
  

 
ZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻA 2014 

“Troļļi ziemeļos” 
 

2014. gada 10.-16. novembris 
 

LATGALES CENTRĀLA BIBLIOTĒKA UN FILIĀLES 
 

PROGRAMMA 

 

  

Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķauditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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10.00 Mumini un 

mamma Tūve 

Piekrastes 

bibliotēka 

Pirmsskolas 

vecuma bērni  

Literāras stundas laikā bērniem 
būs iespēja iepazīties ar Tūves 

Jānsones daiļradi, piedalīties 

pasakas “Mumins un sniegs” 

lasīšanā skaļi, kā arī apskatīt šīs 

autores grāmatu izstādi.  

Ar pieteikšanos 

Anna Oleiņikova 

t.: 65430311 

anna.oleinikova@lcb.lv  

 

 

 

10:30 Kas notiek 

ziemeļos? 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

Bērniem būs iespēja atraktīvā 

veidā iepazīt ziemeļvalstu 

autorus un viņu daiļdarbus, kā 

arī to galvenos varoņus – troļļus. 

Ar pietiekšanos: 

Marina Baranovska 

t.: 65423339 

marina.baranovska@lcb.lv 

13:35 Ziemeļu iemītnieki 

– troļļi 

Pārdaugavas 

bibliotēka 

1.-4. klašu skolēni Bērniem būs iespēja uzzināt par 

ziemeļvalstu iemītniekiem – 

troļļiem, kā arī iepazīties ar 

ziemeļvalstu bērnu autoriem. 

Ar pietiekšanos: 

Marina Baranovska 

t.: 65423339 

marina.baranovska@lcb.lv 
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Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķauditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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10.00 Mumini un 

mamma Tūve 

Piekrastes 

bibliotēka 

Pirmsskolas 

vecuma bērni  

Literāras stundas laikā bērniem 

būs iespēja iepazīties ar Tūves 

Jānsones daiļradi, piedalīties 

pasakas “Mumins un sniegs” 

lasīšanā skaļi, kā arī apskatīt šīs 

autores grāmatu izstādi.  

Ar pieteikšanos 

Anna Oleiņikova 

t.: 65430311 

anna.oleinikova@lcb.lv  

 

 

 

10.00 Trollēnu Pajas un 

Pajko piedzīvojumi 

ziemīgajā mežā 

Bērnu bibliotēka 

„Zīlīte” 

Sākumskolas 

vecuma bērni 

Rīta stundas laikā pasākuma 

dalībnieki sveču gaismā 

klausīsies Siselas Bēes un Petera 

Madsena grāmatas “Pēdas 

sniegā” fragmentu lasījumus, 

papildinās zināšanas par troļļiem 

un to noslēpumaino, mītisko 

pasauli. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Pakere 

t.: 65426422 

anna.pakere@lcb.lv 

12.30 Troļļu pēdas 

bibliotēkā 

Ceriņu bibliotēka 3.-4. klašu skolēni Piedzīvojumu stundā skolēni 

iepazīsies ar dāņu autoru Siselas 

Bēes un Petera Madsena 

grāmatu varoņiem – troļļiem, 

kopā ar bibliotekāri klejos pa 

troļļu mežu, meklējot pasakaino 

būtņu pēdas un risinot literāras 

mīklas un āķīgus uzdevumus. 

Ar pietiekšanos: 

Tatjana Zahare 

t.: 65430660 

tatjana.zahare@lcb.lv  

 

 

 

 

13.00 Troļļi Ziemeļos LCB Periodikas 

lasītava 

 

5. klašu skolēni Interaktīvā pasākuma – radošās 

darbnīcas laikā skolēni 

iepazīsies ar Skandināvijas 

valstu galvenajiem 

mitoloģiskajiem tēliem – 

troļļiem. Būs iespēja izmēģināt 

roku troļļu veidošanā. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Butāne 

t.: 65426422 

anna.butane@lcb.lv 
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Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķauditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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9.00 Trollēnu Pajas un 

Pajko piedzīvojumi 

ziemīgajā mežā 

Bērnu bibliotēka 

„Zīlīte” 

Sākumskolas 

vecuma bērni 

Rīta stundas laikā pasākuma 

dalībnieki sveču gaismā 

klausīsies Siselas Bēes un Petera 

Madsena grāmatas “Pēdas 

sniegā” fragmentu lasījumus, 

papildinās zināšanas par troļļiem 

un to noslēpumaino, mītisko 

pasauli. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Pakere 

t.: 65426422 

anna.pakere@lcb.lv 

9.30 Troļļi dziļi mežā Bērnu bibliotēka 

„Zīlīte” 

Sākumskolas 

vecuma bērni 

Radošās darbnīcas laikā 

pasākuma dalībnieki veidos 

troļļu skulptūras, kuras tiks 

izstādītas kopīgā izstādē. Izstādi 

varēs apskatīt ikviens 

bibliotēkas apmeklētājs. 

Ar pieteikšanos: 

Anna Pakere 

t.: 65426422 

anna.pakere@lcb.lv 

10.00 Mumini un 

mamma Tūve 

Piekrastes 

bibliotēka 

Pirmsskolas 

vecuma bērni  

Literāras stundas laikā bērniem 

būs iespēja iepazīties ar Tūves 

Jānsones daiļradi, piedalīties 

pasakas “Mumins un sniegs” 

lasīšanā skaļi kā arī apskatīt šīs 

autores grāmatu izstādi.  

Ar pieteikšanos 

Anna Oleiņikova 

t.: 65430311 

anna.oleinikova@lcb.lv  

 

 

 

10.00 -

12.00 
Labākie draugi – 

troļļi 

Jaunbūves 

bibliotēka 

3.-4. klašu skolēni Rīta stundā skolēni varēs 

iepazīties un paspēlēties ar 

Rubsu un Stubsu, Pajko un 

Rollu, kā arī ar daudziem citiem 

troļļiem, kas mīt Jaunbūves 

bibliotēkā. 

Ar pietiekšanos: 

Natālija Leikuma 

t.: 65438173 

natalija.leikuma@lcb.lv 
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Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Pasākuma vieta 

Kam? 
Mērķauditorija 

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 
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10.00 Mumini un 

mamma Tūve 

Piekrastes 

bibliotēka 

Pirmsskolas 

vecuma bērni  

Literāras stundas laikā bērniem 
būs iespēja iepazīties ar Tūves 

Jānsones daiļradi, piedalīties 

pasakas “Mumins un sniegs” 

lasīšanā skaļi, kā arī apskatīt šīs 

autores grāmatu izstādi.  

 

Ar pieteikšanos 

Anna Oleiņikova 

t.: 65430311 

anna.oleinikova@lcb.lv  
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Plkst. 

13.00 
Troļļi Ziemeļos LCB filiāle 

Gaismas 

bibliotēka 

5.-9. klašu skolēni  

 

Tematiska pēcpusdiena veltīta 

rakstnieces Tūves Jānsones 100 

gadu jubilejai. Pasākuma 

noslēgumā – radošā darbnīca. 

Ar pietiekšanos: 

Inta Jurkjāne 

t.: 65455648 

inta.jurkjane@lcb.lv  
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