
Patriotu dienu pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

 

Pasākuma nosaukums Pasākuma norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma  

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

“Latvijas Banka un lats 

laika griežos” 

 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas 

Nozaru literatūras 

sektors 

Rīgas iela 22A,2 stāvs 

tālr. 65426422 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

 

 

8.-12. klašu skolēni 

/ jaunieši 
1.-30.11. 

Tematiskā pasākuma laikā skolēni paplašinās savas 

zināšanas par Latvijas Bankas vēsturi no 1922. gada līdz 

1940. gadam, kā arī uzzinās par Latvijas naudas vēsturi 

un diskutēs par naudas vizuālo tēlu. Pasākuma 

noslēgumā skolēni tiks aicināti apskatīt Latvijas Bankas 

izstādi “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas Banka 

novados (1922-1940)” 

 

Tāda zeme ir tikai 

viena. 

Samīļojam to 

dzimšanas dienā 

/M. Cielēna/ 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv 

 

Pirmsskolas un 

sākumskolas 

vecuma bērni 

09.-30.11. 

 

Valsts svētku mēnesī patriotiskās noskaņās bērni dosies 

literārā ceļojumā no Daugavpils līdz Rīgai, pieturvietās 

būs jāveic dažādi uzdevumi, lai izzinātu Latvijas 

simbolus, dabas bagātības un kultūras vērtības. Iegūtās 

zināšanas tiks nostiprinātas spēlē “Ko tu zini par 

Latviju?” 
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mērķauditorija 
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norises laiks 
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“Ik puķe tās vārdu man 

zvana, 

šo zemi par Latviju 

sauc.” 

/A. Sakse/ 

Jaunbūves bibliotēka 

18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

 

1.-3. klašu skolēni 
10.-25.11. 

 

Par godu Latvijas valsts svētkiem skolēni tiek aicināti 

piedalīties bibliotekārajā stundā, kuras laikā iepazīsies 

ar mūsu valsts simboliem, dabas objektiem un 

tradīcijām, kā arī piedalīsies viktorīnā “Vai Tu labi zini 

Latviju?” un ieskatīsies keramikas un rokdarbu izstādē. 

Ar brīnišķīgām sajūtām sirdī atzīmēsim Latvijas 

dzimšanas dienu kopā! 

Latvijas lepnums 

Piekrastes bibliotēka 

Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

5.-9. klašu skolēni 

 
10.-30.11. 

Pasākuma laikā skolēni uzzinās par izcilām Latvijas 

personībām, Latvijas valsts nacionāliem simboliem, 

kultūras un vēstures pieminekļiem, kā arī latviešu 

tautas tradīcijām. Skolēni varēs nostiprināt iegūtās 

zināšanas, piedaloties viktorīnā. 
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Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

“Bērni ar sveču 

gaismiņām Latviju 

uzzīmēt prot, bērni ar 

gaismiņām grib to 

piestarot “ 

(U. Auseklis) 

Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts: 

inese.lutoka@lcb.lv 

 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

08.11.-19.11 

 

Pasākuma laikā lasīsim latviešu autoru skaistākos 

dzejoļus par Latviju, iepazīsim Latvijas simbolus, 

dziedāsim un iesim rotaļās. 

Veidosim kopā priekpilnu svētku noskaņu! 

 

Latgales sirds 

Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

karina.kachan@lcb.lv 

Visi interesenti 

11.11. 

 

plkst. 16.00 

 

Patriotiskās noskaņās aicinām visus interesentus uz 

tikšanos ar mūsu dzimtās pilsētas talantīgo novadnieku, 

dzejas un dziesmu autoru, Anatoliju Galleru. Pasākuma 

laikā baudīsim autora dzeju un dziesmas par mūsu 

dzimto Latviju, Latgali un Daugavpili. 

Veidosim Latviju! 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 
 tālr. 654 23339 

 e-pasts: 
jelena.cursina@lcb.lv 

 

Sākumskolas 

vecuma bērniem 
12.11. – 25.11. 

 

Radošā darbnīca sākumskolas vecuma bērniem ar 

patriotisku un novadpētniecisku ievirzi, veltīta Valsts 

svētkiem. Kopā ar bērniem pētīsim Latvijas novadus un 

veidosim savas valsts karti, radoši izmantojot dažādus 

materiālus. 
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