
 

Bibliotēku nedēļa 2021: DARĪT NETICAMO! 

 Pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

19.-24. aprīlis 
 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Mazo varoņdarbu 

kalendārs 

Latgales 

Centrālās 

bibliotēkas 

Facebook un 

Instagram lapas 

Visi interesenti 19.-24.04. 

Šobrīd daudzi no mums lielāko daļu laika aizvada pie datora 

ekrāna, mājas pārvērtušās par darbavietu, ikdiena zaudējusi 

ierasto ritmu. Bibliotēku nedēļā rīkosim akciju sociālajos medijos 

ar nosaukumu “Mazo varoņdarbu kalendārs”, kurā aicināsim 

mainīt ikdienu un pievērsties aktivitātēm, kas ir noderīgas mūsu 

fiziskajai un psihiskajai veselībai, kā arī apkārtējai videi. Ik dienu 

tiks piedāvāts kāds uzdevums, kuru varēs izpildīt nedēļas gaitā un 

ievietot Latgales Centrālās bibliotēkas Facebook vai Instagram 

lapā fotoliecību vai vienkārši komentāru par izdarīto. Jo arī mazām 

pārmaiņām ir nozīme! 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

Sabiedrisko attiecību vadītāja 

Jana Konopecka 

654 76345 

jana.konopecka@lcb.lv 

Saruna ar rakstnieku 

Jāni Joņevu 

Tiešraide 

Latgales 

Centrālās 

bibliotēkas 

Facebook lapā 

Visi interesenti 
21.04. 

plkst. 15.00  

Aicinām piedalīties sarunā ar rakstnieku Jāni Joņevu par romānu 

“Jelgava 94” un stāstu krājumu “Tīģeris”. Pasākums notiek literāro 

tikšanās ciklā ar populāriem latviešu rakstniekiem, kuru Latgales 

Centrālā bibliotēka rīko Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansētā 

projekta “Dialogs. Rakstnieki Daugavpilī” 6. kārtā.  

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

654 26422 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

https://www.facebook.com/lcb.lv
https://www.instagram.com/lcbbibliotekars/
mailto:jana.konopecka@lcb.lv
https://www.facebook.com/events/279962827112454/
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv


 

Bibliotēku nedēļa 2021: DARĪT NETICAMO! 

 Pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

19.-24. aprīlis 
 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Database: the help to 

your memory 

(latv. – Datubāze: 

palīgs tavai atmiņai) 

Tiešsaistē 10.-12. klases 19.-30.04. 

Pasākuma dalībnieki uzzinās par datubāzēm: 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 

uzzinās katras datubāzes iespējas un to lietderīgumu mācību 

procesā un brīvā laika pavadīšanā. 

Nodarbība notiek angliski 

Ar pieteikšanos: 

654 22483 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv 

Dāvā dzīvi robotam – 

izmanto iepakojumu 

Latgales 

Centrālās 

bibliotēkas  

Ģimenes 

digitālo 

aktivitāšu 

centra 

Facebook lapa 

Visi interesenti No 19.04.  

Bibliotēku nedēļā tiks aizsākta akcija “Dāvā dzīvi robotam – 

izmanto iepakojumu”. LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

Facebook lapā tiks publicēti pašu veidotu robotu attēli, kas tapuši 

no dažnedažādiem sadzīves materiāliem. Robotu izveidē tiks 

izmantotas kārbas, tualetes papīra ruļļi, vienreizlietojamie trauki, 

iepakojums un citi materiāli. Profila sekotāji tiks rosināti veidot 

savus robotus un ievietot to fotogrāfiju komentāru sadaļā. Tiks 

piedāvātas arī tematiskas publikācijas, kas skar bezatkritumu 

dzīvesveidu un rosina dot "otru dzīvi" dažādām lietām. 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

vadītājs 

Raivis Mileiko 

raivis.mileiko@lcb.lv 

mailto:diana.celitane@lcb.lv
https://www.facebook.com/digicentrs
mailto:raivis.mileiko@lcb.lv


 

Bibliotēku nedēļa 2021: DARĪT NETICAMO! 

 Pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

19.-24. aprīlis 
 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Tikšanās 

ar rakstnieci 

Agnesi Vanagu 

Tiešsaistē 

Sākumskolas 

vecuma bērni, 

ģimenes 

22.04.  

plkst. 16.00 

Tikšanās noritēs projekta “Tiekamies bibliotēkā! Bērnu rakstnieki 

Daugavpilī” 2. kārtas ietvaros. Pasākuma dalībnieki tiks iesaistīti 

sarunā par Agneses Vanagas populārās bērnu grāmatas 

“Plastmasas huligāni” aktuālām tēmām – mīlestību un atbildīgu 

attieksmi pret dabu un tās saudzēšanu. Kopā sekosim līdzi 

grāmatas galvenā varoņa Dusmukules gaitām un mēģināsim glābt 

pasauli no piesārņojuma. Reģistrācija pasākumam, aizpildot 

tiešsaistes anketu. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv  

Iesaisties, uzzini, 

izglītojies! 
Tiešsaistē 

5.-7. klašu 

skolēni 
20.-30.04. 

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar viņu 

vecumam atbilstošu grāmatu klāstu, atpazīt grāmatas pēc citāta 

un atbildēt uz viktorīnas “Bibliotēka skaitļos” jautājumiem.  

Ar pieteikšanos: 

654 30660 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles 

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv  

Bibliotekāra profesija 

– mūsdienīgi un 

interesanti 

Tiešsaistē 
5.-7. klašu 

skolēni 
20.-30.04. 

Bibliotekārās stundas dalībnieki uzzinās, kādas prasmes ir 

nepieciešamas bibliotekāram, iepazīs bibliotekāra ikdienas darbus 

un izaicinājumus. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenD2kVj5_rt2X_oTlT3vOSg6oIspa8Xot-_0G4zHWtjQbVGQ/viewform
mailto:dace.jakovele@lcb.lv
mailto:jelena.pantelejeva@lcb.lv


 

Bibliotēku nedēļa 2021: DARĪT NETICAMO! 

 Pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

19.-24. aprīlis 
 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Autors lasītājam 

Bibliotēkas 

Facebook, 

Instagram lapa, 

bibliotēka 

Visi interesenti 20.-24.04. 

Gaismas bibliotēkas sociālajos medijos tiks izvietotas vizuāli 

noformētas vietējo grāmatu autoru domas par mūsdienīgu 

bibliotēku, novēlējumi bibliotēkai un lasītājiem. Papildus šie 

vizuālie materiāli tiks noformēti grāmatzīmju formātā un 

uzdāvināti bibliotēkas apmeklētājiem. 

Ar pieteikšanos: 

654 55648 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Egija Gribuste 

egija.gribuste@lcb.lv 

Ticami un neticami 

brīnumi bibliotēkā 
Tiešsaistē 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 
20. -30.04. 

Bibliotekārās stundas dalībnieki nokļūs maģiskajā bibliotēkas 

pasaulē, kur ticamais mijas ar neticamo, kur varoņi palīdz 

bibliotekāriem stāstīt par grāmatām un kur stāstu notikumi 

pārvēršas par realitāti bibliotēkā. Tici vai netici, bet brīnumi 

bibliotēkā notiek! 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles Jaunbūves bibliotēkas 

vadītāja 

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Neticami, bet fakts! 

Bibliotēka agrāk un 

tagad 

Tiešsaistē 
Sākumskolas 

vecuma bērni 
20.-30.04. 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni iejutīsies bibliotēku pētnieku 

lomā – uzzinās, kādas pārmaiņas notikušas Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiālē Jaunbūves bibliotēkā laiku gaitā, ieskatīsies 

vecajās fotogrāfijās un inventāra grāmatās, mācīsies glīti rakstīt 

bibliotekārajā rokrakstā, kā arī gūs ieskatu par pasaules 

skaistākajām bibliotēkām.  

https://www.facebook.com/lcb.gaisma
https://www.instagram.com/lcb_gaismasbiblioteka/
mailto:egija.gribuste@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv


 

Bibliotēku nedēļa 2021: DARĪT NETICAMO! 

 Pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

19.-24. aprīlis 
 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Mūsu kopienas sirds – 

Jaunbūves bibliotēka 

LCB filiāles 

Jaunbūves 

bibliotēkas 

Daiļliteratūras 

sektors 

Pieaugušie 20.-30.04. 

Bibliotēku nedēļas ietvaros bibliotēkas pieaugušie lietotāji tiks 

aicināti piedalīties bibliotekārajā kviltā, īsi un kodolīgi atbildot uz 

četriem jautājumiem par Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas darbību. No lietotāju sniegtajām atbildēm 

tiks izveidota vienota krāsaina kompozīcija, kas palīdzēs 

bibliotekāriem vairāk izprast lietotāju vēlmes un nodrošināt 

kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšanu Jaunbūves mikrorajona 

kopienai. 

Neticamais kļūst 

ticams 
Tiešsaistē 

5.- 8. klašu 

skolēni 
20.-30.04. 

Skolēni tiks iepazīstināti ar grāmatu un bibliotēku neticamo 

pārvērtību ceļu. Ielūkosimies, kā izskatīsies nākotnes bibliotēka un 

kādas tehnoloģijas tiks izmantotas. Kopā veidosim savu nākotnes 

bibliotēku. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv  

Atver bibliotēkas 

durvis virtuāli! 
Tiešsaistē 

1.-4. klašu 

skolēni 
20.-30.04. 

Virtuālā ceļojuma laikā skolēni iepazīsies ar bibliotēku, tās 

pakalpojumiem un lietošanas noteikumiem. Piedaloties  literārajā 

spēlē, pildot atraktīvus uzdevumus, kā arī virtuāli apskatot jauno 

grāmatu izstādi, bērni iegūs priekšstatu par bibliotēkas krājumu 

un grāmatu daudzveidību.  

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

mailto:inese.lutoka@lcb.lv
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 Pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

19.-24. aprīlis 
 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Iezīmēti Daugavpilī 
 

Tiešsaistē 
5.-9. klašu 

skolēni 
20.-30.04. 

Pasākuma mērķis – veicināt jauniešu interesi par Daugavpils 

pilsētas kultūru, vēsturi un cilvēkiem, kas padarījuši mūsu pilsētu 

atpazīstamāku pasaulē. Novadmācības stundā tiks stāstīts par 

M. Rotko, S. Mihoelsa, O. Stroka u.c. izcilu personību dzīvi un 

daiļradi Daugavpils pilsētas vēstures kontekstā, izmantojot video 

materiālus, kā arī skaņdarbu fragmentus.    

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles 

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Aspazija: mūžam 
nerimstošs gars 

 
Tiešsaistē 

10.-12. klašu 

skolēni 
20.-30.04. 

Pasākuma mērķis – veicināt jauniešu izpratni par Aspazijas 

daiļrades nozīmi mūsdienās. Stundas laikā tiks stāstīts par 

Aspazijas biogrāfijas posmiem, filozofiskajiem uzskatiem un 

daiļrades īpatnībām. Aspazijas dzeja skanēs dažādās valodās. 

Vērtējot Aspazijas literāro devumu latviešu kultūrā, īpaši tiks 

atzīmēta viņas daiļradē ietverto ētisko vērtību aktualitāte. 

 

mailto:anna.oleinikova@lcb.lv

