
LBB 10. kongress, 2011. gada 13. aprīlis

Alita Kluša
Klintaines pagasta 

bibliot ēkas vadītāja



Pilotprojekta īstenotāji



Formālie partneri

�Alūksnes novada 
pašvaldība

�Ogres novada 
pašvaldība

�Pededzes pagasta 
pārvalde

�PĜaviĦu novada 
pašvaldība



Neformālie partneri

�Sociālie dienesti pašvaldībās

�Nevalstiskās organizācijas

�Novadu bibliotēkas

�Mediji



�Projekta budžets 10 000 $

�Projekta ilgums 11 mēneši

02.2011.-12.2011.



Mērėis

Sekmēt bibliot ēku

pakalpojumu pieejamību

un inform ācijas resursuun inform ācijas resursu

izmantojamību ārpus

bibliot ēku telpām un darba laika



Uzdevumi

�Izveidot inovatīvus pakalpojumus-

portat īvo datoru nomu un informācijas un 

uzziĦu mobilo tālruniuzziĦu mobilo tālruni

�Nodot pilotprojekta pieredzi citām Latvijas 

bibliot ēkām



Galvenās aktivitātes

�Portatīvo datoru un mobilo tālruĦu iepirkums

�Portatīvo datoru nomas līguma un nodošanas-
pieĦemšanas akta izstrāde

�Portatīvo datoru nomas izmantošanas �Portatīvo datoru nomas izmantošanas 
noteikumu izstrāde

�Bibliotēkas lietotāju, kuriem nav pieejams 
internets, datu bāzes izveide



Galvenās aktivitātes turpin ājums

�Publicitāte

�Portatīvo datoru noma

�Informācijas nosūtīšana un uzziĦu sniegšana 
pa mobilo tālrunipa mobilo tālruni



Mērėgrupas

Alūksnes, Klintaines, Ogres, Pededzes 
iedzīvotāji:

�Tie, kuriem ir ierobežotas iespējas apmeklēt 
bibliot ēku tās darba laikā un kuri t ālu dzīvo bibliot ēku tās darba laikā un kuri t ālu dzīvo 
no bibliotēkas

�Sociālās atstumtības riska grupas- cilvēki ar 
īpašām vajadzībām, vecāki pēc bērnu kopšanas 
atvaĜinājuma, seniori u.c.

�Skolēni, studenti un pieaugušie, kas mācās 



Rezultatīvie rādītāji

�Iegādāti no 4 līdz 8 portatīvie datori ar
programmnodrošinājumu un modēmi mobilā
interneta nodrošināšanai

�Iegādāti no1 līdz4 mobilie tālruĦi�Iegādāti no1 līdz4 mobilie tālruĦi
�Portatīvo datoru nomas pakalpojumu izmantos

vidēji 10 bibliotēku lietotāji mēnesī
�Vismaz 3% bibliotēku lietotāju ar mobilā

tālruĦa palīdzību tiks informēti par jaunumiem
konkrētajā bibliotēkā



Pilotprojekta devums Latvijai

�Veicināta tālāka Alūksnes, Klintaines, Ogres
un Pededzes bibliotēku attīstība

�Pilotprojekta veiksmīgas realizācijas gadījumā
jauniepakalpojumibūs piemērs citām Latvijasjauniepakalpojumibūs piemērs citām Latvijas
bibliotēkām līdzīgu vai tādu pašu inovatīvu
pakalpojumu ieviešanā, tādejādi veicinot visu
Latvijas publisko bibliotēku turpmāko attīstību



Uz sadarbību!

Att ēlā 12 Latvijas bibliotekāri, kas piedalījās 
Mortensona Centra apmācību programmā ASV  no 10.09.2010.-10.10.2010., 

vidū pasniedzēja Māra Saule



Darba grupa
AntoĦina Girs 
Pededzes pagasta 
bibliotēkas vadītāja

Alita Kluša 
Klintaines pagasta 
bibliotēkas vadītāja

Iveta OzoliĦa Iveta OzoliĦa 
Alūksnes pilsētas 
bibliotēkas direktore

GaĜina SabĜina 
Ogres Centrālas 
bibliotēkas lasītavas 
vadītāja



Darba grupas kontakti

• Alūksnes pilsētas bibliotēka
Lielā Ezera iela 24
Alūksne, LV 4301
Tālr.  64322197
aluksne.bibl@inbox.lv
www.albibl.lv

• Ogres Centrālā bibliot ēka
Brīvības iela 35
Ogre, LV 5001
Tālr. 65071947
info@ocb.lv
www.ocb.lvwww.albibl.lv

• Klintaines pagasta bibliotēka 
„K ūlīši”, StukmaĦi
Klintaines pagasts
PĜaviĦu novads, LV 5129
Tālr. 65124034
alita_k@inbox.lv

www.ocb.lv

• Pededzes bibliotēka
„Krustceles”, Pededze
Alūksnes novads
LV 4352
Tālr. 64324329
kultūra@tvnet.lv



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!
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