
      

PATRIOTU MĒNEŠA PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Nozaru literatūras 

sektors 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 76345 

e-pasts: 

inga.gedzune@lcb.lv 

Tikšanās ar 

rakstnieku  

Paulu Bankovski 

sarunai par romānu 

“18” 

Vidusskolēni, 

pieaugušie 

15.11.  

plkst. 12.00 

Ar pieteikšanos! 

Rakstnieks Pauls Bankovskis iepazīstinās ar 

savu romānu “18”, kurš iznācis apgāda 

“Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijā 

“Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Romānā 

autors pievērsies Latvijas valsts dibināšanas 

laikam – 1917./1918. gada notikumi ir fons 

jauna latviešu kareivja gaitām un tās 

pavadošām pārdomām par valsti un cilvēka 

vietu tajā. 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Nozaru literatūras 

sektors 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 26422 

e-pasts: 

inese.vaivare@lcb.lv 

Novadmācības stunda 

“Skan, Latvija, tavs 

vārds!” 

9.-12. klašu 

skolēni 

12.11.-21.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākums ļaus iepazīties ar 1918. gada 18. 

novembra vēsturiskajiem notikumiem 

Latvijā – Latvijas Tautas padomes un pirmās 

Latvijas Pagaidu valdības izveidi. Tāpat tiks 

atklāts 100 gadus glabātais stāsts, kas 

iemūžināts vienīgajā Latvijas valsts 

dzimšanas vizuālajā liecībā – V. Rīdzenieka 

fotogrāfijā. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

Literāri tematisks 

pasākums 

“Tev mūžam dzīvot, 

Latvija!” 

Pamatskolas 

skolēni 

13.11.-30.11. 

Ar pieteikšanos! 

Tiks aktualizēta informācija par novadu 

kultūrvēsturisko mantojumu, dabas 

bagātībām, novadnieku devumu kultūras, 

mākslas, zinātnes jomā. Ar skolēniem tiks 

pārrunāts, kā notiek gatavošanās simtgadei 

valstī, skolā, ģimenē. Katrs varēs izveidot 

rakstisku veltījumu Latvijai.  
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Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

Literāri tematisks 

pasākums 

“Kā pareizi mīlēt 

dzimteni?” 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

vecuma bērni 

13.11.-30.11. 

Ar pieteikšanos! 

Tiks lasīti Toma Kalninska grāmatas “Zaķa 

Garauša laimes zeme” fragmenti. Kopā ar 

literārajiem tēliem Strazdu un Garausi bērni 

pārrunās, kas ir Laimes zeme, dosies literārā 

ceļojumā pa Latvijas mežiem, darbosies 

radošā darbnīcā, dungos līdzi Renāra 

Kaupera dziesmai “Tu izvēlējies palikt”. 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Latvijas lepnums” 

5.-9. klašu 

skolēni 

15.11., 22.11. 

plkst. 14.10 

Ar pieteikšanos! 

Skolēni uzzinās daudz interesantu faktu par 

izcilām Latvijas personībām, Latvijas valsts 

nacionālajiem simboliem, kultūras un 

vēstures pieminekļiem, kā arī latviešu tautas 

tradīcijām. Iegūtās zināšanas varēs 

nostiprināt viktorīnā. 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Latvijas valsts simtgades 

svinību pasākums  

“Latvijas simtgade 

skan!” 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

vecuma bērni 

13.11.-14.11. 

plkst. 10.00 

Ar pieteikšanos! 

Bērniem tiks lasīti latviešu autoru darbi par 

dzimtenes mīlestību un patriotismu, būs 

iespēja noskatīties mazo jēkabpiliešu 

veidotu animācijas filmu “Kur dzīvo 

Latvija?” un iepazīt Latvijas amatnieku 

rokdarbu skaistumu. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

kristine.jasane@lcb.lv  

Literāri tematisks 

pasākums  

“Laimes zeme” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

22.11. 

plkst. 10.00 

Ar pieteikšanos! 

Tiks lasīti Toma Kalninska un Natālijas 

Kugajevskas grāmatas “Zaķa Garauša 

laimes zeme” fragmenti un piedāvātas 

dažādas radošas aktivitātes. 
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nosaukums 
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Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv  

Patriotiska stunda  

“Es dziedāšu par tevi, 

tēvu zeme…” 

(Tirzmaliete) 

3.-4. klašu 

skolēni 

13.11.-24.11. 

Ar pieteikšanos! 

Skolēniem tiks stāstīts par latviešu simboliem, 

un to nozīmi ikdienas dzīvē. Būs iespēja 

salīdzināt dažādu novadu cimdu rakstus. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 654 23339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv  

Radošā darbnīca 

“Latvijas krāsas” 
Visi interesenti 

07.11.-17.11. 

Ar pieteikšanos! 

Divu nedēļu garumā pirms Latvijas valsts 

simtās dzimšanas dienas bibliotēkas 

lietotājiem būs iespēja iesaistīties radošajā 

darbnīcā un no dažādiem materiāliem 

izveidot latviskas aproces. 

Literāri tematisks 

pasākums  

“Tu esi Latvija!” 

5.-9. klašu 

skolēni 

13.11.-23.11. 

Ar pieteikšanos! 

Skolēniem tiks sniegta informācija par 

Latvijas valsts svētkiem, dabas simboliem, 

tautas tradīcijām, pilsētām un ievērojamām 

personībām. Iegūtās zināšanas varēs 

izmantot erudīcijas spēlē “Latvija”. 
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