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Laiks Pasākums  
Atbildīgā 

persona  

janvāris 

09.01.-

16.01.2017. 

Rokdarbu izstāde “Riti riti kamolīti”(Idejas Dagdas 

novada paklāja fragmenta izgatavošanai) 
Beneventa 

Račinska 

10.01.2017. 

Sadarbībā ar sociālo dienestu organizētajā pasākumu ciklā 

„Saimniekosim racionāli”- radošā darbnīca „Jaciņas otrais 

mūžs”.(Organizācijā piedalās sieviešu klubiņš 

„Domubiedri”) 

Beneventa 

Račinska 

16.01.-

27.01.2017. 

Literatūras materiālu izstāde „Trauksmainais 1991. gada 

janvāra Rīgas barikāžu laiks” 

 

Beneventa 

Račinska 

februāris 

01.02.-

10.02.2017. 

Literatūras izstāde „Ja katra balta doma kļūs par sveci...” Beneventa 

Račinska 

13.02-

17.02.2017 

Valentīndienai veltīta Brigites Blobelas grāmatu izstāde. 

Tematiska pēcpusdiena jauniešiem.  

 

Beneventa 

Račinska 

marts 

07.03.2017. 
Pasaku pēcpusdiena kopā ar senioriem “Mazā sirmā 

kumeliņā jāj pa ceļu pasaciņa” 

Beneventa 

Račinska 

 

20.3.-24.3.17.„Atmiņu stāsti...” Komunistiskā genocīda 

upuru piemiņas dienai veltīta literatūras izstāde 

 

30.03.2017. Sadarbībā ar sociālo dienestu rīkotā 

pasākumu cikla ietvaros. Lauksaimniecības speciālista 

konsultācijas „Ko sēsi – to pļausi” 

 

 

 

B. Račinska 



 

 

 

 

 aprīlis 

10.04.-

21.04.2017. 

Radošās darbnīcas un tematiskā izstāde “Lieldienu zaķa 

meistarstiķi”(Organizācijā piedalās sieviešu klubiņš 

“Domubiedri” 

Beneventa 

Račinska 

 maijs 

02.05.-

26.05.2017. 

Latvijas simtgadi gaidot.  Baltā galdauta svētkos - Marijas 

Mickevičas salvešu kolekcijas izstāde. 

Beneventa 

Račinska 

15.05.2017. 

„Visskaistākos vārdus pasaulē es dāvāšu Tev tūlīt, tik 

mazlietiņ mani vēl paauklē, mīļo māmulīt” 

Starptautiskajai ģimenes dienai veltīts pasākums bērniem 

un viņu vecākiem 

Beneventa 

Račinska 

 jūnijs 

19.06.-

26.06.2017. 

„Dziesmas no vecmāmiņas dziesmu grāmatas” 

Vasaras saulgriežu sadziedāšanās (Tematiska folkloras 

materiālu izstāde, tikšanās ar folkloras kopas 

„Sovvaļnīki” dalībniekiem) 

 

 

Beneventa 

Račinska 

 jūlijs 

03.07.-

14.07.2017. 

„Zāļu tējas dziedinošais spēks” 

Pasākumu cikla „Saimniekosim racionāli” ietvaros.  

(Pasākuma mērķauditorija – sociālā riska grupa) 

 

Beneventa 

Račinska 

12.07.2017. 

„Veselā miesā – vesels gars”Tematiska pēcpusdiena 
(Padomus sniegs sertificēta speciāliste Inese Rudavina) 

 

Beneventa 

Račinska 

augusts 

07.08.- 

25.08.2017. 

Izstāde „Ar Andrupenes vārdu” 

(Suvenīri ar Andrupenes vārdu no privātajām kolekcijām) 
B.Račinska 

14.8-25.8.17. 

„Latgola ir sauļis goldauts, seņ izausts, vīn napuorkluots” 

Latgaliešu literatūras popularizēšana, tikšanās ar grāmatu 

autoriem 

B.Račinska 

septembris 

25.09.2017. 
„Ceļojums uz grāmatu valstību”(jauno lasītāju iepazīšanās 

ar bibliotēku) 

Beneventa 

Račinska 

oktobris 



16.10. 2017.- 
“Skaista mana tēva sēta tik cēlā vietiņā” 

Latvijas simtgadi gaidot- bērnu radošo darbu izstāde 

Beneventa 

Račinska 

novembris 

13.11.-

30.11.2017. 

“Latvijas daba – fotomākslinieka acīm” 

Latvijas simtgadi gaidot- foto izstāde 

Beneventa 

Račinska 

 decembris 

11.12.2017. 

Sadarbībā ar sociālo dienestu aizsāktajā pasākumu ciklā 

“Saimniekosim racionāli” 

darbnīca “Pašu rokām gatavota Ziemassvētku dāvana” 

Beneventa 

Račinska 

19.12.2017. 

„ Ieklausies brīnumā, ieklausies, rūpes kā pārslas lai kūst” 

 Tējas vakars senioriem klubiņā “Domubiedri” 

 

 

Beneventa 

Račinska 

visu gadu  

Katru mēnesi 
Literatūras materiālu izstādes veltītas grāmatu autoriem, 

kuriem ir jubilejas gads. 

Beneventa 

Račinska 

visu gadu 

 Sistemātiski papildināt novadpētniecības materiālus 
Beneventa 

Račinska 

visu gadu 

 

Darbs ar krājumu:  norakstīt , papildināt ar 

jaunieguvumiem 

 

Beneventa 

Račinska 

visu gadu 

Līdz gada 

beigām 
Nomainīt grāmatu autorzīmju uzlīmes 

Beneventa 

Račinska 

 
Iepirkt jaunas grāmatas un iepazīstināt lasītājus ar 

jaunieguvumiem. 

Beneventa 

Račinska 

 

19.12.2016.                                 Andrupenes tautas bibliotēkas vadītāja Beneventa Račinska 

 


