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1. Projekta īstenotājs
Projekta īstenotajs ir Latvijas Nacionalas bibliotekas atbalsta biedrība (turpmak teksta – Biedrība). Biedrības
galvenais darbības merķ is ir finansiali un intelektuali atbalstīt Latvijas Nacionalo biblioteku un musdienīgas
biblioteku sistemas attīstību valstī.
2. Projekta būtība un pamatojums
Lai atbalstītu publisko biblioteku attīstību, biblioteku vides un pakalpojumu modernizaciju Latvija,
iedrosinatu bibliotekas īstenot jaunas idejas un ieceres, padarot tas atvertakas, pieejamakas, pievilcīgakas
sabiedrībai un atbilstosakas musdienu cilveka vajadzībam, Biedrība uzsak jaunu projektu “Iedvesmas
biblioteka”.
Biedrība aicina Latvijas bibliotekas pieteikt savas idejas publisko biblioteku vides un piedavajuma
attīstīsanai, jaunu pakalpojumu vai inovaciju ieviesanai. Bibliotekam sava ideja ir janoformule projekta,
jaiepazīstina ar to vieteja pasvaldība un jasaņ em pasvaldības atbalsts un apliecinajums par iesaistīsanos
Biedrības projekta “Iedvesmas biblioteka”.
Labako ideju realizacija Biedrība kļust par partneri un sniedz finansialo atbalstu, piesaistot ziedojumus ideju
īstenosanai un organizatorisko atbalstu realizacijas laika.
Projekta rezultatus Biedrība un bibliotekas prezente valsts meroga, iedvesmojot un iedrosinot citas
bibliotekas īstenot savas iniciatīvas un idejas biblioteku modernizacija.
3. Projekta mērķis
Projekta “Iedvesmas biblioteka” merķ is ir atbalstīt Latvijas biblioteku vides un pakalpojumu attīstību,
pilnveidi un modernizaciju, veicinat pozitīvas un kvalitatīvi jaunas parmaiņ as un bernu un jauniesu
auditorijas piesaisti Latvijas regionu bibliotekas.
4. Projektu virzieni, finansējums, realizācija
4.1. Projektam “Iedvesmas biblioteka” Latvijas publiskas bibliotekas var pieteikt savas
idejas/iniciatīvas/pasakumus, kuru merķ is ir bernu un jauniesu auditorijas piesaistīsana par bibliotekas
pastavīgiem lietotajiem un sai auditorijai atbilstosa piedavajuma veidosana vai attīstīsana sados virzienos:
4.1.1. musdienīgas bibliotekaras vides un telpu radīsana, jaunu dizaina un arhitekturas risinajumu
īstenosana (telpu parbuve, paplasinas ana), bernu un jauniesu lasītavu izveidosana vai uzlabosana;
4.1.2. jaunradīts vai pilnveidots musdienīgs bibliotekarais piedavajums un/vai pakalpojums bernu un
jauniesu auditorijai,
4.1.3. papildinats musdienīgu informacijas tehnologiju, digitalo risinajumu un ierīcu klasts,
4.1.4. inovaciju ieviesana biblioteka, tas piedavajuma,
4.1.5. pasakumi bibliotekas atvertības sabiedrībai un pieejamības veicinasanai, bernu un jauniesu auditorijas
piesaistīsanai.
4.2. Katru gadu, izsludinot pieteiksanos projektam, Biedrība var noteikt prioritaros merķ us un virzienus.
4.3. Projektam pasvaldība garante līdzfinansejumu vismaz 50% apmera.
4.4. Biedrības garantetais atbalsts ir 50% no projekta kopejam izmaksam, ja projekta kopejas izmaksas ir:
4.4.1. Mazo projektu kategorijā – 2000 – 9999 EUR;
4.4.2. Lielo projektu kategorijā – 10 000 – 20 000 EUR.
4.4.3. Ja bibliotēkas iesniedz idejas, kuru īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējums ir lielāks nekā
20 000 EUR, Biedrības piešķirtais finansējums būs 10 000 EUR un pašvaldībai jānodrošina pārējais idejas
realizācijas finansējums.
4.5. Biblioteku idejas realizejamas viena gada laika no līguma noslegsanas starp attiecīgas pilsetas vai
novada pasvaldību un Biedrību.

5. Pieteikšanās projektam, pieteikumu iesniegšana
5.1. Projektam pieteikties var jebkura Latvijas publiska biblioteka, piesakot savu ideju bibliotekas attīstībai,
kas atbilst “Iedvesmas biblioteka” merķ im un virzieniem.
5.2. Pieteikumus projektam iesniedz vienu reizi gada Biedrības izsludinataja termiņ a.
5.3. Pieteiksanos projektam Biedrība izsludina, publicejot informaciju www.gaisma.lv, Facebook, nosutot
informaciju Latvijas publiskajam bibliotekam un nacionalajiem un regionalajiem plassaziņ as līdzekļiem.
5.4. Pieteikums projektam iesniedzams papīra forma klatiene vai pa pastu LNB Atbalsta biedrībai M47. telpa,
Mukusalas iela 3, Rīga, LV1048 vai elektroniski - parakstīts ar elektronisko parakstu un nosutīts uz
gaisma@gaisma.lv.
5.5. Pieteikums projektam iesniedzams viena eksemplara, latviesu valoda.
5.6. Pieteikuma jaietver:
a) pieteikuma veidlapa;
b) pasvaldības Apliecinajums;
c) projekta apraksts, kura jaiekļauj:
1. idejas apraksts;
2. nepieciesamības pamatojums;
3. merķ i;
4. īstenosanas plans un termiņ i;
5. rezultati;
6. merķ auditorijas – bibliotekas lietotaju un pasvaldības iedzīvotaju skaits, ka arī ieguveju no
projekta īstenosanas raksturojums;
7. idejas īstenosana iesaistītas personas un organizacijas;
8. izmaksu tame.
6. Pieteikumu vērtēšanas kritēriji:
6.1. pieteikums ir iesniegts noteiktaja termiņ a;
6.2. ideja nav jau realizeta;
6.3. ideja ir parliecinosa, skaidri formuleta, realizejama/īstenojama un pamatota;
6.4. ideja ir inovatīva, musdienīga, radīs biblioteka pozitīvas un kvalitatīvi jaunas parmaiņ as;
6.5. idejas apraksts liecina par pieteiceja speju to kvalitatīvi realizet;
6.6. paredzamie rezultati ir parliecinosi, ilgtspejīgi un nozīmīgi regionala un/vai valstiska meroga;
6.7. tame ir precīza, reala un pamatota;
6.8. idejas īstenosanai garantets pasvaldības atbalsts un līdzfinansejums.
7. Pieteikumu izskatīšana un rezultāti
7.1. Pieteikumus verte Biedrības valde saskaņ a ar projekta kriterijiem un valdes sede pieņ em lemumu par
projekta “Iedvesmas biblioteka” izraudzītajam bibliotekam.
7.2. Pieteikumu izskatīsanas rezultati tiek paziņ oti pieteikumu autoriem epasta un publiceti majas lapa
www.gaisma.lv.
7.3. Biedrība kļust par partneri un atbalstītaju projekta “Iedvesmas biblioteka” izraudzītajam bibliotekam,
piesaista finansialo atbalstu jeb ziedojumus ideju īstenosanai un sniedz organizatorisko atbalstu ideju
realizacijas laika.
7.4. Biedrība un projekta izraudzīto biblioteku pasvaldības nosledz līgumu par partnerību un sadarbību.
7.5. Biblioteku idejas realizejamas viena gada laika no līguma noslegsanas starp biblioteku un Biedrību.
7.6. Projekta rezultatus Biedrība un bibliotekas prezente īpasa pasakuma/-os valsts meroga, iedvesmojot un
iedrosinot citas bibliotekas un pasvaldības īstenot savas iniciatīvas un idejas biblioteku attīstībai un
modernizacijai.

