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Zemītes bibliotēkas misija un 
mērķis 
 Bibliotēkas misija ir būt par informācijas, izglītības, 

kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības balstu 
Zemītes pagasta iedzīvotājiem. Lai visas lietotāju grupas 
pēc iespējas vairāk apmeklētu bibliotēku un iegūtās 
zināšanas nestu garīgu, intelektuālu, ekonomisku un 
sociālu labumu.

 Zemītes pagasta bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā 
sabiedrības informācijas procesa attīstībā, rūpēties par 
kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt 
mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem, 
neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām 
fiziskajā un izglītības jomā.



Ceļi uz sabiedrības iesaisti savu 
kopienas jautājumu risināšanā

 Atvērtība piedāvājumiem – atsaucība sadarboties ar 
citām institūcijām, iesaiste projektos, personiskā 
līdzdalība sabiedrības aktivitātēs

 Būt iniciatoram kopienai svarīgu jautājumu 
aktualizēšanā

 Būt līdzatbildīgam par aktualizēto jautājumu 
realizāciju



Pieredze 

 Liela nozīme sabiedrības uzrunāšanā un aktivizēšanā 
ir sabiedrībā atpazīstamas un uz sabiedrību vērstas 
institūcijas iesaiste un līdzdarbība

 Dzīves vides kvalitāti var veidot vai “iesaldēt” kopiena 
pati –izvirzot savas aktualitātes un līdzdarbojoties to 
realizācijā vai pasīvi gaidīt no pašvaldības, valsts



Apkaimes ideju darbnīcas kā 
mehānisms kopienas līdzdalības 
veicināšanā
 Iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības 

plānošanā

 Sadarbības mehānisms starp dažādām sabiedrības 
grupām un sektoriem – pašvaldību, skolu, NVO un 
uzņēmējiem

 Dažādām sabiedrības grupām klātesot, nosaka vietējās 
vajadzības un to risināšanas modeļus



Apkaimes ideju darbnīcas 
uzdevumi

 Apzināt kopienas stiprās un vājās puses, problēmas un 
attīstības prioritātes

 Panākt vienošanos par problēmu risinājumiem un 
mudināt to īstenošanu dzīvē



Kāds ir apkaimes ideju darbnīcu 
veiksmīgs rezultāts

 Iedzīvotāji ir izveidojuši darba grupas konkrētu 
projektu/ideju īstenošanai

 Pašvaldība var iekļaut priekšlikumus savā attīstības 
stratēģijā vai sabiedrībai vajadzīgu darbu plānošanas 
dokumentos



Diskusijas darba grupas



Ideju izvirzīšana un balsojums par 
tām



Darbojoties tagadnē ir svarīgi 
nepazaudēt pagātni un saglabāt 

liecības par sabiedrības 
aktivitātēm un aktualitātēm, 
kuras ir veicinājušas šodienu



Novadpētniecības projekti:
LTF atmiņu apkopojums



Fotogrāfiju vākšana portālam “Zudusī Latvija”



Zemīte laikmetu griežos- fotogrāfijas Pētera Apiņa 
veidotajai grāmatai “Latvijai 100”



Paldies par 
uzmanību! 


