
 

 

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 

Diskusija 

“Valsts. Latgale. 

Daugavpils” 

12. klašu skolēni 

un studenti 

09.11. 

plkst. 13.00 

Diskusija par Latgali un Daugavpils 

vēsturiskajiem notikumiem Latvijas 

valsts dibināšanas laikā. 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 65421750 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Tematisks pasākums 

“Mana Latvija, dadzītis 

mazs, 

Ieķēries pasaules 

svārkos…” 

/K. Skalbe/ 

Pirmsskolas, 

sākumskolas, 

pamatskolas 

vecuma 

skolēniem 

11.11.-21.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Pasākuma laikā tiks lasīta dzeja, 

fragmenti no grāmatām. Tiks sniegta arī 

informācija par Latviju. Nodarbības 

beigās tiks piedāvāta viktorīna. 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Erudītu konkurss  

“Ko tu zini par Latviju?” 
3.-5. klašu skolēni 

17.11. 

Ar pieteikšanos! 

Konkurss par Latvijas dabu, pilsētām, 

kultūrvēsturiskajiem novadiem un 

tradīcijām. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 65455648 

e-pasts: 

inta.jurkjane@lcb.lv 

Intelektuālā spēle 

“Mēs savā zemītē” 
5.-9. klašu skolēni 

14.11. 

plkst.12.00 

Ar pieteikšanos! 

 

Spēles gaitā skolēni meklēs atbildes uz 

dažādiem jautājumiem par Latvijas 

dabu, sportu un vēsturi. 
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Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 65430311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Interaktīvā spēle 

“Latvijas vizītkarte” 
3.-4. klašu skolēni 

10.-17.11  

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma mērķis ir padziļināt skolēnu 

zināšanas par mūsu dzimteni - Latviju. 

Spēles laikā bērni pildīs dažādus 

uzdevumus par Latvijas vēsturi un tās 

nacionālajiem simboliem. Noslēgumā 

skolēni ar pašsacerētiem vēlējumiem 

apsveiks Latviju dzimšanas dienā. 

Prezentācija 

“Gods kalpot Latvijai!” 
8.-9. klašu skolēni 

11.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma mērķis ir pieminēt Latvijas 

tautas varoņus, kas aizstāvēja Latvijas 

valsti brīvības cīņās. Skolēni uzzinās par 

Lāčplēša dienas svinēšanas tradīcijām, 

kā arī Lāčplēša Kara ordeni un tā 

kavalieriem. 

Jaunbūves bibliotēka 
18.Novembra iela 161 

tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Literārs pasākums 

“Vai tu zini, kas ir 

Latvija? 

 Tā ir zeme, mana 

dzimtene!” 

Pirmsskolēni un 

1.-2. klašu skolēni 

11.11. 

13.11. 

Ar pieteikšanos! 

Interaktīvā veidā mazie lasītāji iepazīsies 

ar mūsu dzimteni – Latviju. 

 Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

marina.baranovska@lcb.lv 

Tematisks pasākums 

“Cik tuvs un pazīstams it 

viss” 

5.-9. klašu skolēni 

10.-21.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Skolēni iepazīsies ar pēdējo gadu 

Latvijas lepnuma balvas ieguvējiem un 

Latvijas pilsētu ģerboņiem. 
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