
 

 

 

08.09. plkst. 15.00 Tematisks pasākums “Literātu dāvana Daugavpils pilsētai 740 gadu jubilejā” Latgales Centrālās 

bibliotēkas Lasītavā, Rīgas ielā 22A. 

 

08.09. – 11.09. Literāri pasākumi Latgales Centrālās bibliotēkas filiālēs: 

Bibliotēka Pasākuma veids Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma īss apraksts Mērķauditorija 

Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte” 

 

Mihoelsa iela 58 

Kontakttālrunis 

 654 21750 

Literārs pasākums Dziesmā dzīvot, nav 

ne vainas! 

Tā reiz domā mūsu 

dainas.  

Rotaļnodarbībā bērni tiks 

iepazīstināti ar dzejoļiem, 

tautasdziesmām, kuras iedziedātas 

dziesmās. Tiks diskutēts par dzejoļu 

daudzveidību un to nepieciešamību 

mūsu ikdienas dzīvē.  

Pirmsskolas un 

jaunākā skolas 

vecuma (1.-

2.kl.) bērni  

Literārs pasākums Ieskats jaunākajos 

dzejas krājumos  

Apmeklētājiem tiks piedāvāta 

iespēja ielūkoties jaunākajos dzejas 

krājumos, kā arī diskutēt, kas ir laba 

dzeja?  

Pamatskolas un 

vidusskolas 

skolēni  

Piekrastes bibliotēka 

 

Aveņu iela 40 

Kontakttālrunis 

654 30311 

Dzejas stunda Raiņa dzejoļi 

bērniem 

 

Pasākuma laikā bērni uzzinās par 

Dzejas dienām, īpašu uzmanību 

pievēršot J. Raiņa bērnu dzejoļiem.  

Pirmsskolēni 



Jaunbūves bibliotēka 

 

18. Novembra iela 161 

Kontakttālrunis 

654 38173 

Literārs pasākums Raiņa Saules zeme 

 

 

 

Pasākuma gaitā bibliotēkas mazākie 

lasītāji iepazīsies ar Raiņa dzīvi un 

daiļradi, ka arī tiks lasīta dzeja. 

Pirmsskolēni, 

 1.-2. kl. skolēni 

 

 

 

Literārs ceļojums  Kur Latvijā sajust 

Raiņa garu… 

Skolēni dosies virtuālā ceļojumā pa 

J. Raiņa dzīves vietām. 

7.-9.kl skolēni  

Pārdaugavas bibliotēka 

 

Komunālā iela 2 

Kontakttālrunis 

654 23339 

Literārs pasākums 
Zelta kamolītis 

Pasākuma laikā bērni iepazīsies ar J. 

Raiņa dzeju. 

Sākumskolas 

skolēni 

Literārs pasākums Tikšanās ar 

Daugavpils bērnu 

rakstnieci Stepanīdu 

Miloševiču “Mēs 

augam”  

Bērni iepazīsies ar rakstnieci S. 

Miloševiču un viņas dzeju.  

Pirmsskolas 

vecuma bērni. 

Gaismas bibliotēka 

 

Gaismas iela 9 

Kontakttālrunis 

654 55648 

Literārs pasākums Pastāvēs, kas 

mainīsies! 

Pasākuma laikā bērni ieklausīsies 

dzejā, ies rotaļās un baudīs rudens 

vitamīnus. 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

Daiļlasīšanas 

pasākums 

Dzejas rindas tālu 

skan... 

Dzejas daiļlasīšanas pasākums 

skolas vecuma bērniem 

Skolas vecuma 

bērni 

Ceriņu bibliotēka 

 

Lauska iela 16 

Kontakttālrunis  

654 30660 

Dzejas stunda Es apsveikšu rudeni 

bagāto… 

Teatralizētajā dzejas stundā 

dalībnieki iepazīsies ar Raiņa bērnu 

dzeju un piedalīsies saistošās 

aktivitātēs. 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

 


