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Projekts 
«Uzņēmējdarbības atbalsta 

bibliotēku pārrobežu sadarbības 
tīkla izveidošana» 



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

• Izveidot uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu 
sadarbības tīklu (publiskās bibliotēkas sadarbojas kā 
uzņēmējdarbības resursu centri), 

• Veicināt fizisko un virtuālo pieeju izveidotajiem resursu 
centriem, 

• Sekmēt uzņēmējdarbības mentalitāti, īstenojot virkni 
uzņēmējdarbību atbalstošus pasākumus esošajiem un 
potenciālajiem uzņēmējiem (skolēniem, studentiem, 
bezdarbniekiem)



• Izglītot sabiedrību par esošajām un 
iespējamajām uzņēmējdarbības iespējām,

• Dažādām mērķa grupām palīdzēt atrast 
iespēju attīstīt esošās un potenciālās 
uzņēmējdarbības jomas,

• Nodrošināt bibliotēkā kvalitatīvus biznesu 
atbalstošus pakalpojumus





Grāmatas



J A U N U M S!!!



Informācijas meklēšana pēc tēmām 



Informācija par biznesu



www.bauskasbiblioteka.lv/biznesam



www.bauska.lv



Biznesa vide





Bauskas Biznesa bibliotēkas 
atklāšana



Biznesa bibliotēkas pasākumi
Publiskās diskusijas Grāmatu  Svētkos 

Esošiem uzņēmējiem

«Kas palīdz un kas traucē uzņēmējdarbībai?»

2013

«Kā pārvietoties pa lauku ceļiem?»

2014



Biznesa bibliotēkas pasākumi
Esošiem uzņēmējiem

E-Prasmju nedēļa



Biznesa bibliotēkas pasākumi 
Esošiem uzņēmējiem

•Izglītojošs seminārs «ES fondu piesaiste mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem»  

•Izglītojošs seminārs «Bizness internetā»



• Konkurss «Manas idejas jaunajai Bauskas bibliotēkai»
un izglītojošs brauciens uz Ventspili

• Konkurss «Biznesa galda / digitālās spēles»
un izglītojošs brauciens uz Cēsīm

• Informatīvas stundas un pēcpusdienas

Biznesa bibliotēkas pasākumi 
Skolēniem un skolotājiem



BIZNESA BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI 
Tikšanās ar uzņēmējiem



Biznesa bibliotēkas pasākumi
Dažādām iedzīvotāju grupām

Pagalmu svētki



Biznesa bibliotēkas pasākumi
Dažādām iedzīvotāju grupām

Ekonomikas ministrs
Vjačeslavs Dombrovskis

Ekonomikas ministrs 
Biznesa bibliotēkā



BIZNESA BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI
DAŽĀDĀM IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM
Daudzfunkcionālais rehabilitācijas centrs «Ābele»

Sieviešu invalīdu biedrība «Bauskas novada Aspazijas» 



7 biznesa atbalsta bibliotēkas 
pagastos



7 biznesa atbalsta bibliotēkas 

Gailīšu Ceraukstes

Brunavas Grenctāles

Codes Jauncodes

Rītausmu



7 biznesa atbalsta bibliotēku 
izveide

• Darba vietas aprīkojums:
• - Galdi
• - Plaukti 
• - Krēsli
• IT nodrošinājums:
• - Datori
• - Multifunkcionālās iekārtas
• - Videoprojektori
• - Mobilie ekrāni



Gailīšu biznesa atbalsta bibliotēka 



Paldies par uzmanību!
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