
      

PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids, 

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 

rakstnieci, dzejnieci 

Andru Manfeldi 

Vidusskolēni, 

pieaugušie 

07.11.  

plkst. 14.00 

Ar pieteikšanos! 

Populārā rakstniece un dzejniece Andra Manfelde 

iepazīstinās lasītājus ar Latvijas Literatūras gada 

balvai nominēto prozas krājumu “Mājās pārnāca 

basa” (apgāds “Latvijas Mediji” 2018), kurā 

apkopoti uz Sibīriju deportēto pieredzes stāsti.  

Pasākums turpina literāru tikšanos ciklu ar 

populāriem latviešu autoriem, kuru šoruden rīko 

Latgales Centrālā bibliotēka Valsts kultūrkapitāla 

fonda līdzfinansētā projekta “Dialogs. Rakstnieki 

Daugavpilī” 5. kārtas ietvaros.  

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Nozaru literatūras 

sektors 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 26422 

e-pasts: 

inese.vaivare@lcb.lv 

Novadmācības 

stunda 

“Par Latviju šobrīd 

domāju” 

8.-12. klašu 

skolēni 

11.11.-22.11. 

Ar pieteikšanos! 

Novadmācības stundā būs iespēja iepazīties ar 

1918. gada 18. novembra vēsturiskajiem 

notikumiem Latvijā – Latvijas Tautas padomes un  

pirmās Latvijas Pagaidu valdības izveidi. Tiks 

stāstīts par nacionālo simbolu nozīmi un to 

veidošanās pirmsākumiem, kā arī pārrunāts, kas 

iemūžināts vienīgajā vizuālajā Valsts 

proklamēšanas dienas liecībā – Viļa Rīdzenieka 

fotogrāfijā. 

mailto:inga.gedzune@lcb.lv
mailto:inese.vaivare@lcb.lv


      

PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids, 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centrs 

Rīgas iela 22a 

Tālr.: 654 49090 

e-pasts: 

aiga.vihmane@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda  

“Atklāj Latviju no 

jauna” 

5.-9. klašu 

skolēni  

 

11.11.-22.11. 

Ar pieteikšanos! 

Patriotu dienu ietvaros Digicentrs piedāvā iepazīties 

ar tīmekļa vietnēm, kuras ļauj atklāt Latviju no 

jauna. Pasākumā tiks izspēlēta virtuālā spēle 

“Latvija – pārsteigumu pilna”. Aktīvi 

līdzdarbojoties, skolēni izzinās, kā tapa Latvijas 

valsts, kā arī noskaidros, kuram Latvijas dižkokam 

viņi līdzinās visvairāk.  

 

 

 

 

 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

 

 

 

 

 

 

Literāri tematisks 

pasākums 

“Neatradīsim nekur 

mēs citur vietu, 

kura runātu ar 

mums…” 

5.-9. klašu 

skolēni 

12.11.-29.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma apmeklētāji tiks iepazīstināti ar Latvijas 

kultūras mantojumu – novadu kultūrvēsturiskajām, 

dabas bagātībām, kā arī novadnieku devumu 

dažādās jomā. Iegūtās zināšanas varēs nostiprināt 

viktorīnā. Izmantojot tādas interneta vietnes kā 

www.zudusilatvija.lv, www.dainuskapis.lv, 

www.letonika.lv, www.lv100.lv, skolēni veiks 

praktiskus uzdevumus informācijas meklēšanā un 

apkopošanā. 

Literāri tematisks 

pasākums 

“Es Latvijā, 

Latvija manī!” 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

vecuma bērni 

12.11.-29.11. 

Ar pieteikšanos! 

Bērniem tiks skaļi lasīti priekšā latviešu autoru 

darbu fragmenti par dzimtenes mīlestību un 

patriotismu. Būs iespēja doties literārā ceļojumā pa 

Latvijas pilsētām, darboties radošā darbnīcā 

“Laimes zeme!” un dungot līdzi dziesmai “Nāk 

rudens apgleznot Latviju”. 

mailto:aiga.vihmane@lcb.lv
mailto:dace.jakovele@lcb.lv
file://///HEART/PROFILES/jana.konopecka/My%20Documents/Dokumenti_Jana/Pasakumi/2019/2019.11.11.%20Patriotu%20dienas/Programma/Iesutitas/www.zudusilatvija.lv
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PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids, 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

 

 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv 

Tikšanās ar 

dzejnieku, grāmatu 

izdevēju 

Uldi Ausekli 

 

1.-4. klašu 

skolēni, 

ģimenes ar 

bērniem 

20.11. 

plkst. 13.00 

Ar pieteikšanos! 

Tikšanās ar dzejnieku, grāmatu izdevēju, Triju 

Zvaigžņu ordeņa kavalieri Uldi Ausekli aizritēs 

Patriotu dienu noskaņās, pārrunājot un dzejas rindās 

izjūtot autoram būtiskās pamatvērtības – dabu, 

ģimeni, Latviju. Autora viesošanos Daugavpilī 

atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds Latgales 

Centrālās bibliotēkas projektā “Tiekamies 

bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī”. 

Piekrastes bibliotēka 

Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Par izcilām 

Latvijas 

personībām” 

8.-12. klašu 

skolēniem 

 

07.11.-21.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Skolēni uzzinās par Latvijas izcilo cilvēku dzīves 

gaitām, klausīsies Emīla Dārziņa mūziku, 

noskatīsies fragmentu no Jāņa Streiča filmas 

“Cilvēka bērns”. Tiks piedāvāta literatūras izstāde 

“Brīvības vārdā”.  

Tikšanās ar 

dzejnieku, grāmatu 

izdevēju 

 Uldi Ausekli 

Pirmsskolēni, 

 1.-4. klašu 

skolēni, ģimenes  

20.11.  

plkst. 11.30 

Ar pieteikšanos! 

 

Tikšanās ar dzejnieku, grāmatu izdevēju, Triju 

Zvaigžņu ordeņa kavalieri Uldi Ausekli aizritēs 

Patriotu dienu noskaņās, pārrunājot un dzejas rindās 

izjūtot autoram būtiskās pamatvērtības – dabu, 

ģimeni, Latviju. Autora viesošanos Daugavpilī 

atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds Latgales 

Centrālās bibliotēkas projektā “Tiekamies 

bibliotēkā! Bērnu rakstnieki Daugavpilī”. 

 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
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PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids, 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Novadpētniecības 

viktorīna  

“Ko Tu zini par 

Daugavpili?” 

7.-9. klašu 

skolēni 

11.11.-22.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma dalībnieki izzinās Daugavpils vēsturi un 

kultūras mantojumu,  vērtējot dzimtās pilsētas lomu 

valsts mērogā. Klātesošie pārbaudīs savas zināšanas 

par Ķīmiķu mikrorajona tapšanas vēsturi, izpētīs 

novadpētniecības materiālus par vietējā kultūras 

mantojuma nozīmi, kā arī stiprinās piederības sajūtu 

dzimtajai vietai un kopienai. 

Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

egija.gribuste@lcb.lv  

Radošā darbnīca 

“Tev, mana 

Latvija!” 

Sākumskolas un 

pamatskolas 

vecuma bērni 

16.11. 

plkst. 13.00 

Valsts svētkiem veltītajā pasākumā būs iespēja 

pārbaudīt zināšanas par Latvijas kultūrvēsturiskā 

mantojuma bagātībām, piedaloties aizraujošās faktu 

sacensībās. Pasākuma otrajā daļā tiks piedāvāta 

radošā darbnīca, kur papjēmašē tehnikā tiks darināti 

svētku šķīvji ģimenes galda rotāšanai svētkos un 

ikdienā.  

Jaunbūves bibliotēka 

18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.olenova@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Mēs tevi mīlam, 

Latvija!”  

 

Pirmsskolēni,  

1.-2. klašu 

skolēni 

12.11. – 29.11. 

Ar pieteikšanos! 

Kopā ar bibliotekāru bērni dosies aizraujošā 

ceļojumā pa Latviju. Atcerēsies novadus, godinās 

tradīcijas, apbrīnos skaistākās Latvijas vietas, 

piedaloties kopīgā Valsts svētku svinēšanā. 

Tematisks pasākums 

“Es dziedāšu par 

tevi, tēvu zeme...”  

/Tirzmaliete/  

3.-6. klašu 

skolēni 12.11. – 29.11. 

Ar pieteikšanos! 

Bērniem būs iespēja iepazīt latviešu tautas folkloru, 

tradīcijas un izdziedāt skaistākās latviešu dziesmas. 

Svinēsim mūsu valsts dzimšanas dienu, veltīsim 

mīļus vārdus savai zemei, tautai, līdzcilvēkiem. 

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
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PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids, 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Pārdaugavas bibliotēka 

Komunālā iela 2 

tālr. 654 23339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv  

Literāri tematisks 

pasākums 

 “Kāpsim augstāk – 

skatīsimies tālāk!” 

Jaunākā skolas 

vecuma bērni 

05.11 – 23.11 

Ar pieteikšanos! 

 

Pasākuma dalībnieki kopā ar Zanes Volkinšteines 

un Baibas Grīnbergas grāmatas “Augstāk par zemi” 

varoņiem – Kaiju Lielģimeni – dosies neklātienes 

ceļojumā pa Latvijas virsotnēm: torņiem, 

skursteņiem, debesskrāpjiem.  

 

mailto:natalija.putroma@lcb.lv

