
Fotogrāfijas - aktivizē sabiedrību 

un stiprina ģimeniun stiprina ģimeni

Ilvija Ķimse - Jērcēnu pagasta 

bibliotēka – informācijas centrs



Projekta nosaukums – “Photovoice

stiprina ģimeni un aktivizē sabiedrību”

• Brocēnu pašvaldības bibliotēka

• Viesatu pagasta bibliotēka

Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas • Jērcēnu pagasta bibliotēka – informācijas 

centrs

• Staiceles pilsētas bibliotēka



Photovoice  

• Uz līdzdalību orientētas darbības pētniecības 

metadoloģija

• Dalībnieki izsaka viedokli par nofotografēto 

savā pašvaldībāsavā pašvaldībā

• Fotogrāfijām pievienoti stāsti, kuri apspriesti 

kopīgā diskusijā



Brocēnu pašvaldības bibliotēka



Viesatu pagasta bibliotēka



Jērcēnu pagasta bibliotēka –

informācijas centrs



Staiceles pilsētas bibliotēka



Projekta kopsavilkums

• Bibliotēkās organizētas radošās laboratorijas par tēmu 
“ Aktualitātes manā pašvaldībā” 

• Pakalpojums fokusējas uz ģimeni

• Iedzīvotāji apgūst jaunās IKT, fotografējot un fiksējot 
stāstu par fotografēto vietu vai problēmu

• Iedzīvotāji apgūst jaunās IKT, fotografējot un fiksējot 
stāstu par fotografēto vietu vai problēmu

• Fotogrāfijas apspriestas diskusijās kopā ar pašvaldības 
darbiniekiem, izveidotie materiāli izmantoti skolās 

• Aktīvākie dalībnieki sagatavoti par bibliotekāru 
palīgiem – brīvprātīgajiem

• izveidots metodiskais materiāls  bibliotēku 
darbiniekiem par jauna pakalpojuma piedāvājumu



Latvijas bibliotēku stiprās puses un 

izaicinājumi

• Mūsdienīgas bibliotēkas

• Prasmīgi bibliotekāri

• Sabiedrības interese par bibliotēkām• Sabiedrības interese par bibliotēkām

• Izaicinājums - brīvprātīgo darbinieku apmācība 

brīvprātīgo tīkla attīstībai



Projekta mērķi

• Organizēt dažādu paaudžu cilvēkiem 

(ģimenēm) radošās laboratorijas

• Attīstīt brīvprātīgo kustību, veidojot • Attīstīt brīvprātīgo kustību, veidojot 

bibliotekāru palīgus nodarbību vadīšanai pēc 

projekta noslēguma

• Nodot projekta pieredzi citiem bibliotekāriem



Projekta mērķgrupas

• Mērķgrupa - ģimenes ar dažādu paaudžu 

cilvēkiem

• Mērķgrupa - publisko bibliotēku bibliotekāri• Mērķgrupa - publisko bibliotēku bibliotekāri

• Netiešā  mērķauditorija - vietējā sabiedrība un 

pašvaldība  



Projekta partneri

• Pašvaldība - projektā piedalīsies kā netiešs 

līdzfinansētājs

• Nevalstiskās organizācijas un interešu grupas • Nevalstiskās organizācijas un interešu grupas 

– izplatīs mutiski informāciju par projekta 

aktivitātēm

• Vietējās izglītības un kultūras iestādes - atvēlēs 

telpas ceļojošās izstādes iekārtošanai



Projekta darba plāns

• Darba grupas sanāksmes 1 x 3 mēnešos

• Aprīkojuma iegāde radošajām laboratorijām

• Projekta publicitāte• Projekta publicitāte

• Radošo laboratoriju vadīšana

• Projekta pieredzes un prezentācijas pasākumi 

kolēģiem, iepazīstināšana ar izveidoto 

metodisko materiālu



Projekta budžets 

• Aprīkojums (Datori ar programmatūru, 

fotoaparāti, printeri)

• Personāls (Foto kursu lektors un metodiskā 

materiāla izveidošana)materiāla izveidošana)

• Citas izmaksas (Kancelejas preces, kafijas 

pauzes, grāmatas, izstāžu iekārtošana)



Projekta rezultāti

• Radošās laboratorijas rada ģimenes kopības 
sajūtu

• Mērķauditorija tiek apmācīta darbā ar 
jaunākajām IKT

• Iespēja piedalīties vietējās sabiedrības problēmu • Iespēja piedalīties vietējās sabiedrības problēmu 
risināšanā un diskusijās

• Pēc projekta noslēguma - brīvprātīgajiem iespēja 
darboties kā bibliotekāru palīgiem

• Izplatīta informācija un izveidots metodiskais 
materiāls Latvijas bibliotekāriem



Informācijas izplatīšana mērķgrupām

• Novada mājaslapā, vietējā laikrakstā

• Informācija nodota vietējam radio un TV

• Izvietotas afišas• Izvietotas afišas

• Personiski uzrunājot - nevalstisko organizāciju 

sanāksmēs un skolas vecāku sapulcēs  

• Aktīvākajām ģimenēm izsūtīti ielūgumi



Informācijas izplatīšana kolēģiem

• 4 bibliotēkās izveidoti kopā 7 materiāli 

pieredzes nodošanai saviem kolēģiem

• Raksts žurnālā „Bibliotēku Pasaule”• Raksts žurnālā „Bibliotēku Pasaule”

• Raksts bibliotēku portālā

• Sagatavots metodiskais materiāls

• Sagatavotas četras prezentācijas 120 reģiona 

bibliotēku kolēģiem



Goda vārds, kad man bija padsmitnieka gadi, 

bibliotēka bija tā vieta, kur katru dienu pavadīju 

divas trīs stundas. Un iesaku visiem, lai taka uz 

bibliotēku būtu jūsu mīļākā taka!bibliotēku būtu jūsu mīļākā taka!

Mārtiņš Freimanis



Paldies par uzmanību!

Projekts tika izstrādāts Bila un Melindas Geitsu fonda 
finansētās Globālo bibliotēku programmas un 

Mortensona Centra ASV realizētās starptautiskās 
bibliotēku Līderu un inovatoru apmācību programmas 

ietvaros. Projektu administrē V/A "Kultūras 
informācijas sistēmas".


