
 

Bibliotēku nedēļa 2015 – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 

Rīgas iela 22A 

tālr. 65476343 

 

Interaktīvs pasākums  

“No vissenākās grāmatas 

līdz e-grāmatai” 

 

1.–6. klašu 

skolēni 

21.04. plkst. 10.30 

22.04. plkst. 13.00 

23.04. plkst. 12.00 

 

Periodikas lasītavā 

Pasākuma dalībnieki iepazīsies ar 

grāmatniecības vēsturi, uzzinās par 

dažādiem grāmatu rekordiem pasaulē un 

Latgales Centrālajā bibliotēkā – par 

vecāko, biezāko, dārgāko utt. grāmatu. 

Divu fotoizstāžu atklāšana 

“Logs uz 

neredzamo/neredzīgo 

pasauli” un 

“Latgales bibliotekārs – 

radošuma avots” 

Visi interesenti 22.04. 

plkst. 13.00 

 

Abonementā 

Pasākuma laikā bibliotēkas 

apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar 

divām fotoizstādēm, tikties un aprunāties 

ar fotogrāfiem un viņu darbu varoņiem. 

Interaktīvs pasākums 

“Bibliotēka – mans 

kompass informācijas 

pasaulē” 

9.–12. klašu 

skolēni, vidējās 

profesionālās 

izglītības iestāžu 

audzēkņi, 

augstskolu 

studenti 

24.04. 

plkst. 12.00 

 

Periodikas lasītavā 

Pasākuma dalībnieki iepazīsies ar LCB 

vēsturi un tās darbību mūsdienās, 

uzzinās par Daugavpils bibliotēkās 

pieejamajiem elektroniskajiem 

resursiem, pilnveidos savas informācijas 

meklēšanas prasmes. 

Grāmatu apskats  

“Raiņa un Aspazijas 

dzīve un daiļrade – 

zināmais un nezināmais” 

Visi interesenti 

 

 

Var pieteikties 

20.04. – 24.04. 

LCB krājuma jaunumi par Raiņa un 

Aspazijas dzīvi un daiļradi 

 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.arterritory.com%2Flv%2Fzinas%2F4412-no_jauna_ieraudzit_raini_un_aspaziju&ei=iG8nVZb7JoG5sgHXp4Bo&usg=AFQjCNEjcFuD4Qv8fSa3L5XUmBB2PAxQHQ


Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 65421750 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Bibliotēka vakar, 

šodien, rīt…” 

Sākumskolas, 

pamatskolas 

vecuma 

interesenti 

Var pieteikties 

21.04. – 25.04. 

Pasākuma dalībnieki iepazīsies ar 

bibliotēku vēsturi pasaulē un Latvijā un 

ar jaunajiem bibliotēku pakalpojumiem 

mūsdienās. Ieskatoties nākotnē, tiks 

modelēta nākotnes bibliotēkas ēka un 

nākotnes bibliotēkas pakalpojumi. 

Bibliotekārā stunda 

“Grāmatas ceļojums 

laikā” 

Sākumskolas, 

pamatskolas 

vecuma 

interesenti 

Var pieteikties 

21.04. – 25.04. 

Pasākumā tiks sniegta informācija par 

grāmatas tapšanas vēsturi no senatnes 

līdz mūsdienām. Raiņa un Aspazijas 

daiļdarbi bērniem “ceļos laikā” no 

senajiem iespieddarbiem līdz mūsdienu 

audio un video versijām.  

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 65430311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda 

“Bibliotēkā dzīvo 

grāmatas” 

1.–2. klašu 

skolēni 

21.04. – 22.04.  

plkst. 12.30 

Pasākuma laikā tiks popularizēta 

grāmata, bibliotēka un tās pakalpojumi. 

Skolēni iepazīsies ar bibliotēku, tās 

grāmatu krājumu, kā arī bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem. Nodarbība 

paredz arī praktisko daļu, lai iemācītu 

bērniem pareizu apiešanos ar grāmatu. 

Bibliotekārā stunda 

“Mazuļi bibliotēkā” 

 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

23.04. – 24.04.  

plkst. 10.00 

Atraktīvā veidā tiks popularizēta 

grāmata, bibliotēka un tās pakalpojumi. 

Bērni tiks iepazīstināti ar krājumu, 

bibliotēkas lietošanas noteikumiem, 

uzzinās, kā pareizi strādāt ar grāmatu.  

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Novadpētniecības stunda 

“Mēs esam 

daugavpilieši” 

Sākumskolas 

skolēni 

22.04. un 23.04. Skolēni uzzinās interesantus faktus par 

Daugavpili un virtuāli apmeklēs 

skaistākās vietas mūsu pilsētā.  

mailto:anna.pakere@lcb.lv
mailto:anna.oleinikova@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv


Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Jaunbūves bibliotēka 
18.Novembra iela 161 

tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv  

Vienas grāmatas izstāde 

“Terra Mariana – 

unikāls izdevums 

Jaunbūves bibliotēkā” 

Bibliotēkas 

lietotāji 

21.04. – 25.04. Interesenti varēs iepazīties ar albumu 

“Terra Mariana”, kurš vēsta par kristīgās 

ticības izplatīšanos Latvijā un Igaunijā – 

kādreizējā Livonijā, ko mēdz dēvēt arī 

par Marijas zemi. Tajā atrodams 

bagātīgs vizuālais un tekstuālais 

materiāls par Livonijas pilīm, baznīcām, 

dižciltīgu dzimtu ģerboņiem, zīmogiem, 

vēsturiskām personībām. 

Bibliotekārā stunda 

“Bibliotēkā dzīvo 

GRĀMATAS” 
 

1.–2. klašu 

skolēni 

 

21.04. – 23.04. Nodarbības laikā mazie lasītāji 

iepazīsies ar bibliotēku un tās lietošanas 

noteikumiem, mācīsies  

izmantot bērnu literatūras nodaļas 

abonementu un pareizi lietot 

grāmatu. Bērniem tiks piedāvātas arī 

dažādas aktivitātes. 

Literārā pēcpusdiena 

“Gājēji uz Mēnessdārzu” 

Lasītāji-seniori 23.04. 

plkst. 16.00 

 

 

 

 

Pasākuma laikā lasītāji-seniori virtuāli 

veiks literāro ceļojumu pa Raiņa un 

Aspazijas piemiņas vietām un iepazīsies 

ar literārā konkursa “Saules apspīdētie – 

Raiņa un Aspazijas iedvesmotie” 1. cikla 

uzvarētājiem.  

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 65455648 

e-pasts: 

inta.jurkjane@lcb.lv  

Literārā stunda 

“Katram lasītājam ir 

sava grāmata, un katrai 

grāmatai – savs laiks” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

22.04. 

plkst. 10.00 

Bērni iepazīsies ar plašo un tematiski 

daudzveidīgo pasaku tēlu pasauli 

bibliotēkas krājumā – bilžu grāmatās, 

skanošajās grāmatās, pasaku un dzejoļu 

grāmatās. 

mailto:svetlana.lapane@lcb.lv
mailto:inta.jurkjane@lcb.lv


Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Novadpētniecības stunda 

“Mēs esam 

daugavpilieši” 

Sākumskolas 

skolēni 

22.04. un 23.04. Skolēni uzzinās interesantus faktus par 

Daugavpili un virtuāli apmeklēs 

skaistākās vietas mūsu pilsētā.  

Literārais vakars 

“Sirds kopā ar 

Raini un Aspaziju” 

Jaunieši un 

pieaugušie 

24.04. 

plkst. 16.00 

Lasītājus gaida informatīva prezentācija 

par izcilo latviešu dzejnieku dzīvi un 

daiļradi, dzejas lasījumi un sirsnīgas 

sarunas draugu lokā. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

marina.baranovska@lcb.lv  

Novadpētniecības 

materiālu izstāde  

“Pārdaugavas bibliotēka 

toreiz un tagad” 

Visi interesenti 21.04. – 02.05. Iespēja skatīt Pārdaugavas bibliotēkas 

pārvērtības vairāku gadu garumā 

Skaļā lasīšana 

“Kur ņemt vienu 

apkampienu?” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

21.04. – 23.04. D. Mellinga grāmatas “Kur ņemt vienu 

apkampienu?” skaļā lasīšana kopā ar 

grāmatas varoņiem 

Radošā darbnīca 

“Bibliotēkā es varu…” 

8.–9. klase 24.04. Multeņkultenes veidošana par bibliotēkā 

pieejamiem pakalpojumiem un iespējām 

Tematiska pēcpusdiena 

“Paldies Tev, lasītāj!” 

Pieaugušie 25.04. Aktīvāko pieaugušo lasītāju sumināšana  

Visās LCB filiālēs Projekta  

“Grāmatu starts”  

pirmā nodarbība 

“Aš-aši-ašāki 

Šurp tekat bērniņi!” 

Ģimenes ar 

trīsgadīgiem 

bērniem 

18.04. Ģimenes, kas kopā ar bērniem ieradīsies 

bibliotēkā, sagaidīs bibliotekārs un 

iepazīstinās ar bibliotēku – parādīs bērnu 

stūrīti ar bērna vecumam atbilstošām 

grāmatām un izglītojošām spēlēm, kā arī 

izstāstīs par citām iespējām, ko piedāvā 

bibliotēka. 

 

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:marina.baranovska@lcb.lv

