
Ventspils
bibliotēkas

piedāvājums
izglītības iestādēm



Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

Visu gadu.
Vienojoties

Bērnu
bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min.-60
min.

1.-9.klašu
skolēni

Erudīcijas spēle 
"Mana zeme Latvija". 
Jautājumi izveidoti 1.-4.klašu
grupai un 5.-9.klašu grupai.

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Visu gadu.
Vienojoties

Bērnu
bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min.
1.-9.klašu
skolēni

Iepazīšanās ar bibliotēku,
bibliotekāra profesiju. Bibliotēkas
ēka, vēsture, lietošanas noteikumi,
bibliotēkas krājums, piedāvātie
pakalpojumi.

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Katru
ceturtdienu
10.00
no septembra
līdz jūlijam

Bērnu
bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

līdz 40 min.
līdz 40
min.

"Pasaku rīts" tiešsaistē tiek lasīta
pasaka un rādītas ilustrācijas no
grāmatas.

Pievienoties, atrodot saiti Ventspils
bibliotēkas mājaslapā vai Facebook
kontā.



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

Katru otro
trešdienu 15.00
vai vienojoties ar
grupu

Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min.-60
min.

1.-9.klašu
skolēni

Pirkstiņdarbi.
63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties -
novembris.

Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-4.klašu
skolēni

"Kā radās Latvija?" Tematiska
nodarbība

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties -
novembris.

Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-4.klašu
skolēni

"Nu atbrauca Mārtiņdiena
deviņiem kumeļiem" ziemas
sagaidīšanas svētki Mārtiņi. 
(Latviešu gadskārta)

63627361
inga.markule@ventspils.lv

14.novembris
9.00
(vai vienojoties
laika 
posmā
14.11.-20.11.)

Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min.-60
min.

1.-4.klašu
skolēni

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa.
Rīta stunda. 
Mālina Kivele un Martins Glass
Serups "Ja tu satiec lāci": 

63627361
inga.markule@ventspils.lv



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

8.decembris
Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min.-60
min.

7.-9.klašu
skolēni

VKKF projekts "Lasīšanas laboratorija"
tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties -
decembris

Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-9.
klašu
skolēni

Nodarbība par ziemas Saulgriežiem
63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties -
janvāris

Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-9.
klašu
skolēni

"Barikāžu ugunskuri" tematiska
nodarbība par barikāžu laiku

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties -
februāris

Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-4.
klašu
skolēni

"Pasaka pati pretī nāk" nodarbība par
bērnu rakstnieci un grāmatu ilustratori 
Margaritu Stārasti

63627361
inga.markule@ventspils.lv



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

Vienojoties -
februāris

Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-4.klašu
skolēni

Kad saules ir nedaudz par maz
un diena par īsu..." tematiska
nodarbība par Sveču dienu. 
(Latviešu gadskārtas)

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties - marts
Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-4.klašu
skolēni

Pasaku meistars Vilis Plūdonis.
Nodarbība par bērnu rakstnieku.

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties - aprīlis
Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-4.klašu
skolēni

Tematiska nodarbība par
pavasara saulgriežiem. 
Lieldienu svētku nozīme un
tradīcijas. (Latviešu gadskārta)

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties - maijs
Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-4.klašu
skolēni

Tematiska nodarbība "Baltā
galdauta svētki." Latvijas
neatkarības atjaunošana.

63627361
inga.markule@ventspils.lv

Vienojoties - maijs
Bērnu bibliotēka
Akmeņu iela 2
1.stāvs

40 min
1.-4.klašu
skolēni

"Blēņas un pasakas" nodarbība
par latviešu bērnu rakstnieku
Imantu Ziedoni.

63627361
inga.markule@ventspils.lv



 
Lasītāju apkalpošanas nodaļa
Akmeņu iela 2



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu grupa Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties
Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

60 min
6.-12.klašu
skolēni

Ieskats krimināliteratūrā. Par žanra vēsturi,
par to latviešu literatūrā, par dažādiem
iedalījumiem/veidiem kā sadalās
kriminālromāni ar piemēriem. Noslēgumā
kahoot viktorīna par dzirdēto.

63627364

Vienojoties - marts
Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

40 min
10. - 12. klašu
skolēni, visi
interesenti

Iepazīšanās ar bibliotēku 63627364

vienojoties
Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

+/-20 min visi interesenti
Ventspils reģiona kopkataloga apguve.
Bibliotēkas lietotāju apmācīšana
kopkataloga lietošanā.

63627364



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu grupa Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties
Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

40 min vidusskolēni

Iepazīšanās ar bibliotēku, bibliotekāra
profesiju, bibliotēkas ēka, lietošanas
noteikumi, bibliotēkas krājums,
piedāvātie pakalpojumi.

63627364

vienojoties
Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

40 min visi interesenti

Iepazīstināt interesentus ar tiešsaistes
datubāzēm, kuras pieejamas Ventspils
bibliotēkas lietotājiem (Letonika.lv;
Ebsco; Britannica)

63627364

vienojoties (no
novembra)

Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

30/40 min visi interesenti

Orientēšanās bibliotēkā. Iespēja
apmeklētājam/-iem interesantā veidā
(krustvārdu mīkla) pašam/-iem darboties
ar bibliotēkā esošo krājumu un ierīcēm
apgūstot meklēšanas prasmes Ventspils
reģiona kopkataloga pieejamajā krājumā,
lai turpmāk patstāvīgi var meklēt sev
interesējošos iespiedmateriālus.

63627364



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitāte
s ilgums

Klašu grupa Apraksts Reģistrēšanās

pēc pieprasījuma
Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

60 min 8.-12.klase

Tematiskie semināri par
literatūru. Sagatavots
stāstījums saistībā ar kādu tēmu
literatūrā, piemēram, kādu
literatūras žanru, grāmatām par
konkrētām personībām utt.
Noslēgumā kahoot viktorīna par
dzirdēto (ja laiks atļauj).

63627364

vienojoties 
(no
novembra/decemb
ra)

Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

60 min vidusskolēni
Presei pa pēdām (latviešu
avīžniecības divsimtgade).

63627364

vienojoties (no
novembra)

Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

60 min
8.-12.klašu
skolēni

Fantāzijas žanra rašanās
literatūrā, populārākie
apakšžanri, īss Ventspils
Galvenajā 
bibliotēkā pieejamo fantāzijas
romānu apskats. Atjautības
uzdevums par pūķiem, trūkstošo
vārdu atrašana un ievietošana.

63627364



 
Novadpētniecības nodaļa
Akmeņu iela 2



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu grupa Apraksts Reģistrēšanās

pēc pieprasījuma
Galvenā bibliotēka,
Akmeņu iela 2

50 min 
4.-12.klašu
skolēni

Dialekti un izloksnes latviešu
valodā. 

evija.pulkstene@ventspils.lv



 
Gāliņciema bibliotēka
Kuldīgas iela 110



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

Pēc vienošanās

Nodarbība notiek
Gāliņciema
bibliotēka vai pēc
vienošānās iestādē

40-60 min
1.-3.
klašu
skolēni

Lasām kopā! Iepazīstamies un
kopā lasām BJVŽ grāmtas un
radoši darbojamies.

Tālr.: +371 63624485
E-pasts: ance.upeniece@ventspils.lv

Pēc vienošanās

Nodarbība notiek
Gāliņciema
bibliotēka vai pēc
vienošānās iestādē

40 -60 min
1.-5. 
 klašu
skolēni

"Mārtiņš gaili dancī veda!"
Tematiskā nodarbība par
Mārtiņdienu. Tradīciju
izzināšana, rotaļas, mīklu
minēšana.

Tālr.: +371 63624485
E-pasts: ance.upeniece@ventspils.lv

Pēc vienošanās

Nodarbība notiek
Gāliņciema
bibliotēka vai pēc
vienošānās iestādē

40 min
5.-12.
klašu
skolēni 

"Domā pirms dalies!" Tematiskā
nodarbība (teorija + prakstiska
darbošanās) par drošību
internetā un informācijas kritisku
izvērtēšanu

Tālr.: +371 63624485
E-pasts: ance.upeniece@ventspils.lv



 
Pārventas bibliotēka
Tārgales iela 4



Datums /
laiks

Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu grupa Apraksts Reģistrēšanās

pēc
vienošanās

Tārgales iela
4

40 min
1.–2.klašu
skolēni

“Burtu burvības’’   Nodarbības tēma —
rotaļas ar burtiem un vārdiem dzejoļos un
Ievas Samauskas stāstu grāmatā   ‘’Kad
aizmūk B un iemīlas Z’’, to izpelējot ar
telpiskiem burtiem.

Vita Ozola
Pārventas bibliotēkas vecākā
bibliotekāre
tālr. +371 636 80075 
vita.ozola@ventspils.lv

pēc
vienošanās

Tārgales iela
4

40 min
3.–4.klašu
skolēni

‘’Meža vēstules’’. Nodarbības tēma —
vēstules rakstīšana un noformēšana, pasts
un dzejoļi par mežu. Nodarbībā tiek
izmantotas Bērnu un jauniešu literatūras
padomes veidotās atklātnes ar latviešu
autoru dzejoļiem un pazīstamu latviešu
mākslinieku ilustrācijām ‘’Meža vēstules’’
un Latvijas Pasta izdotā Rutas Svažas
grāmata ‘’Brīnumu diena’’ , kas veltīta
pastam.

Vita Ozola
Pārventas bibliotēkas vecākā
bibliotekāre
tālr. +371 636 80075 
vita.ozola@ventspils.lv

pēc
vienošanās

Tārgales iela
4

40 min
5.–9.klašu
skolēni

‘’Vēsture literatūrā’’’. Grāmatas J.Pitseps ‘’Ir
mēness zelta kuģis’’ — par došanos bēgļu
gaitās pāri jūrai uz Zviedriju ar laivu.
J.Ivanauskaite ‘’Sibīrijas haiku’’ – par
izsūtījumu.

Vita Ozola
Pārventas bibliotēkas vecākā
bibliotekāre
tālr. +371 636 80075 
vita.ozola@ventspils.lv



Augstskolas bibliotēka
Inženieru iela 101



Datums /
laiks

Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

Vienojoties
VeA
bibliotēkas
telpās

60 min.
10.-12.kla
šu skolēni

Informācijpratības nodarbības grupās vai individuāli (
bibliotēkā pieejamie pakalpojumi, kopkataloga
lietošana, datubāzes)

t. 63629658
laura.janvare@ventspils.lv

Vienojoties,
no 14.11.22

Ventspils
bibliotēka
Akmeņu iela
2, 2.stāvs
mācību centrs

60 min.
10.-12.kla
šu skolēni

Tematiskā nodarbība "Cik daudz es zinu par Latviju?"
Darbs grupās, Kahoot.com platformā.

t. 63629658
laura.janvare@ventspils.lv



Mūzikas bibliotēka
Lielais laukums 1



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties

Lielais
laukums  1 vai
mācību
iestādē

45 min.

Tehnikumu
Viesmīlības
un tūrisma
programmu
audzēkņi

Mūzika sabiedriskās vietās. Viesmīlības uzņemumi. Ar
praktiskiem piemēriem , kas balstīti mūzikas psiholoģijas
pētījumos un klientu socioloģiskajās aptaujās , topošie
viesmīlības darbinieki tiek iepazīstināti ar mūzikas neatsveramo
lomu atmosfēras veidošanā. sarunas par to kā veiksmīga tās
izmantošana var palielināt naktsmītnes popularitāti. Savukārt
kafejnīcās mainot mūzikas stilus, var mainīt atmosfēru, kas
brokastu laikā var būt atšķirīgs no vakaros valdošās atmosfēras,
vai brīvdienās var radīt no darba dienām atšķirīgu noskaņojumu. 

Inga Aulmane , mob.
22030871
inga.aulmane@vents
pils.lv

vienojoties

Lielais
laukums  1 vai
mācību
iestādē

45 min.
1.-9.klašu
skolēni

Pats sev klaviermeistars!  Ar jaunā izgudrotāja Makey Makey
Classic komplektu ikviena lieta (piemēram banāns, plūme, kivi,
lineāls, follija, ūdens ttrauciņā u.c.) tiek pārvērsta par
skārienjutīgu tastatūru un izveidotas klavieres ar 6 skaņām.
Mazākajās klasēs bērni mācās par skaņu un troksni, no
dažādiem priekšmetiem paši izveido digitālas klavieres. Vidējā
vecuma posmā bērni sarindo skaņas  secīgi no do - la, bet
vecākās klases spēlē vienkāršu melodiju. Atbilstoši vecuma
grupas uztverei, nodarbībā ir iekļauta dabaszinību un fizikas
viela. Eksperimenta ceļā bērni uzzina, kuri materiāli vada un kuri  
nevada elektrību, kāpēc zibens laikā nevajag peldēt, stāvēt zem
kokiem un kāpēc eglīšu virtenē izdegot vienai spuldzītei nedeg
arī pārējās.

Inga Aulmane , mob.
22030871
inga.aulmane@vents
pils.lv



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties
Lielais
laukums 1

90 min. ( ar
pārtaukumu)

vidusskolē
ni un
tehnikumu
audzēkņi

No džeza līdz hiphopam.  Ekskursija populārās mūzikas
vēsturē, iezīmējot katras desmitgades vadošos mūzikas stilus
un izpildītājus kontekstā ar mākslu, modi, vēstures notikumiem.  
Populārākie mūzikas festivāli Latvijā un pasaulē.

Inga Aulmane , mob.
22030871
inga.aulmane@vents
pils.lv

vienojoties
Lielais
laukums 1

90 min. ( ar
pārtaukumu)

vidusskolē
ni un
tehnikumu
audzēkņi

Kāda ir ideāla kino mūzika? Kliedēsim mītu par mēmo kino.
Iepazīsim kino mūzikas leģendārus komponistus un viņu
sadarbību ar tik pat leģendāriem režisoriem. Meklēsim atbildes
uz jautājumiem - vai mūzikai ir jāskan visu laiku ,un kā tā maina
filmas noskaņu. 

Inga Aulmane , mob.
22030871
inga.aulmane@vents
pils.lv



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties
Lielais
laukums 1

40 min.

Ventspils
Mūzikas
vidsusskol
as
audzēkņi
un citi
vidusskolē
ni

"Informācijpratība. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana
mācību procesā." Nodarbībā tiek stāstīts un ar praktiskiem
piemēriem demonstrēta bibliotēkas kataloga un datubāzu
izmantošana. Tiek veidots zināšanu un prasmju kopums, kas
nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas
atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei,
informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvas
informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos
pieejamo ziņu salīdzinājumam.

Inga Aulmane , mob.
22030871
inga.aulmane@vents
pils.lv

vienojoties

Lielais
laukums  1 vai
mācību
iestādē

20-30 min.
1.-2.klašu
skolēni

Klasika ir jautri! Caur mūzikas klausīšanos izkopsim
muzikalitāti. Mūzikas klausīšanās laikā, atbilstoši muzikālajam
materiālam: bērni:  klausīsies, atpūtīsies, mierīgi elpos, veiks
noteiktas darbības (pietupieni, palēcieni, plaukstu sasišana,
kāju piesišana....) Vislabāk atcerēties Mocartu , Vivaldi vai
Štrausa „Polku” var ar aktīvu, emocionālu darbību.

Inga Aulmane , mob.
22030871
inga.aulmane@vents
pils.lv



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties no
2022.gada
novembra

Lielais
laukums 1

45 min.

tiks
pielāgota
dažādām
vecuma
skolēnu
grupām

Koncertzāles "Latvija" brīnumi - vertikālās  klavieres un
ērģeles. Stāstījums par to, ko spēj  klavierbūvētāja Dāvida
Kļaviņa būvētās un Ginesa rekordu grāmatā ierakstītās
klavieres un Baltijā jaunākās  ērģeles ar vairāk kā 3000
stabulēm.  Instrumentu iespēju demonstrējums .

Inga Aulmane , mob.
22030871
inga.aulmane@ventspils.lv



Ventspils bibliotēkas Reģionālais
mācību centrs
Akmeņu iela 2



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties

Bērnu
bibliotēka
sadarbībā ar
mācību
centru.
Akmeņu iela 2

40 min.
5. - 9.
klašu
skolēni

3 moduļu apmācību cikls "Esi gudrāks par bibliotekāru!"
Apmācību mērķis ir sniegt 5.-9. klašu skolēniem noderīgas
zināšanas un praktisku pieredzi darbā ar datubāzēm. Moduļus
iespējams apgūt pa vienam vai jauktā secībā.                                   
1. modulis: Lekcija "Ventspils reģiona kopkataloga
izmantošana mācību procesā". Praktiski uzdevumi komandās.     
2.modulis: Interaktīva nodarbība - portāls Letonika.lv.
Praktiski uzdevumi komandās.                                                             
3.modulis:  Spēle "Esi gudrāks par bibliotekāru". Šis modulis
paredzēts 1. un 2. moduļa zināšanu nostiprināšai, praktiski
izmantot reālā dzīves situācijā. Spēles noslēgumā komandas
iegūst atzinības rakstus, komanda ar augstāko punktu skaitu
iegūst titulu "Gudrāks par bibliotekāru!"

26603666
zane.jope@ventspils.lv    

vienojoties

Ventspils
bibliotēka
Akmeņu iela 2    
2.stāvs
mācību centrs

40 min.
4. - 9.
klašu
skolēni

 Platformu lietošana -  Canva.com, kahoot.com.
26603666
zane.jope@ventspils.lv    



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties
 Mācību
centru.
Akmeņu iela 2

90.min (ar
pārtraukumu)

10. - 12.
klašu
skolēni

Praktiska nodarbība - Infografika. Termins infografika, soļi
veiksmīgas infografikas izveidei, CV vai ielūgumu izveide
infografikas formā.

26603666
zane.jope@ventspils.lv    

vienojoties
 Mācību
centru.
Akmeņu iela 2

90.min (ar
pārtraukumu)

10. - 12.
klašu
skolēni

Aptauju izveide, datu apkopošana.
26603666
zane.jope@ventspils.lv    



Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties
 Mācību
centru.
Akmeņu iela 2

40 min
visi
interesenti

Atbalsts digitālo rīku izmantošanā ( individuāli un grupu
apmācībām)

26603666
zane.jope@ventspils.lv    

vienojoties
 Mācību
centru.
Akmeņu iela 2

vienojoties
visi
interesenti

Klases nodarbība - mācību centra telpās
26603666
zane.jope@ventspils.lv    





Datums / laiks Norises vieta
Aktivitātes

ilgums
Klašu
grupa

Apraksts Reģistrēšanās

vienojoties
 Europe Direct
Ventspils,
Akmeņu iela 2

vienojoties vienojoties
Jauniešu iespējas Eiropas Savienībā (ES aktualitātes,
Erasmus +, u.c.)

ed@ventspils.lv

vienojoties
 Europe Direct
Ventspils,
Akmeņu iela 2

40 min
1. - 9.
klašu
grupa

Ko Tu zini par Eiropas Savienību? ed@ventspils.lv

vienojoties
 Europe Direct
Ventspils,
Akmeņu iela 2

40 min
10. - 12.
klašu
grupa

Ko Tu zini par Eiropas Savienību? ed@ventspils.lv



Paldies par Jūsu veltīto
laiku un uzmanību!


