 

             Trīs nodaļas darbinieki ieguva apliecinājumu par  tiešsaites mācību semināru 

cikla „Virtuālā stunda bibliotekāriem apguvi”,  publisko bibliotēku attīstības projekta 

„Trešais tēva dēls”un projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” 

ietvaros. 

             Visi bibliotekāri piedalījās Leonardo da Vinči partnerības projekta „How 

museums, Galleries, Libraries and Archives contribute to lifelong learning.”(2011-1-

LV1-LEO 04-02149 1) aktivitātēs. 

            Bibliotekāri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Valmieras integrēto 

un Šauļu (Lietuva) bibliotēkām.   

 

Problēmas bibliotēkas darbā ar bērniem, to iespējamie risināšanas ceļi. 

 

Pati lielākā problēma ir un paliek datoratkarība. Cenšamies bērniem stāstīt, kā 

dators ietekmē viņu dzīvi un veselību. Bibliotēka pagājušā gadā iegādājās galda 

spēles: cirks, šahs, dambrete un riču-raču, lai bērni varētu lietderīgi pavadīt savu 

laiku, attīstīt domāšanu.  

Liela problēma arī ir tā, ka bērni negrib lasīt. Ar dažādu lasīšanas veicināšanas 

pasākumu palīdzību mēģinam bērnus mačīt lasīt grāmatas.   

Trūkst metodiskās literatūras darbā ar bērniem, arī semināri atbildīgajiem par 

darbu ar bērniem būtu vajadzīgi vizmaz reizi gadā. 

  

 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas bērnu  

apkalpošanas nodaļas vadītāja                                  E.Bricika 
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„Bērnu žūrija-2012” 
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Pasākums kopā ar ģimeni 

 

 

 

 

 
 

„Balti tīri sniegavīri” 
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„Viens pa ceļu gāju” 

 

 

 

 

 
 

„Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa” 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

 
 

 

„Mācies par Eiropas Savienību” 

 

 

 

 

 

 
 

„Manas bērnības grāmatas” 
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„Cieni sevi un citus internetā” 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pasakas „Pelnrušķīte” neparastie varoņi 
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Gaidot datoru 

 

 

 

 

 
 

Top sienas gleznojums 

 

 

 

 

 


