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Trīs impulsi



Bibliotekāri dzen jokus 



Stāsti
UNESCO LNK «Stāstu bibliotēkas»:
◦ Konkurss bērniem un pusaudžiem: «Manas dzimtas stāsts par 

Valmieru»
◦ Stāstu pasākumi bibliotēkā un pilsētā.
◦ Mazsalacas stāstnieki

Vidzemes stāstnieku kopa un Vidzemes stāstnieku festivāls «Stāsti 
krēslā»
Akcija «Satiec savu meistaru» Oleru muižā



Kam mēs to 
visu 

krājam?



Ieinteresēt pirmklasnieku! 



Komanda



Piesaistīt pusaudzi



Galda spēle «Atrodi sevi Eiropā»
Vēstījums.

Eiropa sākas šeit, tādēļ iepazīsti 

savu pilsētu.
Tavi sasniegumi sakņojas dzimtajā pusē, 

bet pasaulē ved paša uzcītīgs darbs, 

apņēmība un zinātkāre. 



Spēles komplekts
Spēles laukums

Sagataves spēles kauliņiem

10 profesiju kartītes
Valmieras mēra un Eiropas komisāra

kartītes

Jautājumi un spēles punktu žetoni
Naudas vienības «volmarīna» komplekts



Kā spēlēt?
Spēle domāta līdz 4 dalībniekiem vecumā no 10 gadiem, 

arī ģimenēm.

1. Izvēlies profesiju
2. Saņem algu
3. Maksā nodokļus 
4. Krāj punktus ziedojot un atbildot uz jautājumiem 

par profesiju, Valmieru un Eiropu





Nākošais izaicinājums – pusaudzis pilsētā
Nosacījumi.
Ārā no telpām

Izkopt prasmes 
Iegūt jaunas zināšanas

Bibliotēka

Saitē ar Valmieras TIC
Auditorija: pusaudži ?



Mērķis
Veicināt jauniešu un pusaudžu interesi par vēsturi, paplašināt to zināšanas 
par Valmieru, tās ievērojamiem novadniekiem un vietām

Uzdevums 
Atrast, atzīmēt kartē laika un cilvēku atstātās pēdas. Vākt punktus

Dalībnieki
Pusaudži un jaunieši, kā individuāli, tā grupās



Spēles komplekts

Darba burtnīca

Pilsētas karte
Atbilžu lapas

Konts FACEBOOK

Nozīmīte





Iespēja izvēlēties

Atbildēt uz visiem jautājumiem.

Atbildēt uz jautājumiem+ izstaigāt visus maršrutus. 
Atbildēt uz jautājumiem, izstaigāt maršrutus+ izveidot fotokolāžas.

Atbildēt uz visiem jautājumiem, izstaigāt maršrutus, izveidot 
fotokolāžas, +uzrakstīt leģendu+ izveidot savu maršrutu



Radošie uzdevumi

Leģenda par Valmieru (ar soliņa motīviem).
Senos laikos pļavā, kur Gauja Valmierai taisni cauri tecējusi, velns 
katru nakti rīkojis brangas dzīres. Uz tām bijis jānāk visiem 
pilsētniekiem, un, lai velns nejustos atšķirīgs, visi pārvērsti par 
āžiem, buļļiem un citiem ragainiem lopiem. No rīta pilsētnieki neko 
nav atcerējušies, tikai kāju nagi bijuši nokrāsoti sarkani.
Kādu nakti viens puisis buļļa ādā ieskatījies acīs par stirniņu 
pārvērstai daiļavai un iemīlējušies abi, tomēr no rīta cilvēku veidolā 
tie viens otru nepazinuši. Tad nu nākamajā naktī gulēt ejot, gudrā 
meita palikusi zem mēles izšūtu sirsniņu ar savu vārdu, un pārvērsta 
par stirnu atdevusi to puisim. Puisis darījis tāpat un no rīta varējis 
vārdu izlasīt.
Kad abi baznīcā salaulāti, velns sadusmojies, ka no viņa dzīrēm 
kādam labums cēlies, no dusmām kā spēris zemes gaisā, tā Gaujas 
līkumi Valmierā radušies. Tomēr pilsētniekus no tā laika licis mierā 
un vairs nemocījis





Rezultāts.

Startēja 90 dalībnieki 33 komandās

Lielākā daļa komandu veidoja ģimenes ar bērniem! 
Atbildes laikā iesniedza 13 komandas

Vairākas komandas Facebook kontu lietoja un kolāžas veidoja pirmo 
reizi



Balva uzvarētājiem.

5 labāko komandu brauciens uz «Ledus laikmeta centru» Igaunijā 



Paldies!
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