
“Uzņēmējdarbības atbalsta 
bibliotēku pārrobežu sadarbības 

tīkla izveidošana”

Latvijas-Lietuvas sadarbības projekts
Bauskas , Rundāles novadu un

Biržu , Pasvales, Pakrojas rajonu pašvaldības
Uzņēmēju klubs “Bauska 97”

Egija Stapkēviča
projekta vadītāja / Bauskas novada pašvaldības 

iestādes “Bauskas novada administrācija” 

Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā speciāliste



Projekta ieviešanas teritorija
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4 centrālās un 118 vietējās bibliotēkas

Teritorija ~ 5099,50 km2

Iedzīvotāji ~ 127 399 (labuma guvēji)



Projekta nepieciešamība

• Uzlabot pašvaldības 
pakalpojumu pieejamību

• Pilnveidot Bauskas rajona TIT 
infrastruktūru

• Meta/tehniskā projekta izstrāde • Meta/tehniskā projekta izstrāde 
bibliotēkai

• Uzņēmējdarbības veicināšana

• Sadarbība starp kaimiņu 
pašvaldībām Latvijā un Lietuvā, 
pierobežas reģiona attīstība 
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Projekta ideja

• inovatīva Programmas teritorijā –

bibliotēkas kā uzņēmējdarbības atbalsta 
institūcijas

un resursu centriun resursu centri

• galvenās problēmas uzņēmējdarbības jomā:

- konkurētspējīgu biznesa ideju trūkums

- uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentu trūkums 
pašvaldībām

- uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu koncentrēšana lielās 
apdzīvotās                         vietās
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“Biznesa palīdzība, lai veicinātu indivīdu ekonomisko 

neatkarību un vietējo ekonomiku, ir viens no 

galvenajiem publisko bibliotēku pakalpojumiem  -

neatkarīgi no to lieluma – nodrošināta visā ASV.
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programmas projekts "Business Library"
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neatkarīgi no to lieluma – nodrošināta visā ASV.

Šī funkcija ir īpaši svarīga, kad ekonomika 

pasliktinās.”



Veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību Latvijas Lietuvas 
pierobežā, nodrošinot viegli pieejamus uzņēmējdarbības 
atbalsta pasākumus lauku teritorijās

– Izveidot uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku  pārrobežu sadarbības tīklu                  
(esošās publisk ās bibliot ēkas sadarbojas kā uzņēmējdarb ības resursu 
centri )

– Veicināt fizisko un virtuālo pieeju izveidotajiem resursu centriem

Projekta mērķis, uzdevumi

– Veicināt fizisko un virtuālo pieeju izveidotajiem resursu centriem
– Sekmēt uzņēmējdarb ības mentalit āti , īstenojot virkni pasākumus jauniešiem, 

potenciālajiem uzņēmējiem, esošajiem MVU
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Projekta ieviešanas periods: 02/05/2012- 01/11/2013

(01/02/2014)

Projekta budžets: EUR 829 394,46 (LVL 582 901,744)

Projektā svarīga loma radošuma un ilgtspējīgu biznesa ideju veicināšanai 

Bibliot ēkas – galvenais atbalsta instruments uzņēmējdarbībai

Projekta invest īcijas tiek ieguldītas publiskaj ās bibliot ēkās (TP, rekonstrukcijas, 
aprīkojums, IT)



• Uzņēmējdarb ības atbalsta bibliot ēku pārrobežu sadarbības 
strat ēģija

• Pašvaldību interneta mājas lapas , e-pakalpojumi
• Vienas pieturas a ģentūras (one-stop-shop) arī bibliotēkās
• Vienas pieturas aģentūru darbinieku t.sk. bibliotekāru

apmācības
• Pieredzes apmaiņas braucieni , izst ādes uzņēmējiem

Projekta galvenās aktivitātes

• Pieredzes apmaiņas braucieni , izst ādes uzņēmējiem
• Uzņēmēju ned ēļa ar tematiskiem pasākumiem bibliotēkās
• Biznesa ideju konkurss, vasaras nometne skol ēniem
• TP bibliotēku būvniecībai Bauskā un Biržos,                               

rekonstrukcijai Pasvalē
• Rītausmu, Pasvales un Pakrojas bibliot ēku renov ācija
• Apr īkojums u n biznesa literat ūra (t.sk. e-gr āmatas)                 
• Mārketings
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Kas ir uzņēmējdarbības atbalsta
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Kas ir uzņēmējdarbības atbalsta

jeb

Biznesa bibliotēka



Kas ir uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēka?
Biznesa pal īdzība jeb 
pakalpojumi?

• darbojas kā „inkubatori” 
cilvēkiem ar ideju

• bagātīgs biznesa resursu 
klāsts (t.sk. elektronisko)

• Multifunkcionālas, 

„Bizness” un „Bibliotēka”

• Multifunkcionālas, 
individuālas darba vietas

• biznesa apmācības un 
konsultācijas

• nodarbinātības veicināšana
• “pilsētbirojs”
• u.c.
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Attīstītajās Eiropas valstīs, Japānā un ASV, šāda pieeja uzņēmējdarbības veicināšanā strauji attīstās un sabiedrībā ir atzīta



Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēka
Pakalpojumi
• Inovatīvu, jaunu 

produktu/pakalpojumu izstāde
• Potenciālo pircēju/klientu  

informēšana
• Sabiedrība novērtē 

funkcionalitāti un lietderību

Jaunu un inovat īvu 
produktu tests
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Helsinku pilsētas bibliotēkas struktūrvienība 

“Meetingpoint”



Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēka

• mikrouzņēmumiem, kuriem 
nav ofisa telpu

• tikšanās ar biznesa 
partneriem

• Individuālam,attālinātam 
darbam

Helsinku pilsētas bibliotēkas struktūrvienība “Meetingpoint”

Pakalpojumi

darbam
• multifunkcionālas, aprīkotas 

darba vietas, ir 
nepieciešamā datortehnika, 
interneta pieslēgums

• ja trūkst zināšanu, 
bibliotekārs apmācīs 

“Pils ētbirojs”
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Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēka

• plaša grāmatu kolekcija un 
materiāli                  
(mārketings, reklāma, 
korporatīvās gadagrāmatas 
par tirdzniecības statistiku, 
dažādu valstu likumi un 

bagātīgs biznesa 
resursu kl āsts (t.sk. 

elektronisko)Pakalpojumi

par tirdzniecības statistiku, 
dažādu valstu likumi un 
noteikumi, nozaru pētījumi, 
preču zīmju reģistrēšana, 
patenti, lietišķā biznesa 
zinātne un tehnoloģijas, 
u.c.)

• piekļuve komerciālām 
datubāzēm

• semināri, kā atrast 
vajadzīgo inf., kā to 
analizēt, izmantot pētījumos
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Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēka

• semināri biznesa uzsākšanai

• nodarbības un praktiski 
padomi, kā uzrakstīt biznesa 
plānu, kā pārvaldīt mazu 
uzņēmumu, kā atrast noieta 

biznesa apm ācības un 
individu ālas 

konsult ācijas
Pakalpojumi

uzņēmumu, kā atrast noieta 
tirgu

• profesionālus pakalpojumus 
sniedz bibliotekāri un bijušie 
uzņēmēji, kas gatavi palīdzēt, 
dalīties pieredzē, motivēt, 
iedvesmot, radīt interesi
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Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku lietotāji?

• materiālu gatavošana sava 
biznesa uzsākšanai

• tie, kas zaudējuši darbu, vēlas 
atrast citu, vai uzsākt savu 
uzņēmējdarbību

• MVU, kuriem nav 
nepieciešamās IT, u.c. 
infrastruktūras

Dažādās vajadzības

• pensionāri – jauniem 
izaicinājumiem (mājražošana)

• sievietes, lai labāk pārvaldītu 
mājsaimniecības

• biznesmeņi un zinātnieki –
pētījumiem

• studenti, potenciālie uzņēmēji
• ņemot līdzi savu datoru, izmanto 

bibliotēku kā savu biroju
• u.c.
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Atbalstīt MVU, novērst informācijas 
trūkumus un palīdzēt palielināt to 

konkurētspēju

Nodrošinot piekļuvi informācijai – bibliotēkas spēj sniegt visas 

Misija
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Spēja apkopot un analizēt daudzveidīgu jaunāko informāciju

ir atslēga uz panākumiem biznesā

Nodrošinot piekļuvi informācijai – bibliotēkas spēj sniegt visas 

pasaules zināšanas



Var izvēlēties nedar īt, tom ēr darot var 
iegūt

• Projekts sniedz 
fantastiskas iespējas 
eksperimentēt, paplašināt 
redzes loku, domāt ārpus 
ierastā rāmja, turklāt tā ir ierastā rāmja, turklāt tā ir 
iespēja piesaistīt papildus 
finansējumu gan radošām 
izpausmēm, gan iegūt 
jaunas, modernas telpas, 
pilnveidot aprīkojumu, 
dažādot pakalpojumus, kļūt 
pieejamākiem, 
vajadzīgākiem
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Veiksmes atslēga
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Iedzīvotāju izglītošana un motivēšana uzņēmējdarbībai – varoņdarbs! Kādas ir bibliotēku telpas? Kāda ir materiāltehniskā bāze?



Paldies par uzmanību!
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Biznesa ideju konkurss 

skolēniem

- Bauskas un Rundāles novadu 13 skolās

01.02.2013.-15.04.2013.

Piedalās 7.-12.klašu skolēni



Rītausmu 
bibliotēkas 

rekonstrukcija



- telpu, jumta 
remonts;
- uzstādīts 
pacēlājs;
- modernizēts 
aprīkojums;

- pieņemts darbā - pieņemts darbā 
papildus 
bibliotekārs;

- izmainīti darba 
laiki;

- palielināta 
darbinieku alga;



• Mērķis - iegūt iespējamās 
arhitektūras un plānojuma 
ideju skices un 
priekšlikumus Bauskas 
Centrālās bibliotēkas 
būvniecībai Bauskā kā arī 
priekšlikumus piegulošās 
teritorijas funkcionālai 
izmantošanai, izvērtējot 
tajā esošo apbūvi un 
izveidojot piegulošo 
teritoriju par pievilcīgu 
publisko telpu.



Rundāles novadā bibliotēkai

Jaunas mēbeles



Мебель

Oборудование 

Vienas pieturas aģentūra

Oборудование 



Semināru zāles aprīkojums



Semināru zāles aprīkojums


