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Pasākuma nosaukums Pasākuma norises 

vieta 

Pasākuma 

mērķauditorija 

Pasākuma norises 

laiks 

Pasākuma apraksts 

“Daba Ziemeļvalstīs” Latgales Centrālās 

bibliotēkas 

Nozaru literatūras 

sektors 

Rīgas iela 22A,2 stāvs 

tālr. 65426422 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

 

Pieaugušie/ 

bibliotekāri 

15. 11. 

plkst. 17.00 

Krēslas stundas laikā tiks sniegts ieskats par cilvēka 

un dabas attiecībām. Bibliotekāri tiks aicināti uz 

sarunu par ievērojamiem Ziemeļvalstu autoru 

darbiem 

 

Kad pati daba stāstus vij…” Jaunbūves bibliotēka 

18. novembra iela 161 

tālr. 654 38173 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

 

Ģimenes 12.11. 

plkst. 11.00 

Apnikušas brīvdienu pastaigas pa aukstajām un 

vienmuļajām pilsētas ielām? Tad aicinām jūs uz 

Ulrikas Kesteres grāmatas “Kā Otto pie džempera 

tika” kopīgo lasīšanu, kas vēsta par dabu 

Ziemeļvalstīs, draudzību un izpalīdzību. 

Pačukstēsim, ka mazajiem un lielajiem pasākuma 

dalībniekiem būs iespēja piedalīties radošajā 

darbnīcā! 

mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
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Pasākuma nosaukums Pasākuma norises 

vieta 

Pasākuma 

mērķauditorija 

Pasākuma norises 

laiks 

Pasākuma apraksts 

Literāri tematisks pasākums 

Sajūti, sadzirdi, sasmaržo 

dabu Ziemeļvalstīs! 

Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

tālr. 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv” 

 

 

 

3.-4. kl. skolēni 

 

 

15.–26.11. 

Bērni tiks aicināti uz latviešu rakstnieces Lauras 

Vinogradovas grāmatas “Tētis un suns” fragmentu skaļo 

lasīšanu sveču gaismā. Tiks aktualizēta dabas un cilvēka 

mijiedarbības tēma. Pasākuma dalībnieki piedalīsies 

spēlē “Es dabā, daba manī”. 

Zvēri, kurus neviens nav 

redzējis tikai mēs. 

 

Piekrastes bibliotēka 

Aveņu iela 40 

tālr. 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

15.11.-25.11. Lasīšanas stundā bērni tiks iepazīstināti ar Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļas tradīcijām, tiks lasīta zviedru 

rakstnieka Ulfa Starks grāmata “Zvēri, kurus neviens 

nav redzējis 

tikai mēs”, kā arī tiks pildīti radošie uzdevumi. 

Ar dabas doto otu… Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

tālr. 654 30660 

e-pasts: 

inese.lutoka@lcb.lv 

 

Sākumskolas 

vecuma bērni 

15.11. - 19.11. Rīta lasīšanas stunda kopā ar Ulrikas Kesteres grāmatas 

“Kā Otto pie džempera tika” varoņiem. Kopā tiks lasīti 

grāmatas fragmenti, runāts par neparastām dabas 

parādībām Ziemeļos un arī par draudzību un izpalīdzību. 

Būs iespēja piedalīties radošajā darbnīcā. 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
mailto:anna.oleinikova@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv
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Pasākuma nosaukums Pasākuma norises 

vieta 

Pasākuma 

mērķauditorija 

Pasākuma norises 

laiks 

Pasākuma apraksts 

Ceļosim kopā ar Nilsu 

Holgersonu! 

 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiālē 

Pārdaugavas 

bibliotēkas bērnu 

sektors 

Komunālā iela 2 

tālr. 654 23339 

e-pasts: 

jelena.cursina@lcb.lv 

 

Sākumsskolas 

vecuma bērni 

Pēc pieteikšanas 

plkst. 10.40 

Rītausmes lasījums sākumsskolas vecuma bērniem. Timo 

Parvela “Muris un Vufs” grāmatas skaļā lasīšana 

Ceļosim kopā ar Nilsu 

Holgersonu! 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiālē 

Pārdaugavas 

bibliotēkas bērnu 

sektors 

Komunālā iela 2 

tālr. 654 23339 

e-pasts: 

jelena.cursina@lcb.lv 

 

Pamatskolas 

vecuma bērni 

Pēc pieteikšanas 

plkst. 15.00 

Krēslas stundas lasījums pamatskolas vecuma bērniem. 

Marijas Parras “Vārtsargs un jūra” grāmatas skaļā 

lasīšana un apspriešana 

mailto:jelena.cursina@lcb.lv
mailto:jelena.cursina@lcb.lv
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Trollīšu paslēpes savvaļā! Latgales Centrālās 

bibliotēkas filiālē 

Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

tālr. 654 55648 

e-pasts: 

karina.kachan@lcb.lv 

 

Sākumskolas 

vecuma bērni 

16.11. Lasīšanas stundā dalībnieki iesaistīsies neaizmirstamajā 

piedzīvojumā – spēlēs paslēpes ar trollīšiem, uzzinās kur 

tie dzīvo un kāds ir viņu mīļākais gadalaiks! Kopā 

lasīsim fragmentus no Tūves Jānsones grāmatas “Trollīša 

ziema” un pildīsim  radošus uzdevumus lai kļūt tuvāk 

dabai! 

mailto:karina.kachan@lcb.lv

