
      

Ziemeļvalstu literatūras dienas 2019 

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 

Bibliotekārā stunda  

“Svētki Ziemeļvalstīs” 

8.-12. klašu 

skolēni  

 

11.11.-15.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Pasākuma ieskaņā tiks apskatītas svētku 

svinēšanas ieražas Ziemeļvalstīs, īpaši 

akcentējot vienu no senākajām kultūras 

tradīcijām – Lūcijas dienu. Interesenti varēs 

uzlaikot Lūcijas dienas simbolisko tērpu. 

Pasākuma turpinājumā, aplūkojot literatūrā 

atspoguļotās svinību tradīcijas, jaunieši 

iepazīs norvēģu rakstnieka Justeina Gordera 

grāmatu “Sofijas pasaule”. Daiļdarba 

fragmentu lasījumi ļaus iejusties Sofijas 15 

gadu dzimšanas dienas filozofiskajos dārza 

svētkos ar kafiju, saviesīgām sarunām un 

mazliet sirreālisma. 

Bērnu bibliotēka “Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

Tālr.: 654 21750 

e-pasts: 

dace.jakovele@lcb.lv  

Rīta stunda 

“… un svētku prieks 

nekad nav liegts” 

2.-4. klašu 

skolēni 

12.11.-16.11. 

Ar pieteikšanos! 

Bērni varēs piedalīties Astridas Lindgrēnes 

daiļdarba “Grāmata par Pepiju Garzeķi” 

fragmentu kopā lasīšanā sveču gaismā. Tiks 

pārrunāta svētku svinēšanas un draudzības 

tēma. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja 

iejusties ciemiņu lomā un piedalīties Pepijas 

dzimšanas dienas svinībās. 
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Ziemeļvalstu literatūras dienas 2019 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

Tālr.: 654 55648 

e-pasts: 

egija.gribuste@lcb.lv  

Rīta stunda 

“Draugu lokā svētkus 

svinu” 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

13.11.2019. 

plkst. 11.00 

Rīta stundā Gaismas bibliotēku izgaismos 

Ziemeļvalstu autoru literatūra, vēstot par šo 

valstu svētku svinēšanas tradīcijām. Bērni 

klausīsies Astridas Lindgrēnes daiļdarba 

“Grāmata par Pepiju Garzeķi” fragmentus, 

kuri ļaus ieskatīties Pepijas dzimšanas dienas 

svinībās. Rotaļājoties pasākuma dalībnieki 

palīdzēs Pepijai Garzeķei un viņas draugiem 

sakopt istabu dzimšanas dienas svinībām, 

izvēlēties skaistus tērpus, sagatavot dāvanas 

un draudzīgi pavadīt kopā laiku.   

Piekrastes bibliotēka 

Aveņu iela 40 

Tālr.: 654 30311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv  

Ielūgums uz ballīti 

/U. Kesteres grāmatas 

“Nelūgtie ciemiņi” 

priekšā lasīšana/ 

 

Pirmsskolēni 
12.11.-16.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākums iepazīstinās ar Ulrikas Kesteres 

grāmatu “Nelūgtie ciemiņi”. Tā gaitā bērni ne 

tikai palīdzēs Trusītim sagatavot ielūgumus 

uz ballīti, bet arī paši iesaistīsies svētku 

svinēšanā – piedalīsies jautrā spēlē, pildīs 

radošus uzdevumus, ieklausīsies lasījumos un 

jauki kopā pavadīs laiku. 
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PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 
 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

Tālr.: 654 30660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Rīta stunda 

“Kultūras un svētku 

tradīciju daudzveidība 

Ziemeļvalstīs” 

5.-7. klašu 

skolēni 

09.11.  

plkst. 11.00 

Skolēni piedalīsies literārās svinībās un 

iepazīs Marijas Parras grāmatas “Vārtsargs un 

jūra” varoņus. Skaļās lasīšanas laikā tiks 

akcentētas nozīmīgas svētku tradīcijas 

Ziemeļvalstīs un Latvijā, pārrunāta 

draudzības loma pusaudžu dzīvē. Pasākuma 

apmeklētāji varēs radoši izpausties stāstu 

darbnīcā “Ielūdzu tevi uz sapņu svētkiem!”. 

Jaunbūves bibliotēka 

18. novembra iela 161 

Tālr.: 654 38173 

e-pasts: 

svetlana.olenova@lcb.lv  

Literāri tematisks 

pasākums  

“Ballīte Villekulas 

villā” 

4.–5. klašu 

skolēni 

12.11.-22.11. 

Ar pieteikšanos! 

Rīta stundas laikā bērni varēs tuvāk iepazīt 

Ziemeļvalstu grāmatu varoņus – Pepiju 

Garzeķi, Karlsonu, Muri, Vulfu un daudzus 

citus. Pasākuma dalībnieki iesaistīsies 

grāmatu fragmentu skaļā lasīšanā un 

piedalīsies jautrā svētku svinēšanā 

Ziemeļvalstu stilā.  

Pārdaugavas bibliotēka 

Komunālā iela 2 

Tālr.: 654 23339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv  

Krēslas stunda 

“Ziemeļvalstu gardie 

svētki” 

Vidēja skolas 

vecuma bērni 

14.11 

plkst. 15.00 

Ar pieteikšanos! 

Pārdaugavas bibliotēka aicina apmeklēt 

Ziemeļvalstu literatūrās dienām veltītu krēslas 

stundu. Dalībniekus gaida literāru fragmentu 

lasījumi, aizraujoša viktorīna Ziemeļvalstu 

svētku tradīciju izzināšanai un vārdu spēles 

zviedru valodā. 
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