
 PATRIOTU NEDĒĻA (13.11.-17.11.)  

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 26422 

e-pasts:  

inese.vaivare@lcb.lv  

Novadmācības stunda 

“Par Latviju, tās 

tautu un laiku” 

9. -11.  

klašu skolēni 

13.11.-17.11. 

Ar pieteikšanos! 

Novadmācības stundas ietvaros būs iespēja 

iepazīties ar 1918. gada 18. novembra 

vēsturiskajiem notikumiem Latvijā: Latvijas 

Tautas padomes un pirmās Latvijas Pagaidu 

valdības izveidi. Pasākuma dalībnieki izzinās 

noslēpumus, ko glabā šī notikuma vienīgā 

vizuālā liecība – V. Rīdzenieka fotogrāfija, 

kurā iemūžināta Latvijas valsts dzimšana. 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts:  

anna.pakere@lcb.lv 

Folkloras stunda  

“Ik rītiņu saule lēca” 

 

Pirmsskolas un  

sākumskolas  

vecuma bērni 

14.11.-17.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Folkloras stundā tiks analizēti un pārrunāti, 

izdziedāti un izstaigāti tādi jēdzieni kā Saules 

zīme, Saules dainas, Saules ģimene. Tiks 

piedāvāta iespēja bagātināt zināšanas par 

Saules tēla daudzveidību latviešu folklorā. 

Tematisks pasākums  

“Saules mūžu 

Latvijai!” 

Pamatskolas 

skolēni 

14.11. – 24.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Pasākumā tiks piedāvāts ieskats Latvijas kā 

parlamentāras republikas dibināšanas vēsturē, 

Latvijas valsts prezidentu nozīmīgākajos dzīves 

mirkļos un sasniegumos.   

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Literārs rīts 

“…uz zemeslodes, 

zem saules, 

  Ir tāda zeme – 

Latvija..” 

 (Māris Čaklais) 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

 

07.11.-17.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma dalībnieki iepazīsies ar galvenajiem 

Latvijas valsts simboliem, piedalīsies viktorīnā 

un citās jautrajās aktivitātēs par Latviju, tās 

lepnumu un tradīcijām – minēs mīklas un atšifrēs 

sakāmvārdus, dziedās, kā arī izspēlēs rotaļu un 

ēnu teātri. 
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Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Prezentācija 

“Par izcilām Latvijas 

personībām” 

8.-12. kl. skolēni 

 

09.11.- 16.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Ar prezentācijas palīdzību skolēni padziļinās 

zināšanas par izcilām Latvijas personībām, kas 

ir Latvijas lepnums un kultūrvēsturiskā 

mantojuma svarīgākā sastāvdaļa. Pasākuma 

laikā skanēs E. Dārziņa mūzika, tiks rādīts 

fragments no J. Streiča filmas “Cilvēka bērns”.   

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts:  

tatjana.zahare@lcb.lv 

Patriotiska stunda 

“Daudz laimes 

dzimšanas dienā, 

Latvija!” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

10.11-15.11 

Ar pieteikšanos! 

Pasākumā lasīsim latviešu dzejnieku veltījumus 

mūsu skaistajai valstij un dosimies virtuālajā 

ceļojumā pa Latvijas skaistākajām vietām. 

Novadpētniecības 

viktorīna  

“Ko Tu zini par 

Daugavpili?” 

6.-7. klašu skolēni 
14.11-24.11 

Ar pieteikšanos! 

Valsts svētku ietvaros Ceriņu bibliotēka ielūdz 

skolēnus piedalīties novadpētniecības viktorīnā 

un pārbaudīt savas zināšanas par mūsu valsti un 

dzimto pilsētu.  

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv 

Novadpētniecības 

stunda 

“Latgale – zeme, 

kurā es dzīvoju” 

5. -6. klašu skolēni 
14.11-17.11 

Ar pieteikšanos! 

Stundas laikā būs iespēja iepazīties ar Latgales 

dabas skatiem, tūrisma un vēstures objektiem, 

ievērojamiem cilvēkiem, kā arī piedalīties 

viktorīnā. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

kristina.komarova@lcb.lv 

Tematisks pasākums 

“Latvija iedvesmo!” 

Ģimenes ar 

bērniem 

17.11. 

plkst. 15.00 

Pasākuma gaitā būs iespēja piedalīties svētku 

svečturu darināšanas meistarklasē un izspēlēt 

faktu spēli “Latvija”. 
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