
Ābeļu bibliotēkā skatāma Ābeļu pamatskolas audzēkņu zīmējumu izstāde. 

22.04. plkst. 16.00 radošās nodarbības bērniem un jauniešiem "Mācies, dari, 

iedvesmo." 

no 12. 04. līdz 25. 04. bibliotēkā izvietota  rokdarbu izstāde "Pasaku tēli." 

Pasākumi Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēkā 

20.04. Bibliotekārā stunda PII “Bitīte” “Rūķu” grupas bērniem 

21.04. Bibliotekārā stunda Aknīstes vidusskolas 1. klases skolēniem  

25.04. Noslēguma pasākums Bērnu žūrijas ekspertiem 

Biržu bibliotēkā no 19.04. – 29.04. izstāde "Bibliotēkas.- gudrību un domu 

krātuves". 

Dignājas bibliotēkā Pasaku pēcpusdiena 21. aprīlī pirmsskolas un 

sākumskolas bērniem. Pēcpusdienā tiks lasītas ukraiņu pasakas 

Kalna bibliotēkā 29.aprīlī notiks Kalna bibliotēkas un biedrības “Cerību 

logi” kopīgi rīkots pasākums “Iesaisties, uzzini, dari!”, kurā uz satikšanos un 

tālāku sadarbības veicināšanu tiks aicinātas rokdarbu pulciņa dalībnieces. 

Otrajā daļā plānota apkārtnes sakopšanas talka A.Grīna dzimtajās mājās 

“Ziedi” (vai A.Grīna parkā), uz kuru tiks aicināti arī citi talkotgribētāji.  

Krustpils bibliotēka aicina no 19. līdz 22. aprīlim ikvienu piedalīties 

konkursā “Ko tu zini par bibliotēku?” Piedalies konkursā un pārbaudi savas 

zināšanas par bibliotēku vēsturi, nozīmi, funkcijām un uzdevumiem! Nāc uz 

bibliotēku, atbildi uz jautājumiem! 

Kūku bibliotēkā Bibliotēkas diena, kad tiek aicināti uz bibliotēku 

pirmskolas un sākumskolas bērni. Tikšanās reizē tiks stāstīts par bibliotekāra 

profesiju, iepazīstinās ar bibliotēku, spēlēs spēles. 

Foto-konkurss " Lieldienas gaidot". Bibliotēku nedēļā notiks balsošana par 

labākajām bildēm. Notiks apbalvošanas pasākums. Bibliotēkā izveidos 

stendu TV raidījumam "Literatūre". 

 
Rubeņu bibliotēkas nodaļā Slatē no 19.04 – 29.04. literatūras izstāde: ,,Katra 
vieta, kur stāv latvietis , ir maza Latvija” /A. Eglītis/ 
Grāmatu izstāde par tiem, kas devušies prom no Latvijas, dzīvo svešumā un 
atgriežas Dzimtenē 
No 19.04. – 22.04. ,, Nāc un meklē Letonikā” Konsultācijas Rubeņu bibliotēkā 
datu bāzes izmantošanā. 
21.04. Jauno grāmatu un pārsteigumu diena. 

 
 
 



Rites bibliotēkā 

 
Saukas bibliotēkā Skrīveru mūzikas un mākslas skolas audzēknes Katrīnas 

Čemes zīmējumu izstāde no 19.04. -29.04. 

Atvērto durvju diena 27.04 

Sarunu stunda senioriem ”Tavas iespējas” (par informācijas meklēšanu 

internetā.)  20.04 

Piedalīšanās dzejnieces L. Ābolnieces grāmatas atvēršanas svētkos 21.04.                                                      

 
Salas bibliotēkā 

 
Variešu bibliotēkā visu Bibliotēku nedēļu bibliotēkas lasītāji veido sienas dekorus un 

tiek atklāta āra lasītava. 
Viesītes bibliotēkā no 19.04. līdz 29.04. - izstāde par Viesītes bibliotēku 

vēsturi un šodienu – “Bibliotēkas Viesītē - cauri gadiem…” 

19.04. – Atvērto durvju diena 

20.04. – Jauno grāmatu diena Viesītes bibliotēkā.  

20.04. – tikšanās ar 2.a klases mazajiem lasītājiem – jaunāko grāmatu 

apskats, kopīgas lasīšanas aktivitātes. 

22.04. - tikšanās ar lasītājiem bibliotēkas lasītavā - “Iepazīstam mūsu 

lasītājus un viņu vaļaspriekus!” 

28.04. - tematisks pasākums 3. klasei  “Grāmatiņas iedvesmo darboties 

kopā” sadarbībā ar Jēkabpils novada BJC Viesītes jaunatnes darbinieci.  

 

Vīpes bibliotēkā 12.aprīlī noorganizēta Lieldienu radošo darbnīcu. 

19. – 22. aprīlis  atvērto durvju dienas  “Bibliotēkas spēks: mācies, dari, iedvesmo!”  

Zasas bibliotēkā 26.04.- līdz maija beigām brīvmākslinieces Ingas Āriņas gleznu izstāde 
"Ziedēt kā rozei" 

 


