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Saturs
Projekta aktualitātes:

Organizācija un vadība,

Infrastruktūra,

Tehniskais nodrošinājums,

Apmācības,

Publicitāte un mārketings,

Projekta ietekmes novērtēšana;

BMGF pārstāvju, ārējo ekspertu un KPMG 
pārstāvju vizītes Latvijā



PROJEKTA AKTUALITĀTES



Organizācija un vadība

Paveiktais
Noformēta projekta 
īstenošanas darba grupa 10 
cilvēku sastāvā

Noslēgti uzņēmuma līgumi ar 
10 mācību centru vadītājiem

Regulāras projekta 
Konsultatīvās padomes un 
Uzraudzības padomes sēdes

Noslēgtas vienošanās par 
sadarbību ar visām Latvijas 
pašvaldībām

Plānotais
Ārpakalpojumu izmantošana 
projekta aktivitātēs pēc 
nepieciešamības

NVO iesaistīšana

Ciešāka sadarbība ar 
ministrijām atsevišķās 
aktivitātēs

Reģionālo attīstības/ 
plānošanas aģentūru piesaiste



Infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums

Paveiktais
Reģionālo apmācību centru 
tehniskais nodrošinājums

noslēgts līgums 06.08.2007
tehnika centros 03.09.2007

Datortehnika Latvijas Neredzīgo 
bibliotēkai un tās filiālēm

Piedāvājumu vērtēšana
datortehnika piegādāta bibliotēkās 
no augusta līdz novembrim

Interneta kvalitātes un ātruma 
uzlabojumi

Piedāvājuma vērtēšana
uzlabojumi bibliotēkās līdz 2008. 
gada martam

Datortehnikas iepirkums 
bibliotēkām

Specifikāciju izstrāde

Plānotais
Datortehnikas iepirkums 
bibliotēkām

konkursa izsludināšana
datortehnika piegādāta bibliotēkās līdz 
decembrim

Pašvaldību veiktie uzlabojumi 
bibliotēku telpās

Tehniskā palīdzības dienesta 
izveide



Apmācības

Paveiktais
Apmācīti 144 bibliotekāri IT 
pamatiemaņās
Izveidoti 10 reģionāli mācību 
centri
Izstrādātas vienotas mācību 
programmu formas

Plānotais
Mācību programmu, mācību 
materiālu izstrāde un pasniedzēju 
atlase konkursa kārtībā
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 
darbinieku apmācības
Mācību centru vadītāju un rajona 
galveno bibliotēku vadības 
apmācības

Programmu
formu

izstrāde

•Programmu izstrāde
•Mācību materiālu

izstrāde            
•Pasniedzēju piesaiste

Apmācības



Publicitāte un mārketings

Paveiktais
Izsludināts atklāts metu 
konkurss par publiskās 
komunikācijas pakalpojumu 
ģenerāluzņēmēja izvēli 2007. 
gada 27. jūnijā

Notiek darbs ar medijiem par 

Izveidota audiovizuāla 
prezentācija par projektu 

Plānotais
Tiks noslēgts sadarbības līgums ar 
Latvijas dabas fondu par projekta 
publicitātes materiālu izvietošanu 
Dabas fonda projekta “Latvijas augu 
vēstniecība” norises vietās un 
publikācijās (2007. gada augusts –
septembris)

Tiks noslēgts līgums ar publiskās 
komunikācijas pakalpojumu 
sniedzēju (2007. gada septembrī) 

Tiks uzsākta pirmā no sešām projekta 
publicitātes kampaņām



Projekta ietekmes novērtēšana

Paveiktais
Lokālo indikatoru izstrāde, sadarbībā ar 
Fonda piesaistītiem pasaules līmeņa 
ekspertiem

Pētījums par informācijas 
komunikācijas tehnoloģiju pieejamību 
un izmantošanu un bibliotēku 
funkcionālo lomu Latvijas sabiedrībā

Līgums par SKDS
pētījuma rezultāti 2007. gada oktobrī

Plānotais
Sākumdatu pētījuma rezultāti 2007. 
gada nogalē

Pirmie projekta ietekmes novērtēšanas 
rezultāti 2008. gada novembrī

Nākamā ietekmes novērtēšana vēl pēc 
gada

Projekta ietekmes novērtēšana, 
izmantojot nacionālo statistiku

Valsts mēroga kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums
Vai brīva pieeja datoriem un Internetam publiskajās bibliotēkās tiešām 

iedzīvotājiem sniedz sociālu labumu? Ja tā, tad kādu labumu?
Ietekme tiks vērtēta:

•Projekta sākumā

 

(sākumdatu izpēte)
•Projekta laikā
•Projekta beigās
•1 līdz 2 gadus pēc projekta beigām

Presenter
Presentation Notes
Novērtēšanas veicēji un izmantotās metodes
Ietekmes novērtēšanā piedalās:
Bila & Melindas Geitsu fonds
BMGF ārējie konsultanti
Projekta ietekmes novērtēšanas speciālists
Projekta ieviešanas darba grupa
Organizācija, kas realizēs datu vākšanu
Reģionālie kuratori
Mācību centru vadītāji
Bibliotekāri

Informācija tiek vākta, izmantojot:
Aptaujas (bibliotekāru, lietotāju, ne-lietotāju u.c.)
Gadījumu un pieredzes izpēti
Intervijas
Fokusgrupas
Anketēšanu





BMGF pārstāvju, ekspertu un KPMG 
vizītes Latvijā

17 – 19.04.2007 Jessica Dorr, projekta vadītāja no 
BMGF puses

6 – 7.06.2007 KPMG galvenā biroja (ASV) pārstāvji
Audita uzmanības lokā:

Grāmatvedības procedūras

Iepirkumu dokumentācija

13 – 14.06.2007 Martha Choe, BMGF Globālo 
bibliotēku attīstības programmas vadītāja

Ārējie Fonda eksperti projekta ietekmes novērtēšanā un 
TCO izstrādē

Presenter
Presentation Notes
17 – 19.04.2007 Jessica Dorr, projekta vadītāja no BMGF puses
Tikšanās ar projekta realizācijas darba grupu
Tikšanās ar projekta reģionālajiem kuratoriem
Tikšanās ar Kultūras ministri H.Demakovu
Tikšanās ar KM Valsts sekretāri Solvitu Zvidriņu
Dalība Baltic IT&T konferencē
Vizītes uz publiskām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo bibliotēku
13 – 14.06.2007 Martha Choe, BMGF Globālo bibliotēku attīstības programmas vadītāja
Tikšanās ar projekta Uzraudzības padomi
Tikšanās ar Kultūras ministri H.Demakovu
Tikšanās ar projekta Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju A. Jaunsleini
Tikšanās ar projekta realizācijas darba grupu
 Tikšanās ar projekta reģionālajiem kuratoriem





Martha Choe tiekoties ar projekta realizācijas 
darba grupu



Jessica Dorr tiekoties ar projekta 
Konsultatīvo padomi



Jautājumi un diskusija
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