
 
Patriotu dienu pasākumi Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 

Pasākuma 
norises 

laiks  
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Tikšanās ar 
civilmilitārās 
sadarbības 

speciālisti Ligitu 
Mežaraupi 

Tiešsaistē 
8.-12. klašu 

skolēni 

Pasākums 
pārcelts 
uz 12.11. 

Jaunieši tiek aicināti uz tiešsaistes tikšanos ar 
Zemessardzes civilmilitārās sadarbības speciālisti 
Ligitu Mežaraupi. Speciāliste pastāstīs par savu 
profesiju, kāpēc izvēlējās kalpot Latvijai un par 
dienēšanas iespējām. Tikšanās gaitā jaunieši tiks 
aicināti uz diskusiju par patriotisma nozīmi un tā 
izpausmēm mūsdienās. 

Ar pieteikšanos: 
jelena.dusjaviciene@lcb.lv 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas 
Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja 
Jeļena Dusjavičiene 
654 26065 

Bibliotekārā stunda 
“Nezināmais 

zināmajā 
(Fotogrāfijas 

vēsture)” 

Tiešsaistē 
8.-12. klašu 

skolēni 
09.-30.11. 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti 
ar fotogrāfijas attīstību Latvijā, latviešu fotogrāfiem 
laika griežos, atpazīstamākajiem fotogrāfijas 
veidiem un žanriem un to, kā atpazīt vērtīgu 
fotogrāfiju. Uzzinās, ar kādām grūtībām fotogrāfs 
saskaras savā darbā, un iepazīsies ar 
pazīstamākajiem fotogrāfiem mūsdienās. Stundas 
noslēgumā skolēni tiks aicināti iesaistīties sarunā 
par fotogrāfiju lomu viņu ikdienā. 

Ar pieteikšanos: 
raivis.mileiko@lcb.lv 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas 
Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs 
Raivis Mileiko 
654 26065 

Bibliotekārā stunda 
“Kad pelēkā mētelī 

Latvija tērpjas, mirdz 
karoga košums kā 
brīvības liesma!” 

/A. Lipska/ 

Tiešsaistē 
1.-4. un 5.-9. 
klašu skolēni 

09.-30.11. 

Valsts svētku mēnesī patriotiskās noskaņās tiks 
aktualizēta Latvijas kultūras mantojuma tēma. Būs 
iespēja doties gan literārā pastaigā caur Daugavpils 
ielām un parkiem, gan arī izzināt Latvijas novadu 
dārgumus, simbolus, rakstnieku un dzejnieku 
devumu literatūrā. Iegūtās zināšanas tiks 
nostiprinātas viktorīnā “Ko, Latvija, Tev varu dot?” 

Ar pieteikšanos: 
dace.jakovele@lcb.lv 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  
Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 
Dace Jakovele 
654 21750 
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Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 
“Latvija – maza kā 

dievmārīte, 
Bet par citu mazu 
padomāt prot.” 

/U. Auseklis/ 

Tiešsaistē 

Pirmsskolas 
vecuma bērni, 

1.-4. klašu 
skolēni 

09.-30.11. 

Atzīmējot dzejnieka Ulda Ausekļa 80 gadu jubileju, 
skaļi tiks lasīti dzejoļi par dzimtenes un dabas 
mīlestību. Kopā ar autora daiļdarbu literāro tēlu 
runci Franci būs iespēja doties patriotiskā dzejas 
ceļojumā pa Latvijas pilsētām, mežiem un pļavām, 
piedzīvot gadalaiku krāšņumu un dungot līdzi 
dziesmai “Vecāmamma man atstāja”. 

Ar pieteikšanos: 
dace.jakovele@lcb.lv 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  
Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 
Dace Jakovele 
654 21750 

Bibliotekārā stunda 
“Pie mums, Latvijā” 

Tiešsaistē 
Pirmsskolas 

vecuma bērni 
09.-26.11. 

Pasākuma dalībnieki iepazīs savu dzimteni – skaisto 
un daudzveidīgo Latviju. Tiks noskaidrots, kas ir 
Latvijas vizītkarte, ar ko lepojas Latvija, kādas 
pilsētas mums ir un, vai Rīga jau ir gatava.  

Ar pieteikšanos: 
jelena.pantelejeva@lcb.lv 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu 
bibliotēkas vadītāja 
Jeļena Panteļejeva 
654 30660 

Bibliotekārā stunda 
“Kur pasaulē 

visdrošāk? 
Dzimtenē.” 
/P. Brūvers/ 

Tiešsaistē 
5.-7. klašu 

skolēni 

09.-30.11. 
Pasākums 

uz laiku 
nav 

pieejams 

Valsts svētkiem veltītajā pasākumā būs iespēja 
piedalīties viktorīnā, lai pārbaudītu un pilnveidotu 
savas zināšanas par mūsu tēvu zemi – Latviju. Tāpat 
skolēni uzzinās nozīmīgus faktus par Latvijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma bagātībām, valsts 
vēsturi un dabu. 
Veidosim kopā priekpilnu svētku noskaņu! 

 Ar pieteikšanos: 
karina.kachan@lcb.lv 
 

Kontaktpersona:  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja  

Karina Kachan 

654 55648 
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Bibliotekārā stunda 
“kad tu pa tēvu 

zemes ceļiem ej” 
/U. Auseklis/ 

Tiešsaistē 
4.-6. klašu 

skolēni 
09.-26.11. 

Par godu Latvijas valsts svētkiem skolēniem tiks 
piedāvāta iespēja piedalīties virtuālā spēlē, kuras 
laikā iepazīsim savu dzimto zemi, tās dabu, vēsturi 
un literatūru, kā arī uzdāvināsim visgaišākās domas 
un mīlestības pilnus vārdus mūsu skaistajai Latvijai!  

Ar pieteikšanos: 
tatjana.zahare@lcb.lv 
 
Kontaktpersona:  
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  
Jaunbūves bibliotēkas vadītāja  
Tatjana Zahare 
654 38173  

Bibliotekārā stunda 
“Ai, mana Latgale, 
nu atplauksti un 

ziedi…” 
/M. Jurkova/ 

Tiešsaistē 
Pamatskolas 
vecuma bērni 

09.-30.11. 

Latgale – neatņemama Latvijas daļa – trešā 
zvaigzne. Latgales vērtības ir tās daba un cilvēki. 
Nodarbības laikā kopā ar skolēniem dosimies 
virtuālā ceļojumā caur Latgali, iepazīstot tās 
vēsturi, interesantākās vietas un nozīmīgākās 
kultūras vērtības. 

Ar pieteikšanos: 
inese.lutoka@lcb.lv 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 
Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 
Inese Lutoka 
654 23339 

Bibliotekārā stunda 
“Par izcilām Latvijas 

personībām” 
Tiešsaistē 

7.-9. klašu 
skolēni 

09.-26.11. 

Pasākuma mērķis ir padziļināt jauniešu zināšanas 
par izcilām Latvijas personībām, kas ir mūsu valsts 
lepnums. Skolēni iegūs vērtīgu informāciju par 
Latvijas izcilo cilvēku dzīves gaitām, klausīsies 
E. Dārziņa mūziku,  noskatīsies fragmentu no 
J. Streiča filmas “Cilvēka bērns”, kā arī uzzinās par 
K. Barona ieguldījumu latviešu kultūrmantojuma 
saglabāšanā. 

Ar pieteikšanos: 
anna.oleinikova@lcb.lv 
 
Kontaktpersona: 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 
Piekrastes bibliotēkas vadītāja 
Anna Oleiņikova 
654 30311 
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