Darbs ar bērniem un
jauniešiem
Ludzas reģionā
2015

Ludza, 2016

Atskaites gadā novados darbojās 28 publiskās bibliotēkas un 20 skolu bibliotēkas:
-

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, kā reģiona galvenā bibliotēka,

-

pilsētu bibliotēkas – Kārsavas (ar ārējās izsniegšanas punktu Bozovas ciemā) un
Zilupes pilsētas bibliotēka, abas kā novadu centrālās bibliotēkas.

-

25 pagastu bibliotēkas (Ciblas novada Ciblas pagasta bibliotēka ir sava novada
kordinējošā bibliotēka).

-

20 skolu bibliotēkas, no kurām: koledžas bibliotēka, ģimnāzijas bibliotēka, Rēzeknes
tehnikuma mācību vietas Zilupe bibliotēka, speciālā internātskolas bibliotēka, vakara
vidusskolas bibliotēka, 2 mūzikas pamatskolas bibliotēka, 5 vidusskolas bibliotēkas, 8
pamatskolu bibliotēkas.

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. 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.
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 vecumu grupām daudzveidīgs, attīstību veicinošs. Krājumu veidojot, bibliotekāri vadās pēc lietotāju
pieprasījuma, analizējot bērnu intereses un vajadzības. Līdumnieku bibliotēkas vadītāja saka:
“Veidojot bērnu un jauniešu krājumu, vados pēc pieprasījuma, sevišķi skolēniem iepērkot
ieteicamo literatūru ,kas nepieciešama apgūstot mācību priekšmetus. Tiek pētītas lasītāju
intereses. Vadoties pēc tām, iegādājos grāmatas. Prioritāte ir dažādu nozaru enciklopēdijām,
rokasgrāmatām, spēļu grāmatām u. c.”
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Kārsavas pilsētas bibliotēkas vadītāja: “Komplektējot krājumu, vadāmies pēc lasītāju
pieprasījuma, izdevniecību piedāvājuma un finansiālām iespējām. Lūkojam lai literatūras iegāde
būtu sabalansēta”
Atskaites gadā bērnu grāmatu fonds galvenokārt papildinājās no pašvaldību budžeta
piešķirtajiem līdzekļiem.
Jaunieguvumi bērniem
Novadi
Ludzas

2013.g
669

2014.g.
767

2015.g.
697

Dinamika(+/)
-

Ciblas

200

210

149

-

Kārsavas

113

115

165

+

Zilupes

186

147

180

-

1168

1239

1191

-48

Kopā:

Pēc tabulas varam redzēt, ka jaunieguvumi bērniem ir samazinājušies Ludzas novadā (70) un Ciblas novadā (-61), bet pieaugošā tendence bija Kārsavas (+50) un Zilupes novados
(+33). Kopvērtējumā ir samazinājies jaunieguvumu skaits par 48 vienībām. Ludzas novada
mīnuszīmi var izskaidrot ar to, ka 2014. gadā bija iespēja veikt grozījumus budžētā samazinot
izdevumus pozīcijā “Pārējie sakaru pakalpojumi” un palielinot izdevumus pozīcijā “Bibliotēku
fondi”. Atskaites gadā šāda iespēja vairs neradās.
Bibliotēku darba viens no kvalitātes kritērijiem ir darba rādītāji – lietotāju skaits,
izsniegums un apmeklējamība.
Jaunieguvumi bibliotēkās
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Bibliotēku krājumi kopā un no tiem krājumi bērniem
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Ludzas reģionā uz 2016. gada 1.janvāri bija reģistrēti 3920 bērni un jaunieši, 2015. gada
1.janvārī – 3935, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 15 bērnu un jauniešu mazāk:
Bērnu un jauniešu skaits novados
Novadi

01.01.2015.

001.01.2016

(+/-)

Ludzas

2076

2067

-9

Ciblas

415

415

0

Kārsavas

932

929

-3

Zilupes

512

509

-3

Pēc tabulas var secināt, ka divu gadu griezumā situācija bērnu un jauniešu skaita ziņā ļoti
nemainās, bet tas ir pēc datiem, kuri ņemti no statistikas pārvaldes, bet patiesā situācija ir noteikti
savādāka, jo daudzi deklarētie iedzīvotāji nemaz nedzīvo reģionā, vai tieši otrādi dzīvo un
nedeklarējas.
Atskaites gadā Ludzas reģiona katrā pagastā, ciemā darbojās gan publiskās, gan skolu
bibliotēkas, kur jebkurš interesents varēja iegūt sev interesējošo informāciju, lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, mācīties, satikties ar domubiedriem, vai vienkārši atpūsties no ikdienas rūpēm.

4

Bibliotēku pakalpojumu pieejamības aptvērums
Lasītāju skaits

Bērnu skaits

Aptvērums %

Ludzas

1335

2067

64

Ciblas

306

415

73

Kārsavas

508

929

54

Zilupes

387

509

76

2536

3920

64

Novadi

Kopā

Katras bibliotēkas veiksmīgo, vai mazāk veiksmīgo darbošanos nosaka galvenie darba
rādītāji: lasītāju skaits, izsniegumu skaits un bibliotēkas apmeklētība.
Darba rādītāji reģiona bibliotēkās
2013.gads

2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

Lietotāju skaits

2836

2669

2536

-

Izsniegums

58127

53573

51768

-

Apmeklējumu skaits

60015

56120

52253

-

Par nožēlu jākonstatē, ka visi rādītāji reģionā (28 bibliotēkas) ir ar mīnus zīmi: lietotāju
skaits salīdzinājumā ar 2014.gadu ir samazinājies par 133, izsniegums samazinājies par 1605
vienībām, apmeklējumu skaits par 3867.
Darba rādītāji Ludzas novada bibliotēkās

Lietotāju skaits

1460

1381

1335

Dinamika
(+/-)
-

Izsniegums

26352

24909

23466

-

Apmeklējumu skaits

25407

24945

22456

-

2013.gads

2014.gads

2015.gads
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Ludzas novadā (11 bibliotēkas) mazo lietotāju skaits salīdzinot ar 2014. gadu
samazinājies par 46 cilvēkiem, izsniegumu skaits par 1443 vienībām, apmeklējumu skaits –
2489.
Darba rādītāji Ciblas novada bibliotēkās

Lietotāju skaits

335

332

306

Kopējā dinamika
(+/-)
-

Izsniegums

4692

4248

3264

-

Apmeklējumu skaits

8113

6424

6566

+

2013.gads

2014.gads

2015.gads

Arī Ciblas novada bibliotēkās (6) salīdzinājumā ar 2014. gadu ir samazinājies lietotāju
skaits par 26 cilvēkiem, izsniegumu skaits par 984 vienībām, bet toties apmeklējumu skaits ir
pieaudzis par 142 apmeklējumiem. Felicianovas pagasta bibliotēkas vadītāja saka: “Lasošo
bērnu skaitam ir tendence samazināties, jo pieaug informācijas tehnoloģiju loma informācijas
izguvē. Bērnu prasmes sociālajos saziņas tīklos, prasmes atrast internetā nepieciešamo
informāciju ir labas.”
Darba rādītāji Kārsavas novada bibliotēkās
2013.gads

2014.gads

2015.gads

535

508

Dinamika
(+/-)
-

Lietotāju skaits

555

Izsniegums

13322

13059

14230

+

Apmeklējumu skaits

15373

14179

13443

-

Kārsavas novada bibliotēkās (7) lietotāju skaits samazinājies par 27 cilvēkiem,
izsniegums ir pieaudzis par 1171 vienību (pateicoties Kārsavas pilsētas bibliotēkas Bērnu
literatūras apkalpošanas nodaļai), apmeklējumu skaits ir samazinājies par 736 apmeklējumiem.
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Darba rādītāji Zilupes novada bibliotēkās
2014.gads

2015.gads

Dinamika (+/-)

486

421

387

-

Izsniegums

13761

11357

10808

-

Apmeklējumu skaits

11122

10572

9788

-

2013.gads
Lietotāju skaits

Zilupes novada bibliotēkās (4) lietotāju skaits samazinājies par 34 cilvēkiem, izsniegumu
skaits par 549, bet apmeklējumu skaits par 784. Zilupes pilsētas bibliotēkas vadītāja stāsta: “Šis
ir laikmets, kurā lielākā daļa cilvēku grāmatu plauktu izmanto jauno tehnoloģiju brīnumu
novietošanai, nevis grāmatu kaudžu turēšanai. Tāpēc nav noslēpums, ka jaunieši un bērni
modernajā pasaulē lasīšanai paši nepievēršas. Labprātāk viņi izvēlas talkā ņemt vieglākus un
mūsdienīgākus līdzekļus – tehnoloģijas un internetu.Iemesli, kādēļ bērni un jaunieši rokās
grāmatas vairs tik bieži vai vispār nepaņem, var būt dažādi. Pirmais, kas nāk prātā, ir jau
iepriekš minētā tehnoloģiju straujā attīstība, bet iespējams, ka tā visa pamatā slēpjas
psiholoģiska rakstura problēmas. Pēdējo gadu laikā datoru popularitāte ir augstāka ne kā
grāmatām. Mūsu bibliotēkā bērni datorus izmanto, lai noskatītos sev tīkamas multfilmas, kuras
mājās nevar redzēt TV. Nereti bērni nāk nelielos pulciņos un kopīgi jautrā atmosfērā pavada
laiku. Vecākie bērni ar datora palīdzību gatavo referātus, printē materiālus mācībām un citas
sev noderīgas lietas.”
2015. gadā maziem lasītājiem tika sniegtas 1210 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.
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Ieskats bērnu stūrīšu noformējumos:
Blontu pagasta bibliotēkā

Ciblas pagasta bibliotēka

Felicianovas pagasta bibliotēka
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Istras pagasta bibliotēka

Kārsavas pilsētas bibliotēka
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Kārsavas pilsētas galvenās bibliotēkas vadītāja saka: “Telpu noformējums tiek mainīts
vairākas reizes gadā, atbilstoši gadalaikam. Rotājumus veidojam gan paši bibliotekāri, gan
piepalīdz bērni. Kopējā darbā labāk veicas, rodas jaunas idejas, atklājas pat pašiem vēl
nezināmi talanti.”
Lauderu pagasta bibliotēka

Rundēnu pagasta bibliotēka

Līdumnieku pagasta bibliotēka

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka

Vislielākie sadarbības partneri bibliotēkām darbam ar bērniem joprojām bija viņu vecāki,
kuri veda mazos lasītājus uz bibliotēku, bērnudārzi, ar kuriem bija visciešākā sadarbība, jo
bērnudārzu kontingents ir pats atsaucīgākais un labvēlīgi noskaņotais pret grāmatām, lasīšanu,
stātīšanu u.t.t.. Ir pat gadījušies tādi kuriozi, kad paciemojoties bibliotēkā ar bērnudārza grupiņu,
bērns vēlāk piespiedu kārtā veda uz bibliotēku savus vecākus. Vēl viens ļoti nozīmīgs sadarbības
partneris bija skolas. Patīkami apzināties, ka publiskās bibliotēkas un skolu bibliotēkas kļūst savā
darbībā aizvien vienotākas.
10

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:
Liels atbalsts bija, nu jau par tradīciju kļuvušai, bērnu lasīšanas veicināšanas
mērķprogrammai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” - aizvadītajā gadā šajā mērķprogrammā
piedalījās 9 publiskās bibliotēkas un 2 skolu bibliotēkas. Pēc bibliotekāru teiktā jāsecina, ka šī
programma bērnu vidū joprojām ir populāra. Kaut arī ar nožēlu bibliotekāri atzīst, ka kļust
aizvien smagāk tajā piedalīties, jo ar grāmatu iegādēm brīžiem nav skaidrības, vai arī ir jāparedz
finansiālie līdzekļi projekta grāmatu iegādei.

Arī par ekspertu godaprātu dažas bibliotēku
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vadītājas izsakās ne visai pozitīvi, jo gadās, ka piesakās dalībai programmā, bet līdz galam
neiztur pārbaudījumu un līdz finiša taisnei tiek pavisam nedaudzie.
Ļoti liels un svarīgs darbs bija veikts lasīšanas veicināšanas programmā “Grāmatu
stars” (piedalījās viena bibliotēka: Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļa). Tas bija
neatsverams prieks mazajiem ķiparie un viņu vecākiem, jo tas tiešām motivēja lasīšanai un
bibliotēkas apmeklējumiem. Mazie trīsgadnieki saņemtās grāmatas, somu un pūčulēnu nesa
mājās kā lielāko relikviju.
Jāsaka, ka ļoti lielu ažiotāžu un atsaucību guva pagājušajā gadā organizētais “Grega
festivāls”. Jāatzīst, ka šī grāmata jau vairākus gadus bija līdere konkursā “Lielā lasītāju balva”,
kuru rīkoja Lauku bibliotēku atbalsta biedrība.
Festivāla konkurss noritēja divās kārtās: vietējais konkurss un fināls. Lai piedalītos
vietējā konkursā un, tad dotos uz Rīgu, komandām, kuras bija pieteikušās bija jāsagatavo plakāti
ar komiksu, jāizstrādā zinātnisks darbs, jāuzraksta darba anotācija, tā jāpārtulko arī angļu valodā.
Konkursa žūrija izvērtēja darbus un labākās komandas tika godalgotas ar braucienu uz
Gaismas pili, kur tikās ar populārās grāmatas autoru Dž. Kinniju. No Ludzas reģiona uz LNB
brauca četras komandas: Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa,
Ludzas Mūzikas skola, Ludzas pilsētas ģimnāzija un Ņukšu pagasta bibliotēka.
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Kultūras informācijas sistēmu centrs un informāciju tehnoloģiju uzņēmums SIA „Tieto
Latvia” aprīlī bibliotēkām rīkoja konkursu „BIS Alise e katalogs tavā kabatā”. Konkursa mērķis
– rosināt vairāk izmantot bibliotēkas e-kataloga mobilo versiju savos telefonos. Trijām
bibliotēkām, kuras uzvarēja šajā konkursā, balvā SIA „Tieto Latvia” dāvināja iPad Air
planšetdatorus. No Ludzas reģiona piedalījās dievas bibliotēkas: Ludzas pilsētas galvenā
bibliotēka un Ludzas pilsētas ģimnāzijas bibliotēka.



Zilupes pilsētas bibliotēka

“18. maijā pirms eksāmenu laika, pēc skolotājas lūguma, tika organizēts pasākums
„Gads ar Raini un Aspaziju” 9. klases skolniekiem, tika atcerēti fakti par viņu dzīvi, biogrāfiju,
spilgtākiem darbiem, noskatīti video, lasīti darbu fragmenti utt. Bijām sagatavojuši plašu
grāmatu izstādi, atlasījuši bērniem un jauniešiem domātus darbus, pēc autoru veidotiem
motīviem veidotas filmas, multfilmas un citus video. Organizējām pārrunas, palīdzējām rakstīt
radošus darbus, jo arī skolā šis temats bija aktuāls, ar bērniem brīvajos brīžos skatījāmies pēc
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Raiņa un Aspazijas dzejas veidotas multfilmas, atlasījām dzejoļos dažādiem daiļlasīšanas
konkursiem, pat gatavojām lasītājus.”
“Iepriecināja liels un aizraujošs komandu pasākums -

viktorīna, kuru organizēja

bibliotēka, kas bija veltīts Latvija proklamēšanas dienai ar nosaukumu „Pazīsti Latviju” 9.
klašu skolēniem.”
“Literatūras popularizēšanai un lasītāju izglītošanai bija veiktas 6 bibliotēkmācības
stundas Zilupes vidusskolas 1.- 4. klašu skolēniem (22., 23., 24., 27., 29.,aprīlī). Bērni tika
iepazīstināti ar grāmatām, to struktūru, dažādību, viņi iemācās neapjukt un orientēties bibliotēkā
un uzzina par to daudz jauna, kas veicina interesi par grāmatu un lasīšanu.”

(skat. Zilupes pilsētas bibliotēkas darbs ar bērniem)


Zaļesjes pagasta bibliotēka

“Māmiņu diena Pasākumā kas veltīts māmiņu dienai tika iesaistīti bērni. Katram bija
uzdevums uzaicināt savu māmiņu un kopā sagatavoties konkursam, - vajadzēja izdomāt
emblēmu, devīzi un komandas nosaukumu. Ieradušās bija 7 komandas un piedalījās dažādos
konkursos. Vajadzēja atminēt pasaku varoņus, zīmējām māmiņu portretus, minējām un
dziedājām dziesmiņas

no pazīstamām multfilmām. Māmiņas demonstrēja bērnu modelētos

tērpus no avīzēm. Lai noteiktu uzvarētājus bija arī žūrija.”
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“Sveiki skola. Tuvojoties 1. septembrim sākam gatavoties skolai. Tāpēc, pasākumā, gan
skrējām ar lielo zābaku kājās, kā Runcis zābakos, gan atcerējāmies iemīļotos multfilmu varoņus,
gan atcerējāmies kā skaitīt līdz 10, bridām pa purvu kā apburtā princese varde, un tikai tad kad
bija izpildīti visi uzdevumi večiņa Šapokļaka atdeva atslēgu no lielās dārgumu lādes.”

Radošas darbnīcas.
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Rundēnu pagasta bibliotēka

Pasākums - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena - ”Erudīts
Pasākums - “Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs…Glabāsim lieldienu prieku arvien…” rotaļas, konkursi, mīklu minēšana.
Pasākums - Bibliotēkas nedēļa. ”Brīnuma lauks”
Pasākums - Starptautiskā ģimenes diena - Tautas Namā: konkursi, spēles


Pušmucovas pagasta bibliotēka

“Martā bibliotēkā 5.- 9. kl. skolēniem notika e-prasmju informācijas diena, kurā skolēni
guva iemaņas darbam ar datu bāzēm Letonika.lv un NEWS.lv”

“Mazākajiem lasītājiem notiek ekskursijas uz bibliotēku, pasaku pēcpusdienas ar
lasīšanu, lielākajiem literārās izstādes, interneta resursu izmantošanas apmācības. Bibliotēkas
pasākumus rīkojam kopā ar skolas bibliotekāri, notiek tradicionālie tematiskie pasākumi veltīti
18. novembrim, 4.maijam, Māmiņu dienai, Ziemassvētkiem No 20.-26. aprīlim notika bibliotēku
nedēļa „Pastāvēs, kas pārmainīsies”.
“Sadarbībā ar literatūras skolotāju Aiju Katkeviču notika divas literārās stundas, kas
bija veltītas Aspazijai un Rainim.”
“1.-4. kl. skolēniem notika bibliotēkārā stunda par bibliotēkas krājuma izvietošanu un
informācijas meklēšanu bibliotēkā un internetā”


Pureņu pagasta bibliotēka

Radošā darbnīca “Pārsteigums māmiņai”,
Pasākums bērniem un jauniešiem “Bērnība, kur Tu steidzies”, Radošā darbnīca “Dekors
no filca”,
16

Radošā darbnīca pagasta bērniem un jauniešiem “Ziemassvētku rotājumi pašu rokām” un
pasākums “Kas zem eglītes?”


Pildas pagasta bibliotēka

“Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes paraugdemonstrējumi Valsts robežsardzes
kinologi ar dienesta suņiem – Pildas pamatskolas sporta laukumā”

“Ceļojums Pasaku pasaulē” ar Maiju Stepēnu (Jumava) – Pildas pirmsskolas izglītības
iestādē

“Emocionālā pēcpusdiena” – pasākums pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem.
Mītiskās nesaprotamās radības dzīvoja kastē, kurā bērni tās sameklēja, tad savām rokām bērni
17

veidoja noslēpumainos un mītiskos dzīvniekus, kuri pārtapa par pirkstiņ lellēm. Stāstījums tika
veidots kā teatralizēts pasākums, proti, stāstot un darbojoties ar pirkstiņ lellēm, bērni ar tām
iepazīstināja klātesošos un mēģināja veidot dialogus starp pirkstiņ lellēm. Kopīgi tika izveidots
arī pirmais ziemassvētku eglītes rotājums – virtene, ko bērni labprāt paņēma līdzi.



Ņukšu pagasta bibliotēka
“Visi ar nepacietību gaidīja pasākumu, kurš notika oktobra beigās- “Helovīni atkal

klāt!”.Dienu pirms pasākuma bērni un pieaugušie piedalījās ķirbju grebšanas darbnīcā, rotāja
bibliotēkas telpas. Bibliotēka un pat bibliotēkas apkārtne pasākuma dienā pārvērtās līdz
nepazīšanai. Pasākums bija labi apmeklēts, piedalījās arī pieaugušie(8!).
Pasākuma beigās bērni mielojās ar pašgatavotiem gardumiem, dalījās iespaidos par
vakarā notikušo,vēlāk notika ,,diskotēka”. Ļoti liels prieks, ka daudzu ideju autori bija paši
bērni. Bērnu acīs varēja izlasīt- Pasākums izdevās! Pasākums patika arī pieaugušajiem,kuri
ņēma aktīvu dalību visās aktivitātēs.”
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“Bērni ar aizrautību piedalījās viktorīnā par Latvija ,,Kas? Kur? Kad?” Uzrādīja labas
zināšanas par Latvijas dabu, kultūru, vēsturi un sportu.Abas komandas demonstrēja vienādu
zināšanu līmeni attiecīgajās jomās un bija priecīgas par neizšķirtu rezultātu.”
“2015.gadā bērni aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas pasākumā”Bērnu un jauniešu
žūrija”(12 eksperti). Bibliotēkā tika izveidota pārredzama tabula,kurā tika atzīmētas izlasītās
grāmatas. Lasīšanas gaitā atklājās,ka daudzi jaunieši vēlējās izlasīt grāmatas no vecāku žūrijas
klāsta,šīs grāmatas lasīja arī citi bibliotēkas lasītāji.


Nirzas pagasta bibliotēka

“Bibliotekas nedēļas ietvaros tika rīkots pasākums,,Es bibliotekārs””.

“Latvijas Televīzijas projekta ietvaros Nirzas bibliotēka bija izraudzīta starp 97 Latvijas
bibliotēkām, kur filmēja apsveikuma klipu, kas veltīts Latvijas 97 proklamēšanas gadadienai.
Mūsu pirmklasnieks Adrians Harlovskis tika nofilmēts nolasot vienu teikumu no grāmatas.”
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Felicianovas pagasta bibliotēka

“Felicianovas bibliotēka bija iekļauta to bibliotēku sarakstā, kurās filmēja video
apsveikumu „Latvijai 97! Vārdi.” Apsveikumu lasīja Ciblas vidusskolas 1.klases skolnieks
Rihards Gucāns.”
“Mātes dienai bija radošā darbnīca „Apsveikums māmiņai”. No sirsniņām līmējām
zaķīti un katrs rakstīja apsveikumā, cik ļoti mīl savu mammu. Atnāca 3 paši jaunākie bibliotēkas
apmeklētāji, bet ļoti sirsnīgi darbojāmies.”

“Ciblas vidusskolas projektu nedēļas ietvaros bibliotēkā notika pasākums 1.-5.kl.
skolēniem”Iepazīsti putnus”. Pasākuma gaita: 1.Iepazīšanās ar grāmatām par putniem. 2. Putnu
balsu klausīšanās un minēšana. 3. Izkrāsojam putnus un liekam izstādē. 4. Darbs grupās –
krustvārdu mīklas, tautasdziesmas. 5.Putniņu deja.”
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Ciblas pagasta bibliotēka

“PII vecākās grupiņas bērniem ar audzinātājām tiek piedāvātas datorstundas bibliotēkā,
kur bērni var apmeklēt savas iemīļotākās interneta saites, kā www.kidi.lv/ , kur var krāsot,
rēķināt, iepazīties ar burtiem un spēlēt vēl citas spēles. Tiem bērniem, kuriem mājās nav
pieejams internets, bibliotēka ir vienīgais pieejamais veids”
“Pirmais pasākums bija 6.janvārī „Zvaigznes diena,” uz kuru ieradās 6.klases skolēni ar
audzinātāju. Iepazināmies ar ticējumiem par Zvaigznes dienu, uzzinājām par zvaigznēm,
horoskopiem, risinājām krustvārdu mīklas, zīmējām Auseklīti.”
“Sveču dienai tika veltīta izstāde un tematiska stunda PII bērniem: „Parunāsim par
Sveču dienu”. Runājām par svecēm, kur tās izmanto, kādas tās ir. Bērni izkrāsoja zīmējumu ar
sveci, kurus vēlāk varēja apskatīties izstādē.”
“Dainu tēva 180 gadu jubilejai skolēniem bibliotēkā tika piedāvātas dainu stundas par
K.Barona dzīvi un darbību, kā arī sagatavota prezentācija, kurā bērni varēja redzēt slaveno
Dainu skapi un istabu, kurā bija dzīvojis K. Barons. Par cik mums nav dainu skapja, tad mēs
izveidojām dainu koku, kurš ar katru dienu kļuva aizvien kuplāks. Dainu stundās bērni lasīja
tautasdziesmas, sakāmvārdus, minēja mīklas, lika puzli, līmēja lapiņas ar tautasdziesmām uz
ozola lapām.”
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“Dainu kokā pirmās tautasdziesmas iekarināja 7.klases skolēni. Kopā dainu stundas
apmeklēja 2., 3., 4., 6.un 7.klases skolēni.
Vairāku gadu garumā, decembra mēnesī, tiek rīkots pasākums „Čaklākais lasītājs”, kurā
tiek apbalvoti desmit bērni, kuri gada laikā izlasījuši visvairāk grāmatu. Pasākuma laikā
spēlējam dažādas atraktīvas spēles, bērni saņem pateicības rakstu un dāvanu ar saldumiem.”



Blontu pagasta bibliotēka

“Bibliotēku nedēļas ietvaros notika lasīšanas veicināšanas stunda mazajiem lasītājiem
‘’’Mana vismīļākā grāmata’’, pasākums Blontu PII „Labas uzvedības ābeci pāršķirstot” –
uzvedības pamatprincipi, atjautības konkursi.”
“Vasaras mēnešos, lai mazie lasītāji vairāk lasītu grāmatas, nevis pavadītu lielāko daļu
dienas pie datora, izmēģinājām „grāmatu priekšā lasīšanu”, bērniem klausīšanās patika.”

Tas bija pavisam neliels ieskats lasītveicināšanas pasākumu klāstā, kas tiek organizēts
Ludzas reģiona bibliotēkās bērniem un jauniešiem.
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Briģu pagasta bibliotēka

Atskaites gadā nozīmīgs darbu priekš Brigu pagasta veica Rēzeknes valsts ģimnāzijas
skolnieks Antons Grahoļskis, kurš dzīvo Briģu pagasta Pikavas ciemā. Pateicoties viņam tika
sagatavots referāts par Briģu pagasta kolhoza “Padomju Latvija” vēsturi, 1949.-1990.g.
Referātā tika izmantota intervija ar kolhoza bijušo priekšsēdētāju Jevgēniju Protasovu.
Darba noformējumam tika izmantoti attēli un foto par to vēstūrisko periodu no bibliotēkas
krājuma, kā arī no priekššēdētāja privātās kolekcijas. Zīmīgi bija arī tas, ka neilgi pēc intervijas,
to laiku liecinieks, aizgāja aizsaulē. Pēc bibliotēkas vadītājas stāstītā radās sajūta, ka bijušais
priekšsēdētājs gaidīja mirkli, kad varēs dalīties savās atmiņās, lai varētu “mierīgu sirdi” doties no
šīs pasaules prom. Tas ir vēl viens atgādinājums mums, ka nedrīkst nokavēt, jo dzīvie vēstures
liecinieki nav mūžīgi.
Zinātniski - pētnieciskais darbs ir papildinājis bibliotēkas novadpētniecības materiālus.
Liels paldies Antonam par ieguldīto darbu Briģu pagasta novadpētniecībā. Referāta apjoms 25.
lpp..


Istras pagasta bibliotēka

“Lai arī bērns dzīvojot laukos, spētu saņemt visus pakalpojumus, kādus saņem pilsētas
bērni, lai tie veidotos par radošām personībām 2010.gadā mūsu bibliotēkā sāka darboties leļļu
teātris. Pieaugušie kopā ar bērniem iesaistījās ļoti aizraujošā nodarbē. Atskaites gadā 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. Šajā gadā leļļu teātris “TEREMOK” svinēja savu 5.
dzimšanas dienu. Piecu gadu laikā iestudēta 31.pasaka. Tās ir izrādes gan pieaugušajiem, gan
bērniem. Leļļu teātris pasaulē pašlaik piedzīvo dažādas radošas pārmaiņas bet mēs turamies pie
klasiskā varianta; pasakās darbojas uz rokas uzmaucamās lelles, bet paši aktieri skatītājiem nav
redzami. Ir daudzas izrādes, kur muzikālais pavadījums skan “dzīvajā””.
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Tas bija neliels ieskats darbā ar bērniem Ludzas reģiona bibliotēkās. Analizējot
bibliotēku pārskatus ir jāsecina, ka darbam ar bērniem un jauniešiem bibliotēku darbinieki
iegulda ļoti lielu darbu, entuziasmu, atraktivitāti un pats galvenais lielu sirdsgudrību un
mīlestību, jo ir ļoti svarīgi, lai no mazotnes gribētos lasīt, nākt uz bibliotēku un gūt zināšanas,
attīstīt valodu un fantāziju!
Lai mums veiksmīgs darba gads!!!

Pārsakatu sagatavoja: Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas metodiķe Elita Zirne
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