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Preiļu novads 

 

Saunas pagasta Saunas bibliotēkā  

No 10.-16.novembrim literatūras izstāde "Troļļi ziemeļos" 

12.novembrī rīta stunda sākumskolas bērniem - grāmatas "Briesmonīšu 

tracis'' fragmentu lasījumi 

 

Pelēču pagasta Pelēču bibliotēkā 

tematiskā izstāde ” Troļļi  no Ziemeļiem pasakās un grāmatās” 

13.novembrī plkst. 10.oo pasākums Pelēču pamatskolas pirmsskolas 

grupiņai „Kas un kāds ir trollis? " 

12.novembrī plkst.16.oo radošā darbnīca „Izveido savu trollīti”  

 

Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēkā 

13.novembrī plkst.15.oo pasākums pieaugušajiem krēslas stundā 

 “ Tici vai netici brīnumam? " 

 

Saunas pagasta Smelteru bibliotēkā - Lasīšanas diena  

10.novembrī rīta stundā lasījums "Briesmonīšu tracis" 

 Krēslas stundā lasījums pieaugušajiem 

 

Aizkalnes pagasta bibliotēkā 

13.novembrī plkst.16.oo  krēslas stundā lasījums no Stēfana Spjuta 

grāmatas,,Stallo". Stāstu vakars ,,Troļļi atnāks tumsā ”: stāsts par troļļiem 

skandināvu mitoloģijā, video par troļļu mītnes zemēm - Ziemeļvalstīm 

 

 



Aglonas novads 

 

Aglonas novada CB 

11.novembrī Rītausmas stundā  pasākums vidējā skolas vecuma bērniem 

„Troļļi ziemeļos” – T. Jansones grāmatas „Tētis un jūra” fragmentu 

lasījums , trollīšu tēla rašanās noslēpums 

14.novembrī pašiem mazākajiem priekšlasījums no „Briesmonīšu 

trača”un radošā darbnīca - no Trollīšu mīklas veidota Muminu ģimene 

14. novembrī Krēslas stundā priekšlasījumi no Ziemeļvalstu autoru 

darbiem, ziemeļnieciska mūzika un radošā darbnīca ” Ziemeļu raksti” 

10. – 16.novembrim izstādes  

„Ziemeļvalstu aukstuma vilinājums” 

„Dīvainie pasaku tēli Ziemeļvalstu autoru darbos” 

 

Kastuļinas pagasta bibliotēkā 

10.novembrī plkst.8.45 rīta stunda sākumskolas skolēniem : grāmatas 

”Briesmonīšu tracis” fragmentu lasīšana un apspriešana 

12.-21.novembrim zīmējumu izstāde „Troļļu modes - 2014” ; grāmatu 

izstāde  ” Ziemeļvalstu rakstnieki- bērniem” 

 

Grāveru pagasta bibliotēkā 

10. – 16.novembrim izstāde “Ziemeļvalstu autoru darbi, tradīcijas” 

14.novembrī plkst.12.oo Grāveru pamatskolā rīta stunda 1.- 3. 

klašu skolēniem “ Ziemeļzemju briesmonīši ”  

 

Riebiņu novads 

Riebiņu novada CB 

12. novembrī  plkst. 12.oo Rītausmas stundā pasākums “Ceļojam ar 

Muminu ģimeni” 5. klases skolēniem 

13. novembrī  plkst.11.oo “Troļļi nāk” – pasākums PII “Sprīdītis” 

sagatavošanas grupai  

14. novembrī plkst. 17.oo Krēslas stundā pasākums pieaugušajiem “Skats 

uz ziemeļiem”  

No 08.11 – izstāde “Vēja elpas pieskāriens” 



Literatūras izstādes Bērnu nodaļā : 

No 07.11 – “ Ziemeļvalstu rakstnieki bērniem ” 

No 08.11 – “ Ziemeļu valdzinājums ” 

 

Silajāņu bibliotēkā 

15. novembrī plkst. 9.oo  rīta stunda mazajiem „Briesmonīšu tracis”. 

Iepazīšanās ar troļļiem. 

 

Stabulnieku bibliotēkā  

12.novembrī pasākums sākumskolas bērniem “ Iepazīsti troļļus ” 

 
 
Gailīšu bibliotēkā  
no  10.-16. novembrim izstāde bērniem “Troļļu zemes pasakas un stāsti” 

 

Kotļerovas bibliotēkā  

no 10.-16.novembrim literatūras izstāde bērniem  ,, Ziemeļvalstu 

rakstnieki bērniem '' 

 

Galēnu bibliotēkā 

no 10. - 16.novembrim Ziemeļvalstu autoru darbu izstāde 

10.novembrī rīta stunda Galēnu pamatskolā ar 5.klases audzēkņiem  

 

Kastīres bibliotēkā 

11.novembrī  izstāde ,,Ziemeļvalstu rakstnieki bērniem” 

12.novembrī plkst.17.oo vakara stunda kopā ar trollīša Mumina  Ģimeni 

Lasījumi no Tūves Jansones grāmatas ,,Komēta  nāk!” 

13.novembrī plkst.15.oo  viktorīna ,,Ieskats Ziemeļvalstīs” 

15.novembrī plkst.12.oo radošā darbnīca ,,Troļļi bērnu un vecmāmiņu 

zīmējumos” 

 

 



 Vārkavas novads 

 

Upmalas  un Vārkavas vidusskolas bibliotēka 

11. novembrī plkst. 13.oo Vārkavas vidusskolas bibliotēkā pasākums 

sākumskolas skolēniem "Troļļu daudzveidīgā un dīvainā pasaule" 

 

Rožkalnu bibliotēkā 

11. novembrī fragmentu lasīšana no  Siselas  Bēe grāmatām par troļļiem  

ar Rimicānu PII grupiņas “Sprīdītis” audzēkņiem  

13.novembrī Rimicānu PII grupiņas “Zīļuks” audzēkņu iepazīstināšana ar  

Siselas  Bēe grāmatām par troļļiem   

10.-16. novembrim  izstāde „Kas  ir  trollis .” 

 

Vārkavas pagasta bibliotēka 

6.un 7.novembrī notika rīta stundas lasījums 1.-2.klasei - "Briesmonīšu 

tracis ", trollīšu veidošana un darbiņu izstāde 

3.-5.klašu skolēniem - Muminu ģimenes ceļojuma atveidošana 

zīmējumā, darbiņu izstāde (T. Jānsone “Tētis un jūra” ) 

8.-9.klašu skolēniem lasījums no Henrika Ibsena darba “Pērs Gints” 

(sestā aina troļļu galmā); diskusija par Ziemeļvalstu un  latviešu 

mitoloģiju 


