
Aktivitātes Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkā  

2016. gadā 

04.01.2016. Literatūras izstāde janvārī:  

    

  Dāvinājumi: Teterevu fonds, Mansards u.c. 

  LKCI dāvinājums 

  Par pašvaldības līdzekļiem nopirktie Lata romāni 

11.01.2016. Literatūras izstāde “Skaistāks kā dzīve ir dzīves sapnis” 

 
Latviešu rakstniekam, dzejniekam un politiķim 

Jānim Akurateram – 140 

15.01.2016. No 14. janvāra līdz 10. februārim Konstantinovas pagasta bibliotēkā 

apskatāma Marijas Micķevičas “Salvešu izstāde” 

 
20.01.2016. Domā par Latviju. Piemini barikādes. 

 
“1991. gada barikāžu aizstāvju atceres gadadiena ir nozīmīgs notikums mūsu valstij 

un katram tās iedzīvotājam, tāpēc īpaši būtiski to atgādināt, akcentēt un darīt 

emocionāli saprotamu jaunajai paaudzei” 

01.02.2016 Literatūras izstāde februārī: 

 
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

  



04.02.2016. Literatūras izstāde “Manas dzimtenes valodas druva”  

 
Rakstniekam 

Gunāram Janovskim – 100 

05.02.2016. Februāris – sveču mēnesis 

 
Svecei ir maģiska daba. Svece ir garīgās gaismas un uguns stihijas atspoguļojums 

11.02.2016. Sveiciens Valentīndienā! 

  Katra mīlestība ir īsta – 

               Vai tā būtu mūžu gara 

               Vai vienu vien mirkli īsa. 

12.02.2016.Literatūras izstāde “…patīkamāk sakārtota pasaule” 

 
Rakstniekam 

Jurim Zvirgzdiņam – 75 

01.03.2016. Literatūras izstāde martā 

    

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

Grāmatas no Apmaiņas fonda 

16.02.2016. Bibliotēkas darbinieku seminārs Krāslavā 

01.03.2016. Izstāde “Mēs daudz ko protam…” 
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No 1. marta līdz 25. martam Konstantinovas bibliotēkā Aleksandrovas 

internātpamatskolas audzēkņu radošo darbu izstāde 
 

07.03.2016.  

 

07.03.2016. Lielie lasīšanas svētki 

 
 Lasīšanas svētki tiek organizēti jau 14. reizi, bet šis gads īpašs ar to, ka svētki 

notika Gaismas pils Ziedoņa zālē, kur tika godināti gada populārāko grāmatu autori, 

ilustrētāji, tulkotāji un izdevēji.  

08.03.2016.Sveiciens Starptautiskajā sieviešu dienā! 

 

Sieviete — Tu esi trausla puķe, 
kuru mīlestības reibonis šūpo 

smaržīgos un siltos tumšos viļņos, 
galvā mirdzinājot zelta kroni. 

Sieviete - Tu skaistākā starp puķēm! 
 

Tava zieda kausā ģifts un medus, 
un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to, 

dziļi ceļos vajadzētu pakrist, 
gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot, 

Sieviete — Tu esi skaistākā starp puķēm! 

/Fricis Bārda/ 

18.03.2016. Lasīšanas svētki Krāslavā  

 

Pēc pasākuma apmeklējām Krāslavas vēstures un mākslas muzeju  



21.03.2016. Radošā darbnīca “Zaķi nāk!” 

 
Baltas pūkas zemi klāj, 

Zaķis mums ar asti māj. 

Lielā diena nu ir klāt 

Jāiet olas ripināt! 

Priecīgas Lieldienas! 

23.03.2016. Literatūras izstāde “Lieldienu noskaņa” 

  
“Lieldienas ir pavasara atmodas un dzīvības svētki ar tautas tradīcijām, kad gads savā 

ritējumā pa saules ceļu ir sasniedzis izlīdzinājumu pavasara saulgriežos. Arī cilvēks, 

pakļaudamies saules ritmam, mērķtiecīgi, ar dažādām rituālām  darbībām cenšas 

aktivizēties, veicinot arī zemes atmodu, uzņemot sevī dabas spēku svētību…” 

24.03.2016. Rokdarbi – atpūta dvēselei 

 

Un atkal sieviešu klubiņa “Veiksme” kundzes ciemojās Bērziņos, lai tiktos ar čaklajām 

Bērziņu pagasta rokdarbniecēm. 

01.04.2016. Literatūras izstāde aprīlī 

 
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 
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01.04.2016. Izstāde “Franciskas Konošonokas pūra lādē ielūkojoties” 

 
No 04. aprīļa līdz 25. aprīlim Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkā apskatāma  

Franciskas Konošonokas  

rokdarbu izstāde. 

07.04.2016. Bibliotēkas darbinieku seminārs Krāslavā 

 
 Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 7. aprīlī notika seminārs “Radošums un 

tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”. 

15.04.2016. Literatūras izstāde “Dāvinājumi aprīlī” 

 
Bibliotēkas krājumu papildināja dāvinājumi no LNB Atbalsta biedrības,  

Latvijas ZA BSPC, SIA Amnis un EP deputātes Ineses Vaideres 

18.04.2016. Tikšanās ar rokdarbnieci Francisku Konošonoku 

 
 Tamborē Franciskas kundze kopš jaunības, jo katrai jaunai meitai bija jāsaloka 

sev pūrs un kā lai iztiek bez smalkām mežģīnēm, glauniem galdautiem un burvīgām 

salvetēm. Kundzes darbiņi daudzkārt piedalījās izstādēs un guva augstu vērtējumu. 

19.04.2016. “Pagasta bibliotekārs – Gaismas nesējs” 

Apbalvošanas ceremonija notika Gaismas pils Ziedoņa zālē 

25.04.2016. Latvijai būt zaļai! 

 
 Jau pirmos pavasara vēstnešus – strazdus, Konstantinovā   sagaidām ar 

sakoptiem pagalmiem un  izkoptām ceļmalām. Bet, kā ik viens Latvijas iedzīvotājs, arī 
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mūsu pagasta jaunieši  un sieviešu klubiņa “Veiksme”  kundzes 23. aprīlī devās 

Lielajā talkā, lai ieguldītu savu artavu vides sakopšanā, jo mums rūp ilgtspējīga valsts 

attīstība un iespēja dzīvot tīrā, veselīgā vidē. 

02.05.2016. Literatūras izstāde maijā 

 
Ināras un Ērika Raginsku dāvinātās grāmatas. Paldies! 

05.05.2016. Seminārs 

 

 
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 5. maijā notika seminārs “Bibliotēku 

organizētie svētki ikvienam tās apmeklētājam”. 

23.05.2016. Izstāde “Svetlanas Mahmudovas audžuģimenes radošie darbi” 

 
No 23. maija līdz 20. jūnijam Konstantinovas pagasta tautas bibliotēkā apskatāma  

Svetlanas Mahmudovas audžuģimenes 

rokdarbu izstāde. 

27.05.2016. Literatūras izstāde “Piepildījums nekad nav tik skaists kā ilgošanās…” 

 
Rakstniecei, prozaiķei, izcilai tulkotājai un atdzejotājai  

Vizmai Belševicai – 85 

01.06.2016. Literatūras izstāde jūnijā 

 
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

  



06.06.2016. Literatūras izstāde “Dzīves pavedieni” 

 

Rakstniecei  

Dagnijai Zigmontei – 85 
13.06.2016. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Minsku 

 
Krāslavas novada centrālā bibliotēka organizēja 2. dienu pieredzes apmaiņas 

braucienu uz Baltkrievijas Republikas Nacionālo bibliotēku Minskā un Grāmatu 

muzeju. 
17.06.2016. Literatūras izstāde “Nāc nākdama Jāņa diena!”  

 
“Nāc nākdama Jāņa diena!” 

21.06.2016. Bibliotēkas darbinieku sanāksme 
30.06.2016. Radošā darbnīca “Pinu, pinu vainadziņu!” 

 
Kā katru ceturtdienu, sieviešu klubiņā “Veiksme” darbojās rokdarbnieces. Kopā ar 

meitenēm īstenojām senlolotu ieceri – “sapīt” katrai savu nevīstošu ziedu vainadziņu. 

01.07.2016. Literatūras izstāde jūlijā 

 
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 
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06.06.2016. Latvijas simtgadei veltīts projekts 

 
Pagasta jaunieši piedalījās Latvijas simtgadei veltītā pasākumā “Dagdas novada 

jauniešu valstsgribas un piederības apziņas stiprināšana”. Ciemiņi tika iepazīstināti ar 

pagasta vēsturi 

07.07.2016. Radošā darbnīca “Akmentiņu pārvērtības”  

 
Lai jūlija lietainās dienas darītu saulainākas, jaunākie bibliotēkas apmeklētāji tika 

aicināti un radošo darbnīcu “Akmentiņu pārvērtības” 

14.07.2016. Literatūras izstāde “Jo laiks taču ir mūžīgs…” 

 
Rakstniecei  

Monikai Zīlei – 75 

29.07.2016. Tikšanās ar grāmatas “Laikam līdzi” autoru Pēteri Geku 

 
Saulainā jūlija pēcpusdienā Sīvera ezera krastā, savā “vasaras rezidencē” mūs laipni 

sagaidīja mūsu novadnieks, grāmatas “Laikam līdzi” autors Pēteris Geks. Kopā ar 

Pētera kungu “izstaigājām” viņa dzīves ceļus gan mūsu pašu Latgalē, gan Kurzemē, 

gan Zemgalē, gan Vidzemē. Pētera kungu iepazinām kā izcilu personību, īstu 

saimnieku un jauku sarunu biedru. 

29.07.2016. Derīgo padomu stunda “Lasītājs iesaka” 

  



01.08.2016. Literatūras izstāde augustā 

                
Dāvinājumi     Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

11.08.2016. “Laikam līdzi” 

Pagājušā gada pavasarī pagasta jaunieši devās uz Geku ciemu, lai atrastu Geku ciema 

lielo akmeni, par kuru mēs uzzinājām, izlasot mūsu novadnieka Pētera Geka 

autobiogrāfisko grāmatu “Laikam līdzi” 

 Šogad jūlijā P. Geks ciemojās Latgalē un katram pasākuma dalībniekam 

uzdāvināja grāmatu. 

 
Paldies par grāmatām! 

23.08.2016. Literatūras izstāde “B”ernu, jauniešu, vecāku žūrija 2016” 

 
Aicinām iesaistīties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā! 

31.08.2016. Darbnīca “Skaistumsalons grāmatām” 

 
Brīvprātīgie palīgi Anna, Valentīna un Jans palīdz sakārtot bērnu grāmatas 

01.09.2016. Sveiciens Jaunajā mācību gadā! 

 

Veiksmi! 



02.09.2016. Literatūras izstāde septembrī 

 
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

05.09.2016. Literatūras izstāde “Tautas dziesmu tulks” 

 
Dzejniekam, atdzejotājam, literatūrkritiķim 

Knutam Skujeniekam – 80 

15.09.2016. Dzejas pēcpusdiena “Dzeja pavedina” 

 
Viena no būtiskākajām Latvijas kultūras dzīves vizītkartēm ir “Dzejas dienas”, kuras 

šogad caurstrāvoja rotaļīgais moto “Dzeja pavedina”. Bibliotēkā pulcējās visi 

interesenti, kam dzeja nav sveša, jo ikvienam no9 mums ir kāds mīļš, sirdij tuvs 

dzejolis, kas aizskar slēptākās dvēseles stīgas, liekot ieklausīties savā sirdī, vedinot 

atkal un atkal pārlasīt zīmīgās dzejas rindas. 

28.09.2016. Bibliotēkas darbinieku seminārs 

01.10.2016. Literatūras izstāde “Es patiesību meklēju…” 

 
 
 

Latviešu rakstniecei, dramaturģei, dzejniecei 
Annai Brigaderei – 155 
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03.10.2016. Literatūras izstāde oktobrī 

 

  
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

10.10.2016. Literatūras izstāde “Ar vakardienu kabatā” 

 
Rakstniecei  

Mārai Svīrei – 80 

11.10.2016. Literatūras izstāde “Es esmu kā dzirkstele…” 

 
Latviešu rakstniecei, filozofei, 

Brīvības cīņu atbalstītājai 

Ivandei Kaijai – 140 

12.10.2016. Karjeras nedēļa “Es būšu…” 

 
  

 11. oktobrī Konstantinovas sākumskolas skolnieki Karjeras nedēļas ietvaros 
apmeklēja pagasta bibliotēku. Skolnieki tika iepazīstināti ar bibliotēkas vadītājas 

ikdienas darbu. Ielūkojāmies arī Novadpētniecības istabā, kur tiek vākti un saglabāti 
mūsu novadam raksturīgie sadzīves priekšmeti, pētīta to izcelsme un pielietojums 

17.10.2016. Izstāde “Tik dažādās tējkanniņas” 
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 Tēja – tas ir brīnišķīgs, veselīgs, garšīgs un ļoti dažāds dzēriens. Tikpat dažādas 

ir arī tējkanniņas tējas pagatavošanai. Nāciet un skatieties. Kur? Pagasta bibliotēkā! 

Izstāde skatāma līdz šī gada 21. novembrim. 

17.10.2016. Novadu grāmatu svētki 

 
 

14. oktobrī Dagdas un Krāslavas novadu 15. Grāmatu svētki tika rīkoti Krāslavā, 

Varavīksnes vidusskolā 
20.10.2016. Izbraukuma seminārs. Apmeklējām Cēsu reģiona galveno bibliotēku un 

Vecpiebalgas pagasta bibliotēku 

27.10.2016. Radošā darbnīca “Draudzīgie dinozauriņi” 

 
 

Bērniem šī bija neparasta tikšanās, jo tika nolemts to veltīt dinozauriem. Bērni prata stāstīt, ka 

dinozauri dzīvojuši sen sen, bijuši ļoti lieli un briesmīgi.  Mēs, savukārt, nolēmām izveidot 

mīlīgus un draudzīgus dinozauriņus. 

01.11.2016. Literatūras izstāde novembrī 

     
 

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

"Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!" 

04.11.2016. Literatūras izstāde “Ap mani sprēgā un dzirksteļo jaunība…” 

 

   
Latviešu rakstniecei, dzejniecei, tulkotājai  

Dainai Avotiņai – 90 
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15.11.2016. Sveiciens Latvijai 

 

"Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti: 

          Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, 

          Vai draugu pulkā dali savu prieku, 

          Vai viens pats satiecies ar pretinieku -  

          Tu esi Latvija!" 

                                              (O. Vācietis) 

01.12.2016. Literatūras izstāde decembrī 

   

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

 “Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!” 

06.12.2016.Pieredzes apmaiņas brauciens uz Visaginu 

12.12.2016.Roku darinātāju saiets Dagdā “Ziemassvētku noskaņās” 

 
 Gada nogalē Dagdā tika rīkots roku darinātāju saiets "Ziemassvētku noskaņās", kurā 

piedalījās arī mūsu sieviešu klubiņa "Veiksme" rokdarbnieces. Mēs iepazināmies ar novada 

rokdarbnieču veikumu, parādījām, ko protam mēs, piedalījāmies radošajās darbnīcās, guvām 

jaunus iespaidus. 

15.12.2016. Tikšanās ar izstādes “Tik dažādās tējkanniņas” veidotājiem 

 
Svētku priekšvakarā uz tikšanos aicināju izstādes "Tik dažādās tējkanniņas" veidotājas, lai 

pateiktos par atsaucību un līdzdalību. 
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   Gada nogale ir laiks, kad varam atskatīties uz paveikto, izvērtēt, kas un kā padarīts, varam gūt 

atziņas, kā arī padomāt par nākamā gada aktivitātēm. 

   Savukārt, Ziemassvētki, kas iekrīt gada tumšākajā laikā, ir laiks, kad gribas darīt labus darbus, 

saņemt un dāvāt prieku, jo dalīts prieks ir dubults prieks. 

Lai visiem gaiši un sirsnības pilni svētki! 

23.12.2016. Literatūras izstāde “Robeža starp esošo un aizgājušo…” 

 
Izcilajam rakstniekam, daudzu romānu un stāstu krājumu autoram, scenāristam 

Zigmundam Skujiņam - 90 

19.12.2016. Bibliotēkas darbinieku seminārs 

20.12.2016. Ceļā uz Ziemassvētkiem 

 

Vizuļo istabās puzuri kārti. 

Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc, 

Celiņi slaucīti, atcelti vārti; 

Rakstainās kamanās Ziemsvētki brauc. 

 

Nomirgo kumeļiem sudraba groži, 

Zvaniņiem skanot, kamanas stāj; 

Eglītēs iedegas svecītes spožas, 

Ziemsvētku vecītis draudzīgi māj. 

 

Atveras gaidītie dāvanu maisi, 

Bērniem līksmi pukstēt sāk sirds: 

Pilna ar prieku top zeme un gaisi, 

Ziemsvētku zvaigzne pār pasauli mirdz. 

  (Nikolajs Kalniņš) 

 

Priecīgus Ziemsvētkus! 



   

 
 

 

 

 

 

 


