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Projekta partneri 
Bibliotēkas – tās sen jau vairs nav vietas, uz kurām cilvēki dodas tikai pēc grāmatām.  

Tās ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, vietu, kur iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iespaidus.  

Tās ir socializēšanās un informācijas apmaiņas vietas ar pievienoto vērtību. 

 



Pašapkalpošanās  

bibliotēkas dažādām 

paaudzēm 

Get a modern 

PowerPoint  

Presentation that 

is beautifully 

designed.  Pielietojot informatīvo tehnoloģiju risinājumus, 

modernizēt bibliotekāro pakalpojumu daudzveidību 

un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinot 

lietotāju skaita palielināšanos, paaudžu sadarbību un 

speciālistu zināšanu pilnveidi. 

Vienotais mērķis 



Pašapkalpošanās bibliotēkas  
dažādām paaudzēm 

2017 2018 2019 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 

• Pašapkalpošanās sistēmas 

ieviešana 

• Interaktīvā spēle 

• Galda spēles 

Šauļu pilsētas pašvaldības 

publiskā bibliotēka 

• Interaktīvā spēle 

• Aprīkojuma iegāde (datori, 3D 

printeris, Xbox, smilšu un krāsu 

galdi) 

• Svešvalodu mācību klase un 

programmatūra 

Brīvprātīgie bibliotēkā 

Pasākumi ģimenēm 

Vadlīniju izstrāde 

Liepājas Centrālā zinātniskā 

bibliotēka 

• Pašapkalpošanās sistēmas 

ieviešana 

• Galda spēles 



Izaicinājumi 

01 
Augsts un arvien pieaugošs apmeklētāju skaits rada vajadzību 

uzlabot bibliotēku efektivitāti un kapacitāti, lai varētu kvalitatīvi 

apkalpot katru klientu atbilstoši tā individuālajām vēlmēm. 

Apmeklētāju skaita pieaugums 

02 Kā iepazīstināt ar jaunām tehnoloģijām gados vecākus 

apmeklētājus, kas bieži vien baidās no moderno tehnoloģiju 

risinājumiem? 
 

Vecākas paaudzes apmeklētāji 

Kā alternatīvu nelietderīgam laika patēriņam ar bezjēdzīgām 

spēlēm, palielināt bērnu interesi par personīgo attīstību izmantojot 

interaktīvus rīkus ar izglītojošiem spēļu elementiem. 

Bērni un jaunieši bibliotēkā 
03 

Ceļš pretī mērķiem nes līdzi dažādus izaicinājumus 
un grūtības… 



No mērķa līdz izaugsmei 

Pašapkalpošanās  

bibliotēkas 

dažādām 

paaudzēm 



1 

Pašapkalpošanās 

sistēmas ieviešana 

Pašapkalpošanās 

sistēmas ieviešana 

Iegādāties divi pašapkalpošanās automāti, 

drošības vārti, interaktīvais stends un 

grāmatu nodošanas kaste.  

Ieviešot jaunās tehnoloģijas plānots 

uzlabot Jelgavas publisko bibliotēku 

pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. 

Mūsdienīgi aprīkota bibliotēka radīs laika 

un finanšu resursu ietaupījumu un ērtāku 

bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu 

mūsu apmeklētājiem. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas bērnu bibliotēkā «Zinītis» 



Interaktīvā spēle 

dabaszinātnēs 
Interaktīvs dabaszinātņu 

stends sniedz iespēju 

izmēģināt četras ar 

dabaszinātņu jomu saistītas 

spēles – tās veltītas 

pasaulslaveniem zinātniekiem 

Īzaks  Ņūtons 

2 

Galileo Galilejs 

Arhimēds 

Marija Sklodovska-Kirī 
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Atklāj sevī zinātnieku! 

• Kopā ar Īzaku Ņūtonu bērni var izzināt trīs Ņūtona likumus fizikā 

• Kopā ar Galileo Galileju bērni var izzināt kā krīt ķermeņi 

• Kopā ar Arhimēdu bērni var izzināt Arhimēda spēku jeb cēlējspēku 

• Kopā ar Mariju Sklodovsku-Kirī bērni var izzināt rentgena darbības principus 
 

Spēlē! Izzini! Izklaidējies! 

Īzaks Ņūtons Galileo Galilejs Arhimēds 
Marija 

Sklodovska-Kirī 



Brauciena mērķis bija gūt pieredzi 

bibliotēku darbā ar svešvalodu 

apmācības sistēmu, kurai līdzvērtīgu 

projekta ietvaros plānots ieviest arī 

Šauļu bibliotēkā. 

Telšu Karolīnas Praniauskaites 

reģionālā publiskā bibliotēka  
(Telsiai Karolina Praniauskaite regional public library)  

PĒC 

PIEREDZAS UZ 

ĀRVALSTĪM! 



Brauciena mērķis bija gūt pieredzi 

bibliotēku darbā ar jaunākajām 

tehnoloģijām, neierastu bibliotēkas 

pakalpojumu attīstībai, daudzpusīgu 

aktivitāšu īstenošanai. 

Somijas bibliotēkas 
Rikhardinkatu Library 

Maunula Library 

Tapanila Library 

Iso Omena Library 

Suomenlinna Library 

Helsinki University Library 
 

PĒC 

PIEREDZAS UZ 

ĀRVALSTĪM! 



Brauciena mērķis bija gūt pieredzi 

bibliotēku darbā strādājot ar dažādām 

mērķauditorijām, organizējot un 

īstenojot daudzpusīgas aktivitātes. 

Francijas bibliotēkas 
Rueil-Malmaison Mediatēka 

Francijas Nacionālā bibliotēka 
 

PĒC 

PIEREDZAS UZ 

ĀRVALSTĪM! 
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Ģimeņu sacensību ideja tapusi 

projekta ietvaros, lai veicinātu 

paaudžu sadarbību, rosinātu 

bērnus, vecākus un vecvecākus 

līdzdarboties un apgūt jaunas 

zināšanas, mācoties vienam no 

otra. 

Ģimeņu 

sacensības  

BIBLIOMĀNI 



Ko par to saka mūsu apmeklētāji? 

Svarīgākais bija piedalīties, un apliecināt sevi 

kā komandu. Uzdevumi bija ļoti interesanti. 

Pirmklasnieks gan mazliet sūdzējās, ka 

viņam nav ko darīt, taču vecāki iekrita lielā 

azartā. Pēc uzdevumu izpildes sapratām, ka 

ir mazliet jāatkārto latviešu alfabēts.     

Zenfu ģimene  

Šis bija foršs ģimenes saliedēšanas 

pasākums, reizē arī izglītojošs, jo 

uzzinājām arī jaunas lietas. Piemēram, 

to, ka tukšu eļļas pudeli nedrīkst mest 

šķiroto atkritumu konteinerā pie 

plastmasas. 

Pootu ģimene  

Mēs pārējie pavilkāmies. Lielākais ieguvums no 

šī visa – pavadījām laiku kopā, koncentrējoties 

uz vienu lietu, kas šodienas steidzīgajā laikā 

izdodas ļoti reti. Mums katrā uzdevumā bija kāds 

atbildīgais – Danielam padodas darbs ar 

datubāzēm un viņš letonika.lv sameklēja atbildes 

uz jautājumiem, Rafaels labi orientējās 

bibliotēkas grāmatu plauktos, Gabriels jau mājās 

bija patrenējies grāmatu torņa būvniecībā, 

pieļaujot, ka tāds uzdevums būs. 

Medņu ģimene  



No mērķa līdz izaugsmei 

Dodies, cik tālu spēj 
saredzēt; kad nonāksi 
galā, tu spēsi redzēt 

tālāk… 

                     /Tomass Kārlails/ 

 



Paldies par uzmanību! 

Klinta Kalnēja 

projektu vadītāja 

Jelgavas pilsētas bibliotēka 

Tālr. 63046488  

klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv 


