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Gulbenes novada bibliotēka

 Reģiona galvenā 

bibliotēka,17 pagastu 

bibliotēkas

 Kopš 2007.gada –

Reģionālais mācību centrs ar 

plašu tehnoloģisko 

nodrošinājumu



Neformālā izglītība bibliotēkā

Kāpēc?

 Daudzveidīgi un pieejami resursi

 Bibliotēka ir atvērta ikvienam

 Bibliotēkas darbinieks – nozares speciālists

 Iespējams izmantot dažādas neformālās 

izglītības metodes

 Pagastos tā ir vienīgā vieta, kur cilvēkiem 

satikties



Neformālās izglītības aktivitātes 

Gulbenes novada bibliotēkā

6 licencētās pieaugušo neformālās 

izglītības programmas

Vācu un angļu valodas nodarbības kopā 

ar brīvprātīgajiem jauniešiem

Starptautisko un vietējo projektu 

aktivitātes neformālās izglītības jomā



Neformālās izglītības programmas

Datora un interneta lietošanas prasmes (16 stundas)

Novadpētniecība (6 stundas)

 Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana (6 

stundas)

 E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas (4 stundas)

 Bibliotekārā darba pamatzināšanas (36 stundas)

Medijpratība (2 stundas)





Izbraukuma mācības

 Pieejamas 5 pieaugušo 

neformālās izglītības 

programmas

 Gulbenes novada bibliotēka 

nodrošina datortehniku

 Mācības notiek uz vietas 

pagasta bibliotēkā

 Grupas komplektēšanu 

nodrošina pagasta bibliotekārs



Projektu pieredze

Starptautiskie projekti

Erasmus +

 Senior Plus (2015. – 2017.) (Itālija, Francija, Portugāle, 
Lielbritānija, Latvija)

Mērķis: Veidot atbalsta un mācību metodi kombinācijā ar 
mācību mobilitātēm, veicinot senioru (50+) pašvērtējumu, 
motivāciju, iniciatīvu un iekļaušanu darba tirgū

 Senior Active (2017. – 2019.) (Lielbritānija, Polija, Francija, 
Itālija, Latvija, Portugāle)

Mērķis: Veicināt brīvprātīgā darba pieaugumu cilvēkiem vecumā 
50+, uzlabot procesus un politiku brīvprātīgā darba organizācijās, 
kā arī mazināt sociālo izolāciju cilvēkiem vecumā 50+



Projektu pieredze

Starptautiskie projekti

Erasmus +

 My Community (2018.-2020.) (Lielbritānija, Spānija, Francija, 

Latvija, Bulgārija, Īrija, Itālija)

Mērķis: Attīstīt pieaugušo digitālās prasmes, izzinot Gulbenes 

novada kultūrvēsturisko mantojumu



Projektu pieredze

Starptautiskie projekti

Nordplus

 Bet on non-formal education in Public libraries (2019.-2020.) 
(Latvija, Lietuva)

Mērķis: Gūt jaunas zināšanas un prasmes pieaugušo neformālās 
izglītības jomā publiskajās bibliotēkās un padziļināt informācijas 
un tehnoloģiju prasmes, daloties pieredzē ar citu valstu kolēģiem, 
lai uzlabotu un attīstītu neformālās un informālās izglītības 
pieejamību bibliotēkā









Projektu pieredze

Vietējie projekti

Dalība Gulbenes novada pašvaldības pieaugušo 

neformālās izglītības konkursā

 Medijpratība un debašu kustība (2019.)

 Radoša resursu izmantošana uzņēmējdarbībā 

un pašizaugsmē (2018)





Metodes

 Iepazīšanās aktivitātes

Prezentācija

Diskusijas

Prāta vētra

Darbs pāros

Grupu darbs



Secinājumi

 Bibliotēka ir veiksmīga vieta, kur organizēt 
neformālās izglītības aktivitātes

Aktīvākie – seniori

 Pašvaldība atbalsta neformālās izglītības 
aktivitātes

Neformālā izglītība bibliotēkā ir iespēja 
satikties, apgūt jaunas prasmes un dalīties 
pieredzē



Paldies par uzmanību!

RŪTA BOKTA, GULBENES NOVADA BIBLIOTĒKA

ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv


