
      

Ziemeļvalstu literatūras dienas 2018 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālās 

bibliotēkas  

Nozaru literatūras 

sektors 

Rīgas iela 22a 

Tālr.: 654 26422 

e-pasts: 

anna.butane@lcb.lv 

Tematisks pasākums 

“Varoņi 

Ziemeļvalstīs” 

7.-9. klašu 

skolēni  

 

08.11.-16.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Pasākuma laikā tiks aplūkoti varoņi dažādos 

kontekstos, īpašu uzmanību veltot varoņu 

tēmai literatūrā. Tiks skatīti tādi tēli kā 

Lāčplēsis, Kurbads, Kalevdēls, Lielais Tells, 

Veinemeinens. Skolēni tiks aicināti diskutēt 

par to, kādam jābūt varonim un kā par tādu 

iespējams kļūt. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

Tālr.: 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

Rīta stunda 

“… un drosmīgajiem 

pieder pasaule!” 

Sākumskolas 

vecuma bērni 

08.11.-16.11. 

Ar pieteikšanos! 

Bērni tiks aicināti uz Hokona Ēvreosa 

grāmatas “Brūne” fragmentu kopā 

lasīšanu sveču gaismā. Tiks aktualizēta 

draudzības un drosmes tēma. Kopā ar 

bērniem tiks pārrunāts, vai ir viegli būt par 

supervaroni, kuram ne no kā nav bail. 

Pasākuma dalībnieki veidos savu 

supervaroņu komandu un piedalīsies 

draudzības spēlē. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

Tālr.: 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv 

Literārs ceļojums 

“Noslēpumi 

Ziemeļvalstīs” 

5.-7. klašu 

skolēni 

08.11.-16.11. 

Ar pieteikšanos! 

Skolēni sveču gaismā klausīsies Kristīnas 

Olsones grāmatas “Vilkaču noslēpums” 
fragmentu lasījumos. Literārā ceļojuma 

laikā būs iespēja iejusties detektīvu lomā un 

izzināt literāro varoņu gaitas.  
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Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

Tālr.: 654 55648 

e-pasts: 

kristine.jasane@lcb.lv  

Rīta stunda 

“Kad nelūgtie ciemiņi 

izrādās jauki kaimiņi” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 
14.11.2018. 

Rīta stundā tiks skaļi lasīti fragmenti no 

Ulrikas Kesteres grāmatas “Nelūgtie 

ciemiņi”. Klausītāji uzzinās par Trusīša 

raksturu un spēju sadraudzēties ar citiem 

dzīvniekiem par spīti bailēm. Tiks pārrunāts, 

vai viegli pārvarēt bailes un kā rīkoties, ja ir 

bail.  

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

Tālr.: 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv  

Literāra stunda 

“Trollīši no 

Muminielejas” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 
07.11.- 08.11. 

Literārās stundas laikā bērni kopā ar trollīti 

Muminu dosies aizraujošā ceļojumā iepazīt 

Muminieleju. Ieklausoties Tūves Jansones 

grāmatu fragmentu lasījumos, pasākuma 

dalībnieki no plastilīna veidos grāmatu 

varoņus. 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

Tālr.: 654 30660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Rīta stunda 

“Dzīvot, riskēt, 

uzvarēt!” 

4.-6. klašu 

skolēni 

10.11.2018 

plkst. 11.00 

Pasākuma laikā tiks sniegta informācija par 

Ziemeļvalstīm, skaļi lasīti Marijas Parras 

grāmatas “Vafeļu sirdis” fragmenti un 

apspriesti literārie varoņi. 
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Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

Tālr.: 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv  

Rītausmas stunda 

“Supervaronis Brūne” 

3.-4. klašu 

skolēni 
08.11.-09.11. 

Pasākuma laikā tiks lasīti Hokona Ēvreosa 

grāmatas “Brūne” fragmenti. Tiks 

pārrunāts, kas ir īsti varoņi un supervaroņi. 

Vai par supervaroni var kļūt ne tikai cilvēks ar 

pārdabiskām spējam, bet arī bērns?  

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

Tālr.: 654 23339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv  

Rītausmas lasījumi 

“Supervaroņu stunda” 

4.-5. klašu 

skolēni 
06.11.-10.11. 

Rītausmas lasījumā bērni tiks iepazīstināti ar 

somu rakstnieces Tūves Jānsones bērnu 

grāmatu tēliem Trollīšiem Muminiem un 

viņu varonīgajiem piedzīvojumiem. 
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