
 

Krišjānim Baronam 180 

Dainu skapis – pasaules kultūras sastāvdaļa 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 
Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 76345 

e-pasts: 

tatjana.hodokova@lcb.lv 

Literatūras izstāde un 

literāri tematisks pasākums 

,,Dainu skapī ieskatoties” 

Pamatskolas un 

vidusskolas 

skolēni 

20.10. – 31.10. 

Ar pieteikšanos! 

,,Atverot Dainu skapi” pasākuma 

dalībnieki iepazīsies ar Krišjāna Barona 

dzīves gājumu, mūsu pagātnes 

lieciniecēm - tautasdziesmām, to 

daudzveidību un aktualitāti mūsdienās. 

Varēs aktīvi piedalīties un līdzdarboties. 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 65421750 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Literāri tematisks pasākums 

“Dainu skapis – pasaules 

kultūras sastāvdaļa” 

 

 

Pamatskolas 

vecuma skolēni  

 

20.10. – 31.10. 

Ar pieteikšanos!  

Skolēni tiks iepazīstināti ar Dainu tēva 

Krišjāņa Barona dzīves gājumu un 

atstātā kultūras mantojuma – 

tautasdziesmu jeb dainu – daudzveidību 

un to aktualitāti mūsdienās. Pasākuma 

dalībnieki, izmantojot interneta vietnes 

www.letonika.lv, www.dainuskapis.lv, 

veiks praktiskus uzdevumus 

informācijas meklēšanā un apkopošanā. 

 

Literāri tematisks pasākums 

“Savu dziesmu kamoliņu 

    Ar lepnumu ritināju!” 
 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

vecuma bērni  

 

 

20.10. – 31.10. 

Ar pieteikšanos! 

Bērni piedalīsies radošā tautasdziesmu 

izzināšanas procesā – dainas tiks lasītas skaļi, 

izdziedātas, izspēlētas un izdejotas. Tiks 

diskutēts par tautasdziesmu valodas 

krāšņumu un daudzveidīgo tēlu pasauli. 
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Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Literārā pastaiga 

“Dainu tēva mantojums” 
Pirmsskolēni  

22.-23.10. 

plkst. 11.00 

Ar pieteikšanos! 

Literārajā pastaigā bērni iepazīsies ar 

Krišjāņa Barona mūža darbu, latviešu 

tautasdziesmu bagātību un folkloras 

vērtību mūsdienās. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 65455648 

e-pasts: 

inta.jurkjane@lcb.lv 

Literārs pasākums “Latvju 

dainas dainojot” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

28.10. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma laikā Latvju dainas tiks 

skaitītas, dziedātas un pat izdejotas. 

Simboliski šķetinot tautasdziesmu 

kamolu, skolēni apzinās cilvēka dzīvi. 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 65430311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

Literārs pasākums 

“Dainu tēvs” 

 

Jaunākā skolas 

vecuma bērni 

27.10.-30.10. 

Ar pieteikšanos! 

Bērni iepazīsies ar Krišjāņa Barona 

biogrāfiju, daiļradi un viņa milzīgu darbu 

tautasdziesmu vākšanā un sistematizēšanā. 

Bērni piedalīsies tautasdziesmu izteiksmīgas 

lasīšanas konkursā, kā arī iesaistīsies 

aizraujošajā spēlē pēc tautasdziesmu 

motīviem. Pasākumu papildinās plaša 

literatūras izstāde. 

Jaunbūves bibliotēka 
18.Novembra iela 161 

tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Literatūras izstāde un 

grāmatu apskats “Dainu 

tēva bagātība” 

5.-7.kl. skolēni 27.10.- 31.10. 

Interaktīvā veidā skolēni iepazīsies ar 

literatūru, kas veltīta izcilākajam latviešu 

folkloristam Krišjānim Baronam. 

 Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

marina.baranovska@lcb.lv 

Literārā stunda “Dainas” 
Pamatskolas 

vecuma bērni 

22.10. 

Ar pieteikšanos! 

Skolēniem tiks piedāvāts ieskatīties dainās 

par jaunu puišu un meiteņu attiecībām. 
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