
1. 12.01.15. Literatūras izstādes janvārī  

 

 
       

1. Dāvinājums K. Aizpurs u.c. 

2. SBA kārtā saņemtās grāmatas 

 

2. 16.01.15. Literatūras izstāde „Dzejas košums un dadža asums” 
 

 
 

Rakstniecei Annai Saksei – 110 
 

3. 21.01.15 Radošā darbnīca „Nāc un darbojies” 
Šoreiz strādājām ar filca audumu un uzšuvām nelielu eksotisko dzīvnieciņu kolekciju 
 

 
 

4. 23.01.15. Literatūras izstāde „Man vajaga plašuma, mūžam kas sauc…” 

 
 

Dzejniekam Fricim Bārdam – 135 
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5. 05.02.15.Literatūras izstāde februārī 

 

 
Dāvinājumi 

 
6. 09.02.215. Radošā darbnīca „Valentīndiena” 

 

 
 

Valentīndiena īpaša ar to, ka varam iepriecināt savus tuviniekus, savus draugus 
un vēlreiz atgādināt, cik viņi mums ir nozīmīgi un īpaši. Gaišu noskaņojumu un pozitīvas 
emocijas mēs dāvināt arī visiem bibliotēkas apmeklētājiem. 
 Lai šī diena ir mīlestības un siltu jūtu pilna! 
 

7. 13.02.15.Izstāde „Sveces liesmiņā veroties” 

 
Skaidrītes Kupšes lietās vaska sveces 

Februāris ir Sveču mēnesis, bet svece ir siltuma un gaismas simbols, tā silda un apņem 
cilvēku ar savu burvību. Sveces iededzinām, lai radītu to īpašo, mierpilno sajūtu, ko sniedz 
dzīvā uguns. Runā, ka sveces gaisma padarot spēcīgākas domas un jūtas. Tā apskaidro 
neskaidro, neapzināto, nojaušamos sapņus un vēlmes. 

 
8. 19.02.15.„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” lasīšanas maratons noslēdzies! 
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Konstantinovas bibliotēkā ir noslēdzies lasīšanas maratons „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”. Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas īstenotajā 
lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 13 eksperti. 

Tiekoties ar aktīvākajiem lasītājiem Konstantinovas sākumskolā, bērniem tika pasniegta 
godam nopelnīta pateicība un īpaša balviņa – uzlīmju blociņš. Lasīšanas ekspertiem, kuri 
mācās Dagdas vidusskolā, pateicības un balviņas tiks pasniegtas individuāli. 

Paldies skolotājām Solvitai un Dainai par aktīvu dalību šī pasākuma norisē un bērnu 
lasītprasmes veicināšanā. 
 

9. 06.03.15. Radošā darbnīca „Pavasara svētki” 

        
Saulains sveiciens pavasara svētkos! Vairākas dienas meitenes pacietīgi darbojās ar 

filca audumu, lai sagādātu 8. marta pārsteigumu visām pagasta sievietēm. Un lūk – bibliotēkā ir 
uzziedējis pavasaris. Paldies čaklajām rokdarbniecēm Violai, Albīnei un Allai. 

 
10. 12.03.15. Literatūras izstrāde martā 

                                                            
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas               Dāvinājums 
 
11.13.03.15. Literatūras izstāde „Es uguns liesma esmu, Es esmu austošs rīts” 

 
Dzejniecei Aspazijai – 150 
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12. 23.03.15. Lasīšanas svētki Krāslavā 
 

  
19. martā Krāslavas tautas namā pulcējās Dagdas un Krāslavas novadu Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas eksperti. Konstantinovas bibliotēku pārstāvēja aktīvākie lasītāji. 
Prieks par to, ka arī vecāki labprāt pieteicās braucienam.  
Literārā traģikomēdija „Grūtie lēmumi” ļāva mūsu meitenēm Lāsmai, Kristīnei un Simonai 

iejusties aktieru lomā, palīdzot Pastariņam, Antiņam un Dullajam Daukam pieņemt „pareizos” 
lēmumus.  

Jauko pasākumu mēs apvienojām ar nelielu ekskursiju. 
 
13. 26.03.15. Radošā darbnīca „Lieldienu cālēni” 
 

    
Mazs, dzeltens un pūkains cālēns ik vienam atgādina – tuvojas Lieldienas! 
Natālija, Valentīna, Anna un Iveta labprāt pieteicās padarboties, lai mazajiem bibliotēkas 

apmeklētājiem sagādātu jauku pārsteigumu 
 
14. 27.03.15. Kursi bibliotekārēm 

 
24. martā Dagdas un Krāslavas novadu bibliotekāres piedalījās Krāslavas novada 

centrālās bibliotēkas organizētajos kursos „Pozitīvās psiholoģijas izmantojums bibliotēkas 
darbā”. Kursus vadīja Latvijas un Dānijas augstskolu docētājs, tālākizglītības kursu lektors 
Kaspars Bikše 

 
15. 01.04.15. Literatūras izstāde aprīlī 
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Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 
Grāmatas no Apmaiņas fonda 
Dāvinājumi 
 
16. 02.04.15. Priecīgas Lieldienas! 

 
 

Jau pūpoli meža ielokā zied 
Un vizbules ēnā smaida. 
Ik lapiņa saulei dziesmu dzied 
Un siltus sveicienus sūta. 

 
Saulainas un priecīgas 

Lieldienas! 
 

17. 23.04.15. Tikšanās Konstantinovā 

  
Bibliotēku nedēļas ietvaros Konstantinovas bibliotēkā ciemojās Bērziņu pagasta jaukākās 

un atraktīvākās dāmas, kuru labais gariņš un iedvesmotāja ir Bērziņu pagasta bibliotēkas 
vadītāja Olga Brenča.  

Mūsu viešņas iepazinās ar bibliotēkas ikdienu, apmeklēja Sarkanā krusta Sporta centru, 
Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīcu un pagasta tautas namu. Bet, viens no 
galvenajiem apciemojuma mērķiem bija Bērziņu un Konstantinovas pagastu rokdarbnieču 
tikšanās, jo mūsu pagastu bagātība ir radoši cilvēki. 

Mūsu tikšanās vairoja pozitīvas emocijas, spēju saskatīt un radīt skaisto. Reizēm 
uzsāktais darbiņš šķiet vienkāršs, bet tas netaps bez mūsu radošā pieskāriena – tā ir mūsu 
pievienotā vērtība. Kundzes ikdienā aizņemtas ar saviem darbiem, bet brīvajā laikā pārtop 
radošās būtnēs – tamborējot, adot, šujot… 

Novēlu visām rokdarbniecēm darbīgu vasaru, nezaudējot savu radošo dzirksti, enerģiju, 
optimismu un dzīvesprieku! 

 

 

 

 

 

18. 28.04.15. Talka un ne tikai… 
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Bruņojušies ar grābekļiem, atkritumu maisiem un darba cimdiem pagasta jaunieši devās 

Lielajā talkā, lai sekmētu pagasta teritorijas sakopšanu un atkritumu savākšanu. Un ne tikai… 
Šoreiz mūsu uzdevums bija atrast Geku ciema lielo akmeni, par kuru mēs uzzinājām no 

Pētera Geka uzrakstītās autobiogrāfiskās grāmatas „Laikam līdzi”. 
Ceļu uz Geku ciemu mums ierādīja pagasta iedzīvotājs Uldis Utāns un akmeni mēs, 

protams, atradām un apkopām.  
Atceļā tikāmies ar grāmatas autora māsīcu Genovefas kundzi, kura mums pastāstīja, ka 

Geku ciemā kādeiz bijusi 31 viensēta. Ciemā dzīvojuši ļoti sirsnīgi, draudzīgi un strādīgi ļaudis. 
Ciema centrā tad arī atradies šis pats lielais akmens, uz kura Pēteris Geks kopā ar saviem 
domubiedriem grib uzstādīt piemiņas zīmi. 

 
19.30.04.15. Literatūras izstāde „4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas diena”  

 
 

20.08.05.15. Radošā darbnīca „Pavasarīgs sveiciens Mātes dienā!” 

 
Ar baltām ievu kurpēm 

   Un tulpju svecēm košām, 
Ar pienenīšu zeltainām pļavām 

   Un putnu dziesmām skaļām, 
   Ar pirmo saules staru 
   Un baltu ķiršu zaru 
   Nāk pavasaris mātes sveikt… 
 

Pavasarīgs sveiciens Mātes dienā! 
21. 12.05.15.Literatūras izstāde maijā 



 
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

 
22.18.05.15. Literatūras izstāde „Cerība, mīlestība un detektīvintriga” 

 
Rakstniekam un žurnālistam Mārim Rungulim – 65 

 
23.22.05.15. Sieviešu klubiņa „Veiksme” atklāšana 

 
Katrā bibliotēkā ir tādi apmeklētāji, kuri ne tikai daudz lasa, bet arī labprāt iesaistās 

dažādās bibliotēku rīkotajās aktivitātēs. Arī Konstantinovā ir jauku un aktīvu sieviešu grupiņa, 
kuras savā brīvajā laikā labprāt nodarbojas ar rokdarbiem. Bibliotēkas paspārnē tika nodibināts 
sieviešu klubiņš „Veiksme” 

Pateicoties Lūcijas Nikitinas uzņēmībai, tika īstenots projekts un nu klubiņam ir sava telpa, 
jaunas mēbeles un datortehnika 

 
15. maijā notika svinīga sieviešu klubiņa „Veiksme” atklāšana 

Nelielā prezentācijā viesi iepazinās ar klubiņa darbību, pastāstījām par paveikto un iecerēto 
 



 
Radošā darbnīcā, kuru vadīja Svetlana Zemlicka, pasākuma dalībnieki izveidoja katrs savu 

laimes pakavu 

 
Kopā būšana sievietēm dod jaunas emocijas un iedvesmu, dzimst jaukas idejas, kuras, ceru, 

mums izdosies īstenot 
 

24. 01.06.15. Literatūras izstāde jūnijā 
 

 
Dāvinājums 

    
 

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 
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25. 12.06.15. Izbraukuma seminārs 

   
Katru gadu Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina Dagdas un Krāslavas novadu 

bibliotēku darbiniekus uz izbraukuma semināru. 
Šoreiz apmeklējām Izvaltas un Kombuļu pagastu bibliotēkas. 

Semināra noslēgumā apmeklējām Krāslavas novada Tūrisma un informācijas centru  
 
26. 16.06.15. Literatūras izstāde „Es esmu bagāts, man pieder viss…” 

 
Dzejniekam, prozaiķim, žurnālistam 

Mārim Čaklajam 75 
 
27. 25.06.15. Izstāde „Iedvesmas mirkļi” 

 

 
Bibliotēkā līdz šī gada 20. jūlijam ir apskatāmas Mārītes Bogdānes dažādās tehnikās izšūtās 

gleznas 



28. 01.07.15. Literatūras izstāde jūlijā 

    
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 

 
29. 09.07.15. Literatūras izstāde „Draudzības spēks” 

 
Bērnu grāmatu autorei un māksliniecei 

Dzidrai Rinkulei-Zemzarei – 95 
 
30. 17.07.15. Radošā darbnīca „Šokolādes kastīte” 

 
Kas ir šokolāde? Tikai kārums! Bet, ja to glīti iesaiņo un dāvina labākajai draudzenei, tā 

ne tikai labi garšo, bet rada gandarījumu dāvinātājai un patiesu prieku un sajūsmu saņēmējai. 

 
Savā prasmē veidot burvīgas šokolādes kastītes dalījās Simona.  



   
Patīkami pārsteidza meiteņu atsaucība, tāpēc jāteic paldies Natālijai, Lāsmai un Lidijai, 

kuras atnāca un piedalījās Simonas rīkotajā meistarklasē. 
Malkojot smaržīgu zāļu tēju, meitenes vērtēja savu veikumu. Kopīgi darbojoties 

meitenēm radās kāda aizraujoša ideja, kuru nolēmām realizēt augustā. 
 
31. 20.07.15. Literatūras izstāde „Tāda ir dzīve…” 

 
Rakstniecei Annai Skaidrītei-Gailītei – 75 

 
32.04.08.15. Literatūras izstāde augustā 

 
Grāmatas no Apmaiņas fonda 

 
33. 07.08.15. Izbraukuma seminārs Valmierā 

   
Šogad Dagdas un Krāslavas novadu bibliotekārēm bija iespēja apmeklēt Valmieru un 

iepazīties ar Valmieras integrēto bibliotēku, kas ir Latvijā jauna pilsētas un reģionālās 
augstskolas bibliotēku sadarbības forma  
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34. 14.08.15. Literatūras izstāde „…kas pazīst savu senču mūžus…” 

 
Rakstniekam, žurnālistam, tulkotājam un karavīram 
Aleksandram Grīnam – 120 
 
35. 01.09.15. Sveiciens Zinību dienā! 

 
Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis 

Ar klusu rudens melodiju sveic. 

Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni – 

Jo septembris mums labu rītu teic. 

 

Mēs gaidām septembri  kā senu draugu, 

Ar kuru tikties vienmēr kāro sirds,  

Jo līdz ar skolu visi mazliet augam, 

Bet rudens ziedos vasara vēl mirdz! 

 

Radošu, veiksmīgu 2015./16. mācību gadu! 

36. 01.09.15. Literatūras izstāde septembrī 

  
Par pašvaldības līdzekļiem                  „Grāmatiņ, stāsti, kas jauns!” 

nopirktās grāmatas 
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  Dāvinājumi 
 
37. 07.09.2015. Literatūras izstāde „Lasi un vērtē! 

 

 
„Bērnu, jauniešu un vecāku Žūrijas” jaunā kolekcija 2015 
 
38. 09.09.2015.Literatūras izstāde “Dzeja nemelo!” 

Dižgariem, pasaules mēroga literātiem un 
sabiedriskajiem darbiniekiem Rainim un Aspazijai – 150 
 
39. 11.09. 2015. Radošā darbnīca “Saulespuķes” 

    
Kārtējā tikšanās reizē sieviešu klubiņa “Veiksme” dāmas, sadarbībā ar Konstantinovas Sarkanā 
Krusta pārstāvi Jadvigas kundzi, veidoja krāšņās saulespuķes, kuras tiks pasniegtas Sarkanā 
Krusta pārstāvjiem no Norvēģijas 

http://2.bp.blogspot.com/-K0vsOXdmk5U/VeQ31zftB5I/AAAAAAAABMk/UBroErPaedw/s1600/DSC04701.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-M81Kur24UKY/Ve1bojW8JZI/AAAAAAAABNM/mhhbsS8KCLc/s1600/DSC04759.JPG


 
40. 01.10.2015. Literatūras izstāde oktobrī 

  
Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas. SBA kārtā saņemtā literatūra. 
 
41. 05.10.2015. Izstāde „Rudens ziedu valsis” 

 
“Ar vasaras vaiņagu galvā 
Pa dārzu dālija iet, 
Pat koki jau piekusuši, 
Bet viņa vēl plaukst un zied, 
Viņa vēl pierūgusi 
Ar pumpuriem pilna līdz malām, 
Bet nežēlojas nevienam, 
Ka vasara galā…” 

     (Ā. Elksne) 
Bibliotēkā bija apskatāmas pagasta iedzīvotāju veidotās ziedu kompozīcijas. 
 
42. 09.10.15. Izstāde “Rudentiņis – bagāts vīrs!” 

Bibliotēkas apmeklētājus priecē Konstantinovas sākumskolas 
skolnieku radošie darbiņi un krāšņās ziedu kompozīcijas. 
 
43. 02.11.2015.Literatūras izstāde novembrī 

Par pašvaldības līdzekļiem nopirktās grāmatas 



 
44. 09.11.2015. Izstāde “Antoninas Augustovas pūra lādē ielūkojoties” 

 
Tika izstādītas A. Augustovas adītās zeķes, cimdi, tautiskā josta, segas un galdauti 
 
45. 11.11.2015. Izzinoša mācību stunda “Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus” 

 
Latvijas 97. gadadienu sagaidot, Konstantinovas sākumskolas skolnieki piedalījās izzinošā 
mācību stundā “Es pazīstu Latvijas pilsētu ģerboņus”.  
 
46. 12.11.2015.  Literatūras izstāde “Sarkanbaltsarkano karogu paceļot” 

 
“Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti: 
Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, 
Vau draugu pulkā dali savu prieku, 
Vai viens pats satiecies ar pretinieku –  

Tu esi Latvija!” 
        (O. Vācietis) 



 

 
47. 01.12.2015. Literatūras izstāde decembrī 

  
 

Bibliotēkas grāmatu fondu papildināja LNB Atbalsta biedrības, Mansards, kā arī Grāmatu 
svētkos dāvinātās grāmatas 
 
48. 07.12.2015.  Mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes 

     
 

     
Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes, 

Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks, 
Lai vēji visas bēdas projām aiznes 

Un pats sev nejūties kā parādnieks. 
Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes 

Un zemei pāri baltu mieru lej, 
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes 

Un visās sirdīs mīlestību sēj. 
(J. Tabūne) 
 

Lai jums izdodas šajā īpašajā svētku laikā piedzīvot Ziemassvētku brīnumu, sajust mieru 
un līdzsvaru dvēselē! 

 



49. 16.12.2015.  Literatūras izstāde “…pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis” 

 
Rakstniecei, 20.gadsimta latviešu psiholoģiskās prozas autorei 

Regīnai Ezerai – 85 
 

50. 18.12.2015. Izstāde “Brīnumainie eglīšu rotājumi” 

 

Sieviešu klubiņš “Veiksme” aicināja pagasta iedzīvotājus piedalīties izstādes 

“Brīnumainie eglīšu rotājumi” veidošanā. 

 

51. 23.12.2015. Literatūras izstāde “Pāri gadiem, cauri dzīvei” 

 

Rakstniecei Zentai Ērglei – 95 

 

52. 29.12.2015. Pasākums “Brīnumainie eglīšu rotājumi” 

 
Katru gadu, Ziemassvētku priekšvakarā, visi steidz sagādāt un izrotāt svētku eglīti, jo 

eglīte mājās ienes to īpašo Ziemassvētku noskaņu un smaržu. Šogad skaistākās eglīšu rotas ir 
skatāmas pagasta bibliotēkā, par ko esam pateicīgi tiem pagasta iedzīvotājiem, kuri atsaucās 
aicinājumam un piedalījās izstādes veidošanā. 
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