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Projektu finansē

• Interreg V–A Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma 2014.-2020.(85%);

• Pašvaldības līdzfinansējums (15%)

• Kopējais budžets EUR 386 073,60, t.sk.:

ERAF finansējums EUR 328 162,54

Partneru līdzfinansējums EUR 57 911,06



Projekta partneri

• Utenas A. un M.Mišķina publiskā 

bibliotēka (Vadošais partneris);

• Zarasu rajona pašvaldības bibliotēka;

• Latgales Centrālā bibliotēka;

• Preiļu novada dome;

• Lietuvas reģionālo bibliotēku asociācija



Termiņš, mērķis

• Termiņš: 01.03.2017.-28.02.2019

• Mērķis: pielāgot bibliotēku esošās prakses un 

izmantot tās kā bāzi, lai projektā iesaistītajās  

bibliotēkās 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



Aktivitātes

• 1.periods - pieredzes apmaiņa;

• 2.periods – aprīkojuma iegāde;

• 3.periods – interaktīva satura risinājumu 

izstrāde un instalācija, metodoloģijas 

izstrāde;

• 4.periods – mentoru apmācība, DigiCentru 

atklāšana, projekta noslēguma 

konferences Utenā un Daugavpilī



Pieredzes apmaiņa



Aprīkojums
• Datori, 

• virtuālās realitātes brilles, 

• skārienjūtīgie interaktīvie ekrāni, 

• virtuālās ceļošanas stacijas ar divriteni, 

• Xbox konsoles ar Kinect sensoriem, 

• LEGO Mindstorms EV3 konstruktori, 

• Ibeacon sensori,

• DigiCentra interjera projekts, galdi, krēsli



Risinājumi

1. “Interaktīva kinētiska viktorīna par Latgali un 

Aukštaitiju”;

2. “Virtuālās realitātes ekskursija Utena-Zarasi-

Daugavpils-Preiļi;

3. Interaktīvs velobrauciens pa Austrumlietuvu 

un Dienvidlatviju”;

4. Mobilā lietotne «Ibeacon bibliotēka» un LT-

LV literatūras ceļvedis”;

5. Mācību programma darbam ar LEGO 

konstruktoriem.



Apmācība, metodoloģija

• Apmācība: 6 mentori no katras bibliotēkas 

darbam ar : virtuālo realitāti, Xbox konsoli, 

LEGO robotiem, 3D programmēšanu.

• Metodoloģija: LT-LV

1) Tehniskais un programmnodrošinājums;

2) Rekomendētas aktivitātes, interaktīvi risinājumi 

darbam;

3) Scenāriju un programmēšanas piemēri darbam 

ar LEGO robotiem un 3D aprīkojumu.



Ieguvumi
Sabiedrībai

• Izklaide; 

• Atpūta;

• Mācīšanās / jauno 

zināšanu apguve;

• Ģimeņu saliedēšana;

• Digitālo kompetenču 

attīstība;

• Visi sniegtie pakalpojumi 

ir bezmaksas

Bibliotēkai

• Bibliotekārs – tehnoloģiju 

mentors;

• Jauno lietotāju piesaiste;

• Bibliotēka kā digitālo 

kompetenču centrs;

• Novadpētniecības objektu 

popularizēšana;

• Pārrobežu sadarbības 

tīklojums



Problēmas un riski

• IT tehnoloģijas un risinājumi noveco ātrāk par 

projekta realizāciju;

• Grūtības iepirkumu organizēšanā;

• DigiCentru eksistēšana un attīstība pēc 

projekta pabeigšanas;

• Darbinieku motivācija un spēja pilnvērtīgi 

strādāt ar jaunajām tehnoloģijām;

• Partneru līdzatbildība un ieinteresētība 

kopējo mērķu sasniegšanai



Gaidāmās pārmaiņas

• Jaunas struktūrvienības – «Digitālo 

aktivitāšu centrs» izveide;

• DigiCentra atrašanās vieta - bibliotēkas 

1.stāvā, blakus Tūrisma informācijas 

centram;

• DigiCentra jauno telpu renovācijas darbi;



Gaidāmās pārmaiņas

• DigiCentra darbības stratēģijas izstrāde;

• Apmācību, bibliotekāro un novadmācību 

stundu, dažādu interaktīvo nodarbību 

koncentrēšana DigiCentrā;

• Esošo darbinieku pienākumu optimizācija 

un jauno darbinieku (ar attiecīgām 

zināšanām) piesaiste;

• Digicentra pakalpojumu popularizēšana 



Paldies par uzmanību!

Tiekamies DigiCentrā!


