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Projektu finansē 

• Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma 2014.-2020. 

gadam (85%); 

• Pašvaldību līdzfinansējums (15%) 

• Projekta kopējās izmaksas EUR 

389073.60, t.sk. ERAF EUR 328162,54 

 



Projekta partneri 
 

• Utenas A. un M.Mišķinu publiskā 

bibliotēka; 

• Zarasu rajona pašvaldības publiskā 

bibliotēka; 

• Latgales Centrālā bibliotēka; 

• Preiļu novada dome; 

• Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācija 

 



Termiņš, mērķis 

• Termiņš: 01.03.2017 – 30.04.2019 
 

• Mērķis: pielāgot projektā iesaistīto bibliotēku 

esošās prakses un izmantot tās kā bāzi, lai 

izveidotu jaunu sabiedrisko pakalpojumu – 

ģimenes digitālo aktivitāšu centrus, kuros 

ģimenēm un visiem interesentiem būs iespēja 

izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku ar 

jaunākajām tehnoloģijām aprīkotās telpās 

 



Projekta gaitā: 

• notika intensīva pieredzes apmaiņa; 

• iegādāts aprīkojums;  

• izstrādāti centru dizaini un funkcionāli plāni; 

• veikta interaktīva satura risinājumu izstrāde; 

• apmācīts personāls (centru mentori); 

• izstrādāta un publicēta metodoloģija 

darbam ar centrā pieejamam tehnoloģijām 

https://joom.ag/kqua 

https://joom.ag/kqua
https://joom.ag/kqua


Rezultātā  

4 bibliotēkās  

ir atklāti 

Ģimenes 

digitālo 

aktivitāšu 

centri 

 
 

https://bit.ly/2U5ZHaY


«Pasaki man – es aizmirsīšu. 

Māci man – es varbūt atcerēšos. 

Iesaisti mani – es iemācīšos.» 
 

Bendžamins Franklins 









Pirmā mēneša aktivitātes: 

• Vairāk nekā 2100 apmeklējumi (individuāli, 

grupas); 

• 23 interaktīvas ekskursijas  (Daugavpils 

pilsētas un novada skolas, bērnunami-

patversmes, bērnu un jauniešu centri, 

sociālās iestādes); 

• 12 pasākumi Digitālās nedēļas ietvaros 

(DigiCentrā un LCB filiālēs) 

 



Pirmā mēneša aktivitātes: 

Tika organizētas: 

• 19 datoru kursu nodarbības senioriem 

(rindā 78 cilvēki); 

• 4 nodarbības «Ievads 3D modelēšanā» 

(rindā 53 cilvēki); 

• 12 robotikas nodarbības (rindā 57 cilvēki). 

 

 



Ieguvumi 

Sabiedrībai 

• Mācīšanās / jauno 

zināšanu apguve; 

• Saturīga brīva laika 

pavadīšana; 

• Digitālo kompetenču 

attīstība; 

• Aktivitātes ģimenēm; 

• Pakalpojumu pieejamība/ 

visi pakalpojumi ir 

bezmaksas 

Bibliotēkai 

• Pakalpojumu attīstība; 

• Bibliotēka kā digitālo 

kompetenču centrs; 

• Bibliotekārs – tehnoloģiju 

mentors; 

• Jauno lietotāju piesaiste; 

• Tūrisma objektu 

popularizēšana; 

• Pārrobežu sadarbības 

veicināšana 

 



Tuvākie plāni 
• attīstīt un popularizēt mobilo lietotni «Mana 

bibliotēka»; 

• turpināt esošās programmas un aktivitātes;  

• izstrādāt un ieviest jaunās programmas, t.sk. 

«Ģimenes dienas» aktivitāšu plānu; 

• Iesaistīties LCB lasītveicināšanas programmā 

«Skaistā vasara bibliotēkā»; 

• iesaistīties projektos, ar mērķi pilnveidot centra 

tehnisko nodrošinājumu un attīstīt 

pakalpojumus… 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.mobilusgidas.latgales


Paldies par uzmanību! 


