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 (protokols Nr.8, 53.§) 

 

Par projektu iesniegšanu konkursā “Iedvesmas bibliotēka” 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība (turpmāk – Biedrība) ir izsludinājusi projektu 

konkursu “Iedvesmas bibliotēka”, kurā plānots atbalstīt publisko bibliotēku attīstību, bibliotēku vides 

un pakalpojumu modernizāciju Latvijā, iedrošināt bibliotēkas īstenot jaunas idejas un ieceres, padarot 

tās atvērtākas, pieejamākas, pievilcīgākas sabiedrībai un atbilstošākas mūsdienu cilvēka vajadzībām. 

Projekta idejas realizācijai ir iespējams piesaistīt finansiālu atbalstu līdz 50 %  no īstenošanas 

izmaksām. Pieteiktā ideja jārealizē 2022. gadā. 

Smiltenes novada pašvaldība plāno iesniegt trīs projekta pieteikumus: “Bezvadu mobilie 

pakomāti Trapenes, Vidagas, Apes un Gaujienas bibliotēkās", “Bibliotēka pilsētvides ārtelpā”, 

“Interaktivitāte Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā”. 

Projektā “Bezvadu mobilie pakomāti Trapenes, Vidagas, Apes un Gaujienas bibliotēkās" plānots 

izveidot pakomātus, kur grāmatas varēs saņemt un nodot iedzīvotāji, kuri to nevar paspēt grāmatu 

krātuves darba laikā, nepieciešamā literatūra būs sasniedzama arī situācijā, kad epidemioloģiskie 

ierobežojumi nepieļaus klātienes apmeklējumus, kā arī tiks nodrošināta pieeja tiem iedzīvotājiem, kuri 

fiziski nespēj uzkāpt līdz otrajam stāvam, kur atrodas Apes lasītava. Projekta plānotās kopējās 

izmaksas ir 11 616,00 EUR. 

Projekta “Interaktivitāte Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā” ietvaros 

plānots iegādāties interaktīvo ekrānu un virtuālās realitātes brilles, lai jaunās informācijas tehnoloģijas 

bibliotēkā nodrošinātu mūsdienīgu zināšanu apguvi bērniem saistošā veidā, kā arī bērni tiktu 

iepazīstināti ar jaunajām tehnoloģijām. Projekta plānotās kopējās izmaksas ir 7 603,38 EUR. 

Projektā “Bibliotēka pilsētvides ārtelpā” plānots izvietot āra bibliotēkas skapi Vecajā parkā, 

tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem iespējas pārlapot kādu grāmatu vai izmantot bibliotēkas 

pakalpojumus parkā, tādējādi veicinot tradicionālo lasīšanu.  Projekta ietvaros arī plānots izvietot 

viedo soliņu Smiltenes bērnu laukumā, kas  nodrošinās ne tikai iespējas uzlādēt elektroniskās ierīces, 

lai lietotu 3 TD e-bibliotēku, bet arī iestrādātais audioskaļrunis soliņā  ļaus atskaņot dažādas pasakas 

bērnu auditorijai, tādējādi arī ieviešot viedos, modernos risinājumus ārtelpā. Blakus šim soliņam 

plānots arī novietot interaktīvo paneli ar burtiem Braila rakstā, lai tajā pašā laikā bērniem būtu iespējas 

iemācīties alfabētu Braila rakstā, kā arī uzzināt un cienīt šādu cilvēku klātbūtni sabiedrībā. Projekta 

plānotās kopējās izmaksas ir 15 704,70 EUR. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 17.augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.2), Smiltenes novada 

attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības virzienu RV2.1: “Kvalitatīvi un pieejami izglītības 

pakalpojumi mūža garumā”, uzdevumu 2.2.1. 1.p.: “Veidot bibliotēkas kā sociālā tīklojuma centrus”, 

Apes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam rīcības virzienu R 1.17. “Materiāltehniskās 

bāzes pilnveidošana (plaukti, interjers, instrumenti, datori, mēbeles, utt.) un pamatojoties uz likuma 
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“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, 

Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Raivis Vizulis), "Pret" – nav, 

"Atturas" – 1 (Otārs Putrālis),  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Sagatavot un iesniegt konkursam “Iedvesmas bibliotēka” projekta pieteikumus:   

1.1. “Bezvadu mobilie pakomāti Trapenes, Vidagas, Apes un Gaujienas bibliotēkās"; 

1.2. “Bibliotēka pilsētvides ārtelpā”; 

1.3. “Interaktivitāte Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā”. 

2. Ja tiek apstiprināts projekts “Bezvadu mobilie pakomāti Trapenes, Vidagas, Apes un Gaujienā 

bibliotēkās" konkursā “Iedvesmas bibliotēka” par kopējo summu 11 616.00 EUR, no kuras 

konkursa finansējums ir 50 % jeb 5 808.00 EUR, Smiltenes novada pašvaldība garantē 

līdzfinansējumu 50% jeb 5 808.00 EUR. 

3. Ja tiek apstiprināts projekts “Interaktivitāte Smiltenes novada bibliotēkas bērnu apkalpošanas 

nodaļā” konkursā “Iedvesmas bibliotēka” par kopējo summu 7603,38  EUR, no kuras konkursa 

finansējums ir 50 % jeb 3 801,69 EUR, Smiltenes novada pašvaldība garantē līdzfinansējumu 

50% jeb 3 801,69 EUR. 

4. Ja tiek apstiprināts projekts “Bibliotēka pilsētvides ārtelpā” konkursā “Iedvesmas bibliotēka” par 

kopējo summu 15 704,70 EUR, no kura konkursa finansējums ir 50 % jeb 7 852,35 EUR, 

Smiltenes novada pašvaldība garantē līdzfinansējumu 50% jeb 7 852,35 EUR. 

5. Atbildīgais par projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu un apliecinājuma iesniegšanu 

ir Attīstības un plānošanas nodaļa. 

6. Lēmuma izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt 2022. gada budžetā. 

7. Lēmuma kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības  izpilddirektoram. 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              E.Avotiņš 
   

 


