
 ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA 

“ZIEMEĻU SALAS” (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  

Literārs pasākums 

“Salas Ziemeļvalstīs” 
Pamatskolas 

skolēni 

16.11.  

plkst. 15.00 

Pasākuma ietvaros tiks lasīti fragmenti no 

Somijas zviedrietes Marijas Turtšaninovas 

fantāzijas romāna “Marēsi”. Jūras ieskautas 

salas ar savu īpašo dabu ir valdzinošs 

iedvesmas avots daudzu Ziemeļvalstu 

rakstnieku daiļradē. Pasākuma dalībnieki 

atraktīvā veidā iepazīsies ar Ziemeļvalstu 

salām, palūkosies uz tām gan kā fiziskiem 

objektiem, gan arī kā piederības un izolācijas 

sajūtu simbolisku atainojumu. 

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts:  

anna.pakere@lcb.lv 

Literāri tematisks 

pasākums zviedru 

rakstniecei Astrīdai 

Lindgrēnei – 110 

“Mieru, tikai 

mieru…” 

Klubiņa 

“Brīvdienas bez 

garlaicības” 

dalībnieki, 

pirmsskolēni 

11.11. 

plkst. 11.00 

Izmantojot audioierakstus, multfilmu 

fragmentus, kā arī skaļo lasīšanu, ielūkosimies 

rakstnieces daudzo grāmatu varoņu darbos un 

nedarbos, dalīsimies priekos un bēdās, 

iesaistīsimies humora un gaišuma apvītos 

notikumos. 

Literārs ceļojums 

“Nostāk, tālāk, 

klusāk – Apceļosim 

literārās salas kopā!” 

1.-4. un 5.-7. klašu 

skolēni 

09.11. – 14.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Skaļās lasīšanas stundā tiks piedāvāta iespēja 

ielūkoties grāmatās, kurās darbība notiek uz 

salas. Kādā īpašā literārajā salā uzkavēsimies 

ilgāk, iejūtoties daiļdarba tēlu piedzīvojumos.   

mailto:inese.vaivare@lcb.lv
mailto:anna.pakere@lcb.lv


 ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA 

“ZIEMEĻU SALAS” (13.11.-17.11.) 

PASĀKUMU PROGRAMMA  

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs  

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Literārā stunda 

“Mums jātic 

brīnumam” 

1.-4. klašu skolēni 

 

16.11. 

plkst. 12.30 

 

Pasākuma mērķis ir veicināt bērnu interesi par 

Ziemeļvalstu literatūru un kultūru. Lasīšanai 

tiks izvēlēts Mauri Kunnasa grāmatas 

“Bagātību sala” fragments. Pasākumu vadīs 

viena no mīļākajām A. Lindgrēnes grāmatu 

varonēm – Pepija Garzeķe, kura kopā ar 

bērniem dosies aizraujošajā ceļojumā bagātību 

meklējumos.    

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts:  

tatjana.zahare@lcb.lv 

Rīta stunda 

“Reiz Kaķu salā…” 
Ģimenes 

11.11. 

plkst. 12.00 

Rīta stundā pētīsim Ziemeļvalstu salas, lasīsim 

Mauri Kunnasa grāmatas un kopīgi 

darbosimies radošajā darbnīcā. Laipni aicinām 

uz pasākumu bērnus un viņu vecākus! 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Literārs ceļojums 

“Astrīda Lindgrēne 

– literārā burve no 

salas” 

4.-5. klašu skolēni 

 

14.11.-17.11. 

Ar pieteikšanos! 

Karlsons, Pepija Garzeķe, Emīls… Kurš gan 

nezina šos brīnišķīgos, labsirdīgos un 

palaidnīgos zviedru rakstnieces Astrīdas 

Lindgrēnes radītos personāžus? Jaunbūves 

bibliotēka aicina piedalīties pasākumā un uzzināt 

daudz jauna par Ziemeļvalstīm, kā ar par 

rakstnieces burvīgajām grāmatām. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

kristina.komarova@lcb.lv 

Literārs rīts  

“Zviedru rakstniecei 

Astrīdai Lindgrēnei 

– 110” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

15.11.-17.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma gaitā tiks skaļi lasīti A. Lindgrēnes 

grāmatas fragmenti, bērni varēs iepazīties ar 

grāmatas ilustrācijām. Pēc grāmatas fragmentu 

izlasīšanas paredzētas dažādas interaktīvas 

aktivitātes. 
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 ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA 

“ZIEMEĻU SALAS” (13.11.-17.11.) 

PASĀKUMU PROGRAMMA  

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs  

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv 

Tematisks pasākums 

“Brīnumdare no 

pussalas” 

1.-4. klašu skolēni 
14.11-17.11 

Ar pieteikšanos! 

Rīta stunda sākumskolas skolēniem pēc Astrīdas 

Lindgrēnes darbu motīviem. 

 

mailto:natalija.putroma@lcb.lv

