
Bibliotekārās stundas Latgales Centrālajā bibliotēkā 2021./2022. mācību gadā 
 

 

Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda  

“Domā par Latviju 

– piemini 

barikādes” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

10.-12. klašu 

skolēni 

Vidusskolēni tiks iepazīstināti ar 1991. gada janvāra 

notikumu hronoloģiju, barikāžu dalībnieku atmiņu 

stāstiem un uzziņu literatūru par šo laika posmu, kas 

pieejama bibliotēkas krājumā. Bibliotekārās stundas 

noslēgumā skolēni tiks aicināti iesaistīties diskusijā par 

jauniešu lomu barikāžu notikumos. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Jānis Balodis – 

baltais ģenerālis” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

8.-12. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar 

Jāņa Baloža dzīvi, karjeru, kā arī uzzinās par viņa saistību 

ar Daugavpili. Stundas beigās skolēni tiks aicināti 

diskutēt par patriotismu un kalpošanu savai valstij. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Dzejas labirints” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

10.-12. klašu 

skolēni 

Bibliotekārajā stundā vidusskolēni tiks iepazīstināti ar 

jauno dzejnieku debijas krājumiem, uzzinās par Latvijā 

nozīmīgākajām literatūras balvām un to pasniegšanas 

tradīcijām. Uzzinās arī to, kā veiksmīgi izdot savu 

krājumu svešvalodā, kas ir literārais aģents un kādu lomu 

izdevniecībā spēlē starptautiskie grāmatu tirgi. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
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Bibliotekārās stundas Latgales Centrālajā bibliotēkā 2021./2022. mācību gadā 
 

 

Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“Modernās urbānās 

dzejas aizsācējs – 

Aleksandrs Čaks” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

10.-12. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni uzzinās par latviešu 

modernās dzejas pamatlicēju Aleksandru Čaku – viņa 

dzīves gājumu, populārākajiem literārajiem darbiem, viņa 

darbu raksturīgajām iezīmēm. Uzzinās par dzejnieku kā 

urbānisma un imažinisma pārstāvi latviešu dzejā. 

Nodarbības izskaņā iegūtās zināšanas tiks nostiprinātas 

viktorīnā. Tiks demonstrēts arī audiovizuālais materiāls 

par dzejnieka memoriālo muzeju. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda  

“Rīgas iela 

Daugavpilī” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

8.-12. klašu 

skolēni 

Nodarbības ietvaros skolēni dosies virtuālā pastaigā pa 

Rīgas ielu, gūstot priekšstatu par ielas vēsturisko izskatu, 

nozīmīgām arhitektūras ēkām, ievērojamiem notikumiem 

un personām. Skolēni vēros izmaiņas, kas skārušas Rīgas 

ielu gadsimtu gaitā. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar 

materiāla un informācijas daudzveidību novadpētniecības 

mapēs. Noslēgumā skolēni savas iegūtās zināšanas 

izmantos erudīcijas testā “Rīgas iela – starp pagātni un 

nākotni”. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda  

“Liec datoru malā, 

ver grāmatu vaļā!” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

8.-12. klašu 

skolēni 

Skolēni iepazīsies ar Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

sektoriem, ar krājuma izvietojumu un bibliotēkas e-

resursu pieejamību. Tiks piedāvāts apskatīt bibliotēkas 

Vecgrāmatu un Miniatūrgrāmatu kolekciju – bibliotēkas 

biezāko, plānāko, smagāko, savdabīgāko krājuma 

grāmatu, kā arī senu avīžu izdevumu sējumus. Noslēgumā 

skolēni veiks uzdevumus, kas saistīti ar bibliotēkas 

sniegtajiem pakalpojumiem un orientēšanos bibliotēkas 

krājumā (klātienē). 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
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Bibliotekārās stundas Latgales Centrālajā bibliotēkā 2021./2022. mācību gadā 
 

 

Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda  

“Imants Ziedonis 

ziedēs mūžīgi  

(I. Ziedonis)” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

8.-12. klašu 

skolēni 

Nodarbības ietvaros skolēni iepazīsies ar īsu dzejnieka 

biogrāfiju, uzzinās interesantus faktus par I. Ziedoņa 

personību, novērtēs viņa bagāto literāro devumu. 

Dalībnieki iepazīsies ar I. Ziedoņa dzejoļu krājumiem “Es 

ieeju sevī” un “Taureņu uzbrukums”, ar esejiskām 

apcerēm “Epifānijas”. 

Stundas laikā būs iespēja dzirdēt videofragmentus ar paša 

autora dzejas lasījumiem, kā arī radoši darboties, 

izmantojot I. Ziedoņa citātus no dzejoļiem un epifānijām. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Parki – 

Daugavpils zaļā 

rota” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

8.-12. klašu 

skolēni 

Nodarbības ietvaros dalībnieki dosies virtuālajā ceļojumā 

pa Andreja Pumpura skvēru un Dubrovina parku 

Daugavpilī. Praktiski izmantojot savas informācijas 

meklēšanas iemaņas, LCB novadpētniecības krājuma 

izdevumos skolēni meklēs atbildes uz jautājumiem par 

parku vēsturi Daugavpilī. Savukārt dalībnieku erudīcija 

un digitālās prasmes tiks pārbaudītas kinētiskās viktorīnas 

“Daugavpils parki” ietvaros (klātienē).  

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda  

“Valērija Seile – 

pirmā sieviete ar 

augstāko izglītību 

Latgalē” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

10.-12. klašu 

skolēni 

Stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar 2021. gada 

jubilāres, ievērojamās pedagoģes, bibliogrāfes, 

sabiedriskās darbinieces Valērijas Seiles (1891-1970) 

dzīves un darba gaitām. Īpaši tiks atzīmēts viņas 

vadīšanas stils Daugavpils Valsts skolotāju institūta 

direktores amatā, ieguldījums izglītībā un latgaliešu 

valodas saglabāšanā. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv


Bibliotekārās stundas Latgales Centrālajā bibliotēkā 2021./2022. mācību gadā 
 

 

Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“Liels dzejnieks ir 

kultūras kristāls 

(Ojārs Vācietis)” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

8.-12. klašu 

skolēni 

Nodarbības laikā tiks demonstrēts īss videosižets par 

Ojāru Vācieti, būs iespēja iepazīties ar dzejniekam tuvu 

līdzcilvēku atmiņām un dzirdēt paša dzejnieka lasījumus. 

Dalībnieki tiks iepazīstināti ar O.Vācieša darbiem: 

Latvijas Kultūras kanonā ietverto dzejoļu krājumu “Si 

minors”, dzejoļu krājumu "Klavierkoncerts", kā arī ar 

vienīgo prozas grāmatu "Tās dienas acīm". Stundas gaitā 

tiks piedāvāti radoši uzdevumi. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda  

“Novadpētniecības 

resursi Latgales 

Centrālajā 

bibliotēkā” 

 

 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

10.-12. klašu 

skolēni 

Nodarbības laikā skolēni tiks iepazīstināti ar Latgales 

Centrālās bibliotēkas novadpētniecības krājumu un 

elektroniskiem resursiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 

tematiskajām mapēm un periodiskajiem izdevumiem. 

Tiks apskatītas novadpētniecības resursu meklēšanas 

iespējas bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Stundas 

noslēgumā dalībniekiem būs iespēja piedalīties 

novadpētniecības viktorīnā.  

Ar pieteikšanos: 

654 26065 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Mana ideālā 

prezentācija” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

7.-12. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas laikā tiks piedāvāti padomi, piemēri 

un uzdevumi, lai turpmāk katrs skolēns varētu izveidot 

savu ideālo prezentāciju. Tās ir zināšanas, kas noteikti 

noderēs ne tikai skolā, bet arī dzīvē. 

Ar pieteikšanos: 

654 49090 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

vadītājs 

Raivis Mileiko 

raivis.mileiko@lcb.lv 

mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
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Bibliotekārās stundas Latgales Centrālajā bibliotēkā 2021./2022. mācību gadā 
 

 

Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“Plaģiātisms – tā 

veidi un sekas” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

10.-12. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas laikā tiks aplūkotas šādas tēmas: 

kas ir plaģiāts, bibliogrāfiskās atsauces, literatūras 

saraksts un kā tas tiek noformēts. Skolēni tiks iepazīstināti 

ar dažādiem atsauču stiliem. Tiks apskatīti plaģiātisma 

piemēri, dažādi plaģiāta veidi un to izpausme. Skolēni tiks 

informēti, kādas sekas draud par plaģiātismu Latvijā, 

augstskolās un citās valstīs, un uzzinās, ar kādām 

programmām nosaka plaģiātu Latvijā un kāds ir kopējais 

plaģiātisma rādītājs Eiropā. 

Ar pieteikšanos: 

654 49090 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

vadītājs 

Raivis Mileiko 

raivis.mileiko@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Nezināmais 

zināmajā 

(Fotogrāfijas 

vēsture)” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

8.-12. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar 

fotogrāfijas attīstību Latvijā, fotogrāfijas veidiem un 

žanriem un to, kā atpazīt vērtīgu fotogrāfiju. Uzzinās, ar 

kādām grūtībām fotogrāfs saskaras savā darbā, un 

iepazīsies ar pazīstamākajiem fotogrāfiem mūsdienās. 

Stundas beigās skolēni tiks aicināti iesaistīties diskusijā.  

Ar pieteikšanos: 

654 49090 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

vadītājs 

Raivis Mileiko 

raivis.mileiko@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Database: the help 

to your memory” 

(Datubāze: palīgs 

tavai atmiņai) 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

7.-12. klašu 

skolēni 

Pasākuma dalībnieki darbosies datubāzēs Flipster, JStor, 

Press reader, Gale Academic One File, Proquest 

Dissertations, Digital literacy, Kanopy, EBSCO, 

Britannica Academic. Skolēni izmēģinās meklēt un atrast 

informāciju, kas viņiem ir nepieciešama, kā arī apgūs 

katras datubāzes iespējas un to lietderīgumu mācību 

procesā un brīvā laika pavadīšanā. 

Ar pieteikšanos: 

654 22483 

 

Kontakpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv 

mailto:raivis.mileiko@lcb.lv
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Bibliotekārās stundas Latgales Centrālajā bibliotēkā 2021./2022. mācību gadā 
 

 

Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Attēlu stāsti  

“Cik lielas acis ir 

bubuļbailēm?” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

vecuma bērni, 

1.-2. kl. skolēni, 

ģimenes 

Mērķis – veicināt interesi par grāmatām un lasīšanu. 

Ilgums: 30 min.  

Pasākuma dalībnieki vēros iestudētu teatralizētu 

uzvedumu pēc lietuviešu rakstnieka Bena Beranta un 

mākslinieces Vilijas Kvieskaites daiļdarba “Bubuļbailes” 

motīviem. Ar bērniem tiks pārrunāts redzētais un 

dzirdētais – Kas ir Bubulis? No kā mums visvairāk ir bail? 

Kā draugi var palīdzēt dažādās dzīves situācijās? 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Apstājies un 

ieklausies grāmatas 

stāstā!” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas,  

vecuma bērni, 

1.-2. kl. skolēni 

Mērķis – veicināt lasītprieku, popularizējot dažādu žanru 

literatūru. Ilgums: 35-40 min.  

Pasākumā tiks piedāvāts ieskatīties un ieklausīties autores 

Džūlijas Donaldsones un mākslinieka Aksela Šeflera 

grāmatas “Bubulis un Bubulēns” skaļajā lasīšanā. Bērni 

uzzinās par mazā Bubulēna piedzīvojumiem, apņēmību 

un drosmi. Tiks stāstīts arī par jaunākajām un 

populārākajām grāmatām, kuras noteikti jāizlasa katram 

bērnam. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

Novadpētniecības 

laboratorija  

“tevi gaida mājās 

Daugavpils” 

/U. Auseklis/ 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

5.-9. klašu 

skolēni 

Mērķis – sniegt informāciju par Daugavpils vēsturi un 

aktualitātēm mūsdienās, nozīmīgākajiem objektiem, 

novadnieku dzīvi un daiļradi. Ilgums: 40 min. 

Dodoties virtuālā ceļojumā, pasākuma dalībnieki tiks 

iepazīstināti ar Daugavpils kultūrvēsturisko mantojumu, 

nacionālajām un dabas bagātībām. Skolēni piedalīsies 

viktorīnā “Daugavpils – pilsēta ar māju sajūtu”. 

Pasākumā paredzēts iepazīties un meklēt atbildes uz 

viktorīnas jautājumiem arī LCB veidotajās datubāzēs par 

Daugavpili. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
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Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda  

“Literāros tekstus 

pētīt sāc, par putnu 

pazinēju mūsu 

pulkā nāc!” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma  

4.-6. klašu 

skolēni 

Mērķis – izmantojot literāros tekstus, izzināt putna tēla 

atspoguļošanu folklorā, dabaszinībās, ekranizācijā.  

Ilgums: 40 min.  

Skolēniem tiks sniegts ieskats, kā dabā novērotais tiek 

radoši izmantots, sacerot literāros un folkloras tekstus un 

veidojot multfilmu ekranizācijas par putnu tēmu. Notiks 

darbošanās ar dažādu literatūras žanru tekstiem, iepazīstot 

Latvijas putnus, to daudzveidību Latvijas faunā. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Labas grāmatas ir 

kā gājputni – tās 

vienmēr atgriežas 

pie lasītājiem” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

1.-4. un  

5.-9. klašu 

skolēni 

Mērķis – veicināt motivāciju par lasīšanas pozitīvo 

ietekmi uz cilvēka izaugsmi. Ilgums: 40 min. 

Bibliotekārajā stundā tiks sniegts apskats par 

daudzveidīgo grāmatu krājuma piedāvājumu – gan 

daiļliteratūru, gan nozaru literatūru. Tiks akcentētas 

jaunākās, lasītākās un dažādas nominācijas ieguvušās 

grāmatas. Sarunā “Lasi tu un lasu es!” tiks noskaidrotas 

konkrētās auditorijas intereses, ieteikta atbilstoša 

lasāmviela – gan klasiķu, gan mūsdienu autori. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Valodā mainās 

mode, tādēļ 

grāmatas neēd 

kodes!” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

7.-9. klašu 

skolēni 

Mērķis – veicināt izpratni par valodas lomu un mainību 

gadsimtu gaitā. Ilgums: 40 min. 

Jauniešiem būs iespēja praktiski darboties ar 

daudzveidīgiem uzziņu un daiļliteratūras tekstiem, kā arī 

iesaistīties diskusijā – kas ir mainījies valodas lietojumā, 

kāpēc mainās valodā sastopamie vārdi, teicieni. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele  

dace.jakovele@lcb.lv 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
mailto:dace.jakovele@lcb.lv
mailto:dace.jakovele@lcb.lv
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Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“Soli pa solim līdz 

grāmatu lasīšanai”  

Klātienē 
Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas  

vecuma bērni 

Bibliotekārās stundas mērķis – iepazīstināt bērnus ar 

bibliotēku un tās krājumu, veicinot topošo lasītāju interesi 

par grāmatām un lasīšanu.  

Bibliotekārās stundas laikā bērni apgūs pamatprasmes, 

kas nepieciešamas, apmeklējot bibliotēku. Bērni tiks 

aicināti iepazīties un parotaļāties ar Ulda Ausekļa 

raibajiem dzejoļiem, kā arī apskatīs izstādi “Lasi, pēti, 

spēlē, skaties!” un piedalīsies izglītojošā aktivitātē “Kas 

man bibliotēkā patika visvairāk?”. 

Ar pieteikšanos:  

654 38173  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Savieno 

nesavienojamo!” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

1.-3. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas mērķis – nodrošināt daudzveidīgu 

informācijas un resursu pieejamību skolēnu izpratnes 

veicināšanai par šūšanas procesu, attīstot izglītojamo 

spējas kompleksi lietot skolā un bibliotēkā iegūtās 

zināšanas un prasmes. 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar 

šūšanas piederumu tapšanas vēsturi, gūs priekšstatu par 

bibliotēkas krājumā pieejamo grāmatu klāstu par šūšanas 

tematiku, izpētīs latviešu folkloras grāmatu izstādi un 

veiks radošos uzdevumus darba grupās. 

Ar pieteikšanos:  

654 38173  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

„Pilsētas stāsti caur 

fotoobjektīvu” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

4.-6. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas mērķis – nostiprināt skolēnu 

pilsonisko apziņu un piederības sajūtu savai dzimtajai 

pilsētai un valstij, veidojot skolēnu izpratni par vēstures 

notikumiem un saglabājot izziņas procesa virzību uz 

tuvākās ārējās pasaules izzināšanu. 

Nodarbības ietvaros skolēni gūs priekšstatu par vēstures 

avotu veidiem un to nozīmi cilvēku dzīvē, iepazīsies ar 

bibliotēkas novadpētniecības sektora piedāvātajiem 

resursiem, mācīsies izvērtēt lokālās vēstures vizuālo 

avotu vēstījumus, veicot vēsturisku priekšmetu vai 

notikumu salīdzināšanu ar mūsdienās sastopamajiem. 

Ar pieteikšanos:  

654 38173  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
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Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“IKT bibliotēkā: 

pieslēdzies un 

mācies!” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

10.-12. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas mērķis – informēt jauniešus par 

bibliotēkas elektroniskajiem pakalpojumiem, attīstot 

skolēnu informācijpratību un uzticamu resursu 

izmantošanu pašizglītošanās un mācību procesā. 

Bibliotekārajā stundā jaunieši iepazīsies ar drošiem un 

uzticamiem LCB e-resursiem, uzzinās, kādas 

priekšrocības ir autorizētiem bibliotēkas sistēmas 

lietotājiem un kā kļūt par 3td e-GRĀMATU bibliotēkas 

lasītājiem.  

Ar pieteikšanos:  

654 38173  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

„Fantāzijas 

impērija” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

7.-9. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas mērķis – veidot priekšstatu par 

fantāzijas žanru bērnu un jauniešu literatūrā, attīstot 

ieinteresēta lasītāja daudzveidīgu pieredzi un veicinot 

estētisko un kultūras izpratni. 

Bibliotekārajā stundā skolēni izzinās fantāzijas literatūras 

pazīmes un rašanās cēloņus, gūs priekšstatu par bibliotēkā 

pieejamajām latviešu un ārzemju autoru fantāzijas žanra 

grāmatām, iepazīsies ar 3td e-GRĀMATU bibliotēkas 

piedāvātajām iespējām un iesaistīsies sarunās par 

literatūras daudzveidību un augstvērtīgas lasāmvielas 

izvēli. 

Ar pieteikšanos:  

654 38173  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Kas notiek 

dzejolī?” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas/ 

sākumskolas 

vecuma bērni 

Nodarbības laikā tiks piedāvāts kopā lasīt bērnu dzeju. To 

var darīt jautri un atraktīvi. Dzejoļi ne tika bagātina 

valodu un attīsta iztēli, tie palīdz izprast apkārtējo pasauli, 

saprast, kas ir labs un kas ir slikts. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv 

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv
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Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“Ieskats Daugavpils 

vēsturē. Grīva” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

Pamatskolas 

vecuma bērni 

Tiek piedāvāts ieskats par novadpētniecības krājumā 

ietvertiem materiāliem – Daugavpils pilsētas vēsture un 

Grīvas mikrorajons. Neliela viktorīna par Daugavpili un 

tās ievērojamākajām vietām. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Lai rastu 

risinājumu, ir 

jādomā!” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

9.-12. klašu 

skolēni 

Nodarbības laikā skolēni tiks iepazīstināti ar “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija 2021” grāmatām grupā 15+. 

Raksturosim un vērtēsim literārajos darbos aktualizētās 

problēmas un vērtības, sasaistot tās ar personisko pieredzi 

un pasaulē notiekošo. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Pie mums, 

Latvijā” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas/ 

sākumskolas 

vecuma bērni 

Pasākuma dalībnieki iepazīs savas dzimtenes – Latvijas 

skaistumu un daudzveidību. Bērni uzzinās, kas ir Latvijas 

vizītkarte, ar ko Latvija lepojas, kādas pilsētas ir pie 

mums un, vai Rīga jau ir gatava. 

Ar pieteikšanos:  

654 30660  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv 

mailto:inese.lutoka@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv
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Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“Vai tu zini, kā 

skan laimes zeme?” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

5.-7. klašu 

skolēni  

Bibliotekārās stundas dalībnieki dosies Sprīdītim pa 

pēdām un uzzinās, kas ir laimes zeme, kā arī iepazīs 

Annas Brigaderes lugā “Sprīdītis” paustās atziņas un 

bagātinās priekšstatus par ģimenes un māju vērtību. 

Ar pieteikšanos:  

654 30660  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Ceriņu bibliotēkas vadītāja  

Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Ieklausies ēku 

stāstos!” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

7.-9. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas dalībnieki dosies virtuālā ekskursijā 

caur Daugavpils cietoksni, lai noskaidrotu, kā laiku gaitā 

mainījās ēku arhitektūra un to funkcionālais pielietojums. 

Ar pieteikšanos:  

654 30660  

  

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Ceriņu bibliotēkas vadītāja  

Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Pūču ģimene 

aicina” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

Bibliotekārās stundas mērķis – iepazīstināt mazos 

apmeklētājus ar bibliotēku, bērnu grāmatu krājumu un 

pakalpojumiem. Pūču ģimene piedāvās bērniem 

atraktīvus uzdevumus, iesaistīs jautrajā spēlē, kopā lasīs 

pasaku, noskatīsies multfilmu, kā arī iepazīstinās ar 

grāmatu lietošanas noteikumiem. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

mailto:jelena.pantelejeva@lcb.lv
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Pasākuma 

nosaukums 

Norises 

vieta 

Norises 

laiks 
Mērķauditorija Apraksts 

Pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekāro stundu 

cikls  

“Latviešu 

saulgriežu svētki” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

1.-4. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas mērķis – iepazīstināt skolēnus ar 

latviešu saulgriežu svētkiem, kas ir latviešu tautas 

kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa. Bērniem būs 

iespēja iesaistīties Jāņu, Miķeļu, Martiņu u. c. svētku 

iepazīšanas procesā – lasīt tautasdziesmas, piedalīties 

rotaļās, minēt mīklas, izprast ticējumus, kā arī praktiski 

darboties. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Jauno grāmatu 

stunda bibliotēkā” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

5.-7. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 

grāmatu jaunumiem. Pasākuma laikā pusaudžiem būs 

iespēja iepazīties ar mūsdienu latviešu un ārzemju 

rakstnieku populārākajām un jaunākajām grāmatām, 

noklausīties un apspriest grāmatu fragmentus, izveidot 

populārāko grāmatu TOP10, kā arī piedalīties izzinošā 

viktorīnā. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Vecās pilsētas 

stāsts” 

Klātienē 

vai 

attālināti 

Pēc 

pieprasījuma 

5.-9. klašu 

skolēni 

Bibliotekārās stundas mērķis ir padziļināt skolēnu 

zināšanas par Daugavpils pilsētas vēsturi, notikumiem un 

cilvēkiem. Pasākuma laikā skolēni dosies virtuālajā 

ekskursijā un pētīs dzimtās pilsētas ievērojamākās vietas 

un nozīmīgākos kultūrvēsturiskos objektus, padziļinās 

savas zināšanas par mūsu novadniekiem, iepazīsies ar 

vecās pilsētas leģendām, īpašu uzmanību veltot Jaunās un 

Vecās Forštates mikrorajona vēsturei. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 
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