
 

 

 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Preiļu reģiona bibliotēkās 

“ Draudzība Ziemeļos  ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē 

Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - 

Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. 

Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 19. reizi, Latvijā - 18. reizi. 

Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras 

iepazīšana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstīšana, 

literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.  

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu 

bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas 

sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.  

 
Preiļu GB Bērnu literatūras nodaļa  
 

11. novembrī plkst. 9.00 PII “Pasaciņa “ pašiem mazākajiem lasītājiem 

notiks Rīta stunda – lasījums no M.Kunnasa grāmatas“12 dāvanas 

Ziemassvētku vecītim”, bet Preiļu 1. pamatskolā plkst. 9.00 notiks 

M.S.Šelnesas grāmatas “Raksti smiltīs” lasījums jauniešiem  

12.novembrī plkst. 9.00 viesu mājā “Pie Pliča” lasīsim Marijas Parras 

grāmatu “Vafeļu sirds”  

12. novembrī plkst. 13.30 Preiļu 1. pamatskolā notiks M.S.Šelnesas 

grāmatas “Raksti smiltīs” lasījums pusaudžiem.  

 

Preiļu novada Pelēču pagasta Pelēču bibliotēka 

9.novembrī plkst.10.00  Rīta stunda Pelēču pamatskolas pirmsskolas 

grupas bērniem. Lasījumi no grāmatām un radoša darbošanās. 

 

Preiļu novada Saunas pagasta Smelteru bibliotēka 

9. novembrī Krēslas stundas lasījums "Islandiešu sāgas". 

 

Preiļu novada Saunas pagasta Saunas bibliotēka12.novembrī  Rīta 

stunda Priekuļu pirmsskolas un sākumskolas bērniem kopā ar Brālīti un 

Karlsonu, kas dzīvo uz jumta.  

 

Preiļu novada Aizkalnes bibliotēka 

12.novembrī plkst. 16.30  pasākums pieaugušajiem Krēslas stundā 

“Draudzība Ziemeļos”. 

Tiks lasīti fragmenti no islandiešu sāgas “Par Egila un Arinbjorna 

draudzību”,  rādīts videosižets par kontrastu zemi Islandi. Turpinājumā 

iepazīšanās ar izstādi “Draudzība vēstulēs” un  atskats vēsturē, kā  

“daudzu tautību bērni” kļuva par draugiem, sūtot vēstules pa pastu. 

 

 



Aglonas novada centrālā bibliotēka 

9.- 15. Novembrim 

Literatūras izstāde “Draugos ar ziemeļiem – iepazīsim Ziemeļvalstu 

literatūru un kultūru!” 

12. novembrī plkst. 10.30 Rīta stunda 1. – 4. klasei.  

Lasījumi no Marijas Parras grāmatas “Vafeļu sirds”. Cepumu  - sirsniņu 

dekorēšana. 

12. novembrī plkst. 16.00 Stāstu laiks Krēslas stundā.   

Lasījumi no islandiešu sāgām, tikšanās ar pirts skolotāju Anitu Reščenko. 

Viņa dalīsies ar savām zināšanām par augiem, par pirts tradīcijām 

Ziemeļvalstīs. 

13. novembrī plkst. 14.00  5. – 7. kl. Lasījumi no Marjunas S. Šelnesas 

grāmatas “Raksti smiltīs”.  

Kartīšu spēle “Draudzība”. “Draudzības rokassprādzes” pagatavošana. 

 

Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēka 

9. – 15.novembrim  

Izstāde "Karlsons, Pepija un citi ziemeļvalstu grāmatu varoņi" 

13.novembrī plkst.12.00   

Grāveru pamatskolā Rīta stundas lasījums 1.- 5. klases skolēniem - 

Marija Parra "Vafeļu sirds" 

 

Aglonas novada Šķeltovas pagasta bibliotēka 

5.-13. novembrim izstāde   “ Ziemeļvalstu autori - bērniem un 

jauniešiem"  

12.novembrī Rīta stunda. Lasījums jaunākā  skolas vecuma bērniem - 

Marija Parra "Vafeļu sirds" 

 

Aglonas novada Kastuļinas pagasta bibliotēka 

9. novembrī plkst. 13:15  Rīta stunda1.-4.kl. skolēniem M. Parra Vafeļu 

sirds-fragmentu lasīšana un ilustrēšana. 

9.-16. novembrim grāmatu izstādes :  

"Pepija, Emīls , Trollītis Mumins un citi"- Priežmalas pamatskolas 

bibliotēkā 

“Ziemeļvalstu autoru grāmatas mums"- Kastuļinas pagasta bibliotēkā 

 

 

 



Riebiņu novada centrālā bibliotēka 

Izstādes : 

5. novembris  “ Mūsu draugi Ziemeļnieki ” – bērnu nodaļā 

7. novembris “ Draugos ar Islandi ”- pieaugušo nodaļā 

Pasākumi bibliotēkā :  

10.novembrī   plkst.  14.00 “ Erlas pasaule ”  - Rīta stunda Riebiņu 

vidusskolas 7. klases skolēniem. 

11. novembrī  plkst. 11.00 “ Lēnas piedzīvojumi ”  - Rīta stunda PII 

“Sprīdītis” bērniem. 

12.novembrī  plkst. 15.00 “ Zemes sirdspuksti Islandē ”   - Krēslas 

stunda. 

 

Riebiņu novada Kastīres bibliotēka 

9.-15. novembrim izstāde bibliotēkā “ Ziemeļvalstis ” 

13.novembrī Rīta stundas lasījums mazajiem lasītājiem Marija Parra 

"Vafeļu sirds." 

14.novembrī radošā darbnīca ”Draudzība ”(visiem interesentiem). 

 

Riebiņu novada Rušonas bibliotēka 

9.-15. novembrim izstāde bibliotēkā “  Draudzība Ziemeļos “   

13. novembrī plkst. 16.00 Krēslas stundas lasījums un sarunas par 

draudzību. 

  

Riebiņu novada Galēnu bibliotēka 

No 9. – 15. novembrim daiļliteratūras izstāde bibliotēkā : „Iepazīsti 

Ziemeļvalstu literatūru ” 

9. novembrī Rīta stunda Galēnu pamatskolas  9.klasē – lasījumi no 

Marjunas S. Šelnesas „Raksti smiltīs”. 

11. novembrī tikšanās ar Galēnu pamatskolas pirmsskolas  grupu , 

grāmatiņas „Leduslācēns Ille” lasīšana. Apsveikumu gatavošana. 

 

Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēka 

Grāmatu izstāde "Draudzība Ziemeļvalstu bērnu grāmatās" 

11. novembrī  Rīta stunda kopā ar Rimicānu PII grupiņu Sprīdītis, lasījums 

no Astrīdas Lindgrēnes grāmatas " Rūķītis Nilss Karlsons". 

 

 



 Vārkavas novada Vārkavas pagasta bibliotēka 

12. novembrī plkst. 14.00 - Marjuna S.Šelnesa "Raksti smiltīs", diskusija 

par draudzības simboliem, draudzības aproču gatavošana. 

13. novembrī plkst. 13.00 - Rīta stundas lasījumi 1.-5.klasēm M. Parra 

"Vafeļu sirds", draudzīga vafeļu sirsniņu cepšana un dāvināšana draugam 

pie tējas tases. 

 Vārkavas novada Upmalas bibliotēka 

         “ Draudzība skolā ” 

- Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana – stāstām par lielās 

lasīšanu pirmsākumiem, Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas  projektu.  

- Lasām fragmentus no grāmatām: Marija Parra  „Vafeļu sirds”, Dorte 

Roholte „Vasara spoku hotelī”,  Rūse Lāgerkranca „Mana sirsniņa lēkā un 

smejas”. 

- Veidojam pārus un grupās izspēlējam situācijas, kā  īstiem draugiem  

vajadzētu rīkoties dažādos sarežģītos gadījumos skolā.  

- Aplūkojam veidu, kā atvainoties. Zīmējam un veidojam atvainošanās 

kartiņu. 

 

 


