
 BALVU CENTRĀLĀS
BIBLIOTĒKAS NODARBĪBU

PIEDĀVĀJUMS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM



NODARBĪBU
PIEDĀVĀJUMS

PIRMSKOLAS VECUMA
BĒRNIEM



LASĪSIM KOPĀ!
Nodarbību laikā caur spēlēm, rotaļām,
sarunām un citām aktivitātēm iepazīsim
kādu no jaunākajām grāmatām. Kopā
lasīsim, rotaļāsimies, zīmēsim, krāsosim
un iejutīsimies grāmatas varoņu lomās!

Nodarbības ilgums: 40 min
Mērķauditorija: pirmskolas
vecuma bērni



GRĀMATU KOFERIS CEĻO PIE
PIRMSSKOLNIEKIEM

Īstenojot kompetenču pieeju pirmskolas
mācību procesā un sadarbojoties ar PII
skolotājām, “Grāmatu koferī” atlasītas un
nogādātas PII grāmatas par konkrētu
tematu.



NODARBĪBU
PIEDĀVĀJUMS
1.-3. KLASĒM



KABIBTĒLIO

Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 1. klase

Bibliotēkas iepazīšanas ekskursijas
1.klasēm
Iepazīšanās ar  bibliotēku, izstaigājot
telpas, apstājoties un iesaistoties
dažādās aktivitātēs.

KAS TAS IR?



“NĀC, TUR MANA ISTABIŅA!”

Nodarbības laikā iepazīsim un izzināsim
konkrētu autoru (U .Auseklis, K.Barons,
A.Brigadere, K.Skalbe, J. Zvirgzdiņš; H.K.
Andersens, A. Lindgrēne u.c.) darbus, 

Nodarbības ilgums: 40 min
Tiešsaiste/ klātiene
Mērķauditorija: 1. - 3. klase

/ASPAZIJA

daiļradi, ieskatīsimies rakstnieku
dzīves lappusēs. Papētīsim, vai
un kā viņu dzīve saistās ar
konkrēto darbu.
-Par konkrētu autoru var
vienoties ar bibliotekāri!



SARUNAS PAR GRĀMATĀM 
Palīdzēsim jaunajiem lasītājiem atrast
sev interesējošu grāmatu un kopā
radīsim interesi par grāmatām. Jaunāko
grāmatu apskats klausītāju vecumam 

Nodarbības ilgums: 40 min
Mērķauditorija: 1. - 3. klase

atbilstošā formātā: fragmentu
lasīšana, lomu spēles, ieskats
notikumos, iztēli rosinošas
aktivitātes. Grāmatu kopa tiek
sagatavota atbilstoši
vecumposmam.



LITERĀRAIS CIRKS

Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 1. - 3. klase

Iespēja pārbaudīt zināšanas par literatūru,
grāmatām, rakstniekiem, folkloru veselīgā
konkurencē, izspēlējot atraktīvo spēli
“Cirks”. 

Piedāvājumā 2 cirka laukumi:
3x4 m - spēlējams laukā;
A2 laukums - spēlējams telpā.

Uzvar tā komandā vai dalībnieks, kas,
apstājoties uz ilustrētajiem lauciņiem un
atbildot uz dažādiem jautājumiem.
pirmais sasniedz 120 lauciņu.
Spēle komandās vai atsevišķi 
dalībnieki.



RULLĒ-TE!

Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 1. - 3. klase

Latvija
 Balvi
Literatūra
Folkora
Vispārīgi.

Iegriežot ruleti, atbildēsim uz jautājumiem
par 5 tēmām:

Darbs komandās vai atsevišķi.



KURĀ PASAKĀ DZĪVO?

Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 1. - 3. klase

Erudīcijas spēles laikā nostiprināsim 
 zināšanas par grāmatām, kuras ir skolu
2.- 6.klašu ieteicamās literatūras
sarakstā.

Spēle-margrietiņa ar ziedlapiņām, uz
katras ziedlapiņas dzīvo kāds
grāmatu varonis. Darbs komandās, 
iesaistoties un atbildot uz spēles
vadītāja jautājumiem par
literatūru.



MANA LATVIJA 

Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 1. - 3. klase

Izspēlējot erudīcijas spēli,  pilnveidosim
un nostiprināsim zināšanas par mūsu
valsti - Latviju. Stiprināsim prasmi
darboties komandā, kopā apceļojot
Latviju lielformāta kartē. Piestājot 24
pieturvietās, meklēsim atbildes uz
dažādiem jautājumiem par Latvijas
dabu, vēsturi, kultūru . 



MANA PILSĒTA BALVI

Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 1. - 3. klase

Ceļojot ar metamā kauliņa palīdzību pa
Balvu pilsētas karti, nostiprināsim jau
esošās zināšanas un iegūsim jaunas par
skaisto pilsētu ezeru krastos- Balviem.
Stiprināsim piederības sajūtu pilsētai,
mācīsimies pozitīvu konkurenci!

SPĒLE



NODARBĪBU
PIEDĀVĀJUMS
4.-6. KLASĒM



VIETVĀRDIEM PA PĒDĀM
# Vai zini, kur Balvu novadā atrodas tādas
vietas kā Ukraina, Vasariņa, Ūlasi, Cūkine,
Čerbakova, Čušļi, Naglīši, Kļučniki, Posackī,
Tabakova u.c.?

# Kas tie tādi toponīmi,
hidronīmi un citi –nīmi? 
Kā rodas vietu nosaukumi?
Kādi nostāsti apvij tuvākās
apkārtnes vietu
nosaukumus?

Nodarbības ilgums: 35 min
Mērķauditorija: 4.-6. klase



REIZ BIJA..…
# Dosimies “ceļojumā vēsturē” ar senu
foto, rakstu un video palīdzību uz kādu
noteiktu galamērķi – piemēram ēku pilsētā
vai arī ielu, pilsētas daļu, ciemu, pagastu.

# Mēģināsim kopīgiem spēkiem
“restaurēt”, kā izskatījās Tava skola,
iela, iespējams ēka, kurā dzīvo! 

Nodarbības ilgums: 40 min
Mērķauditorija: 4.-6. klase

# Uzzināsi, kur meklēt
informāciju, lai pētītu savu
apkārtni!



GRĀMATU DŽUNGĻI:
IZLAUŠANĀS

# Iepazīsi aizraujošākās grāmatas par
Balvu novadu.

INodarbības ilgums: 35 min
Mērķauditorija: 4.-6. klase

# Kura ir visvecākā? Kura vissmagākā?
Kura visvērtīgākā? 



IEPAZĪSIMIES/ĪSAPAZEISIM:
NOVADNIEKI!

# Iepazīsimies ar ievērojamākajiem mūsu
novadniekiem- literātiem.

Nodarbības ilgums: 35 min
Mērķauditorija: 4.-6. klase

# Uzzināsi, ar kādiem hobijiem ir
aizrāvušies Antons  Slišāns, Miķelis
Bukšs, Gustavs Manteifelis, Pēteris
Miglinieks
(https://iepazisimies.rta.lv/).

https://iepazisimies.rta.lv/


CIK DAUDZ ZINI PAR SAVU
REĢIONU?

# Vai zini, kur vienuviet vari atrast vērtīgu
informāciju par Balvu reģionu?

Nodarbības ilgums: 35 min
Mērķauditorija: 4.-6. klase

# Cik zinošs Tu esi spēlē par savu dzimto
novadu (http://balvurcb.lv/spele/)?

http://balvurcb.lv/spele/


Nodarbības laikā iepazīsim un izzināsim
konkrētu autoru (U .Auseklis, K.Barons,
A.Brigadere, K.Skalbe, J. Zvirgzdiņš; H.K.
Andersens, A. Lindgrēne u.c.) darbus, 

Nodarbības ilgums: 40 min
Tiešsaiste/ klātiene
Mērķauditorija: 4. - 6. klase

/ASPAZIJA

daiļradi, ieskatīsimies rakstnieku
dzīves lappusēs. Papētīsim, vai
un kā viņu dzīve saistās ar
konkrēto darbu.
-Par konkrētu autoru var
vienoties ar bibliotekāri!

“NĀC, TUR MANA ISTABIŅA!”



Palīdzēsim jaunajiem lasītājiem atrast
sev interesējošu grāmatu un kopā
radīsim interesi par grāmatām. Jaunāko
grāmatu apskats klausītāju vecumam 

Nodarbības ilgums: 40 min
Mērķauditorija: 4. - 6. klase

atbilstošā formātā: fragmentu
lasīšana, lomu spēles, ieskats
notikumos, iztēli rosinošas
aktivitātes. Grāmatu kopa tiek
sagatavota atbilstoši
vecumposmam.

SARUNAS PAR GRĀMATĀM 



Nodarbības ilgums: 30 min
Tiešsaiste/ klātiene
Mērķauditorija: 4. - 6. klase

Nodarbības laikā izzināsim pilsētu, kurā
mēs dzīvojam, parunāsim par pilsētas
atpazīstamības simboliem; ieskatīsimies 

INFORMĀCIJAS STUNDA

teikās, dziesmās, nostāstos, ar Balviem
saistītās vietās un lietās. Stiprināsim
lepnumu par savu pilsētu un
piederības sajūtu tai! 

MANA PILSĒTA - BALVI



Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 4. - 6. klase

Latvija
 Balvi
Literatūra
Folkora
Vispārīgi.

Iegriežot ruleti, atbildēsim uz jautājumiem
par 5 tēmām:

Darbs komandās vai atsevišķi.

RULLĒ-TE!



Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 4. - 6. klase

Erudīcijas spēles laikā nostiprināsim 
 zināšanas par grāmatām, kuras ir skolu
2.- 6.klašu ieteicamās literatūras
sarakstā.

Spēle-margrietiņa ar ziedlapiņām, uz
katras ziedlapiņas dzīvo kāds
grāmatu varonis. Darbs komandās, 
iesaistoties un atbildot uz spēles
vadītāja jautājumiem par
literatūru.

KURĀ PASAKĀ DZĪVO?



LITERĀRAIS CIRKS

Nodarbības ilgums: 30 min
Mērķauditorija: 4. - 6. klase

Iespēja pārbaudīt zināšanas par literatūru,
grāmatām, rakstniekiem, folkloru veselīgā
konkurencē, izspēlējot atraktīvo spēli
“Cirks”. 

Piedāvājumā 2 cirka laukumi:
3x4 m - spēlējams laukā;
A2 laukums - spēlējams telpā.

Uzvar tā komandā vai dalībnieks, kas,
apstājoties uz ilustrētajiem lauciņiem un
atbildot uz dažādiem jautājumiem.
pirmais sasniedz 120 lauciņu.
Spēle komandās vai atsevišķi 
dalībnieki.



NODARBĪBU
PIEDĀVĀJUMS
7.-9. KLASĒM



GRĀMATU DŽUNGĻI:
IZLAUŠANĀS

# Iepazīsi aizraujošākās grāmatas par
Balvu novadu.

INodarbības ilgums: 35 min
Mērķauditorija: 7.-9. klase

# Kura ir visvecākā? Kura vissmagākā?
Kura visvērtīgākā? 



IEPAZĪSIMIES/ ĪSAPAZEISIM:
NOVADNIEKI!

# Iepazīsimies ar ievērojamākajiem mūsu
novadniekiem- literātiem.

Nodarbības ilgums: 35 min
Mērķauditorija: 7.-9. klase

# Uzzināsi, ar kādiem hobijiem ir
aizrāvušies Antons  Slišāns, Miķelis
Bukšs, Gustavs Manteifelis, Pēteris
Miglinieks
(https://iepazisimies.rta.lv/).

https://iepazisimies.rta.lv/


CIK DAUDZ ZINI PAR SAVU
REĢIONU?

# Vai zini, kur vienuviet vari atrast vērtīgu
informāciju par Balvu reģionu?

Nodarbības ilgums: 35 min
Mērķauditorija: 7.-9. klase

# Cik zinošs Tu esi spēlē par savu dzimto
novadu (http://balvurcb.lv/spele/)?

http://balvurcb.lv/spele/


# Dosimies “ceļojumā vēsturē” ar senu
foto, rakstu un video palīdzību uz kādu
noteiktu galamērķi – piemēram ēku pilsētā
vai arī ielu, pilsētas daļu, ciemu, pagastu.

# Mēģināsim kopīgiem spēkiem
“restaurēt”, kā izskatījās Tava skola,
iela, iespējams ēka, kurā dzīvo! 

Nodarbības ilgums: 40 min
Mērķauditorija: 7.-9. klase

# Uzzināsi, kur meklēt
informāciju, lai pētītu savu
apkārtni!

REIZ BIJA..…



GRĀMATAS TIEŠI TEV! 

Nodarbības ilgums: 35 min
Mērķauditorija: 7. - 9. klase

Spēles formā jaunieši darbosies ar
bibliotēkas krājumu, risinās uzdevumus, kas
pavedienu veidā atklās aktuālo literatūru. 

SPĒLĒ, DOMĀ, UZZINI!

Stiprināsim prasmi darboties komandā
un pielietot iegūtās zināšanas praksē.
Spēles laikā mācīsimies jēgpilni
izmantot viedtālruni. 



Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 7. - 9. klase

vai sociālie mediji ir uzticams ziņu avots;
kā darbojas sociālo mediju algoritmi;
kas ir informācijas burbuļi un kā tie veidojas;
kā notiek izolēšanās no atšķirīgu viedokļu
paudējiem (un vai tas ir labi/slikti).

Nodarbības laikā uzzināsi:

Nodarbības laikā, praktiski darbojoties,
mācīsimies jēgpilni izmantot savus
viedtālruņus.

NEDZĪVO BURBULĪ!



Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 7. - 9. klase

kāpēc skolēni mēdz aizvainot un pazemot
viens otru;

Nodarbībā uzzināsi:

Parasti emocionāla aizskaršana vienaudžu vidū
notiek sociālo tīklu vidē, izmantojot saziņas
aplikācijas vai sūtot personīgas ziņas uz mobilā
tālruņa numuru. 

kādas pazīmes liecina, ka esi saskāries
ar pazemošanu; 
kā vari no tā izvairīties. 

Nodarbības laikā, praktiski
darbojoties, mācīsimies jēgpilni
izmantot savus viedtālruņus.

STOP PAZEMOŠANAI
INTERNETĀ!



Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 7. - 9. klase

kas ir sekstings;
iemeslus, kādēļ jaunieši uzņem un pārsūta
citiem savas intīmās bildes;
kādēļ nevajadzētu sūtīt citiem savas
intīmās bildes;
kādi ir galvenie riski, ar kuriem jārēķinās, ja
nosūtīsiet kādam savu kailfoto/video;
kā jauniešiem rīkoties, ja tiek izdarīts
spiediens dalīties ar bildēm;
kāda ir ieteicamā rīcība kailfoto/

Nodarbībā uzzināsi:

       video izspiešanas gadījumā.

Nodarbības laikā, praktiski
darbojoties, mācīsimies jēgpilni
izmantot savus viedtālruņus.

KO DARĪT?



NODARBĪBU
PIEDĀVĀJUMS
10.-12. KLASĒM



MĀCIES GUDRI!

Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 10. - 12. klase

iepazīsimies ar datu bāzēm, kurās pieejama
vērtīgāka informācija kā Vikipēdijā
(www.balvurcb.lv, www.lnb.lv, www.periodika.lv,
www.news.lv www.letonika.lv,www.zudusilatvija.lv,
www.redzidzirdilatviju.lvwww.3td.lv). Tavas
mācības kļūs ievērojami vieglākas un
interesantākas!  

Nodarbības laikā:

mācīsimies izmantot bibliomātu un
elektronisko katalogu: paši pasūtīsim
grāmatu no bibliotēkas elektroniskā
kataloga un saņemsim to bibliomātā; 
nodarbības laikā, praktiski darbojoties,
mācīsimies jēgpilni izmantot savus
viedtālruņus. 

UZZINI, PIELIETO, ESI ZINOŠĀKS KĀ CITI!

TU: DA-TU BĀZES

http://www.balvurcb.lv/
http://www.lnb.lv/
http://www.periodika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.zudusilatvija.lv/
http://www.redzidzirdilatviju.lv/
http://www.3td.lv/


NEDZĪVO BURBULĪ!

Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 10. - 12. klase

vai sociālie mediji ir uzticams ziņu avots;
kā darbojas sociālo mediju algoritmi;
kas ir informācijas burbuļi un kā tie veidojas;
kā notiek izolēšanās no atšķirīgu viedokļu
paudējiem (un vai tas ir labi/slikti).

Nodarbības laikā uzzināsi:

Nodarbības laikā, praktiski darbojoties,
mācīsimies jēgpilni izmantot savus
viedtālruņus.



DEZINFORMĀCIJA UN
MANIPULĀCIJA

Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 10. - 12. klase

Katru dienu sociālajos tīklos tiek publicētas daudzas
ziņas. Daļa nepatiesas informācijas internetā izvietota
ar nolūku kaitēt, maldināt vai reizēm – vienkārši
uzjautrināties. 

INTERNETA 
“SMADZEŅU SKALOTĀJI “:

kā atšķirt patiesās ziņas no viltus ziņām;
kā atšķirt dažādus manipulatīvas
informācijas veidus;
kur vērsties, sastopoties ar agresiju
internetā.

Nodarbības laikā uzzināsi:

Nodarbības laikā, praktiski
darbojoties, mācīsimies jēgpilni
izmantot savus viedtālruņus.

https://veryverified.eu/lv/nodalas/4-nodala/a-sadala-kas-ir-dezinformacija/
https://veryverified.eu/lv/nodalas/4-nodala/a-sadala-kas-ir-dezinformacija/


STOP PAZEMOŠANAI
INTERNETĀ!

Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 10. - 12. klase

kāpēc skolēni mēdz aizvainot un pazemot
viens otru;

Nodarbībā uzzināsi:

Parasti emocionāla aizskaršana vienaudžu vidū
notiek sociālo tīklu vidē, izmantojot saziņas
aplikācijas vai sūtot personīgas ziņas uz mobilā
tālruņa numuru. 

kādas pazīmes liecina, ka esi saskāries
ar pazemošanu; 
kā vari no tā izvairīties. 

Nodarbības laikā, praktiski
darbojoties, mācīsimies jēgpilni
izmantot savus viedtālruņus.



SEKSTINGS, KAILFOTO
INTERNETĀ. 

Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 10. - 12. klase

IZKLAIDE + IZAICINĀJUMS
= SABRUKUSI PASAULE

 Iedomājies, ka būdams bērns/jaunietis, izdari kaut ko
muļķīgu un nepārdomātu, kas vēlāk var nopietni ietekmēt
tavu dzīvi arī pēc vairākiem gadiem, kad jau būsi pieaudzis:
esi nosūtījis intīma rakstura saturu (kailfoto, seksuālas
darbības attēlus/video) savam vis-vis-visuzticamākajam
draugam kādā no sociālo tīklu platformām,piemēram,
Instagram, Snapchat, WhatsApp, Facebook, Twitter,
Draugiem.lv u.c. Vai arī kāds lūdz sūtīt savus
kailfoto vai iesaista seksuālās darbībās
kameras priekšā, lai pēc tam draudētu
publicēt iegūtos intīmos foto vai
video internetā un izspiestu naudu
vai vēl citus seksuāla rakstura
attēlus un/vai video.



KO DARĪT?

Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 10. - 12. klase

kas ir sekstings;
iemeslus, kādēļ jaunieši uzņem un pārsūta
citiem savas intīmās bildes;
kādēļ nevajadzētu sūtīt citiem savas
intīmās bildes;
kādi ir galvenie riski, ar kuriem jārēķinās, ja
nosūtīsiet kādam savu kailfoto/video;
kā jauniešiem rīkoties, ja tiek izdarīts
spiediens dalīties ar bildēm;
kāda ir ieteicamā rīcība kailfoto/

Nodarbībā uzzināsi:

       video izspiešanas gadījumā.

Nodarbības laikā, praktiski
darbojoties, mācīsimies jēgpilni
izmantot savus viedtālruņus.



KĀ PASARGĀT SEVI NO FINANŠU
KRĀPNIEKIEM

Nodarbības ilgums: 40-50 min
Mērķauditorija: 10. - 12. klase

PAR NAUDAS DROŠĪBU
JĀRŪPĒJAS PAŠIEM!

iepazīsimies ar aktualitātēm finanšu pratībā, 
noskaidorism kādi ir Latvijas iedzīvotāju
finanšu pratības indeksa rezultāti, 
uzzināsiet aktuālākos finanšu krāpšanas
veidus.

Nodarbības laikā:


