
  

Jurim Zvirgzdiņam - 80 

Pasākumu programma Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs 

 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma norises 

vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

 “Labs viss, kas laimīgi 
beidzas” /Tobiass/ 

Tiešsaistē  
(Microsoft Teams) 

1.-4. klašu skolēni 16.-26.02. 

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja novērtēt autora 

literāro darbu daudzveidību, kā arī noskaidrot, kas ir 

autora mīļākais literārais varonis un iedvesmas avots 

rakstīšanai. Skaļajai lasīšanai tiks izmantoti rakstnieka 

jaunizdotās bērnu grāmatas “Tobiass un Rakstnieks” 

fragmenti. Skolēni kopā ar bibliotekāri izspēlēs attēlu 

spēli “Cik labi tu pazīsti lācīti Tobiasu?”. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv  

“Ciemos pie 
rakstnieka pasaku 

pasaulē” 

Tiešsaistē  
(Microsoft Teams) 

Pirmsskolas 
vecuma bērni 

16.-19.02. 

Rotaļnodarbības laikā bērni uzzinās, kā top rakstnieka 

Jura Zvirgzdiņa darbi, iepazīsies ar Tobiasu un citiem 

rakstnieka draugiem, kā arī kopīgiem spēkiem 

saskaitīs autora grāmatas. Pēc grāmatas ”Tobiass un 

Rakstnieks” nolasīšanas priekšā bērni atbildēs uz 

jautājumiem, minēs mīklas, attēlos galvenos varoņus.  

Ar pieteikšanos: 

654 30660 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv  

“Lielais ceļojums” 
Tiešsaistē  

(Microsoft Teams / 
Zoom) 

Pirmsskolas 
vecuma bērni, 

1.-4. klašu skolēni 

16.-19.02. 

Bērni tiks iepazīstināti ar rakstnieka Jura Zvirgzdiņa 

daiļradi un grāmatu varoņiem. Pasākuma dalībnieki 

dzirdēs grāmatas “Mazās bites lielais ceļojums” 

fragmentu lasījumus, kā arī palīdzēs bitītei veikt viņas 

uzdevumu, lai palīdzētu Ilzītei izveseļoties.  

Ar pieteikšanos: 

654 55648 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Egija Gribuste 

egija.gribuste@lcb.lv 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
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Pasākumu programma Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs 

 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma norises 

vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

“Piezīmes no 
rakstnieka aizmirstā 

blociņa” 

Tiešsaistē  
(Microsoft Teams / 

Zoom) 
1.-4. klašu skolēni 16.-26.02. 

Atzīmējot bērnu iemīļotā rakstnieka, Latvijas 

Literatūras mūža balvas laureāta, Jura Zvirgzdiņa 80 

gadu jubileju, skolēni tiks iepazīstināti ar 

interesantiem faktiem no rakstnieka biogrāfijas, 

risinās literārās mīklas pēc autora grāmatu motīviem 

un piedalīsies grāmatas “Tobiass un Rakstnieks” 

fragmentu lasījumos. 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja 

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

 “Tikšanās ar lācīti 
Tobiasu” 

Tiešsaistē  
(Microsoft Teams / 

Zoom) 
1.-4. klašu skolēni 16.-26.02. 

Bibliotekārajā stundā skolēni tiks iepazīstināti ar Jura 

Zvirgzdiņa vairāku grāmatu literāro varoni - rotaļu 

lācēnu Tobiasu un aicināti līdzdarboties. Skolēni kopā 

ar lācēnu dosies aizraujošos pasaules izpētes 

ceļojumos, kā arī iepazīsies ar Tobiasa blēņu un 

piedzīvojumu stāstiem. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv  

 “Lācēna Tobiasa 

stāsts” 
Tiešsaistē  

(Microsoft Teams) 
1.-4. klašu skolēni 16.-19.02. 

Skolēni tiks iepazīstināti ar Jura Zvirgzdiņa daiļradi un 

kopā ar autora grāmatu varoni – Tobiasu, skolēni 

uzzinās daudz interesantu faktu par pašu rakstnieku, 

noklausīsies fragmentus no grāmatām par Tobiasu, 

pildīs viņa sagatavotus uzdevumus un attālināti 

iepazīsies ar grāmatu izstādi. Savukārt bērniem, kas 

apmeklēs bibliotēku un izvēlēsies lasīšanai grāmatu 

no izstādes, Tobiass ir sagatavojis pārsteigumu. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 
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