2016.gada 17.novembris Nr.153

IZDEVUMA SATURS
ZIŅAS. JAUNUMI
Aicinājums izglītības iestādēm Valsts svētkos
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas konkurss
Pirmo reizi Latvijā viesosies Lielbritānijas karaliskās ģimenes loceklis – Veseksas grāfs princis Edvards
Pasniegti bronzas un sudraba programmas Award apbalvojumi
VISC AKTUALITĀTES ĪSUMĀ
SADARBĪBAS PARTNERU_AKTUALITATES
Kopības izjūta brīvības svētkos ir vērtība, kas mūsu valsti veido patiesi stipru
Ministru kabinets “Staro Rīga” aicinās izzināt Latvijas vēsturi un kļūt par daļu no tās
1-.4.klašu konkurss mājturībā: “Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”

Ziņas. Jaunumi

Aicinājums izglītības iestādēm Valsts svētkos
2016.gada 18.novembrī atzīmēsim Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienu - Latvijas valsts dzimšanas dienu.
Lai apzinātos savas saknes un valstisko piederību, iepriekšējo paaudžu atstātā mantojuma nozīmīgumu un savu personīgo atbildību
par tā saglabāšanu, lai stiprinātu Latvijas sabiedrības saliedētību un izkoptu patriotismu jaunajā paaudzē, aicinām izglītības iestādēs

organizēt tematiskus pasākumus un svinīgus sarīkojumus, kā arī iesaistīties valsts un pašvaldību rīkotajās aktivitātēs, kas veltītas
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.
Valsts izglītības satura centrs aicina pievērst uzmanību Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.480 “Izglītojamo
audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”
ietvertajiem valstiskās audzināšanas aspektiem, īpaši akcentējot IV sadaļu “Valsts svētki, atceres un atzīmējamās dienas un valsts
simbolu (valsts karoga, valsts himnas, valsts ģerboņa) lietošana izglītības iestādē”.
2016.gadā aktualizētajā metodiskajā līdzeklī “Klases stundu programmas paraugs” ietvertas tēmas un rodamas idejas klases stundu
mērķtiecīgai plānošanai un īstenošanai. Domājot par valsts svētkiem, izmantojamas tematiskajās grupās “Piederība valstij” un
“Pilsoniskā līdzdalība” ietvertās tēmas.
Metodiskie ieteikumi atrodami Valsts izglītības satura centra mājas lapas www.visc.gov.lv sadaļā “Audzināšana – Metodiskie materiāli”.
Ģimenes un pedagogu uzdevums ir censties iedzīvināt jaunajā paaudzē lepnumu par Latvijas valsti, veidot izpratni par neatkarības un
brīvības nozīmi cilvēka un valsts dzīvē, vienlaikus rosinot un iedvesmojot aktīvai pilsoniskai līdzdalībai. Pašu rokām radītais un
personiskā klātbūtne notikumu tapšanā ir daudz efektīvāks instruments patriotisma jūtu kopšanā, pozitīvas attieksmes veidošanā un
vēlmes radīšanā līdzdarboties arī turpmāk, pakāpeniski pārņemot iniciatīvu, stiprinot savu patstāvību un uzņemoties atbildību par savu
un valsts nākotni. Tāpēc rosinām īpaši piedomāt pie tā, lai organizētajiem pasākumiem nebūtu formāls raksturs, lai tie būtu bērniem un
jauniešiem saprotami un uzrunājoši. Aicinām kopt un attīstīt jau iedibinātās tradīcijas, kā arī meklēt jaunas formas, iespējas un
resursus valstiskās un patriotiskās audzināšanas īstenošanā.
Galvaspilsētā ik gadu plašu svētku pasākumu klāstu piedāvā Latvijas novadi un pilsētas, kā arī diasporas latviešu kopienas, tādējādi
stiprinot valstisko vienotību un nodrošinot iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam un patriotam izjust kopības un piederības sajūtu
savas valsts dzimšanas dienā. To akcentēsim, piespraužot sarkanbaltsarkano karoga lentīti pie sava apģērba.
Ceram un ticam, ka mums visiem izdosies izjust patiesu kopības sajūtu svētku radīšanā un svinēšanā, no jauna sev atklāt Latvijas
skaistumu un palīdzēt to ieraudzīt arī citiem, īpaši mūsu jaunajai paaudzei!

Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas
konkurss
Uzsākot gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020.gadā, ir noslēdzies Valsts izglītības
satura centra (VISC) organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māksliniecisko
koncepciju.
Konkursam tika iesniegti seši konkursa darbi, kurus vērtēja VISC izveidota komisija: režisore Anna Jansone, Latvijas Televīzijas
projektu vadītāja Irēne Grūzīte, laikraksta “Izglītība un Kultūra” galvenā redaktore Daiga Kļanska, režisors, aktieris Valdis Lūriņš,
mākslas maģistre Dita Pfeifere, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Dziesmu un deju svētku sabiedrisko attiecību
vadītāja, komunikācijas speciāliste Inga Vasiļjeva, atbildīgā sekretāre – VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vadītājas vietniece Antra Strikaite.
Par atbilstošāko mākslinieciskās koncepcijas ideju, kura jāattīsta un jāpilnveido atbilstoši XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku vajadzībām, tika atzīts Ingas Krišānes darbs ar devīzi „Rotā”. Saskaņā ar konkursa nolikumā noteikto, vērtēšanas komisija
darba autora identitāti konstatēja, atverot slēgto aploksni ar devīzi „Rotā”.

Pirmo reizi Latvijā viesosies Lielbritānijas karaliskās ģimenes loceklis – Veseksas grāfs
princis Edvards
29. un 30. novembrī ar savu pirmo darba vizīti Latvijā viesosies Veseksas grāfs princis Edvards. Prinča darba vizītes centrā būs
Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award un tās darbības Latvijā desmit gadu jubileja.
Vizītes laikā Veseksas grāfs piedalīsies programmas Award jubilejas ceremonijā Melngalvju namā, apmeklēs Tehniskās jaunrades
namu “Annas 2” un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu, kā arī piedalīsies Britu tirdzniecības kameras rīkotajās vakariņās
par godu Award desmitgadei Latvijā.
Veseksas grāfs, princis Edvards ir Lielbritānijas karalienes Elizabetes II un Edinburgas hercoga prinča Filipa jaunākais dēls, izglītojies
Kembridžā, kur ieguvis mākslas maģistra grādu. Ilgus gadus viņa darbība bija saistīta ar dažādām kultūras organizācijām, bet šobrīd
viņš ir vairāku sporta un mākslas organizāciju patrons, kā arī kopš 2016. gada, kad tiek atzīmēta Award 60.jubileja, – redzamākais
programmas Award līderis. Prinča Edvarda darbības galvenais fokuss ir attīstīt starptautisko jauniešu pašaudzināšanas programmu
Award, ko 1956. gadā dibināja viņa tēvs Edinburgas hercogs princis Filips, balstoties uz vācu pedagoga Kurta Hāna idejām. Šobrīd
programma darbojas vairāk nekā 140 valstīs un teritorijās, tajā iesaistīti vairāki miljoni jauniešu. Programmas darbībā princis Edvards

aktīvi iesaistījies 1986. gadā, aktivizējot tās starptautisko dimensiju un līdzdarbojoties ziedojumu piesaistē.
Latvijā programma Award ir aktīva no 2006. gada, tās darbību nodrošina Valsts izglītības satura centrs. 2009. gadā par Award
programmas patronesi Latvijā kļuva Vaira Vīķe-Freiberga.
Programmu Award, kurā var iesaistīties ikviens vecumā no 14 līdz 24 gadiem, veido četras pamatjomas: brīvprātīgais darbs, fiziskā
sagatavotība, jaunas prasmes un piedzīvojumu ceļojums. Jomu izpildes laiks atkarīgs no tā, kāda līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta
– apbalvojumu jaunietis vēlas saņemt par ieguldītajām pūlēm paša labā.
Latvijā desmit gadu laikā Award programmā ir iesaistījušies vairāk nekā 1000 jauniešu. 2016. gadā divi jaunieši no Valkas Signe
Zalužinska un Mairis Lukovskis tika uzaicināti uz Bekingemas pili, kur saņēma Edinburgas hercoga starptautisko zelta apbalvojumu
(Gold Duke of Edinburgh's Award).
“Katram no mums ir ceļš, ko nosprauž citi un sabiedrība, bet vislielāko gandarījumu sniedz tas, ko cilvēks ir izvirzījis sev par mērķi pats
un sasniedzis. Tieši gandarījums par sasniegtajiem rezultātiem ir tas, kas dod spēku un stimulu aktīvi darboties tālāk. Programma
Award dod iespēju katram jaunietim rast savā dzīvē jaunus izaicinājumus un apgūt jaunas zināšanas. Prinča Edvarda vizīte Latvijā par
godu programmas Award darbības desmitgadei ir augsts jauniešu izaugsmes novērtējums, kā arī nozīmīgs impulss Award turpmākajai
attīstībai Latvijā,” atzīmē programmas Award patronese Vaira Vīķe-Freiberga.

Pasniegti bronzas un sudraba programmas Award apbalvojumi
12. novembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notika Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas
programmas Award apbalvošanas pasākums. Ceremonijas laikā jauniešiem pasniegtas bronzas un sudraba Edinburgas hercoga
starptautiskie apbalvojumi (The Duke of Edinburgh’s International Award).
Apbalvošanas pasākumā, ko organizē Valsts izglītības satura centrs, par sasniegtajiem mērķiem godināts 71 programmas Award
dalībnieks no Alūksnes, Auces, Balvu, Dobeles, Gulbenes, Jaunjelgavas, Kandavas, Lielvārdes, Salaspils un Valkas novada, kā arī no
Jelgavas, Rēzeknes un Rīgas pilsētas. Sudraba līmeņa programmas Award apbalvojumus saņēma 27 jaunieši, bet bronzas līmeņa –
44.
Jauniešus sveica un apbalvojumus pasniedza Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece, programmas Award nacionālā direktore
Agra Bērziņa, Lielbritānijas diplomātiskās misijas vadītājs Latvijā Tims Kollijs (Tim Colley), Atlantijas okeāna šķērsotājs Kārlis Bardelis
un mūziķe Agnese Rakovska.
Par programmu Award
Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un
darbam. Latvijā programmu Award no 2006.gada īsteno Valsts izglītības satura centrs.
Programmas Award trīs līmeņos – bronzas, sudraba un zelta – jaunieši noteiktu laika periodu veic pašu izvēlētas aktivitātes četrās
programmas Award jomās – apgūst dažādas prasmes, veic brīvprātīgo darbu, uzlabo savu fizisko sagatavotību un dodas piedzīvojumu
ceļojumā. Par programmas Award dalībnieku var kļūt ikviens jaunietis vecuma posmā no 14 līdz 24 gadiem. Jaunieši, kuri sasnieguši
pašu izvirzītos jomu mērķus, tiek aicināti uz svinīgo apbalvošanas pasākumu, kura laikā viņi saņem attiecīgā līmeņa Edinburgas
hercoga starptautisko apbalvojumu (The Duke of Edinburgh’s International Award).

VISC aktualitātes īsumā


4.novembrī Rīgas Teikas vidusskolā notika vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate "Nāc ārā!", kuras mērķis
bija sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā. Skatē savus
darbus prezentēja 17 pedagogi no 11 novadiem/pilsētām. Metodisko izstrādņu autori dalījās savā pieredzē un vēroja Teikas
vidusskolas pedagogu labās prakses piemērus – atklātās āra nodarbības no sadarbībā ar AS "Latvijas Valsts meži" izdotā
metodiskā materiāla "Mācīties ir mūsu dabā”.



Ikgadējais elektrotehnikas un elektronikas nozares pasākums "Elektronikas diena 2016" norisināsies 8.decembrī no
plkst.10.00 līdz plkst.17.00 Rīgas Tehniskajā koledžā, Braslas ielā 16, Rīgā.
Pasākuma ietvaros notiks: pulciņu audzēkņu darbnīca-konkurss, pulciņu darbu izstāde, pulciņu darbu konkurss un seminārs
pulciņu skolotājiem. Pasākuma mērķauditorija ir elektronikas novirziena tehniskās jaunrades pulciņu audzēkņi un pulciņu
vadītāji, vispārējās izglītības skolotāji, kas pastiprināti darbojas ar skolēniem elektronikas jomā. Pieteikties līdz 2016.gada
27.novembrim, aizpildot anketu - https://docs.google.com/forms



VISC sadarbībā ar Aizkraukles novada Izglītības pārvaldi, Talsu Bērnu un jauniešu centru, Limbažu Bērnu un jauniešu centru

un Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi rīko profesionālās kompetences pilnveides semināru interešu izglītības
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem "Metodiskie ieteikumi tērpu kolekciju veidošanā un
demonstrēšanā, gatavojoties V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi”".
Semināri plānoti 4 vēsturiskajos novados:
Zemgale - 2016.gada 29.novembrī Aizkrauklē, Aizkraukles novada domes telpās, Lāčplēša ielā 1;
Kurzeme - 2016.gada 8.decembrī Talsos, Talsu Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a;
Vidzeme - 2016.gada 9.decembrī Limbažos, Limbažu Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas ielā 19;
Latgale - 2016.gada 12.decembrī Balvos, Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā, Vidzemes ielā 26.
Pieteikuma anketu iesūtīt līdz 2016.gada 22.novembrim - http://webanketa.com/forms/68r32c1p74qp4db3cgvkjd1p/



VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 2. decembrī organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem. Seminārs notiks
Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem Graudu ielā 21, semināra sākums plkst.10.00. Uz semināru
aicinām vienu pārstāvi no katras skolas. Pieteikties līdz 24.novembrim pa e-pastu: anita.falka@visc.gov.lv



Gatavojoties III Latvijas skolu jaukto koru salidojumam “Kalniem pāri”, 2016.gada 24.novembrī plkst.14.00 Rīgas Valsts
2.ģimnāzijā, Kr.Valdemāra ielā 1, Rīgā, notiks repertuāra apguves seminārs-modelēšanas koncerts. Koncerta programmu
izdziedās Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktais koris, Rīgas 6.vidusskolas jauktais koris “Saule”, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas
jauktais koris “Verdandi”, Rīgas Franču liceja jauktais koris “Mēs lidosim…” .

Sadarbības partneru aktualitātes
Kopības izjūta brīvības svētkos ir vērtība, kas mūsu valsti veido patiesi stipru
Valsts svētku noskaņās vēlos paust visdziļāko pārliecību, ka pašapziņa, cieņa un piederība ir mūsu tautas, valsts brīvības pamats un
spēks stiprai Latvijai. Ar optimismu raugos, ka cieņas un goda apliecinājumi Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas
gadadienai un valsts patriotisma nedēļai kļūst par gada nozīmīgākajiem svētkiem. To apliecinām mēs katrs pats - ar simboliem,
klātbūtni svētku pasākumos, ar lepnumu un pašapziņu demonstrējot piederību Latvijai.
Manas Latvijas sapnis sakņojas jaunlatviešu pārliecībā un domās, kas bija pamats Latvijas neatkarībai. Sirdī esmu pārliecināts, ka
mūsu ceļš laimīgai un pārtikušai Latvijai ir izglītībā un zinātnē. Zināšanas, intelekts, pašcieņa un pašvērtējums ir mūsu valsts nākotnes
lielākais kapitāls un iespēja.
Es izjūtu prieku un pateicību par tām ģimenēm, vecākiem, skolotājiem, kas mūsu bērnos radījušas, rada un ar savu attieksmi arī
turpmāk veidos mūsu tautas pašapziņu, mīlestību un piederību Latvijai.
Lai valsts brīvības svētki ir svētki un tradīcija katrā mājā, ģimenē un skolā. Aicinu ikvienu apmeklēt valsts svētku tradīciju un
simboliskos pasākumus! Rīgā vērot Nacionālo bruņoto spēku vienību militāro parādi 11.novembra krastmalā vai godināt valsts
dibināšanas gadskārtu ar studentu korporāciju gājienu no Brīvības pieminekļa līdz Mātes Latvijas tēlam Rīgas Brāļu kapos, piedalīties
citos svētku pasākumos savā pilsētā un novadā. Cieņa un kopības izjūta ir tās vērtības, kas mūsu valsti veido patiesi stipru un mūžīgu.
Priecīgus svētkus!

Izglītības un zinātnes ministrs,
Kārlis Šadurskis

Ministru kabinets “Staro Rīga” aicinās izzināt Latvijas vēsturi un kļūt par daļu no tās
Ministru kabinets šogad, piedaloties gaismas festivālā “Staro Rīga”, projektā “Atmini vēsturi – kļūsti par vēsturi!” aicinās domāt par
personībām, kas veidojušas un veido Latvijas valsti. Ikviens, kurš piedalīsies digitālā vēstures spēlē, varēs līdzveidot Valdības mājas
gaismas un mūzikas uzvedumu.
Tuvojas Latvijas valsts simtgade. Mūsu valsts tapusi, pateicoties cilvēkiem, kas to veidoja, un tiem, kuri ir aktīvi šodien. Par vairākiem
no šiem cilvēkiem varēs vairāk uzzināt gaismas festivāla “Staro Rīga” laikā. Savukārt, lai iesaistītos gaismas un mūzikas uzveduma
veidošanā, jāatbild uz 18 digitālās vēstures spēles jautājumiem interneta vietnē www.atminivesturi.lv. Izvēloties sev tīkamāko sociālo
tīklu un daloties ar spēles rezultātu, tas un dalībnieka sociālo profilu fotogrāfija parādīsies uz Valdības mājas sienas festivāla laikā no
17. novembra līdz 20. novembrim.
Piedalīties digitālajā vēstures spēlē interneta vietnē www.atminivesturi.lv iespējams jau no šodienas, 15.novembra. Daloties ar savu

spēles rezultātu caur sociālo tīklu, katrs dalībnieks saņem informāciju kurā datumā un laikā viņa rezultāts būs redzams uz Ministru
kabineta sienas.
“Mūsu mērķis šajā projektā ir parādīt, ka Latviju veidojam mēs katrs – skolotājs, ārsts, trolejbusa vadītājs, amatpersonas, jaunieši un
bērni. Valsts nevar pastāvēt bez tās cilvēkiem, tāpēc arī Valdības mājas sienas šajās festivāla dienās ir atvērtas katram, kurš vēlas
piedalās digitālajā spēlē par Latvijas vēsturi un tās personībām,” stāsta Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja Linda
Jākobsone.
Gaismas un mūzikas uzvedums ar iedzīvotāju līdzdalību ir muzikāls stāsts par Latvijas valsts simts gados piedzīvoto. Mūzikas autors
Kristaps Krievkalns caur mūzikas dažādiem žanriem akcentē valsts izveidi 1918. gadā, Latvijas desmitgades, mūsu valsts okupāciju,
neatkarības atjaunošanu un simtgades svinības 2018. gadā.
Projektu “Atmini vēsturi – kļūsti par vēsturi!” Ministru kabinets īsteno kopā ar sadarbības partneri AS “Latvijas valsts meži”.

Papildu informācija:
Zaiga Barvida
Tālrunis: 67082902
e-pasts: zaiga.barvida@mk.gov.lv

1-.4.klašu konkurss mājturībā: “Ar puzuru rotāti Ziemassvētki”
Swedbank kā Dziesmu un deju svētku lieldraugs vēlas parūpēties, lai tautas tradīcijas, prasmes un zināšanas dzīvotu ikdienā un tiktu
nodotas tālāk nākamajām paaudzēm. Tāpat vēlamies ieinteresēt jauno paaudzi apgūt latviskās tradīcijas un prasmes.
Konkursa mērķis ir paplašināt bērnu redzesloku, apgūt zināšanas par puzura lomu saulgriežu tradīcijās, likt pamatus puzura
izgatavošanas iemaņām un attīstīt sadarbošanās prasmes, pacietību un neatlaidību.
Konkursa uzdevums ir klasei kopīgi izgatavot vienu no senākajiem tradicionālajiem latviešu istabas rotājumiem – puzuru (īsu pamacību
puzura veidošanā iespējams noskatīties www.latvijasmeistari.lv sadaļā Meistarstiķi).
Puzurs tradicionāli ir Ziemassvētku rotājums, kas izmantots pat ilgi pirms populāras kļuva eglītes. Tāpat ar puzuriem mūsu senči
istabu rotāja ne vien pirms ziemas saulgriežiem, bet arī Lieldienās, kāzās un lielākās svinībās, lika virs jaundzimušo gultiņas. Puzuri
nav tikai dekori, tiek uzskatīts, ka tie savāc negatīvo enerģiju, nes svētību, sargā telpas iemītniekus, palīdz sakārtot domas. Pēc
svētkiem puzurs jāsadedzina, lai atbrīvotos no tajā sakrājušās negatīvās enerģijas. Par puzura formu un struktūru skaidrojumi ir dažādi
– tradicionālajā formā tas simboliski veido gadu ar 12 mēnešiem, citi savukārt uzskata, ka tas ir visuma modelis, kura asis dala to
debess pusēs un laika nogriežņos (pagātne, tagadne, nākotne). Puzurs sākas ar vienu mezgliņu un beidzas ar otru mezgliņu,
simbolizējot dzīvi. Būdams latviskās pasaules izpratnes simbols, vienlaikus puzurs ir viens no noslēpumainākajiem rotājumiem, jo par
to nav saglabājies daudz ticējumu – līdz ar to paliek plaša telpa iztēlei!
Puzurus parasti gatavo no salmiem, niedrēm, labības stiebriem, smilgām un bieži vien dekorē ar spalvām, dzīpariem un citiem dabas
materiāliem.
Konkursā aicināti pieteikties 1.- 4.klašu audzēkņi. Dalībniekiem – grupai vai klasei – skolotāja vadībā ir jāizgatavo viens kopīgs klases
puzurs. Līdz 5.decembrim gatavo puzuru nepieciešams nofotografēt un informāciju ievietot latvijasmeistari.lv sadaļā Konkurss,
aprakstā pievienojot stāstu par puzura tapšanu un kādēļ tas izdevies tieši tāds.
Trīs laimējušās klases saņems ielūgumu un apmaksātu ekskursiju 15.decembrī uz: Latvijā lielākā puzura atklāšanas pasākumu
Swedbank centrālajā ēkā Rīgā, Swedbank darbinieku vadītu izglītojošu stundu par rīcību ar naudu un banku darbību, ekskursiju pa
Swedbank centrālās ēkas (“Saules akmens”) telpām un iespēju aplūkot Rīgu no unikāla skatupunkta, izrādes “Brīnumdaris. Sociālā
fizika bērniem” apmeklējumu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Rīgā, kā arī tiks cienāti ar pusdienām un našķiem.
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