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Projekta LLI-089 «Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam 

Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē»  (Network-DigiHubs)  noslēguma konference 



Projekta vadošais partneris  

Ludzas novada pašvaldība  
 

 

Projekta dalībnieki 

 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka (Latvija) 

Rokišku pašvaldības bibliotēka (Lietuva)  

Jēkabpils galvenā bibliotēka (Latvija) 

 



 
Reģionālās attīstības fonda finansējums  

150 178,64 EUR  

 

 

                                   Ludzas novada pašvaldības  

                                   budžets  50 849,76 EUR 

  

                                    t.sk. 43 222,30 EUR   

                                    ES finansējums 



Projekta mērķis: 

 Radīt labvēlīgus apstākļus Ludzas, Rokišku un 

Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu gimeņu bērnu 

sociālās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi, veicinot 

dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas 

pierobežas reģionā.    



Projekta mērķgrupas: 

 

-projekta pamatgrupa -10 bērni 6.-7.klase 

 

-videopulciņš – dažādu vecumu bērnu 

grupa 

 

- visiem interesentiem - Atklātās stundas 

 

 



Projekta mērķgrupai  – 10 bērni tiek organizēti:  

 

-pasākumi par izglītības un darba iespēju   

meklēšanu Latvijā 

 

- trīs nodarbības ar karjeras konsultantu  

 

 
 

 

 
 
 
  



- ekskursijas uz dažādām 

iestādēm Ludzā, Rēzeknē, 

Kārsavā un Zilupē 
 



- spēļu dienas 
 
 
 
 
 
 



- bibliokvests  



- nometne «Esi aktīvs! Esi pozitīvs!» 



Videonodarbības 

-15 mācību stundas 

- tiks izveidotas 3 filmiņas   
 

 



Atklātās nodarbības /OPEN LESSONS 

 





Līdz projekta darbības termiņa beigām 

ieplānots: 

- 4 ekskursijas uz uzņēmumiem 

- 2 pasākumi «Jautājumi pazīstamiem 

cilvēkiem» 

- vasaras nometne  

- Pasākums «Iepazīšanās ar pilsētas vēsturi» 

- ekskursija pa Ludzas pilsētu un muzeju 

- noslēguma konference Ludzā 

   



Semināri bibliotekāriem: 

 

«Kompetenču uzlabošana darbā ar bērniem 

no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm» (Rokiškis) 

   

«Jaunās tehnoloģijas sociālai integrācijai – 

priekšrocības un riski» (Jēkabpils)  

 

«Kā rīkoties kritiskajās situācijās» (Ludza)  

 





Mācību brauciena laikā apmeklētas: 

 

-trīs Berlīnes bibliotēkas, kuras 

padziļināti strādā ar jauniešiem 

 

-sociālais centrs, kur notiek darbs ar 

bēģļu gimeņu integrāciju Vācijas 

sabiedrībā  





Tehniskais aprīkojums: 

 

10 datorkomplekti 

Portatīvais dators 

2 multifunkcionālās iekārtas 

Fotoaparāts 

 

 

 

 

Videokamera 

Televizors 

Spēļu konsole 

PlayStation (brilles) 

Spēles 

40 konferenču krēsli  
   



Inta Kušnere 

Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 

www.ludzasbiblio.lv 

Tel. 65781191 

E-pasts: biblio@ludzasbiblio.lv 

 

PALDIES PAR UZMANĪBU  

http://www.ludzasbiblio.lv/

