
 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa “Nākotne Ziemeļos” 

14.11.-20.11. 

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 76345 

e-pasts: 

tatjana.hodokova@lcb.lv 

Rīta stunda 

“Ūdens atmiņa” 

Pamatskolas 

skolēni 

15.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma ietvaros tiks lasīts rakstnieces 

Emmijas Iterantas grāmatas “Ūdens atmiņa” 

fragments, norisināsies pārrunas par 

globālām klimata pārmaiņām un ekoloģijas 

problēmu varbūtību nākotnē. Dalībnieki 

atraktīvā veidā iepazīs mainīgo, 

aizsargājamo un dziedinošo ūdens pasauli.  

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 65421750 

e-pasts: anna.pakere@lcb.lv 

Rīta stunda 

“Ķeram laiku aiz astes!” 

1.,2. klases 

skolēni  

12., 15., 16.11.  

Ar pieteikšanos! 

Rīta stundas lasījumos tiks izmantoti 

fragmenti no Stīana Hola stāsta “Gārmena 

vasara”.  Lasot mēs iepazīsim Gārmena 

jauko ģimeni un viņa trīs tantes, uzveiksim 

kopā bailes no nezināmā, “ķersim” 

visjaukākos mirkļus un centīsimies tos 

paildzināt, protams, arī sapņosim par 

nākotni.  

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 65430311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

 

Rīta stunda 

“Reiz satikās Emīls un 

Gārmans” 

1.-4. klašu 

skolēni 

15.-24.11. 

Ar pieteikšanos! 

Skolēniem būs iespēja gan piedalīties Emīla 

piedzīvojumos, gan iedziļināties Gārmana 

pārdzīvojumos. Kopīgā lasīšana apvienos 

grāmatu varoņus un ļaus bērniem tuvāk 

iepazīt Ziemeļvalstu literatūru.  

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: tatjana.zahare@lcb.lv 

Krēslas stunda  

“Kad es izaugšu liels…” 

sākumskolas 

skolēni 

19.11. 

Ar pieteikšanos! 

Krēslas stundas laikā tiks lasīts Stīana Hola 

grāmatas “Gārmana vasara” fragments. 

Skolēni runās par pieaugšanu, emocijām un 

sapņiem.  
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Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Datums Īss pasākuma apraksts 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Rītausmas stunda  

“Gudru ņēmu padomiņu” 
1.-2. kl. skolēni 

19. 11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Rītausmas stundas ietvaros tiks lasīti 

fragmenti no norvēģu rakstnieka Stīana 

Hola grāmatas “Gārmana vasara”. 

Pasākuma dalībnieki pārrunās izlasīto un 

ieskatīsies nākotnes sapņos un vīzijās. 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 65455648 

e-pasts: 

kristina.komarova@lcb.lv 

Rīta stunda  

“Gārman, nebaidies!” 

pirmsskolas 

vecuma bērni 

15.11. 

Ar pieteikšanos! 

Bērni iepazīsies ar Ziemeļvalstu literatūru, 

lasot Stīana Hola darbu “Gārmana vasara”, 

apskatīs ilustrācijas, pārrunās izlasīto, 

spriedīs par nākotni un bailēm. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv 

Rīta stunda  

“Mana fantāzijas pasaule” 

 

3.-4. klases 

skolēni 

 

15.-19.11. 

Ar pieteikšanos! 

Pasākuma laikā skolēniem tiks piedāvāta 

stāsta “Gārmana vasara” lasīšana, pārrunas 

par tēmu “Bailes – fantāzija vai īstenība?”, 

kā arī informācija par baiļu aizbaidīšanas 

paņēmieniem. 

Krēslas stunda  

“Dvēseles pūra lāde” 

Jaunieši un 

pieaugušie 

19.11. 

Ar pieteikšanos! 

 

Uz pasākumu tiek aicināti jaunieši un 

pieaugušie, lai sveču gaismā apspriestu 

paaudžu attiecības pagātnē, mūsdienās un 

nākotnē, kā arī piedalītos Ziemeļvalstu 

autoru grāmatu fragmentu lasījumos. 

Pasākuma laikā klātesošiem tiks piedāvāta 

iespēja aplūkot un izvēlēties grāmatas par 

saskarsmi, attiecībām, brīvā laika 

pavadīšanu lasīšanai mājās. 
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