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� Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 
2030.gadam norādīts:
� Jaunās tehnoloģijas ir jāizmanto kultūras 

mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai 
virtuālajā telpā. virtuālajā telpā. 

� Svarīgi, lai digitālajā tīklā būtu pieejama 
informācija gan par mūsu sabiedrības kultūru un 
pieredzi, gan par mums ka demokrātiskas valsts 
pilsoņiem



� Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014. –
2020.gadam saistībā ar digitālās vides attīstību 
norādīts:
� rīcības virzienā "Kompetenču attīstība" veicamie 

uzdevumi ir arī digitālās mācību vides veicināšana 
pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, digitālo 
mācību metodisko līdzekļu izstrāde, aprobācija un mācību metodisko līdzekļu izstrāde, aprobācija un 
ieviešana profesionālajā izglītībā.

� rīcības virzienā "Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku 
darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai" veicamie 
uzdevumi ir arī digitālā satura un citu produktu 
veidošana un e-pakalpojumu attīstība, paplašinot 
pakalpojumu pieejamības un izmantošanas iespējas 
ekonomiskajā darbībā, kā arī iedzīvotāju e-prasmju 
pilnveide un publisko pakalpojumu optimizēšanas un 
pieejamības nodrošināšana 



� Digitāls ir apzīmētājs datiem, ko ievada, izvada, 
saglabā vai pārraida kā bināru informāciju 
(ciparus 0 vai 1), izmantojot elektriskus vai 
elektromagnētiskus signālus.

� Digitālā kolekcija „ir digitālo objektu komplekts, 
kurā parasti apkopoti materiāli par noteiktu 
tematu, izmantojot samērā vienkāršu tehnisko 
risinājumu. Materiāliem nav obligāti jābūt 
aprakstītiem un sakārtotiem. Ar šo terminu var 
apzīmēt jebkuru patvaļīgu datņu komplektu. 
Piemēram, no digitālā fotoaparāta lejuplādētos 
attēlus arī var uzskatīt par digitālu kolekciju” 
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� Digitalizāciju, pārsvarā, veic reģionu 
Galvenās bibliotēkas (Balvu centrālā 
bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka, 
Krāslavas novada centrālā bibliotēka, Līvānu 
novada Centrālā bibliotēka, Ludzas pilsētas novada Centrālā bibliotēka, Ludzas pilsētas 
galvenā bibliotēka, Preiļu Galvenā bibliotēka)

� Ir arī dažas pagastu bibliotēkas (Baltinavas 
novada bibliotēka, Naujenes tautas 
bibliotēka, Viļakas novada bibliotēka, 
Rekavas bibliotēka)



� Apjomīgākais digitālo materiālu daudzums ir 
novadpētniecības datu bāzēs (Balvu reģiona 
kultūrvēstures datu bāze, Preiļu Galvenās 
bibliotēkas veidotā „Novadnieku 
enciklopēdija”, Latgales Centrālās enciklopēdija”, Latgales Centrālās 
bibliotēkas “Daugavpils novadnieki”, Ludzas 
pilsētas galvenās bibliotēkas veidotā “ 
Kultūrvēstures datu bāze”)

� Tiek veidotas arī atsevišķas tematiskās 
kolekcijas.
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� Pētījuma mērķis bija analizēt savstarpējo 
mijiedarbību starp publiski pieejamās 
digitālās informācijas radītājiem, 
potenciālajiem šīs informācijas lietotājiem 
un tehnoloģijām, kuras izmantojot šī digitālā un tehnoloģijām, kuras izmantojot šī digitālā 
informācija tiek publiskota.



Pētījumā izmantotas vairākas pētniecības 
metodes: 
� kontentanalīze (digitālo resursu novērtēšana pēc 

noteiktiem kritērijiem)

� digitālās informācijas publiskošanai izmantoto � digitālās informācijas publiskošanai izmantoto 
sistēmu analīze

� intervijas (sarunas ar Preiļu novadā publiski 
pieejamās digitālās informācijas radītājiem)

� fokusgrupas diskusijas lietotājiem



Kontentanalīze

� Digitālie resursi lietotājiem pārsvarā ir 
pieejami tiešsaistē, retāk apmeklējot iestādi 
uz vietas, līdz ar to neapstiprinājās maģistra 
darba ievadā izvirzītā hipotēze, ka digitālie darba ievadā izvirzītā hipotēze, ka digitālie 
resursi bieži vien ir pieejami tikai lokāliem 
institūcijas lietotājiem. 

� Tikai neliela daļa Preiļu novadā pieejamo 
digitālo resursu ir digitalizēta, jo lielākā daļa 
publiski pieejamo materiālu ir digitāli 
dzimuši. 



Kontentanalīze

� Preiļu novadā interesentiem pieejami gan 
attēli, gan teksta dokumenti, gan video un 
audio datnes. 

Pārsvarā katra iestāde patstāvīgi veido savu � Pārsvarā katra iestāde patstāvīgi veido savu 
digitālo resursu krājumu un publicē to savā 
tīmekļa vietnē vai citā datu nesējā 
(izņēmums ir Preiļu novada dome) 



� hipotēze, ka atšķiras digitālās informācijas 
publiskošanai izmantotās tehnoloģijas, kas 
apgrūtina informācijas apriti un sadarbību 
starp iestādēm kopīgu digitālo resursu 
veidošanā apstiprinājās daļēji.veidošanā apstiprinājās daļēji.

� 26 no 34 digitālo resursu veidotājiem digitālās 
informācijas publiskošanai izmanto tīmekļa 
vietnes.

� Lielāku ietekmi uz digitālo resursu apriti un 
publiskošanu atstāj autortiesību jautājumi nevis 
tehniskie šķēršļi, kuri mūsdienās tomēr ir 
salīdzinoši viegli risināmi.  



Intervijas ar digitālo resursu turētājiem

� Iestādēm un organizācijām nav izveidota konkrēta 
stratēģija digitālo resursu veidošanā un saglabāšanā, 
un katrai iestādei ir savs redzējums un motivācija par 
pareizākajiem veidiem. 

� Sadarbības loks starp digitālo resursu turētājiem 
Preiļu novadā ir diezgan šaurs.

� otrā izvirzītā hipotēze : Sadarbība starp institūcijām 
informācijas apmaiņā par digitālajiem resursiem ir 
pasīva vai vispār nenotiek ir apstiprinājusies. 

� Vajadzētu nopietnāk sākt domāt par digitāli dzimušo 
materiālu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. 



Fokusgrupas intervijas

�Digitālo resursu potenciālajiem un esošajiem 
lietotājiem vēsture un kultūrvēsture kopumā 
ir svarīga viņu ikdienas dzīves vajadzību 
sastāvdaļa.sastāvdaļa.

�Preiļu novada iedzīvotāji priekšroku dod 
fotogrāfijām un videomateriāliem.

� Iedzīvotāji vēlas redzēt kvalitatīvus digitālos 
resursus un vismaz minimālo aprakstu 
digitālajam objektam, lai saprastu, par ko 
tur ir runa.  



Fokusgrupas intervijas

� Iedzīvotāji arī paši labprāt līdzdarbotos digitālo 
resursu veidošanā, taču iedzīvotāju ievietotajiem 
digitālajiem resursiem būtu jāiziet kvalitātes 
kontrole.

� Apstiprinājās hipotēze, ka digitālo resursu 
potenciālajiem lietotājiem grūti orientēties potenciālajiem lietotājiem grūti orientēties 
Preiļu novada digitālo resursu piedāvājumā.

� Digitālās vides veidošanā jāiesaista visa vecuma 
cilvēki, un labāk to darīt rīkojot konkursus ar 
balvām. 

� Izskan arī aicinājums izmantot iedzīvotāju radošo 
potenciālu, slēptos talantus un izdomāt digitālās 
vides veidošanā kaut ko nebijušu, jaunu.



Kopumā analizējot pētījumā iegūtos datus, 
jāsecina, ka:

� Preiļu novada digitālajai videi vēl ir daudz 
iespēju izaugsmei un attīstībai

� Digitālajai videi jākļūst interaktīvākai, � Digitālajai videi jākļūst interaktīvākai, 
interesantākai un saistošākai lietotājiem

� Organizācijām un iestādēm vairāk ir jāstrādā pie 
sadarbības savā starpā un arī pie lietotāju 
iesaistīšanas digitālās vides veidošanā. 
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