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       Projekta ietvaros Ludzas novada pagastu publiskām bibliotēkām ir iegādātas 10 

multifunkcionālās drukas iekārtas, 1 portatīvais dators  un 30 datorkomplekti ar 

programmnodrošinājumu.  

     2020.gads mainīja cilvēku ieradumus. Līdz pandēmijai lietotājiem bibliotēkas bija 

kā mācību, tikšanās, komunikācijas vieta. Šobrīd tas ir nedaudz savādāk, un 

bibliotekāriem būs stipri jāpiedomā, lai to atjaunotu. Covid – 19 ierobežojumi būtiski 

ietekmēja bibliotēku darba pamatrādītājus. Reģiona bibliotēkās tika atcelti vairāk 

nekā puse pasākumu, kas negatīvi ietekmēja bibliotēkas tēlu sabiedrībā. Taču 2020. 

gads – jaunu izaicinājumu un progresa gads, jo diez vai iedzīvotāji parastajos 

apstākļos tik ātri būtu sākuši izmantot dažādus IT komunikācijas rīkus, tiešsaistes 

platformas mācībām, pasākumiem, sapulcēm, konferencēm utt. 

Piemēram, Ņukšu, Brigu, Cirmas pagasta bibliotēkās iedzīvotāji, kad bija atļauts, 

gāja uz bibliotēku, lai piedalītos NVO rīkotajās Zoom mācībās bezdarbniekiem.  

     Visās novada bibliotēkās multifunkcionālās iekārtas bija ļoti pieprasītas – tika 

printēti, kopēti, skenēti dažāda veida dokumenti, piemēram, VID dokumenti, LAD 

dokumenti, medicīnas kartes,  aviobiļetes, sociālā dienesta dokumenti, skolēnu mājas 

darbi, darba lapas audzēkņiem, diplomi utt. Laika periodā, kad nebija ierobežojumu 

datoru lietošanā, pieaugušie bibliotēkas apmeklētāji datorus izmantoja datubāzes 

News.lv laikrakstu bibliotēkā pieejamo preses izdevumu lasīšanai, rēķinu apmaksai, 

sludinājumu skatīšanai/ievietošanai, dažādas informācijas meklēšanai. Bērni un 

jaunieši datorus izmantoja mācībām (septembris-decembra sākums). Vasaras periodā 

notika tradicionālās origami pēcpusdienas, kā arī tika rīkoti izzinoši pasākumi un 

sacensības e-vidē, kad pareizās atbildes varēja sameklēt tikai datubāzē, izmantojot 

bibliotēkas datorus. 

     2020.gadā datorpielietojumu skaists – 2977 reizes, (vasaras mēneši un 

septembris). Kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojumi – vidēji 7 vienības 

dienā vienā bibliotēkā (10 bibliotēkas). 

 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas 

lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

 

Vairāk informācija par projektu:  http://www.ludza.lv/projekti/aprikojuma-iegade-ludzas-

novada-pagastu-bibliotekam-iedzivotaju-sabiedrisko-aktivitasu-dazadosanai/ 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK 

tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 

 

 
 

http://www.ludza.lv/projekti/aprikojuma-iegade-ludzas-novada-pagastu-bibliotekam-iedzivotaju-sabiedrisko-aktivitasu-dazadosanai/
http://www.ludza.lv/projekti/aprikojuma-iegade-ludzas-novada-pagastu-bibliotekam-iedzivotaju-sabiedrisko-aktivitasu-dazadosanai/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

