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SATURS

3

A. Prezentācija par ģimnāzijas bibliotēku 7 . klasēm

B. Ikdienas komunikācija, jaunākā ideja, secinājumi + DĀVANA dalībniekiem

IZSTĀDES
13. – 26. 

slaidam

KONKURSI
27.- 33. 

slaidam

GRĀMATU 

KLUBS
34. – 51. 

slaidam

LASĪŠANAS 

ŽŪRIJA
59. – 70. slaidam

www.freepik.com/

08.02.2022



ĢIMNĀZIJAS BIBLIOTĒKAS APMEKLĒTĀJI UN/VAI LASĪTĀJI?
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 Maksimālisms;

 Noliedz vērtības, kas apkārt (šeit un tagad; tūlīt vai nekad);

 Mainās autoritātes – no pieaugušajiem uz vienaudžiem;

 Ideālu meklēšana - vajadzīgs dzīves piemērs, dzīves skolotājs, kam grib līdzināties, kas 

ļauj viņam būt kāds ir , bez nosodījuma;

 Norobežošanās no apkārtējiem; 

 Savas subkultūras veidošana (sava gaume, sava valoda);

 Grib būt pieaugušais, bet tai pat laikā saglabāt bezrūpību un 

bezatbildību;

 Svārstības uzvedībā – krasas garastāvokļa maiņas, apziņas maiņa par sevi, 

fizioloģiskas izmaiņas

 Identitātes krīze -kas es gribu būt un kāds es gribu būt;

 Motivācija – DRAUGI, TIKŠANĀS VIETA, INTERNETS.
Pēc psihologa Ē. Ēriksona psihosociālās attīstības teorijas

08.02.2022



BARJERAS INFORMĀCIJAS IEGUVEI UN PIELIETOŠANAI
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 Neziņa par pieejamajiem informācijas avotiem;

 Sagatavotības un priekšzināšanu trūkums;

 Negatīvs priekšstats par bibliotēkām un bibliotekāriem;

 Kautrīgums, bailes no apkaunojuma;

 Piekļuves ierobežojumi;

 Informācijas pārbagātība.

Psiholoģe G. Svence, «Attīstības psiholoģija»

www.pinterest.com

08.02.2022
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http://www.keyword-suggestions.com/YWRvbGVzY2VuY2UgY29taWM

08.02.2022



TIKŠANĀS AR 7. KLASĒM
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MĒRĶIS: Atklāt ģimnāzijas bibliotēkas piedāvājumu.

FORMA: Prezentācija ar uzdevumiem un balvām.

SADARBĪBA: Piedāvājums literatūras skolotājiem.

https://www.pinterest.com/pin/513903007451952957
08.02.2022



1910. 1912. 1919.

Zenta Mauriņa 
(1913./1915. m.g.)
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Foto no personīgā arhīva

www.vestnesis.lv/ta/id/45640

08.02.2022



https://www.lvg.lv/

908.02.2022



KĀPĒC ĢIMNĀZIJĀ NEPIECIEŠANA BIBLIOTĒKA?

1.Radīt apstākļus, lai var satikties lasītājs ar:

 Savu īsto grāmatu;

 Sev noderīgo informāciju;

 Iegūt uzticamus informācijas avotus .....

un
10

Hermione and the Secret of the Hogwarts Library

www.insider.com/magical-hogwarts-library-in-harry-potter-movies-2016-7

08.02.2022



Bibliotēkas klusumā tev ir iespēja: 

Bibliotēka
atslēgšanās vieta (unplug zone) …  digitālās atslodzes vieta (digital escape space)

lasīt un doties virtuālos piedzīvojumos

11

izpildīt mājas darbus 

08.02.2022



INTERESANTI

Cik grāmatu atrodas ģimnāzijas bibliotēkā?

Cik lpp. ir biezākajai grāmatai?

Cik lappuses  ir mazākajai  grāmatai?

15 625

1052

125

Kurā gadā ir izdota bibliotēkas vecākā grāmata? 1901. gads
1208.02.2022



IZSTĀDES
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MĒRĶIS:   Atklāt ģimnāzijas bibliotēkas krājumu un rosināt interesi par 

konkrētiem resursiem.

FORMA:  Grāmatu izstādes ar uzdevumu un balvām.

SADARBĪBA:   Piedāvājums katram ģimnāzistam un skolotājam e-klasē, 

raksts LVG vietnē, informācija facebook un instagram kontos,

bibliotēkas TV.

08.02.2022



Ikdienas izstāde «KO LASA CITI»

1408.02.2022
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Ikdienas maģiskais stūrītis

Uzdevums:

Uzdod slēgto jautājumu un saņem atbildi.

08.02.2022
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Vēstures fakti ikdienā

08.02.2022
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Jautājums:

Tu piedalies maratonā un apdzen 

otro. Kurš tu tagad esi?

Atbilde:  

Pirmais tu noteikti neesi. Tu esi 

otrais, jo apdzenot tu stājies otrā
vietā.

Jautājumu «ezis»

08.02.2022



1808.02.2022



1908.02.2022
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Vārdu skaidrojumi no tezaurs.lv 

Krustvārdu mīkla ar 

grāmatu nosaukumiem 

08.02.2022



2108.02.2022



2208.02.2022
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Grāmatzīmes avots: 
magazinalsu.ru/lv/kak-sdelat-uglovuyu-zakladku-iz-bumagi-originalnye-zakladki-dlya-knig.html

Garīgās higiēnas 

baušļu loterija

Skolotājas uzdevums:

Izmantojot izstādes 

resursus, aizpildīt 
Z. Mauriņas dzīves 

gājumu (CV)

08.02.2022



24

Kurš Latvijā populārs cilvēks ir teicis šādus 

vārdus: «Es esmu lepns par to, ka esmu 

latvietis un ka Latvija ir mana zeme.»?

Izstāde ar vienu jautājumu.

08.02.2022
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Izstāde sadarbībā ar Ogres bibliotēku

08.02.2022
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PASAULES GRĀMATU DIENA -vizuālā izstāde “GRĀMATU SEJA”
Ģimnāzistu vizuālais vēstījums par sev un sabiedrībai svarīgām lietām un procesiem. 

«Vai tava sirds ir īstajā vietā?

Mūsdienās daudzi cilvēki ir

cietsirdīgi un nav iejūtīgi pret

citiem, dažbrīd ir jāpajautā: 

''Vai tev sirds ir īstajā vietā?''

Enija Blaščinska, 11. klase

«Jau gandrīz gadu ikviens cilvēks ir spiests savu ikdienas 

dzīvi ierobežot ar valstī noteiktajiem standartiem. Pirms šī
traģiskā pavērsiena ikviens varēja darīt ko vēlējās jeb to 

kas aizrāva un bija sirdij tuvs, bet tā kā tagad tas viss ir 

stingri ierobežots tad ikvienam no mums, sēžot mājās ir 

diezgan daudz brīži kad šķiet, ka viss ir apnicis un 

nogurums veidojas no tā ka ir garlaicīgi. Šī grāmata ir 

vairāk kā pamācību grāmata, kurā var apgūt ģitārspēles

pamatus un tas var būt lielisks veids kā nomākt garlaicību 

un iemācīties ko jaunu!»
Madara Zabīte, 11. klase

Idejas apraksts, vēstījuma galvenā
doma - Šobrīd ir vairāk laika nekā
jebkad, un to nevajadzētu pārāk ļoti 

daudz pavadīt pie datora vai kur 

citur kā mājās ar ģimeni.

Ričards Nolmanis, 11. klase

08.02.2022



KONKURSI
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MĒRĶIS:   Atklāt ģimnāzijas bibliotēkas krājumu un attīstīt 
ģimnāzistu informācijpratību.

FORMA:  Jautājumi par grāmatām, uz kuriem atbildes jāmeklē
ģimnāzijas bibliotēkas vai grāmatnīcu vietnēs un Liepājas un 

Dienvidkurzemes novada bibliotēku kopkatalogā.

SADARBĪBA:   Piedāvājums katram ģimnāzistam e-klasē, raksts 

LVG vietnē, informācija facebook un instagram kontos,

bibliotēkas TV.

08.02.2022
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SIRSNĪGUMA MĒNESIS

www.janisroze.lv/

08.02.2022



2908.02.2022
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Katru dienu 1 jautājums (kopā 24)

2 atbilžu varianti ar /bez palīginformācijas

Ziemassvētku kalendāra atvēršanas konkurss “KAS MEKLĒ, TAS ATROD” (jāprot atrast informāciju ģimnāzijas 

vietnē, Liepājas Centrālās bibliotēkas elektroniskajā katalogā, Nacionālās enciklopēdijas vietnē un letonika.lv.)

08.02.2022



3108.02.2022



GRĀMATU ATTĒLU KONKURSS

3208.02.2022



3308.02.2022
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MĒRĶIS:  

Ja tev ir garlaicīgi lasīt vienam,

Ja tu nespēj atrast laiku lasīšanai,

Ja tu nevari izvēlēties, ko lasīt,
Ja tu gribi dalīties savās domās ar citiem grāmatmīļiem,

Ja gribi iegūt zināšanas bez mājas darbiem,

Ja gribi uzlabot atmiņu un koncentrēšanās spējas,

Ja vēlies interesanti pavadīt laiku ar grāmatām un saldumiem,

Tad grāmatu klubs ir priekš tevis!

FORMA:  Grāmatas fragmenta lasīšana skaļā balsī pa rindkopai, 

radoši uzdevumi, žetoni.

SADARBĪBA:   Piedāvājums katram ģimnāzistam

Grāmatu klubs

08.02.2022
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Ielūgums

08.02.2022
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3808.02.2022
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Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tēma

08.02.2022



GRĀMATAS FRAGMENTA LASĪŠANA
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 Skaļā lasīšana (ar/ bez intonācijām, iepriekš izlozētām)

 Pārdomas par izlasīto (sajūtas, vai lasīs visu grāmatu, vai kādam ieteiks utt.)

08.02.2022



AKTIVITĀTES
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 VĒSTĪJUMS NO LASĀMĀS GRĀMATAS (dalībnieks pie sevis izdomā jautājumu un nosauc 

skaitli, atbilstoši grāmatas lpp. skaitam, tad tiek atšķirta grāmatas lappuse, izlasīts 
teikums vai rindkopa).

 TEIKUMU PABEIGŠANA – lasu teikumu, dalībniekiem jāuzmin pēdējais vārds.

 CITĀTI no iepriekš lasītām grāmatām – jāuzmin citātu avots.

 ORIGAMI

 Un vēl

08.02.2022
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 Izvēlēties 7 grāmatas no b-kas krājuma;

 No grāmatu nosaukumiem izveidot kādu 

vēstījumu.

08.02.2022
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Atmiņas trenēšanas tehnika

Emocionālā sasaiste

08.02.2022
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Izlasītā grāmatas fragmentā minēto varoņu atminēšana

KAS VIŅI IR?

www. zvaigzne.lv

08.02.2022
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RAKSTU ZĪME NO DZIMŠANAS 

DATIEM
KONKURSS PAR RŪĶIEM

08.02.2022



4608.02.2022
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 Dalīšanās pārdomās;

 Atbilde par kādu prezentācijā
minēto jautājumu;

 Teikuma pabeigšana ar 

«pareizo» vārdu;

 Citātu uzminēšana.

08.02.2022



4808.02.2022
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PATEICĪBAS GRĀMATU KLUBA 

DALĪBNIEKIEM

08.02.2022
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Grāmatu kluba sadarbība ar skolotājiem

08.02.2022



5108.02.2022



Vai tad nevar iztikt bez LASĪŠANAS?

SAVAS 

Domas

Uzskati

Intereses

Vērtības…

Tukšuma likums

https://www.amusingplanet.com/2010/09/grass-roofs-of-norway.html

5208.02.2022

https://www.amusingplanet.com/2010/09/grass-roofs-of-norway.html


VAI TU TO VĒLIES?

www.pinterest.com/pin/441634307190904363/
5308.02.2022



www.dreamstime.com

UNIKĀLS

BAGĀTS

abtc.ng/

listwithclever.com

NEIETEKMĒJAMS

abtc.ng/

RADOŠS

54

lv.gov-civil-portalegre.p

08.02.2022



www.pinterest.com

medium.com

5508.02.2022



www.eurogamer.net

5608.02.2022



http://praktiski.la.lv

5708.02.2022



Grāmatas UNIKĀLAIS KODS

Lasot tu:
 Radi telpu sev 

 Atrodi sev kaut ko 

 Iepazīsti pats  

 Veido           vērtību sistēmu;

 Saskarsme: iespēja iepazīt        cilvēka iztēli, vērtības…;

 Pilnveido koncentrēšanās spēju un izturību;

 Iegūsti neskaitāmas  

pašai/-am;

svarīgu;

sevi;

savu

cita

pieredzes.

www.youtube.com/watch?v=rDTZ6A5zsYc

?

5808.02.2022



LASĪŠANAS SACENSĪBAS  - smadzeņu fitness

No 2001. gada/ ~ 20 000 lasītāji
5908.02.2022



KAS IR LASĪŠANAS EKSPERTS?

www.talsubiblioteka.lv

2.

3.

60

1.

08.02.2022
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KĀ KĻŪT PAR LASĪŠANAS EKSPERTU?

• NĀC UZ ĢIMNĀZIJAS BIBLIOTĒKU, NOSLĒDZ EKSPERTA LĪGUMU;

• APSKATI PLAKĀTU “LASI UN VĒRTĒ” UN IZVĒLIES 6 GRĀMATAS;

• IZLASI 6 GRĀMATAS LĪDZ 2022. GADA 31.JANVĀRIM;

• AIZPILDI ELEKTRONISKI NOVĒRTĒJUMA ANKETU;

• SAŅEM BALVAS;

• LIELIE LASĪŠANAS SVĒTKI RĪGĀ.

6208.02.2022



IZAICINI VECĀKUS!

IESAISTI AIZRAUJOŠĀ LASĪŠANAS 

PIEDZĪVOJUMĀ!

6308.02.2022



JAUNIEŠU ŽŪRIJA 15+

6408.02.2022



65

Uzdevums 7. klasēm

08.02.2022



Jauniešu žūrija 11+

A

CB

D

F

E

6608.02.2022
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Saldo balvu saņem visi!

08.02.2022



6808.02.2022
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Žūrijas kolekcijas grāmatu vērtēšana

08.02.2022
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LIELIE LASĪŠANAS SVĒTKIKOLEKCIJAS UZVARĒTĀJI

08.02.2022
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Jautājums par Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas dibināšanas gadu.

08.02.2022



PALDIES PAR KONCENTRĒŠANOS UN 

IZTURĪBU!

7208.02.2022



Vai tev ir apvākotas visas mācību grāmatas?

7308.02.2022



IKDIENAS KOMUNIKĀCIJAS PRINCIPS
«ACIS UN AUSIS VAĻĀ»

7408.02.2022



GRĀMATU IZKĀRTOJUMS

7508.02.2022



IDEJA JAUNAM KONKURSAM

76

MĒRĶIS: Iepazīt LNB digitālās bibliotēkas Periodikas 

kolekciju, Letoniku un attīstīt informācijpratību.

FORMA: 10 dienas pēc kārtas, katru dienu 1 jautājums 

par un ap laikrakstiem, izmantojot periodiku.lv vai

letoniku.lv.

SADARBĪBA:Ģimnāzijas skolēni un skolotāji 

Cik bieži iznāca laikraksts 

«Leepajas Aiskulises» 
(Liepājas aizkulises)?

08.02.2022
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SECINĀJUMI

 Vide (pieejama, draudzīga, atsevišķi, nošķirti)

 Dažādība 

 Elastība

 Drošība  

 Nevērtējoša vērība

 Omulība (Tāds, kas izraisa patiku, labu pašsajūtu, labu 

garastāvokli. /tezaurs.lv/)

08.02.2022
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SECINĀJUMI

BIBLIOTEKĀRAM JĀPĀRZINA KRĀJUMS!

08.02.2022
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The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore

https://www.youtube.com/watch?v=3C14VKeGyuk

PATEICOS PAR UZMANĪBU 

08.02.2022

https://www.youtube.com/watch?v=3C14VKeGyuk

