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REALIZĒTĀJI

Ezernieku, Kursīšu,          Ezernieku, Kursīšu,          
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sadarbībā 
ar pagastu 
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PROJEKTA MĒRĖI (1)

1. Stiprināt bibliotekāru               
kapacitāti un potenciālu        kapacitāti un potenciālu        
vietējās sabiedrības      
iesaistīšanai vietējā satura 
veidošanā, lai atspoguĜotu                
kopienas unikalitāti            http://avio.posterous.com
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PROJEKTA MĒRĖI (2)

2. Veicināt vietējās 
kopienas pārstāvju 
radošo izpausmju attīstību
3. AtspoguĜot vietējās             3. AtspoguĜot vietējās             
kopienas notikumu hroniku              
bibliotēku  portālā 
4. Popularizēt projekta aktivitātes

http://avio.posterous.com
Ezernieku pagasts    Fotogrāfs Uldis PeĜĦa



MĒRĖGRUPAS
1.Tiešā mērėgrupa : 
pagasta jaunieši
pieaugušo interešu grupas 
bibliotekāri

2. Netieš ā mērėgrupa:
bibliotekāri

2. Netieš ā mērėgrupa:
vietējā sabiedrība
bibliotēkas lietotāji
attālinātie lietotāji

citi bibliotēku bibliotekāri
Foto no Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra novadpētniecības krājuma



Projekta centrālā aktivitāte 
ir pilotakcija “3i”,                                
kuras laikā paredzēts                        
iesaistīt  vietējos entuziastus

PILOTAKCIJA

caur fotogrāfiju uzĦemšanu,                           
ieraudzīt un nofiksēt 

vietējās kopienas 
savdabību un unikalitāti

Foto no Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra novadpētniecības krājuma



REZULTĀTI (1)

• Jaunieši 
- saturiski pavada                            
brīvo laiku

- apzinās savas neizpaustās emocijas- apzinās savas neizpaustās emocijas
- iegūst jaunas zināšanas, pieredzi un  
iemaĦas fotografēšanā, filmēšanā un  
materiālu datorapstrādē

- saĦem sabiedrības atzinību
Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma



REZULTĀTI (2)

• Interešu grupas 
- neizmantojot savus 
personiskos līdzekĜus, 
attīsta radošās spējas attīsta radošās spējas 

- fotografējot, filmējot un  
apstrādājot materiālu
dod iespēju to ieraudzīt 
attālinātiem lietotājiem

Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma



REZULTĀTI (3)

• SaĦemtā tehnika 
- nodrošina audiovizuālās 
informācijas pieejamību 
dažādu vecuma un grupu  dažādu vecuma un grupu  
iedzīvotājiem

- papildina novadpētniecības krājumu  
un dod iespēju prezentēt
videomateriālus

Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma



REZULTĀTI (4)

• Nostiprināta ciešāka 
sadarbība starp vietējām 
iestādēm un nevalstiskajām  
organizācijām, stiprināts bibliotēkas tēlsorganizācijām, stiprināts bibliotēkas tēls

• Bibliotēkas esošie un potenciālie  lietotāji   
izmanto realizētā projekta  ieguvumus

• Attālinātiem lietotājiem nodrošināta   
vietējās kopienas satura piekĜuve interneta  
vidē

Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma



REZULTĀTI (5)

• Kolēăi ieguvuši 
pieredzi un zināšanas, 
kas iegūtas 
bibliotekāru semināros, bibliotekāru semināros, 
publikācijās un Latvijas bibliotēku
portālā, lai kĜūtu par jaunu 
pakalpojumu iniciatoriem savās 
vietējās kopienās

Foto no Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas un novada izpētes centra novadpētniecības krājuma



FINASĒJUMS 
TIEK IZLIETOTS (1)

• Iedzīvotāju un 
bibliotekāru apmācībai 
“Digitālā fotogrāfiju apstrāde”   “Digitālā fotogrāfiju apstrāde”   
(Ezerniekos, Pūrē, Ugālē) un “Filmēšana        
un video materiālu apstrāde” (Kursīšos)

• Reprezentācijas un ar reklāmu  
saistītiem izdevumiem

Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma



FINASĒJUMS 
TIEK IZLIETOTS (2)

• A4 foto printera,                 
fotoaparāta, ārējā cietā diska,                
DVD atskaĦotāja un TV ekrāna DVD atskaĦotāja un TV ekrāna 
iegādei Ezernieku pagasta bibliotēkai

• Fotoaparāta, videokameras, DVD 
atskaĦotāja un TV ekrāna iegādei 
Kurs īšu pagasta bibliotēkai –
informācijas centram

Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma



FINASĒJUMS 
TIEK IZLIETOTS (3)

• Fotoaparāta, 
projektora un TV 
iegādei Pūres pagasta bibliotēkai iegādei Pūres pagasta bibliotēkai 
– informācijas un novada izpētes  
centram

• SpoguĜkameras un A3 fotoprintera   
iegādei Ugāles bibliotēkai

Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma



JAUTĀJIET MUMS !

• Ezernieku pagasta bibliotēkas                     
vadītājai LIDIJAI IGAUNEI

•Ugāles pagasta bibliotēkas                          
vadītājai INESEI RUMPAI

•Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas               •Pūres pagasta bibliotēkas – informācijas               
un novada izpētes centra vadītājai                    
VALDAI DZELZKAL ĒJAI

•Kursīšu bibliotēkas - informācijas centra  
vadītājam MĀRTIĥAM LAGZDONAM

LAI MUMS UN JUMS VEICAS! Paldies!      
Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma



Projektu atbalsta –
• Bila un Melindas Geitsu 
fonds (BMGF) sadarbībā ar EIFL –
starptautisku bezpeĜĦas organizāciju 
un Mortensona centru (Ilinoisa, ASV)

• Ventspils novada pašvaldība
• Saldus novada Kursīšu pagasta pārvalde

Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma

• Saldus novada Kursīšu pagasta pārvalde
• Dagdas novada Ezernieku pagasta pārvalde
•Tukuma novada Pūres un Jaunsātu pagastu pārvalde 
Projekts tiek realiz ēts
valsts aăentūras Kultūras informācijas sistēmas 
īstenotā pašvaldību publisko bibliotēku attīstības 

projekta „ Trešais tēva dēls” ietvaros



Latvijas bibliotek āru 10.kongres ā
Rīgā

2011.gada 12.-13.apr īlī
Foto no Ugāles pagasta bibliotēkas novadpētniecības krājuma


