
 

Pasākumi bērnu un jauniešu vasaras nometņu grupām Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Daudzveidīgā kukaiņu 

pasaule 
Tiešsaistē No 15.06. 

Cik labi tu pazīsti mazās rāpojošās radības? Vai droši zini, kurš 

kukainis ražo medu? Vai zināji, ka arī odi apputeksnē augus un 

ka mājās dzīvojošos zirnekļus, ko pēkšņi esi pamanījis, nedrīkst 

laist ārā? 

Ja kāds no faktiem šķiet interesants vai nedzirdēts, tiešsaistes 

pasākumā “Daudzveidīgā kukaiņu pasaule” būs iespēja uzzināt 

daudz ko jaunu un noderīgu par sīkajām radībiņām. 

Ar pieteikšanos: 

654 26065 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

galvenā bibliotekāre  

Liene Vasiļjeva 

liene.vasiljeva@lcb.lv 

 Ekskursija pa vēsturisko 

Andreja Pumpura skvēru 

Klātienē, A. 

Pumpura skvērā 
No 15.06. 

Dosimies pastaigā pa Andreja Pumpura skvēru, lai iepazītos ar 

skvēra vēsturi, nozīmīgiem arhitektūras objektiem, ar skvēru 

saistītiem ievērojamiem notikumiem un personām. Uzzināsim, 

kāda ir kultūrvēsturisko objektu loma mūsdienu pilsētas vidē un 

kāpēc tos jāatjauno un jācenšas saglabāt nākamajām paaudzēm. 

Ar pieteikšanos: 

654 26422 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

Nozaru literatūras sektora vadītāja 

Olga Beilina 

olga.beilina@lcb.lv 

Never too old for Disney! Tiešsaistē 

14.-30.06. 

un 

09.-31.08. 

Kino sajūtas tiešsaistē. Pasākuma dalībnieki uzzinās vairāk par 

Disneja animācijas tēvu, piedalīsies Disneja īsfilmu 

demonstrācijā un interaktīvos uzdevumos par Disneja varoņiem, 

gūstot iespēju paplašināt savu vārdu krājumu angļu valodā. 

Ar pieteikšanos: 

654 22483 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv 
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Neticami, bet fakts! Tiešsaistē No 15.06. 

Vai zināji, ka vāveres mēdz aizmirst, kur paslēpušas ēdamo? Vai 

zināji, ka uz Mēness notiek zemestrīces? Vai zināji, ka cilvēks 

mirkšķina acis apmēram 5 reizes minūtē? Nē?  

Tiešsaistes pasākumā “Neticami, bet fakts!” būs iespēja uzzināt 

aizraujošus faktus par dzīvniekiem, dabu un cilvēkiem!  

Piedalies! Iepazīsti! Izmēģini!  

Ar pieteikšanos: 

654 38173 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre 

Karīna Koļcova 

karina.kolcova@lcb.lv 

Dabas pētnieki mēs esam, 

spēku un gudrību sevī 

nesam! 

Klātienē, 

Skulptūru dārzā, 

vai tiešsaistē 

No 15.06. 

Klātienē: Skulptūru dārzā tiks izvietotas piecas pasākuma 

stacijas – “Saredzi!”, “Sadzirdi!”, “Izdomā!”, “Satausti!”, 

“Sajūti!” Katrai no 1-2 komandām tiks piešķirta orientēšanās 

karte, kurā būs atzīmēti kontrolpunkti ar aktivitātes 

nosaukumiem. Līdzi katrai grupai dosies bibliotekārs un 

koordinēs aktivitāšu norisi. Piedaloties šajā pasākumā, 

klātesošie izzinās jau zināmo un atklās vēl nezināmo. 

 

Tiešsaistē: Dodoties virtuālā izzinošā pastaigā pa Latvijas 

mežiem un pļavām, bērni tiks iesaistīti sarunā par dabas 

daudzveidību un aizsardzību. Pasākuma gaitā tiks sniegts ieskats 

par putnu, kukaiņu, pļavas un meža dzīvnieku dzīvi dabā un koku 

sugu daudzveidību Latvijā. Ekoloģiskā stāsta gaitā tiks piedāvāts 

rast atbildes uz jautājumiem “Vai koki prot runāt?”, “Kas dzīvo 

tumsā?” “Kam pieder mežs?” Kopīgi tiks meklētas atbildes un 

veidots atslēgvārds viktorīnai “Esi dabas draugs!” 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” 

bibliotekāre 

Žanna Korobkina 

zanna.korobkina@lcb.lv 
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Aizraujošo noslēpumu 

labirints 
Tiešsaistē No 15.06. 

Pasākuma laikā dosimies noslēpumu džungļos, lai iepazītu 

aizraujošus faktus un stāstus par mūsu spārnotajiem draugiem. 

Dalībnieki atbildēs uz viktorīnas jautājumiem par putnu 

izcelšanos, spēju lidot, olām un uzzinās, kādi putni mīt mums 

apkārt. 

Ar pieteikšanos: 

654 30660 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv  

Mūsu vaļa un planēta zaļa Tiešsaistē No 15.06. 

Tematiskā nodarbība paredzēta videi draudzīgu ieradumu jeb 

knifiņu veicināšanai ikdienā. Dalībniekiem būs iespēja “doties” 

prom no datoriem un piedalīties jautrā kustību viktorīnā, kā arī 

gūt iedvesmas lādiņu ekoloģiskam dzīvesveidam radošā 

uzdevumā. 

Ar pieteikšanos: 

654 55648 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Egija Gribuste 

egija.gribuste@lcb.lv 

Ko darīt, kad nav ko 

darīt? 
Tiešsaistē No 15.06. 

Ja vasarā kļūst garlaicīgi, ir daudz garlaicības aizdzīšanas 

paņēmienu. Var lasīt grāmatu, zīmēt, minēt krustvārdu mīklas. 

Bet var arī kopā ar mums uzspēlēt skaitļu spēli, iemācīties ziloņu 

valodu, uzrakstīt dzejoli, paceļot apkārt pasaulei vai minēt prāta 

mīklas. Tevi gaida dažādi radoši, atraktīvi un izzinoši uzdevumi. 

Pavadīsim vasaru kopā interesanti un jautri! 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv  
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Ķepainie un astainie rullē! Tiešsaistē No 15.06. 

Visiem, kas mīl suņus un kaķus! Piedāvājam apmeklēt tiešsaistes 
tematisku pasākumu "Ķepainie un astainie rullē!" un uzzināt 
daudz interesanta par mājas mīluļiem, kas nebeidz mūs 
pārsteigt. Iedomājies! Suņi un kaķi tika iekļauti Ginesa rekordu 
grāmatā, viņiem par godu uzstādīti pieminekļi, uzņemtas filmas 
un sarakstītas grāmatas, viņi pat spēj ārstēt un palīdzēt nelaimē 
nonākušiem cilvēkiem. Aicinām iepazīt kaķu un suņu 
brīnumaino pasauli, radoši darboties un rīkoties mūsu mazāko 
brāļu labā! 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 
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