
                                                APSTIPRINU 
Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore 

                                                
S. Lūse  

                                                                 2018.g. 31. janvārī 

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas 
darba plāns 2018. gadam  

Veicamie pasākumi  Izpildes laiks  

  
 

Vieta  
  

Atbildīgais 

Bibliotēkas pakalpojumi 

Lasītāju un lietotāju  apkalpošana (BIS programmā ALISE) 
Visu gadu  Bibliotēka  I. Jodgude, 

I. Jančevska 

Tematisku, literāru pasākumu rīkošana ( skat. pielikumu ) 
Visu gadu  Bibliotēka  I. Jodgude, 

I. Jančevska 

Informācijas pakalpojumi: 

- uzziņu informācijas darbs, uzziņu sagatavošana un sniegšana  
 

 

Pēc vajadzības  
 

Bibliotēka  
I. Jodgude, 

I. Jančevska 

 

- informācijas izdruka no datora, kopēšana, skenēšana 
 

 

Pēc vajadzības  
 

Bibliotēka  
I. Jodgude, 

I. Jančevska 

 

- darbs ar datoru – interneta un citu standartprogrammu – izmantošana  

 

 

Katru dienu 

 

Bibliotēka  
I. Jodgude, 

I. Jančevska 

 

- elektronisko datu bāzu izmantošana 
 

 

Pēc vajadzības  
 

Bibliotēka  
I. Jodgude, 

I. Jančevska 

 

- SBA pakalpojumu sniegšana 
 

 

Pēc vajadzības  
 

Bibliotēka  
I. Jodgude, 

I. Jančevska 

 



- Lasītāju apmācības darbam ar elektroniskajiem resursiem 
 

 

Pēc vajadzības  
 

Bibliotēka  
I. Jodgude, 

I. Jančevska 

 

- Bibliotekāro stundu organizēšana Pēc vajadzības  Bibliotēka, Skola, Skolas 

b-ka 
L. Griškena 

G. Plēsuma 

- Informācijas atjaunošana bibliotēkas informācijas stendā Pēc vajadzības  Bibliotēka  L. Griškena 

Krājuma komplektēšana un organizācija 

 

Kvalitatīva bibliotēkas krājuma organizācija  

 

Visu gadu  

 

Bibliotēka  

 

L. Griškena 

Iespieddarbu, elektronisko un audiovizuālo dokumentu iegāde  Visu gadu  Bibliotēka  
L. Griškena 

Krājuma elektroniskās uzskaites veikšana  Visu gadu  Bibliotēka  
L. Griškena 

Jaunieguvumu ievadīšana  elektroniskajā  kopkatalogā  Visu gadu  Bibliotēka  
L. Griškena 

Iespieddarbu norakstīšana. Darbs ar bibliotēkas fonda neaktuālo un nolietoto 

literatūru  

2 x gadā  Bibliotēka  I. Jodgude, 

I. Jančevska 

Jauno grāmatu dienu rīkošana  1x divos mēnešos  Bibliotēka  I. Jančevska 

 

Periodikas pasūtīšana   2 x gadā  Bibliotēka  L. Griškena 

Periodikas norakstīšana  1x gadā Bibliotēka  L. Griškena 

Grāmatu krājuma kārtošana, iespieddarbu labošana Katru dienu  Bibliotēka  I. Jodgude, 

I. Jančevska 



 
Novadpētniecības darbs 

Novadpētniecības mapju papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un 

noformēšana, kā arī novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana, 

kārtošana 

 

Visu  gadu 

 Bibliotēka  I. Jančevska, 

L. Griškena 

Izdevumu komplektēšana novadpētniecības krājumam 
Visu  gadu Bibliotēka  L. Griškena 

Novadpētniecības materiālu popularizēšana, tikšanos ar novadniekiem u.c. 

organizēšana 
Visu  gadu 

 Bibliotēka  I. Jančevska, 

L. Griškena 

Informācijas sniegšana lasītājiem par novadpētniecības krājumu un citiem 

(interneta) resursiem par novadu 
Visu gadu – pēc 

nepieciešamības 

  

Bibliotēka  

 

I. Jančevska 

Novadpētniecības materiālu digitalizācija  

Visu gadu 

  

Bibliotēka  

 

I. Jančevska 

Bibliotēkas darbinieku iesaistīšanās pilsētai un novadam svarīgos pasākumos un 

aktivitātēs, sadarbošanās ar muzeja un kultūras pils darbiniekiem to organizēšanā 

un norisē 

 

Visu gadu 

  

Bibliotēka  

L. Griškena 

Pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” veidošana un 

sagatavošana izdošanai 

 

1x mēnesī (izņemot 

jūliju) 

  

Bibliotēka  

L. Griškena, 

G. Plēsuma 

Konsultatīvais darbs un sadarbība 

Novada pagastu bibliotēku koordinēšana dažādiem novada mēroga pasākumiem, 

informēšana domes uzdevumā par dažādiem jautājumiem   
Pēc nepieciešamības 

Bibliotēka L. Griškena 

Sadarbība ar Viesītes vidusskolu, skolas bibliotēku (par bibliotēkas 

pakalpojumiem un dažādu aktivitāšu organizēšanu )  Visu gadu  
Bibliotēka  

Skola  

L. Griškena, 

G. Plēsuma 

Sadarbība ar muzeja un kultūras pils darbiniekiem pasākumu organizēšanā 
Pēc nepieciešamības 

Bibliotēka L. Griškena 

 
Bibliotēkas darbinieku tālākizglītība 

Piedalīšanās profesionālās pilnveides pasākumos Jēkabpils galvenajā bibliotēkā 1x mēnesī vai retāk JGB L. Griškena 



Profesionālās tālākizglītības kursu apmeklēšana 

Pēc nepieciešamības 

LNB Kompetenču 

attīstības centrs, 

“EGO”, citi mācību 

centri 

L. Griškena, 

I. Jodgude, 

I. Jančevska 

Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana  
1x gadā – aprīlis vai 

maijs 

Brauciena mērķis – 

kāda novada 

bibliotēkas 

L. Griškena 

Finansiālā darbība  
 

Budžeta līdzekļu mērķtiecīga izlietošana Visu gadu saskaņā ar 

budžeta tāmi 

 L. Griškena 

Bibliotēkas budžeta plāna izstrāde 2019.gadam 
Oktobris 

Bibliotēka L. Griškena 

Bibliotēkas saimnieciskā darbība 

Saimniecības, biroja u.c. bibliotēkas darbībai nepieciešamo preču iegāde 

Pēc nepieciešamības 

Veikali Jēkabpilī, 

Viesītē (saskaņā ar 

domes noslēgtajiem 

līgumiem) 

L. Griškena 

Ugunsdrošības nodrošinājums – ugunsdzēšamo aparātu pārbaude, nomaiņa 
Pēc nepieciešamības 

Bibliotēka L. Griškena 

Bibliotēkas materiāltehniskās bāzes inventarizācija 

 

Decembris Bibliotēka  L. Griškena 

 
Bibliotēkas publicitāte un kopdarbība 

Bibliotēkas tēla veidošana (bukleti, informācijas lapas, lasīšanas veicināšanas 

pasākumi un to reklamēšana dažādos masu mēdijos, sociālajos tīklos u.c.) 
Pēc nepieciešamības 

Bibliotēka L. Griškena, 

I. Jodgude 

Bibliotēkas darba gada pārskata sagatavošana, darba analīze, statistikas pārskata 

sagatavošana un iesniegšana Jēkabpils galvenajai bibliotēkai  
Februāris 

JGB L. Griškena 
 

Novada pagastu bibliotēku darba pārskatu apkopošana un atskaites sagatavošana 

novada domei par bibliotēku darbu (prezentācija domes sēdē) 
Marts 

Viesītes novada 

pašvaldība 
L. Griškena 
 



 

 

Bibliotēkas vadītāja                               L. Griškena. 

 

 

 

Informācijas sagatavošana un  nosūtīšana novada domes Iepirkumu speciālistam 

par iepirkumu plānu atbilstoši 2018.gada budžetam 

 

Janvāris 

Viesītes novada 

pašvaldība 
L. Griškena 
 

Bibliotēkas datu pievienošana Latvijas Kultūras kartei  Februāris  Bibliotēka  L. Griškena 
 

Lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darbu, aptaujas organizēšana Aprīlis - maijs Bibliotēka I. Jodgude, 

I. Jančevska 

Kopdarbība ar novada domi, novada kultūras iestādēm, novada izglītības 

iestādēm, LNB Bērnu literatūras centru, VKKF, JGB, grāmatu izdevniecībām  Visu gadu  
Viesītes novads 

 
L. Griškena 

Bibliotēkas darba plānošana, citi darbi 

Veicamo darbu plāna veidošana (sadarbībā ar skolas bibliotēku) Decembris Bibliotēka L. Griškena, 

G. Plēsuma 

Pasākumu plāna izstrāde 2018. gadam Decembris Bibliotēka L. Griškena,  

I. Jančevska,  

I. Jodgude 

Viesītes bibliotēkas attīstības stratēģijas un krājuma attīstības vadlīniju izstrāde Februāris - maijs Bibliotēka L. Griškena 

Pārējās, akreditācijai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana Aprīlis - jūnijs Bibliotēka L. Griškena 

Bibliotēkas akreditācija 2018. gada rudenī Septembris Bibliotēka L. Griškena,  

I. Jančevska,  

I. Jodgude 

Pašvaldības informatīvā izdevuma „Viesītes Novada Vēstis” ievietošana LNB 

mājas lapā 

Katru mēnesi (izņemot 

jūliju) 

Bibliotēka L. Griškena 



Pielikums 

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas pasākumu plāns 2018. gadam 

Janvāris 

 

Izstādes 

1. janvāris – latviešu rakstniekam Rūdolfam Blaumanim — 155 (1863-1908) 

5. janvāris – latviešu dramaturgam Mārtiņam Zīvertam — 115 (1903-1990) 

9. janvāris – latviešu dzejniekam Valdim Rūjam — 90 (1928) 

10. janvāris - krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam — 135 (1883-1945) 

20. janvāris - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

23. janvāris - franču rakstniekam Stendālam — 235 (1783-1842) 

27. janvāris - rakstniecei Ilzei Kalnārei — 100 (1918-1968) 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas janvārī: 

6. janvāris – Zvaigznes jeb Trejkungu diena 

17. janvāris – Teņa diena 

 

Pasākumi 

 

 Bibliotekārā stunda 1. klasēm “Kur dzīvo grāmatas”. Iepazīšanās ar bibliotēku 19.01. 

 “Par veselīgu dzīvesveidu”. Tikšanās ar “Zinzino” pārstāvi M. Dārznieci – saruna par XXI gs. uzturu un tā ietekmi uz 

mūsu veselību – 20.01. 

 Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības reģionālais fināls Jēkabpilī – 24.01. 

 Piedalīšanās daiļlasīšanas konkursa vērtēšanas komisijā 1. klasēm – 26.01. 

 Literārs pasākums “Mazi brīnumiņi E. Gulbes grāmatās” 2. klasēm – 26.01.  

 

 

Februāris 

 

Izstādes 

7. februāris - novadniecei, dzejniecei Ārijai Elksnei — 90 (1928-1984) 



7. februāris – “Daudz laimes, Viesīte!”. Pilsētai - 90 

8. februāris - latviešu dzejniecei Martai Bārbalei — 85 (1933-2003) 

8. februāris – latviešu rakstniekam Ēvaldam Vilkam — 95 (1923-1976) 

 8. februāris - franču rakstniekam Žilam Vernam — 190 (1828-1905).  

10. februāris - franču rakstniekam Žoržam Simenonam — 115 (1903-1989) 

17. februāris - latviešu rakstniecei Ilzei Šķipsnai — 90 (1928-1981) 

24. februāris – novadniekam, mākslas vēsturniekam Arkādijam Kasinskim – 90 (1928-1991)  

 

Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas februārī: 

2. februāris -  Sveču un Vēju diena, 11. februāris - Meteņi,  12. februāris - Pelnu diena 

 

Pasākumi 

 “Iepazīstam putnus – ziemotājus”. Tematisks pasākums 2.a klasei – 01.02. 

 Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā. Grāmatu apskats pieaugušajiem lasītājiem 

 Dzeltenā suņa gadu sagaidot. Tematisks pasākums 5. klasēm 

 Piedalīšanās daiļlasīšanas konkursa vērtēšanas komisijā 1. – 4. klasēm - pretendentu atlase novadam – 01.02.  

 Piedalīšanās daiļlasīšanas konkursa vērtēšanas komisijā – 5. – 12. klasēm - pretendentu atlase novadam – 02.02. 
 Tikšanās ar bērnu rakstnieci un dzejnieci E. Gulbi 1.- 4.klasēm – 9.02. 

 “Daudz laimes, Viesīte!”. Pilsētai – 90. Tematisks pasākums 1. – 4. klasei – 23.02. 

  “Lasīt ir stilīgi!” lasīšanas projekta 2. trimestra noslēgums 4.b klasei 

 

Marts 

Izstādes 

1. marts – latviešu aktrisei Olgai Dreģei — 80 (1938) 

6. marts -kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsija Markesam — 90 (1928) 

8. marts - rakstniekam Kārlim Ieviņam — 130 (1888-1977) 

17. marts – latviešu dramaturgam Gunāram Priedem — 90 (1928-2000) 

20. marts -  norvēģu dramaturgam Henrikam Ibsenam — 190 (1828-1906) 

20. marts – Starptautiskā laimes diena 

25. marts -  Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (1949) 



27. marts - Starptautiskā teātra diena 

30. marts -  holandiešu gleznotājam, grafiķim Vinsentam van Gogam — 165 

(1853-1890) 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas martā: 

20.marts – pavasara Saulgrieži, 25. marts - Māras diena 

 

Pasākumi 

 “Novadnieku, mākslas vēsturnieku A. Kasinski pieminot” Tematisks pasākums, tikšanās ar A. Kasinska meitu, 

muzejnieci Z. Zībiņu. 5. – 8. klasēm 

 Jauno grāmatu diena 2. klasēm 

 „Pavasari, pavasari, tev ir daudz gaidītāju” Tematiska pēcpusdiena par putniem 

 Gada pasākumu cikls “Gaidām ciemos bibliotēkā” pieaugušajiem 

 Spēlēsim teātri! Tematisks pasākums 3. - 4.klasēm 

 

Aprīlis 

 

Izstādes 

7. aprīlis - Pasaules veselības diena 

8. aprīlis – latviešu dzejniekam Leonīdam Breikšam — 110 (1908-1942) 

13. aprīlis – latviešu rakstniekam, tēlniekam Arvīdam Brastiņam — 125 (1893-1984) 

17. aprīlis - aktierim Leonam Krivānam — 80 (1938) 

26. aprīlis – novadniekiem - dzejniekam, tulkotājam Guntaram Godiņam un mūziķim Aigaram Godiņam – 60 (1958) 

 30. aprīlis - čehu rakstniekam Jaroslavam Hašekam — 135 (1883-1923) 

 

Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā.  

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas aprīlī: 

1.aprīlis- Lieldienas 

23. aprīlis - Ūsiņa, Jurģa diena 

 

Pasākumi 



 23. – 29. aprīlis Bibliotēku nedēļas pasākumi: 

Atvērto durvju diena 

Bibliotekārā stunda par datu bāzēm 

Tikšanās ar lasītājiem pasākumu cikla “Gaidām ciemos bibliotēkā” ietvaros 

 Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā. Grāmatu apskats pieaugušajiem lasītājiem 
 Iešūposim Lieldieniņu! Tematisks pasākums 1.-4. klasēm 

 Pavasaris dabā. Tematisks pasākums 3.-4.klasēm 

 

 

Maijs 

Izstādes 

3. maijs – rakstniekam Imantam Ziedonim – 85 (1933) 

4. maijs – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena 

7. maijs – dzejniecei Marikai Svīķei – 50 (1968) 

8. maijs – Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena 

13. maijs – Mātes diena 

17. maijs – dzejniecei Maijai Laukmanei – 65 (1953) 

14. maijs – vācu komponistam Rihardam Vāgneram - 205 (1813 – 1883) 

29. maijs – rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam – 85 (1933) 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas maijā 

1. maijs – Lapu diena 

20.maijs - Vasarsvētki 

25. maijs – Urbāna diena 

 

Pasākumi 

Cik krāsaina ir pasaule! Imanta Ziedoņa Krāsaino pasaku valstībā  

Dzejniecei Maijai Laukmanei – 65. Literārs pasākums 4. – 5. klasēm 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu – Biržai bibliotēku - novada bibliotēkām sadarbībā ar Neretas novada 

bibliotēkām 

 

 



Jūnijs 

Izstādes 

9. jūnijs – latviešu dzejniecei Laimai Līvenai — 75 (1943-2006) 

12. jūnijs – latviešu aktrisei Verai Singajevskai — 95 (1923) 

16. jūnijs – latviešu rakstniekam Jānim Mauliņam — 85 (1933-2009) 

 

Vēstures lappuses pārlapojot:  
14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (1941.gads) 

17. jūnijs - Latvijas Republikas okupācijas diena (1940.gads). 

 

17. jūnijs – latviešu dzejniecei, literatūrzinātniecei Mildai Losbergai — 95 (1923) 

22.jūnijs - vācu rakstniekam Ēriham Marija Remarkam — 120  (1898-1970) 

27. jūnijs – latviešu rakstniekam Jānim Ivaram Stradiņam — 75 (1943-2008) 

 

Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas jūnijā: 

23. jūnijs - Līgo vakars, 24. Jūnijs - Jāņu diena, 29. Jūnijs - Pētera diena 

 

 

Pasākumi 

 Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā. Grāmatu apskats pieaugušajiem lasītājiem 

 

 

Jūlijs 

Izstādes 

8. jūlijs - latviešu rakstniekam Jūlijam Vanagam - 115 (1903-1986) 

9. jūlijs - novadniecei, rakstniecei Mildai Geidānei - 90 (1928-2004) 

17. jūlijs – latviešu rakstniekam Aivaram Kļavim - 65 (1953) 

22. jūlijs – latviešu rakstniekam, publicistam Visvaldim Lāmam - 95 (1923-1992) 

30. jūlijs - angļu rakstniecei Emīlijai Brontē — 200 (1818-1848) 

 



Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas jūlijā: 

2. jūlijs – Laidene, 25. jūlijs - Jēkaba diena, 26. jūlijs - Annas (saimnieču) diena 

  

 

 

Augusts 

     

Izstādes 

 

4. augustā – Viesītes pilsētas svētki. Viesītei – 90 

 

4. augusts – latviešu dzejniecei Olgai Lisovskai -90(1928) 

10. augusts – latviešu rakstniecei, literatūzinātniecei Ingrīdai Sokolovai – 95 (1923-2012) 

18. augusts - latviešu rakstniekam Matīsam Kaudzītem — 170 (1848-1926) 

18. augusts - rakstniecei Liānai Miķelsonei — 60 (1953) 

25. augusts - latviešu rakstniecei, tulkotājai, diplomātei Annai Žīgurei — 70 (1948) 

28. augusts – latviešu aktrisei Veltai Līnei — 95 (1923-2012) 

29. augusts – latviešu dzejniekam, satīriķim Valdim Artavam — 90 (1928) 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu  dienas augustā: 

10. augusts - Labrenča diena, 15. augusts - Lielās Māras diena,  24. augusts - Bērtuļa diena 

 

Pasākumi 

 Gada pasākumu cikla “Gaidām ciemos bibliotēkā” pasākums  
                                               

Septembris 

 

Izstādes 

9. septembris - krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam - 190 (1828-1910)  

11. septembris – Dzejas dienas 

15. septembris - latviešu bērnu dzejniecei Inesei Zanderei - 60 (1958) 

21. septembris – latviešu aktrisei, dzejniecei Birutai Skujeniecei - 130 (1888-1931) 



24. septembris – latviešu dzejniekam Pēterim Silam - 110 (1908-1953) 

27. septembris - franču rakstniekam Prospēram Merimē - 215 (1803-1870) 

29. septembris – Starptautiskā kafijas diena 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas septembrī: 

24. - 29. septembris – Apjumības, Miķeļi 

 

Pasākumi 

 “Septembris – dzejas dienu laiks”. Dzejas dienu pasākums pieaugušajiem un vidusskolniekiem sadarbībā ar kultūras 

namu 

  “Kad atnāca Miķeļdiena…”. Tematiska pēcpusdiena 5. – 6. klasēm 

 

Oktobris 

Izstādes 

3. oktobris – aktierim Uldim Dumpim – 75 (1943) 

7. oktobris – Skolotāju diena (Oktobra pirmā svētdiena) 

6. oktobris – rakstniekam Albertam Belam – 80 (1938) 

11. oktobris – dramaturgam, režisoram, aktierim Ādolfam Alunānam – 170 (1848-1912) 

13. oktobris – dzejniekam Ziedonim Purvam – 95 (1923-1989) 

19. oktobris – rakstniecei, dzejniecei Elīnai Zālītei – 120 (1898-1955) 

24. oktobris – dzejniecei, prozaiķei, tulkotājai Margitai Gūtmanei - 75 (1943) 

28. oktobris – tēlniekam Kārlim Zālem - 130 (1888-1942) 

31. oktobris – bērnu grāmatu grafiķei Dainai Lapiņai - 75 (1943) 

Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā 
 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas oktobrī: 

Oktobris – Veļu laiks 

28. oktobris – Simjūda diena 

 

Pasākumi 

 Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā. Grāmatu apskats pieaugušajiem lasītājiem 

  “Kāds ir tavs Minkāns?” “Minkāna” autorei Margitai Gūtmanei – 75. Tematiski literārs pasākums 2. klasēm 



 Jauno grāmatu diena 2.-3. klasēm 

 “Bērnu grāmatu grafiķei Dainai Lapiņai – 75”. Tematisks pasākums 1.-2.klasēm 

 Gada pasākumu cikla “Gaidām ciemos bibliotēkā” pasākums  

 

Novembris 

Izstādes 

7. novembris - franču rakstniekam, filozofam Albēram Kamī — 105 (1913-1960) 

9. novembris - krievu rakstniekam Ivanam Turgeņevam — 200 (1818-1883) 

 

Vēstures lappuses pāršķirstot:  
11. novembris - Lāčplēša diena, 

 11. novembris - militāram darbiniekam, pulkvedim Jukumam Vācietim — 145 (1873-1938) 

18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena (100) 

 

13. novembris – latviešu dzejniekam Ojāram Vācietim – 85 (1933-1983) 

20. novembris - zviedru rakstniecei Selmai Lāgerlēvai — 160 (1858-1940) 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas novembrī: 

10. novembris – Mārtiņdiena 

 

 

 Pasākumi 

 Ojāram Vācietim – 85. Literāri pasākumi 1.-5. klasēm vai vidusskolēniem 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 

 “Nu dūc mana istabiņa Mārtiņdienas vakarā” Tematisks pasākums 1.-4.klasēm 

 Gada pasākumu cikla “Gaidām ciemos bibliotēkā” pasākums 

 “Mēs dzīvojam zemē brīnišķā!” Tematisks pasākums 3.-5. klasēm, veltīts Latvijas 100-gadei 

 

Decembris 

Izstādes 

10. decembris - akadēmiķim Jānim Stradiņam — 85 (1933) 

11. decembris - krievu rakstniekam, disidentam Aleksandram Solžeņicinam — 100 (1918-2008) 



12. decembris - kirgīzu rakstniekam, diplomātam Čingizam Aitmatovam — 90 (1928-2008) 

12. decembris – latviešu gleznotājam, scenogrāfam, kostīmu māksliniekam Jānim Kugam — 140 (1878-1969) 

17. decembris – latviešu aktierim, estrādes māksliniekam Edgaram Liepiņam — 90 (1928-1995) 

21. decembris - latviešu rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam — 80 (1938) 

27.decembris – latviešu dzejniekam Edvartam Virzam — 135 (1883-1940) 

 

Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā 

 

Latviešu tautas gadskārtu ieražu dienas decembrī: 

2. decembris – Adventa sākums  

4. decembris – Bārbalas diena 

6. decembris – Niklāva diena 

13. decembris – Lūcijas diena 

24. decembris – Ziemassvētku vakars 

25. decembris - 1. Ziemassvētki 

26. decembris – 2. Ziemassvētki 

 

Pasākumi 

 Jaunās grāmatas Viesītes bibliotēkā. Grāmatu apskats pieaugušajiem lasītājiem 

 Advents – gaidīšanas un tikšanās laiks. Tematisks pasākums 5. klasēm  

 Tinam pasaku kamoliņu. Pasaku pēcpusdiena 3. klasēm 

 Ziemas saulgriežus gaidot…Tikšanās pie eglītes vidējā un vecākā gadagājuma grupai 

 

 

 

                               

 

 
Bibliotēkas vadītāja                            L. Griškena.                              

 

 
 


