
 
Bibliotēku nedēļa 2018 – “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība” 

23.-28. aprīlis 

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. 65426422 

e-pasts: 

inese.vaivare@lcb.lv 

Tautas Saimes 

grāmata  

Latgales Centrālajā 

bibliotēkā 

Visi interesenti 21.04.-27.04. “Tautas Saimes grāmata” ir iespēja ikvienam 

iedzīvotājam, sagaidot valsts simtgadi, ierakstīt savu 

vēlējumu, ideju, rosinājumu vai vīziju šim brīdim un 

valsts nākotnei. Tiek pieņemti viedokļi, stāsti, 

fotomateriāli, zīmējumi vai citas radošas izpausmes. 

Multimediju kvests 

“Bibliotēkas 

dārgumu lāde”  

7.-12. kl. skolēni 23.04.-27.04. 

Ar 

pieteikšanos! 

Izglītojošs multimediju kvests iepazīstinās skolēnus ar 

bibliotēku, tās piedāvājumu un iespējām nepiespiestā 

aizraujošas spēles formātā.  

Literatūras  

izstāžu sērija  

“Mūsu Latvija”  

Visi interesenti 23.04.-28.04. 

 

Sagaidot Latvijas simtgadi, ik dienu tiks izcelta 

bibliotēkas krājumā atrodamā literatūra par kādu no 

Latvijas vērtībām – cilvēkiem, dabu, arhitektūras un 

mākslas objektiem.  

Lasīšanas zibakcija 

“Laimes hormons: 

lasīšana” 

Visi interesenti 23.04. plkst. 

12.00-13.00 

Bibliotekāri iziet lasīt ielās, lai atgādinātu, ka grāmatu 

lasīšana paver jaunus apvāršņus, iekšēji bagātina un 

padara cilvēku laimīgāku. 

Teletilts ar Braslavas 

rajona centrālo 

bibliotēku 

(Baltkrievija) 

Bibliotēkas 

darbinieki 

24.04. plkst. 

10.00-11.30 

Pieredzes apmaiņa, labas prakses piemēri esošās 

prakses uzlabošanai. 

mailto:inese.vaivare@lcb.lv


Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Literāro atklājumu 

diena “Saldās 

vārsmas” 

Daiļliteratūras 

un nozaru 

literatūras 

sektoru 

apmeklētāji 

26.04. plkst. 

15.00-20.00 

Bibliotēkas apmeklētājiem, kas izņem vai nodod 

grāmatas, tiks piedāvātas bezmaksas konfektes ar 

“literāru pārsteigumu”. 

Tikšanās ar 

nūjošanas treneri 

Larisu Silovu 

“Nūjošana – fiziskā 

aktivitāte veselībai 

un sportam” 

Visi interesenti 27.04. plkst. 

14.00 

Nūjošanas trenere Larisa Silova pastāstīs, kā nūjot 

pareizi, droši un efektīvi (no cikla “Veselības ABC”).  

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 65421750 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Attēlu stāsti 

“Grāmatas ceļš pie 

bērniem” 

Pirmsskolēni, 

sākumskolēni, 

ģimenes ar 

bērniem  

24.-28.04.  

Ar 

pieteikšanos! 

Kopā ar pasākuma dalībniekiem tiks izspēlētas 

daudzveidīgas variācijas, kā grāmata atrod savu 

lasītāju, tiks radīta iespēja līdzdarboties grāmatas 

teksta radīšanā, izmantojot attēlus.  

Bibliotekārā stunda 

“Bibliotēka vakar, 

šodien, rīt…” 

Visi interesenti 24.04.-26.04. 

Ar 

pieteikšanos!  

Tiks sniegta informācija par pārmaiņām bibliotēku 

darbībā no sendienām līdz mūsdienām, aktualizēts 

daudzveidīgais pakalpojumu klāsts bibliotēkā šodien, 

diskutēts par nākotnes vīzijām.  

Novadpētniecības 

literatūras izstāde  

“Mainās bibliotēka, 

mainās sabiedrība”  

 

Visi interesenti 24.04.-19.05.  

 

Izstādē tiks izvietoti iespieddarbi un dokumenti, kas 

liecina par bibliotēkas vēsturi, tās attīstību un 

nozīmīgākajiem notikumiem bibliotēkas pastāvēšanas 

laikā. Izstādes laikā tiks nodrošināta iespēja 

ieklausīties bibliotekāra stāstījumā, kā arī uzrakstīt 

novēlējumu nākotnes bibliotēkai.   

Mācību seminārs 

bibliotekāriem darbā 

Bibliotēkas 

darbinieki 

27.04. plkst. 

9.30-14.00 

Aktualitātes darbā ar bērnu un jauniešu auditorijām, 

to piesaiste bibliotēkai.   

mailto:anna.pakere@lcb.lv


Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

ar bērniem un 

jauniešiem 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Latvju rakstnieki 

– bērniem” 

Sākumskolas 

vecuma bērni 

 

24.-26.04. Skolēni atraktīvā formā padziļinās savas zināšanas par 

latviešu rakstnieku daiļradi. 

Bibliotekārā stunda 

“Grāmatas – 

domu laivas” 

5.-7.kl. skolēni 

 

24.-26.04. Pasākumā tiks popularizēti bērnu literatūras autoru 

jaunākie darbi no Jaunbūves bibliotēkas krājuma. Tiks 

sniegts neliels ieskats katra autora biogrāfijā, kā arī 

informācija par viņa darbu.  

Bibliotekārā stunda 

“Piedzīvojums 

grāmatu valstībā” 

 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

24.-26.04. Kopā ar bibliorūķi Tomu bērni iepazīsies ar bibliotēku 

un veidos pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu 

lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem tiks 

piedāvātas dažādās aktivitātes bibliotēkas iepazīšanai. 

Bibliotekārā stunda 

“Grāmatas 

brīvajam brīdim” 

Pieaugušie 28.04.2018. Grāmatu jaunumu apskata laikā lietotājiem būs 

iespēja iepazīties ar jaunākajiem izdevumiem un 

izvēlēties sev interesējošo literatūru.  

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 65430311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Mazuļi bibliotēkā” 
Pirmsskolēni 24.04 

Atraktīvā veidā tiks popularizēta grāmata, bibliotēka 

un tās pakalpojumi. Bērni tiks iepazīstināti ar grāmatu 

tematisko daudzveidību, bibliotēkas lietošanas 

noteikumiem, kā arī praktiski apgūs, kā pareizi lietot 

grāmatu. 

mailto:svetlana.lapane@lcb.lv
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Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Tikšanās ar Latgales 

brīvo mākslinieku 

asociācijas biedri 

Larisu Sergejevu 

Pirmsskolēni 25.04. 

Bērni tiks iepazīstināti ar latviešu un citu tautu 

pasakām, izmantojot Larisas Sergejevas gleznu 

motīvus. Pasaku fragmenti tiks lasīti, inscenēti, kā arī 

izspēlēti rotaļās. Savukārt māksliniece pastāstīs 

bērniem par savu daiļradi, gleznu sižetiem un mākslas 

valodas īpatnībām.   

Bibliotekārā stunda 

“Bibliotēkā dzīvo 

grāmatas” 

1.-4. kl. skolēni 26.04. 

Tiks popularizēta grāmata, bibliotēka un tās 

pakalpojumi. Skolēniem tiks sniegts ieskats grāmatu 

rašanās vēsturē, tiks stāstīts par bibliotēku, grāmatu 

krājumu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Būs 

iespēja nostiprināt zināšanas, piedaloties viktorīnā.  

Literāra stunda 

“Tādas vienkāršas 

vērtības” 

7.-9. kl. skolēni 26.04. 

Pasākums tiks veltīts Antuana de Sent-Ekziperī 

grāmatas “Mazais princis” 75 gadu jubilejai. 

Izmantojot teksta fragmentus, tiks aktualizēts 

jautājums par ētiskām vērtībām mūsdienu sabiedrībā 

un to nozīmi tikumisko orientieru un garīgās kultūras 

veidošanā. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 65455648 

e-pasts:  

kristine.jasane@lcb.lv   

Atmiņu pēcpusdiena, 

prezentācija, 

diskusija 

“Mainās bibliotēka, 

mainās sabiedrība” 

Pieaugušie 

bibliotēkas 

lietotāji 

26.04. 

plkst. 14.00 

Tikšanās laikā tiks šķetināta Bibliotēku nedēļas tēma 

“Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Pieaugušie 

bibliotēkas apmeklētāji aicināti dalīties iespaidos par 

to, kā gadu gaitā ir mainījušās bibliotēkas, to 

pakalpojumi. Dalībnieki uzzinās vairāk par mūsdienu 

bibliotēkas piedāvātajām iespējām, kā arī piedalīsies 

jauno grāmatu apskatā. 

mailto:kristine.jasane@lcb.lv


Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Praktiska nodarbība 

“Kā tas ir – būt par 

bibliotekāru?” 

Sākumskolas un 

pamatskolas 

vecuma bērni 

28.04. 

plkst. 13.30 

Skolēniem būs iespēja iejusties bibliotekāra lomā un 

iegūt praktiskas iemaņas: atrast grāmatu gan 

elektroniskajā katalogā, gan uz plaukta, sakārtot 

grāmatas alfabēta secībā, sadalīt pēc tēmām utt. 

Bibliotēkas darba kvalitātes uzlabošanai pasākuma 

dalībnieki tiks aicināti izveidot ideālā bibliotekāra tēlu, 

kā arī piepildīt slēpto domu krājkasīti. 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Meža bibliotēkas 

taciņas” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 
24.-26.04. 

Bērniem būs iespēja iepazīt grāmatu tematisko 

daudzveidību un to izvietojumu bibliotēkā. Bērni 

dosies literārā ceļojumā kopā ar grāmatmīli – ezīti 

Miku un viņa draugu Lāci, padziļināti pētot latviešu 

tautas pasakas. 

Bibliotekārā stunda 

“Daba jautājumos 

un atbildēs” 

Dienas aprūpes 

centrs cilvēkiem 

ar garīga 

rakstura 

traucējumiem 

24.04. 

Bibliotekārās stundas apmeklētāji atraktīvā veidā 

iepazīsies ar noderīgām un aizraujošām 

enciklopēdijām par dzīvniekiem un augiem, kā arī 

piedalīsies radošā darbnīcā. 

Bibliotekārā stunda 

“Enciklopēdijas – 

izziņas ceļvedis  

Latvijas dabas 

pasaulē” 

Sākumskolas 

vecuma bērni 
25.04. 

Izmantojot izziņas literatūru, skolēni meklēs atbildes 

uz āķīgiem jautājumiem par Latvijas dabu, piedalīsies 

viktorīnā un iepazīs latviešu dabas pētnieku Velgas 

Vītolas un Ingmāra Līdakas grāmatas. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Ieskats mūsdienu 

bibliotēkā ” 

Pamatskolas 

skolēni 
24. -26.04. 

Pusaudži iepazīsies ar mūsdienu bibliotēku, uzzinās, 

kā līdzi laikam paplašinās un mainās piedāvāto 

pakalpojumu klāsts un kā to patstāvīgi un pilnvērtīgi 

izmantot. 

Bibliotekārā stunda 

“Mazuļi bibliotēkā” 

Pirmsskolēni,  

1. klases skolēni 
25.-26.04. 

Pasākuma dalībnieki iepazīsies ar bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem un piedāvātajiem 

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:natalija.putroma@lcb.lv


Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

pakalpojumiem, uzzinās, kā pareizi izturēties pret 

grāmatām un kā tās atrast bibliotēkā. Bērnus gaidīs 

mīklu minēšana, pasaku varoņu atpazīšana, dzejoļu 

lasīšana un citas aktivitātes. 

Izstāde – apskats 

“Pārdaugavas 

bibliotēka cauri 

laikam” 

Bibliotēkas 

lietotāji 
24.-28.04. 

Mūsu lasītājiem un visiem interesentiem piedāvājam 

ielūkoties LCB filiāles Pārdaugavas bibliotēkas 

vēsturē – apskatīt senas un ne tik senas fotogrāfijas, 

ceļot laikā un salīdzināt, kā, gadiem ejot, ir 

mainījusies bibliotēka. 

 


