
 

Bibliotēku nedēļa 2022 – Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo! 

 Pasākumu programma Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

 

Nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Apraksts 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotekārs 

iedvesmo! 

www.lcb.lv, 

Latgales 

Centrālās 

bibliotēkas 

Facebook un 

Instagram 

lapas 

Visi interesenti 18.–24.04. 

Tuvojoties Bibliotēku nedēļai, Latgales Centrālās bibliotēkas 

darbinieki pieņēma jaunus izaicinājumus un iesaistījās akcijā 

“Bibliotekārs iedvesmo”. Iejūtoties lasītāju lomā, darbinieki 

izvēlējās bibliotēkas krājumā esošos nozaru literatūras 

izdevumus, lai apgūtu jaunas prasmes, iedibinātu veselīgus 

ieradumus, nostiprinātu fizisko formu un noturību pret stresu. 

Katrs akcijas dalībnieks sekos izvēlētās grāmatas padomiem 

vismaz septiņas dienas, savu pieredzi fiksējot īpašā emuārā, kas 

būs pieejams bibliotēkas tīmekļa vietnē. 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

sabiedrisko attiecību vadītāja 

Jana Konopecka 

654 76345 

jana.konopecka@lcb.lv 

Kad satiekas 
grāmatmīļi… 

Klātienē un 

tiešsaistē 
Visi interesenti 

21.04. 

plkst. 18.00 

Sarunu cikla “Kad satiekas grāmatmīļi…” otrajā tikšanās reizē 
noritēs saruna par dramaturga un rakstnieka Ērika Emanuēla 
Šmita personību un daiļradi. Pazīstamais franču-beļģu 
rakstnieks tiek saukts arī par cilvēka dvēseles pētnieku; viņa 
darbos ar izcilu vienkāršību un skaidrību atklājas tādas 
eksistenciālas tēmas kā dzīvība un nāve, ticība un reliģija, 
morāle, dzīves jēga u. tml. Pasākuma gaitā tiks apspriestas 
vairākas autora grāmatas: “Oskars un Rozā dāma”, “Pilāta 
evaņģēlijs”, “Кики ван Бетховен”, “Ночь огня” u. c. 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

654 26422 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Solve the library 

puzzle 
Klātienē 

7.–12. klašu 

grupas; 

individuālie 

apmeklētāji – 

jaunieši, 

pieaugušie, 

ģimenes 

11.–29.04. 

Izzinošās spēles laikā dalībnieki saņems uzdevumus, kas ir 

saistīti ar bibliotekāriem terminiem, iemācīsies atpazīt 

bibliotēkas simbolus un orientēties tajos. Uzdevumu laikā 

dalībnieki mēģinās atrisināt centrā paslēpto atbildi uz 

jautājumu “kas ir bibliotēka?” 

Ar pieteikšanos: 

654 22483 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv 

http://www.lcb.lv/
https://www.facebook.com/lcb.lv
https://www.instagram.com/lcb.lv/
mailto:jana.konopecka@lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
mailto:diana.celitane@lcb.lv
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Nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Apraksts 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Scratch 

programmēšanas 

pamati 

Klātienē / 

attālināti 

Bibliotekāri / 

visi interesenti 

vecumā no 

10 gadiem 

19.–29.04. 

Programmēšanas valodas “Scratch” apgūšana ļaus iepazīties ar 

programmēšanas pamatiem saprotamā, ērtā un lietotājiem 

draudzīgā vidē. Septiņu nodarbību garumā būs iespējams 

izveidot sarunu starp diviem un vairākiem personāžiem, izpētīt 

animāciju, animējot pašam savus tēlus, kā arī iejusties spēļu 

izstrādātāju lomā, realizējot savas idejas vienkāršu spēļu 

izveidē.  

Ar šo nodarbību kursu LCB vēlas arī iedvesmot citus 

bibliotekārus, jo darbinieks, kurš vadīs nodarbības, 

programmēšanas valodu apguvis pilnīgi patstāvīgi un vēlāk 

sagatavojis nodarbību programmu, lai iegūtās zināšanas 

nodotu tālāk. 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs 

Raivis Mileiko 

654 49090 

raivis.mileiko@lcb.lv 

Iespējas un 

izaicinājumi  

21. gadsimta 

bibliotēkā 

Klātienē 
Pamatskolas 

vecuma bērni 
19.–29.04. 

Bibliotekārās stundas dalībniekiem tiks stāstīts par plašo 

pakalpojumu klāstu bibliotēkā, kā arī diskutēts par nākotnes 

vīzijām. Pārrunājot šī gada vadmotīva “Bibliotēkas spēks: 

mācies, dari, iedvesmo!” nozīmi, tiks akcentēta bibliotēkas 

loma kopienā, sabiedrībā un valstī. Skolēni piedalīsies komandu 

spēlē “Ko izvēlies tu – iespēju vai izaicinājumu?” 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv 

Literāra tikšanās ar 

rakstnieci, dzejnieci 

un tulkotāju 

Inesi Pakloni 

Klātienē 
3.–4. klašu 

skolēni 

20.04. 

plkst. 11.00 

Literārās tikšanās sajūtu ceļojumā būs iespēja dzirdēt, redzēt 

un piedzīvot daiļdarbu tapšanas gaitu. Grāmatmīļus un 

bibliotēkas draugus autore aicinās sekot dzejas un prozas 

lasījumiem un risināt sarunu par jaunāko dzejas krājumu “Zvēru 

barošana”.  

mailto:raivis.mileiko@lcb.lv
mailto:dace.jakovele@lcb.lv
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Nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Apraksts 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Ļauj, lai grāmatas 

iedvesmo un māca! 

Tiešsaistē/ 

klātienē 

5.–7. klašu 

skolēni 
19.–23.04. 

Šī pasākuma laikā skolēni tiks iepazīstināti ar grāmatām, kas 

iedvesmo būt draudzīgiem, māca pārvarēt grūtības, mīlēt 

dzīvniekus un pieņemt citādo. Sacenšoties komandās, 

skolēniem būs jāatpazīst grāmata pēc tās vāka un citāta. 

Pasākuma noslēgumā bērni tiks aicināti piedalīties viktorīnā par 

bibliotēku un tās krājumu. 

Ar pieteikšanos: 

654 30660 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv  

“Uzdrīkstēties ir 

skaisti…” 

/Z. Mauriņa/ 

Klātienē Visi interesenti 
26.04.  

plkst. 16.30 

Tiks atklāta biedrības “Stāstnīca” organizētā Ilzes Onzules 

pirmā fotoizstāde “Uzdrīkstēties ir skaisti…”. Izstādes atklāšana 

plānota kā izrādīšanās un atļaušanās. Atļaušanās jebkurā 

vecumā, jebkurā laika posmā, jebkurā dzīves situācijā parādīt 

savu pasaules uztveri, savu redzējumu. Pasākuma 

daudzveidības parādīšanai aicināti jaunie talanti gan mūzikā, 

gan dzejā, gan fotogrāfijā. 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

654 30660 

inese.lutoka@lcb.lv 

Grāmata, kā 

gaismiņa! 
Klātienē 

Pirmsskolas 

vecuma bērni  

(4–6 gadi) 

19.–30.04. 

Bibliotēku nedēļas ietvaros aicinām pirmsskolas vecuma bērnus 

iepazīt mājīgo un daudzveidīgo Gaismas bibliotēku. Pasākuma 

dalībnieki uzzinās kādi ir bibliotēkas noteikumi un iemācīsies 

pareizi izturēties pret grāmatām. Bērni tiks parādīta bibliotēkas 

grāmatu daudzveidību, kā arī pasākuma laikā būs skatāma 

īpašu grāmatu izstāde “Mācies, dari, iedvesmo”. Noslēgumā 

dalībniekus sagaidīs mīklu minēšana un viktorīna.  

Ar pieteikšanos: 

654 55648 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Karina Kachan 

karina.kachan@lcb.lv 

mailto:inese.lutoka@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv
mailto:karina.kachan@lcb.lv
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Nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Apraksts 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Savieno 

nesavienojamo! 
Klātienē 

1.–3. klašu 

skolēni 
19.–29.04. 

Vai Tu proti savienot nesavienojamo? Ja gribi iemācīties 

savienot neparastas lietas, tad gaidām Tevi ciemos mūsu 

bibliotēkā! Bibliotekārās stundas laikā Tev būs iespēja iepazīties 

ar šūšanas piederumu vēsturi, gūt priekšstatu par bibliotēkas 

krājumā pieejamo grāmatu klāstu par šūšanas tematiku, izpētīt 

latviešu folkloras grāmatu izstādi un kopā ar draugiem veikt 

dažādus aizraujošus uzdevumus! 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja 

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv Pilsētas stāsti caur 

fotoobjektīvu 
Klātienē 

4.–6. klašu 

skolēni 
19.–29.04. 

Daugavpils iedvesmo ar savu skaistumu un neaizmirstamiem 

vēstures stāstiem. Bibliotēku nedēļas ietvaros piedāvājam 

skolēniem gūt priekšstatu par vēstures avotu veidiem un to 

nozīmi cilvēku dzīvē, aicinām iepazīties ar bibliotēkas 

novadpētniecības sektora resursiem un iemācīties izvērtēt 

pilsētas fotoattēlu vēstījumus.  

Ieskatīsimies Daugavpilī caur fotoobjektīvu! 

Tu iedvesmo mūs – 

mēs iedvesmosim 

Tevi! 

Klātienē Bērni un jaunieši 19.04.–14.05. 

Lai iedvesmotu bibliotekārus jauniem izaicinājumiem un 

virsotnēm, aicinām LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas Bērnu un 

jauniešu literatūras sektora lietotājus piedalīties aptaujā un 

izteikt savas domas un idejas, kas palīdzēs pilnveidot 

bibliotēkas pakalpojumu klāstu un ieviest jauninājumus mūsu 

darbā! 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja 

Tatjana Zahare 

654 38173 

tatjana.zahare@lcb.lv 

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
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Nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Apraksts 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Bibliotēka – 
iedvesmas avots 

Klātienē 
Sākumskolas 
vecuma bērni 

19.–23.04. 

Bibliotekārās stundas mērķis – iepazīstināt bērnus ar 

bibliotēku, grāmatu krājumu un pakalpojumiem. 

Pasākuma pirmajā daļā bērniem tiks piedāvāti piemēri un 

padomi, kā var mācīties ar bibliotēkas palīdzību. Skolēni 

izmēģinās meklēt un atrast  informāciju, kas viņiem ir 

nepieciešama gan skolā, gan ārpus tās. Pasākuma otrā daļa tiks 

veltīta radošumam – ar grāmatas palīdzību kopā attīstīsim savu 

iztēli. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Čursina 

jelena.cursina@lcb.lv  

Iepazīsti bibliotēku! Klātienē 5.–9. kl. skolēni 19.–29.04. 

Atzīmējot bibliotēkas 20 gadu jubileju ar saukli “No piekrastes – 

zināšanu jūrā!”, skolēni tiks aicināti iepazīt mūsdienu 

bibliotēku, tās krājumu, pakalpojumus un daudzveidīgas 

iespējas sevis pilnveidošanai – mācīties, meklēt informāciju, 

sazināties, radoši izpausties. Skolēniem būs arī iespēja 

iepazīties ar grāmatu jaunumiem, apskatīt mākslas un radošo 

darbu izstādes, kā arī piedalīties radošajā darbnīcā. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

mailto:jelena.cursina@lcb.lv
mailto:anna.oleinikova@lcb.lv

