
      

PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 2020 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Pasākuma nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Pasākuma apraksts Informācija saziņai 

Virtuāla fotoizstāde 

 

“Mums viņa ir 

visskaistākā tik un tā” 
/M. Zālīte/ 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas 

mājaslapā un 

Facebook kontā 

Visi interesenti 16.11.-12.12. 

Virtuāla fotogrāfiju izstāde, kurā 

Latgales Centrālās bibliotēkas un 

filiāļu darbinieki dalās ar 

iemūžinātiem nozīmīgiem mirkļiem, 

skatiem un ainavām, kas veido viņu 

īpašo saikni ar katram savu Latviju. 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

sabiedrisko attiecību vadītāja 

Jana Konopecka 

654 76345 

jana.konopecka@lcb.lv  

Bibliotekārā stunda  

 

“Nezināmais 

zināmajā” 

Attālināti, tiešsaistes 

platformā Microsoft 

Teams 

8.-12. klašu 

skolēni 

16.-30.11. 

Ar 

pieteikšanos! 

Skolēni tiks iepazīstināti ar 

fotogrāfijas attīstību Latvijā. Uzzinās, 

kādi ir fotogrāfijas veidi un žanri, kā 

atpazīt vērtīgu fotogrāfiju un ar 

kādām grūtībām savā darbā sastopas 

fotogrāfs. Tāpat būs iespēja iepazīt 

pazīstamākos mūsdienu fotogrāfus. 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Lietotāju apkalpošanas 

nodaļas vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

654 26422 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv  

http://www.lcb.lv/
https://www.facebook.com/lcb.lv
mailto:jana.konopecka@lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv


      

PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 2020 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Pasākuma nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Pasākuma apraksts Informācija saziņai 

Virtuāla bibliospēle 

 

“... uguns liesmiņu 

vainagu Latvija galvā 

sev liek” 

Attālināti, tiešsaistes 

platformā Microsoft 

Teams 

1.-4. klašu 

skolēni  

vai 

5.-9. klašu 

skolēni       

10.-24.11. 

Ar 

pieteikšanos! 

Skolēni izspēlēs bibliospēli par 

Latvijas kultūras mantojumu – 

simboliem, novadu dārgumiem, 

dabas bagātībām, rakstnieku un 

dzejnieku devumu literatūrā. Spēles 

laikā būs iespēja doties arī literārā 

pastaigā pa Daugavpili un iepazīt 

pilsētas ielas, parkus un skvērus.  

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” 

vadītāja 

Dace Jakovele 

654 21750 

dace.jakovele@lcb.lv 

Zibakcija 

“Uzdāvini ornamentu 

Latvijai!” 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāles 

Bērnu bibliotēkas 

“Zīlīte”  

Facebook lapā 

Visi interesenti 10.-24.11. 

Bibliotēkas draugi, atbalstītāji un 

grāmatmīļi ir aicināti piedalīties 

Latvijas Valsts svētkiem veltītā 

zibakcijā: ievieto savā Facebook 

profilā fotogrāfiju ar ornamenta zīmi, 

kas var būt veidota no dažādiem 

materiāliem, atzīmē ierakstā mūsu 

bibliotēku @lcb.Bernu.biblioteka un 

iesaisti akcijā radus, draugus, 

paziņas.  

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” 

vadītāja 

Dace Jakovele 

654 21750 

dace.jakovele@lcb.lv 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
https://www.facebook.com/lcb.Bernu.biblioteka
mailto:dace.jakovele@lcb.lv


      

PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 2020 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Pasākuma nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Pasākuma apraksts Informācija saziņai 

Bibliotekārā stunda 

“Svēts mantojums šī 

zeme mūsu tautai”  
/L. Breikšs/ 

Attālināti, tiešsaistes 

platformā Microsoft 

Teams 

7.-9. klašu 

skolēni 

17.-20.11. 

Ar 

pieteikšanos! 

Pasākuma dalībniekiem tiks 

piedāvāts ieskatīties Latvijas kultūras 

kanonā, izzināt latviešu tautas 

tradīcijas un vērtības. 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Panteļejeva 

654 30660 

jelena.pantelejeva@lcb.lv  

Grozu un dekoratīvo 

klūgu pinumu izstāde 

“Smelties radošumu 

Latvijā” 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves 

bibliotēkā 

(18. novembra ielā 

161) 

Visi interesenti 03.-28.11. 

Novembrī Jaunbūves bibliotēkā 

skatāma Vorslovānu ģimenes grozu 

un dekoratīvo klūgu pinumu izstāde. 

Tajā iekļauti  dažnedažādi pinumi – 

kā praktiskas, tā arī dekoratīvas lietas.  

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles Jaunbūves bibliotēkas 

vadītāja 

Tatjana Zahare 

654 38173 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Novadpētniecība tev 

un man!” 

Attālināti, tiešsaistes 

platformā Microsoft 

Teams 

3.-6. klašu 

skolēni 

12.-27.11. 

Ar 

pieteikšanos! 

Lai veicinātu skolēnu izpratni par 

Latvijas tradīcijām un lokālā 

mantojuma nozīmi mūsu dzīvē, 

bibliotēka iepazīstinās ar 

novadpētniecības materiāliem – 

iespieddarbiem par Latviju un 

Latgali, Daugavpils autoru grāmatām 

bērniem, novadpētniecības mapēm, e-

resursiem, bibliotēkas fotoalbumiem. 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles Jaunbūves bibliotēkas 

vadītāja 

Tatjana Zahare 

654 38173 

tatjana.zahare@lcb.lv 

mailto:jelena.pantelejeva@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv


      

PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 2020 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Pasākuma nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Pasākuma apraksts Informācija saziņai 

Apsveikumu maratons 

“Sveicam Latvijas 

Valsts svētkos!” 

Jaunbūves 

bibliotēkas 

 Facebook lapā 

Visi interesenti 17.-21.11. 

Lai radītu kopīgu svētku sajūtu, 

Jaunbūves bibliotēka piedāvās  

Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem 

iespēju attālināti izteikt laba 

vēlējumus mūsu valsts dzimšanas 

dienā. Sveiksim Latviju un tās 

iedzīvotājus kopā! 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles Jaunbūves bibliotēkas 

vadītāja 

Tatjana Zahare 

654 38173 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Akcija 

Pjotra Hudobčonoka 

jaunāko darbu digitāla 

izstāde “Pasaku 

istabā” ar radošu 

uzdevumu 

Gaismas bibliotēkā 

un Gaismas 

bibliotēkas 

Facebook lapā 

 

Visi interesenti 14.11.-12.12. 

Patriotiskās noskaņās vēlamies 

pievērst uzmanību mūsu dzimtenes 

talantīgajiem novadniekiem, tāpēc 

sadarbībā ar pazīstamu mākslinieku, 

Daugavpils Ruģeļu mikrorajona 

iedzīvotāju Pjotru Hudobčonoku 

Gaismas bibliotēkas Facebook lapā 

tiks piedāvāta digitāla izstāde 

“Pasaku istabā”, kam pievienots arī 

radošs uzdevums.  

Izstādes darbus klātienē iespējams 

aplūkot Daugavpils Krievu kultūras 

centrā (Varšavas ielā 14). 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Egija Gribuste 

654 55648 

egija.gribuste@lcb.lv 

https://www.facebook.com/lcb.jaunbuve
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
https://www.facebook.com/lcb.gaisma
mailto:egija.gribuste@lcb.lv


      

PATRIOTU DIENU PASĀKUMU PROGRAMMA 2020 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Pasākuma nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Pasākuma apraksts Informācija saziņai 

Tematisks pasākums 

“Latvijas lepnums” 

Attālināti, tiešsaistes 

platformā Microsoft 

Teams 

5.-9. klašu 

skolēni 

10.-20.11. 

Ar 

pieteikšanos! 

Pasākuma laikā skolēniem būs 

iespēja uzzināt saistošus faktus par 

izcilām Latvijas personībām, kultūras 

un vēstures pieminekļiem, kā arī 

latviešu tautas tradīcijām. Iepazīsim 

mūsu Latvijas vēsturi kopā! 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles  

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

654 30311 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Vai tu pazīsti Latviju? 

Attālināti, tiešsaistes 

platformā Microsoft 

Teams 

5.-6. klašu 

skolēni 

12.-30.11. 

Ar 

pieteikšanos! 

 

Skolēni tiks iepazīstināti ar 

interesantākajām un skaistākajām 

vietām savā dzimtajā pilsētā, Latgalē 

un Latvijā. Tiks piedāvātas arī 

ekspresviktorīnas par katru iepazīto 

vietu. 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas 

vadītāja 

Inese Lutoka 

654 23339 

inese.lutoka@lcb.lv  

Viktorīna 

“Ceļā uz Latvijas 

neatkarību!” 

Attālināti, tiešsaistes 

platformā Microsoft 

Teams 

7.-8. klašu 

skolēni 

12.- 30.11. 

Ar 

pieteikšanos! 

 

Viktorīna par notikumiem un 

cilvēkiem, kuri veicināja Latvijas 

neatkarības iegūšanu, kā arī par 

katram Latvijas iedzīvotājam 

nozīmīgām lietām – simboliem, 

kultūrvēsturiskām vietām u.c. 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas 

vadītāja 

Inese Lutoka 

654 23339 

inese.lutoka@lcb.lv  

 

mailto:anna.oleinikova@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv

