
Publicitātes pārskats par 2021. gadu 

Projekta nosaukums, 

identifikācijas Nr. 

"Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām 

iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" 

17-01-AL34-A019.2201-000003 

        Projekta ietvaros Ludzas novada pagastu publiskām bibliotēkām ir iegādātas 10 

multifunkcionālās drukas iekārtas, 1 portatīvais dators  un 30 datorkomplekti ar 

programmnodrošinājumu.  

      2021. gadā Ludzas novada bibliotēkās aktīvi tika izmantoti gan datori, gan kopēšanas 

iekārtas iedzīvotāju un ik viena interesenta vajadzību apmierināšanai:  

 

Ņukšu bibliotēkā - iekārtas bibliotēkas lietotāji izmanto dažādām vajadzībām: mācībām, 

darbam, krāsojamo lapu izprintēšana, datorspēles, aviobiļešu pasūtīšana un izprintēšana, 

internetbankas konta datu izdruka, LAD dokumentu noformēšana un izdruka, rēķinu 

izdrukas, rēķinu apmaksa internetbankā, medicīnisko dokumentu kopēšana, ES digitālā 

Covid-19 sertifikāta izdrukas, sev noderīgas informācijas iegūšana. 

 

Cirmas bibliotēkā - iedzīvotāji, gāja uz bibliotēku, lai piedalītos NVO rīkotajās Zoom 

attālinātās mācībās bezdarbniekiem, meklēja informāciju Latvija.lv, aizpildīja deklarācijas, 

bērni pildīja mājas darbus, pavadīja brīvo laiku risinot krust vārdu mīklas, risinot prāta 

spēles u.c. 

 

Pildas bibliotēkā – dzīvesvietas deklarēšana, attaisnoto izdevumu dokumentu skenēšana un 

ievadīšana EDS VID portālā, LAD pieteikumu aizpildīšana un izdruka, dokumentu 

kopēšana iesniegšanai VSAA, iesnieguma slimības pabalsta piešķiršanai (B lapa) 

sagatavošana, Covid19 sertifikātu izdruka, e-paraksta izmantošana (dokumentu pārbaude 

un parakstīšana), daži bibliotēkas lietotāji mācījās lietot e-parakstu uz bibliotēkas datoriem, 

atteikuma no TET pakalpojumiem sagatavošana, dokumentu skenēšana un izdruka vai 

skenētā dokumenta piegāde elektroniskā veidā, medicīnisko laboratoriju rezultātu izdruka. 

Dažreiz afišu vai pateicību sagatavošana un izdruka (Pildas Kultūras nams), ātrā dokumentu 

skenēšana un piegāde elektroniskā veidā (pagasta pārvaldes vajadzībām izmantoja 

pārvaldes darbinieki). 

Pureņu bibliotēka – datorus, pārsvarā, izmantoja rēķinu apmaksai, bibliotēkas abonēto datu 

bāžu skatīšanai, informācijas meklēšanai interneta resursos, sludinājumu ievietošanai un 

skatīšanai, kā arī bankas konta pārskata izdrukām, kuras vēlāk tiek nodotas sociālajam 

darbiniekam. Pat pandēmijas laikā, ievērojot 2 metru distanci, bija pieprasījums 

datortehnikas izmantošanai. 

Multifunkcionālo iekārtu izmantoja dažādu dokumentu kopēšanai un skenēšanai, 

informācijas izdrukām no interneta resursiem. Vienmēr īpašs pieprasījums pēc drukāšanas 

un kopēšanas pakalpojumiem bibliotēkā ir ģimenes ārsta vizītes dienā, kad ir jākopē dažādi 

norīkojumi un slēdzieni, pacientu analīžu rezultāti, iekārtu pastāvīgi izmanto arī pagasta 

sociālais darbinieks dokumentu kopēšanai. 

 

Rundēnu bibliotēka – lietotāji sazinājās ar radiem ārzemēs; bibliogrāfisko uzziņu sniegšana; 

maksāja komunālos maksājumus; mācības ZOOM platformā; piedalījās tiešsaistes 

semināros gan pieaugušie (kultūras un sociālos jomā), gan bērni (attālinātās mācības). 

Istalsnas bibliotēka – pārsvarā datorus izmantoja e-pakalpojumu veikšanai. Datoru 

izmantoja feldšere – izraksta slimības lapas, nosūtījumus pie ārsta, receptes. 

 

Datoru pielietojums – 1862 reizes . 



Kopēšana, printēšana, skenēšana – vidēji 12 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 
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