
Vieta Notikums Balsis

1 Diennakts lasītavas ieviešana Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā 76

2
Nodarbības ar suņiem lasīšanas veicināšanā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 

Pļaviņu bērnu bibliotēkā
75

3
Bijušajai LBB priekšsēdētājai Annai Mauliņai piešķirta Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža 

stipendija
63

4
Lienes Kābeles darbu izstāde “…zeme neatrasta, man pretī staro senās grāmatās” Ogres 

Centrālajā bibliotēkā
61

5 “Laiks Ziedonim” apbalvojums nominācijā Dzīve literatūrā “Bize” 59

6

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas organizētās un Liepājas pilsētas domes atbalstītās 

Voldemāra Caunes balva “Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” desmitgade un 

Kurzemes bibliotekāru konference, atzīmējot bibliotēkas dibināšanas 240. gadskārtu

59

7 Dzejas dienas pasākumu cikls Ludzā 58

8 Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīniju izdošana 57

9 Cīravas pagasta bibliotēkas projekts “Ej dabā un lasi!” 47

10
“Creative and English!” vasaras piedzīvojumu osta bērniem Krāslavas novada centrālajā 

bibliotēkā
46

11
“Lielie lasīšanas svētki” – lielākās lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija 2016” noslēguma pasākums
42

12
20. saiets-konference “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē, novadā” Madonas novada 

bibliotēkā
41

13 “Kārdinājums ar dzeju” dzejas dienas Jelgavā 40

14
Jelgavas reģiona lauku bibliotēku iesaistīšanās LNB Bērnu literatūras centra veidotajā lasīšanas 

veicināšanas programmā pirmsskolas vecuma bērniem “Grāmatu starts”
40

15 “Tikšanās ar sen aizmirsto, bet zināmo grāmatu” Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā 40

16 Meklēšanas un informācijas piegādes sistēmas “Primo Discovery” ieviešana 37

17 Pilotprojekts “LASĪTKĀRE” 2016/2017 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā 37

18 K. Ulmaņa dzimto māju apmeklējums-velobrauciens “Meklējot Latvijas sākumu” 34

19 Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība Preiļu Galvenajā bibliotēkā 32

20 Valmieras integrētās bibliotēkas desmitgades svinības 31

21 “Latvijas BMX piedzimst Saldū” – novadpētniecības izstāde Saldus pilsētas bibliotēkā 30

22 15. bibliotēku novadpētniecības konference “Šodienas notikums – rītdienas vēsture” Madonā 30

23 Mazā Gaismas pils Ropažu novadā 30

24 Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 27

25
“Māmiņas un bērna kopā būšana caur prieku, deju un pasakām” Jelgavas bērnu bibliotēkā 

“Zinītis”
27

26 LBB Zemgales reģiona bibliotekāru “Vasaras skola” Dobeles novada “Pikšās” 27

27 Reģionu galveno bibliotēku metodiķu izbraukuma seminārs Jelgavā 26

28 Ilūkstes novada 10. Lasīšanas svētki 25

29
Pētera Brūvera literārā mantojuma un dzīves telpas apzināšana, saglabāšana un popularizēšana 

Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā
25

30
Pasākums “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2016” ekspertiem “Grāmatmīļu salidojums” 

Jelgavas kultūras namā
21

31 “Bibliotēkas mazie apmeklētāji rosās” un “Lielais Lauvēns Lasītājs” Bērsteles bibliotēkā 20

32
Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB) un Latvijas Akadēmisko 

bibliotēku asociāciju (LATABA)
16

33
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas 155 gadu jubileja un tai veltītā konference 

“Akadēmiskā bibliotēka studiju un pētniecība atbalstam”
15

34 Jaunu plauktu iegāde Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkā 15

35 Tautas Saimes grāmatas iedziedāšanas pasākums Garkalnē 10

36 Brīvas domas lidojums “Manas nianses pie jūras” 7

37 Tautas Saimes grāmatas iedziedāšanas pasākums Garkalnē 4


