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            Projekta mērķi  
 

Izpētīt: 

• nelielu muzeju, bibliotēku un arhīvu lomu 

mūžizglītības jomā  

• kā tie veicina digitālās pasaules izzināšanu 

• dažādu iedzīvotāju grupu vajadzības 

mūžizglītības jomā pētīšanas iespējas 

• papildināt bibliotēku, muzeju un arhīvu 

darbinieku specifiskās zināšanas 

 

 



         Projekta partneri  
 

• Projektā ir iesaistītas bibliotēkas, muzeji, 

arhīvi no Itālijas, Francijas, Latvijas, Lietuvas, 

Polijas, Turcijas, Portugāles 

• Ludzas bibliotēka ir vadošais partneris. 

Koordinē visu projekta darbību  

• Katram partnerim ir jāveic specifiski uzdevumi 

projekta ietvaros 

 



       Partneru pienākumi  

 

• Turcija veido informatīvās lapas ar informāciju par 

projekta aktivitātēm un lappusi Facebook 

• Lietuva veic novērtēšanas anketēšanu 

• Itālija apkopo valstu ziņojumus par darba 

aktualitātēm  

• Polija veido ilgtspējas plānu projekta aktivitātēm 

• Portugāle apkopo labāko pieredzi bibliotēku, muzeju 

un arhīvu darbā mūžiglītības jomā. 

 

 



   Partneru tikšanās 
 

• Pirmā tikšanās notika Ludzā 2011. gada 17.-20.oktobrī 

• Otrā  – Parīzē 2012. gada 21.-24. martā 

• Trešā tikšanās  notiks Šauļos (Lietuva) 2012. gada  

     28.-29. jūnijā 

• Ceturtā – Gaziantrep (Turcija) 

• Piektā – Azoru salas ( Portugāle) 

• Sestās tikšanās vieta tiks precizēta  

   



                       Ludza 2011. gads 17.-20.oktobris  

• Partneri iepazīstināja ar savām iestādēm 

     un darbu tajās 



                      Ludza 2011. gads 17.-20.oktobris 

• Tika pārspriesti projekta mērķi, uzdevumi un 

realizācijas gaita 



                    Ludza 2011. gads 17.-20.oktobris 

• Projekta dalībnieki iepazinās ar Ludzas 

vēsturisko centru, apmeklēja Ludzas 

Novadpētniecības muzeju, Amatnieku Centru, 

Ludzas pilsētas, Brigu pagasta un Zilupes 

pilsētas bibliotēkām 

• Pēdējā vizītes dienā tika rīkota ekskursija uz 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunbūvi, 

Rīgas vēsturisko centru - Vecrīgu  

 



                     Ludza 2011. gada 17.-20.oktobris 



                       Parīze 2012.gada 21.-24. marts 

• Tikšanās reizē tika diskutēts par projekta uzdevumu veikšanu, 

publicitātes iespējām, pārrunāts pienākumu sadalījums 

 

 

  



                        Parīze 2012. gada 21.-24.martā 

       Semināra laikā notika arī praktiskas nodarbības. 

 

•   Portugāles partneri iepazīstināja ar Azoru salu  

    Universitātes bibliotēkas mājas lapas iespējām 



                         Parīze 2012. gada 21.-24. marts 

•  Partneri no Debicas novadpētniecības muzeja (Polija) piedāvāja aktivitāti, 

kuras gaitā mudināja izjust to, kā jūtas neredzīgie cilvēki 



                          Parīze 2012.gada 21.-24. marts 

• Semināra gaitā tika apmeklēta Margaritas Dura vārdā nosaukā 

Parīzes publiskā bibliotēka  

 



                              Parīze 2012.gada 21.-24.martā 

•   Francijas Nacionālā bibliotēka  



            Publicitāte  

      Par projekta aktivitātēm var lasīt: 

 
• www.ludzasbiblio.lv  

• http://www.facebook.com/pages/How-Museums-Galleries-
Libraries-and-Archives-Contribute-to-LLL/308640162484449 

• www.ludzaspils.lv  

• www.biblioteka.lv 

 

• “Ludzas Zeme”, “Ludzas Novada Vēstis” 
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Inta Kušnere 

Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore 

t./fakss + 371 65781194 

E-pasts: inta@ludzasbiblio.lv 

Skype: inta.kusnere 

mailto:inta@ludzasbiblio.lv

