
ERAF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības ERAF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007.-2013.gadam projekta 

“Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām 
informācijas tehnoloģijām un kreatīvām 

aktivitātēm” (Zarasi- Daugavpils) rezultāti



Informācija par projektu

Projekts“Las īšanas veicināšanas idejas caur informācijas tehnoloģij ām un kreatīvām
aktivit ātēm (Zarasi - Daugavpils)

Nr. LLIV-353, īsais nosaukums: „Las īšana-IT-Radīšana”
projekta nosaukums angļu valodā: „Reading promotion ideas through information

technologies and creative activity (Zarasai – Daugavpils)“, „Reading – IT –
Creation“.

Projekts tika sagatavots saskaņā ar izsludināto 4.projektu konkursu Latvijas-Projekts tika sagatavots saskaņā ar izsludināto 4.projektu konkursu Latvijas-
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa

ietvaros 2007.-2013.
Projekts tika atbalstīts pēc II prioritātes –dzīvotspējīgas

vides un ilgtspējīgas kopienas attīstība (Mazo projektu programmas iespējas).
Līdzfinansējums no programmas var sasniegt līdz 85 % no projekta kopējām

attaisnotajām izmaksām



Informācija par projektu

Vadošais partneris:

Zarasu rajona municipālā bibliotēka (Lietuva), www.zarasubiblioteka.lt
(Projekta vadītāja Danutė Karlienė, bibliotēkas vadītāja, tālr.: 37038552279, epasts:

info@zarasubiblioteka.lt).
Projekta partneris:

Latgales Centrālā bibliotēka (Daugavpils, Latvija), www.lcb.lv (Projekta
vadītāja Dzidra Stupāne, bibliotēkas vadītājas vietniece, tālr./fakss 37165476341,

e-pasts: stupane@lcb.lv).
vadītāja Dzidra Stupāne, bibliotēkas vadītājas vietniece, tālr./fakss 37165476341,

e-pasts: stupane@lcb.lv).
Projekta ilgums:

18 mēneši (2012-04-02 – 2013-10-02).

Kopējais budžets: 132 752,51 EUR (93 298,46 LV),

Latgales Centrālās bibliotēkas budžets – 54 755,67 EUR ( 38 482,28 LV).

Projekta mērķauditorija:

Zarasu un Daugavpils bērni un pusaudži (12-17 gadi), bibliotekāri.



Projekta galvenie mērķi
• Popularizēt tradicionālās kultūras vērtības un lasīšanu kā vienu no
pamatprincipiem, lai attīstītu aktīvu un ilgtspējīgu sabiedrību, integrējot jaunas
tehnoloģijas un mākslas formas Zarasu rajona municipālajā bibliotēkā un Latgales
Centrālajā bibliotēkā;

• Attīstīt pārrobežu sadarbību starp bērniem un bibliotēkām
projekta īstenošanas laikā;

• Palielināt bērnu lasīšanas rādītājus Zarasu un Daugavpils bibliotēkās par 4-6%ā ē ī ā ī ā ē ā

un apmeklējuma rādītājus par 6-8%;

• Izveidot draudzīgu vidi un uzlabot materiālo
pamatu bērnu lasīšanai un jaunradei, apvienojot informācijas tehnoloģijas (e-grāmatas,
elektroniskos pakalpojumus) un grupu radošās darbības (fotogrāfiju
un video montāžas radošās darbnīcas, nodarbības teātrī, mācību ekskursijas un
literāri muzikālus pasākumus bērniem un jauniešiem no pārrobežu reģioniem);

• Attīstīt bērnu radošo potenciālu un citas intelektuālās prasmes, kas tiks
sasniegts, uzlabojot bibliotēkas personāla kompetences, veicinot neformālo bērnu
izglītību bibliotēkā; starpkultūru saziņu un pārrobežu sadarbību



Aktivitātes

Tika organizēta lasītveicināšanas akcija „Lasīt ir forši” 

•Akcijas laikā 10 Daugavpils skolās 235 skolēni un pedagogi tika iepazīstināti 
ar projekta aktivitātēm Daugavpilī un Zarasos. Akcijā tika uzrunāti 7, 8., 9. un 
10.-to klašu audzēkņi. Lai noskaidrotu skolēnu lasīšanas un brīvā laika 
pavadīšanas paradumus, tika sagatavotas anketas, ko skolēni akcijas laikā 
aizpildīja. Visi skolēni dāvanā saņēma vērtīgas grāmatas, maisiņus un aizpildīja. Visi skolēni dāvanā saņēma vērtīgas grāmatas, maisiņus un 
pildspalvas, lai tas viņus rosinātu izlasīt šīs grāmatas, gan samainīt tās ar 
draugiem vai vēlāk uzdāvināt skolas bibliotēkai



Lasītveicināšanas akcija 

„Lasīt ir forši”



Lasītveicināšanas akcija 

„Lasīt ir forši”



Starptautiskā radošā nometne

„Ieraudzīji, sadzirdēji, uzzināji”

Foto un video pamati /Zarasos/

30.11.-02.12



Piedalījās 30 Daugavpils jaunieši no Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas, Centra ģimnāzijas un 12.vidusskolas10-tajām 
klasēm triju dienu laikā apguva pirmās iemaņas digitālās 
fotografēšanas un video filmēšanas pamatos, iepazinās ar e-
grāmatām, radoši strādāja un atpūtās.

Starptautiskā radošā nometne

„Ieraudzīji, sadzirdēji, uzzināji”

grāmatām, radoši strādāja un atpūtās.



• Š.g.martā Daugavpilī notika teātra mākslas radošā 
nometne, kurā piedalījās 30 Zarasu un 30 Daugavpils 
bērni. Mērķauditorija tika atlasīta izvērtējot 7.-8.kl. 

Starptautiskā radošā teātra mākslas nometne

„Grāmata. Teātris. Radošums.”

Daugavpilī, 22.03.-24.03.2013

bērni. Mērķauditorija tika atlasīta izvērtējot 7.-8.kl. 
bērnu anketas 



Starptautiskā radošā teātra mākslas nometne

„Grāmata. Teātris. Radošums.”

22.03.-24.03.2013



Starptautiskā radošā teātra mākslas nometne

„Grāmata. Teātris. Radošums.”

22.03.-24.03.2013



Jauni planšetdatori un e-grāmatas



Planšetdatori un e-grāmatas



Jauna bibliotekārā stunda skolēniem 

„E-grāmatu pasaulē”

• Ar mērķi popularizēt jaunās inovatīvās tehnoloģijas bibliotēkas darbā un, 
lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par grāmatām un lasīšanu, Latgales 
Centrālā bibliotēka projekta ietvaros izstrādāja jaunu bibliotekāro stundu 

„E- grāmatu pasaulē” pamatskolas audzēkņiem

• Bibliotekārā stunda tika izstrādāta, lai atraktīvā veidā iepazīstinātu • Bibliotekārā stunda tika izstrādāta, lai atraktīvā veidā iepazīstinātu 
skolēnus ar planšetdatoriem un elektroniskajām grāmatām

• Bibliotekārās stundas guva plašu atsaucību Daugavpils skolās un šobrīd 
visās LCB filiālēs ir ļoti pieprasītas

• Šobrīd jau ir novadītas 48 bibliotekārās stundas, kuras apmeklēja 945 
skolēni



“E-grāmatu pasaule”



Semināri bibliotekāriem

Organizēti 2 divu dienu mācību semināri:
30.-31.08.2012 Daugavpilī

• “Elektronisko servisu attīstība Latvijas bibliotēkās: tagadne un nākotne”,
ar izbraukuma sesijām uz Preiļiem un Līvāniem, piedalījās 40 Daugavpils 
b-kāri, 20 Lietuvas b-kāri

26.-27.09.2012 Zarasos26.-27.09.2012 Zarasos
• “Jaunās informācijas tehnoloģijas: publisko bibliotēku loma sabiedrībā”,

izbraukuma sesija uz Ignalinas, Autaleptes un Dusetu bibliotēkām

• 2013.gada maijā un jūnijā ir plānoti vēl 2 divu dienu mācību semināri
• 30.-31.05.13 Daugavpilī,  seminārs par bērnu lasīšanu, ar izbraukuma 

sesiju uz Rīgu
• 27.06.-28.06.13 Zarasos, darbs ar bērniem, ar izbraukuma sesiju Uz Viļņu



Ieguvumi, kas uzlabo  bibliotēkas 
darbu

• Mākslas grāmatu kolekcija (131 grāmata)

• 10 planšetdatori, 271 elektroniskā grāmata



• Mobils plaukts, grāmatu ratiņi, 2 saliekamie 
galdi un krēsli.

Ieguvumi, kas uzlabo  bibliotēkas 

darbu

• 2 digitālie fotoaparāti, 2 profesionālas 
videokameras



• Ekrāns, projektors

• 2 datori ar skārienjūtīgo monitoru

Ieguvumi, kas uzlabo  bibliotēkas 

darbu



• Reprezentatīvie materiāli

Ieguvumi, kas uzlabo  bibliotēkas 

darbu



Projekts turpinās

• Projekta noslēgumā 2013.gada rudenī tiek plānoti 2 

projekta literāri muzikālie noslēguma pasākumi 

bērniem, kuros piedalīsies gan literāti gan mūziķi 

(Daugavpilī un Zarasos)

• tiks aicināti visi Daugavpils skolu aktīvākie projekta 

dalībnieki un 30 bērni no Zarasiem

• Uz Zarasiem dosies 30 Daugavpils bērni



Projekta aktivitātēm sekojiet līdzi

• LCB mājas lapā www.lcb.lv



Paldies par 
uzmanību!uzmanību!

LCB vadītājas vietniece,

projekta koordinatore

Dzidra Stupāne

e-pasts: dzidra.stupane@lcb.lv

tālr.65476341


