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Projekta dalībnieki
• Itija Vespere – Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko attiecību

speciāliste;

• Mārtiņš Lagzdons – Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas –
informācijas centra vadītājs;

• Lana Augule – Dobeles novada centrālās bibliotēkas vadītāja;

• Viktorija Agafonova – Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā
bibliotekāre;

• Daiga Puķīte – Madonas novada bibliotēkas metodiķe;

• Zane Linde – Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas juridiskā
konsultante;

• Ilona Skorodihina – Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja;

• Inta Kušnere – Ludzas pilsētas Galvenās bibliotēkas vadītāja.



Projekta mērķi

• Uzlabot Latvijas iedzīvotāju IKT pamatprasmes, piedāvājot
apmācību un atbalstu bibliotēkas;

• Izveidot profesionāli spēcīgu un motivēto pieaugušo izglītotāju
komandu Latvijas bibliotēku vidē;

• Apmācīt bibliotekārus – pieaugušo izglītotājus visos Latvijas
novados, lai veidotu līdzvērtīgu profesionālo IKT kompetenču
paaugstināšanas apmācību piedāvājumu nozares speciālistiem;

• Organizēt regulāras mūžizglītības aktivitātes Latvijas bibliotekāriem;

• Izmantojot IKT iespējas un rīkus, veidot apmācību piedāvājumus
tiešsaistē un klātienē u.c.



Projekta aktivitātes (1)

• Darba grupas regulārās tikšanās un vietējā līmeņa apmācība projekta
īstenošanai, piesaistot LBB pieredzējušākos un aktīvākos biedrus;

• Projektu dalībnieku gatavošanās profesionālās pilnveides pasākumu
īstenošanai Latvijas bibliotekāriem;

• Projektu dalībnieku svešvalodu prasmju uzlabošanas nodarbības;

• Iepazīšanās ar mācību mobilitātes pirmskursu materiāliem u.c.



Projekta aktivitātes (2)

Projekta dalībnieku profesionāla pilnveidošana
Servantess Training apmācību kursā «Innovative
skills in ICT throught collaborative and project
based teaching and learning» (Inovatīvu
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
prasmju apguve, izmantojot uz sadarbību un
projektiem orientētu mācīšanu un mācīšanos)
Spānijā no 02.03.2019. līdz 08.03.2019.



Servantess Training apmācību kurss (1)



Servantess Training apmācību kurss (2)



Servantess Training apmācību kurss (3)



Servantess Training apmācību kurss (4)



Ieguvumi izmantojot IKT rīkus pieaugušo izglītībā (1)

• Uzlabo zināšanu nostiprināšanu – IKT iedrošina uz aktīvu
līdzdalību, kas ir svarīgākais faktors zināšanu iegūšanā un to
nostiprināšanā;

• Iedrošina uz patstāvīgu mācīšanos – IKT piedāvā lieliskas
iespējas, lai mācītos efektīvāk cilvēki ar dažādām vajadzībām, un
internets sniedz arī plašu informācijas avotu pieejamību, kas
paaugstina tūlītēju vēlmi aktīvi iesaistīties mācību procesā;

• Veicina sadarbību – IKT izmantošana mācību procesā veiksmīgi
spēcināt savstarpējo sadarbību – iespēja viegli dalīties ar mācību
resursiem, sadarboties attālināti tiešsaistē utml.



Ieguvumi izmantojot IKT rīkus pieaugušo izglītībā (2)

• Iespēja apgūt jaunas prasmes – izmantojot IKT mācību procesā
attīstās arī 21. gadsimtā nepieciešamās prasmes – spēja izmantot
tehnoloģijas lietderīgai ikdienai, sadarbībai un jaunradei,
problēmu risināšana, kritiskā domāšana, dažādu komunikācijas
veidu izmantošana, motivācija un produktivitāte;

• Mācību procesa pilnveidošana – IKT var nomainīt tradicionālās
mācīšanas metodes tādējādi radot saistošāku mācību saturu,
informācijas pasniegšanu, kā arī, IKT var ietaupīt laiku un atvieglot
izglītotāja darbu, un veicināt sadarbību ar citiem izglītotājiem.



Zied mimozas, 
mandeles, ir 
pavasaris….



Alcala de Enares – Servantesa pilsēta

• Servantesa muzeja (Museo Casa 
Natal de Cervantes) apmeklējums

• Dalība Ginesa rekorda tapšanā
• Servantesa pieminekļi un 

skulptūras
• Migela de Servantesa balva 

literatūrā









Nacionālā 
bibliotēka 
Madridē



Karalienes Sofijas 
modernās mākslas 
muzejs Madridē





• Municipalitāte Spānijas
centrālajā daļā

• 70 km attālumā uz 
dienvidiem no Madrides

• 1986. gadā vēsturiskā pilsēta 
iekļauta UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā
















