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PROJEKTA KOPSAVILKUMS
1. Projekta nosaukums:

Iedvesmas bibliotēka

2. Projektu konkurss:

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība

3. Ziņas par projekta ierosinātāju:
Struktūrvienības vai iestādes nosaukums: Valmieras bibliotēkas struktūrvienība Mazsalacas 

pilsētas bibliotēka
Atbildīgās personas vārds, uzvārds: Daiga Rokpelne
Ieņemamais amats: Direktore
Kontaktpersona: Zane Berga
Vārds, uzvārds: Zane Berga
Tālruņa numurs / Fakss: 27883490, 64251246
E-pasts: zane.berga@vb.valmierasnovads.lv

4. Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām:

Realizējot projektā plānotās aktivitātes, tiks veikta Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vestibila un 
gaiteņa apgaismojuma rekonstrukcija atbilstoši izstāžu darbu eksponēšanas prasībām - 
apgaismojuma uz sliedes ierīkošana- un kosmētiskais remonts. Iekārtota atpūtas zona 
apmeklētājiem, iegādājoties mobilas, modernas mēbeles. Projektu realizējot, ikvienam apmeklētājam
būs pieejams klientorientēts bibliotēkas pakalpojumu serviss un mūsdienu prasībām un lietotāju 
vajadzībām atbilstoši iekārtotas bibliotēkas telpas, kurās tiek piedāvātas dažādu mākslas darbu 
izstādes, nodrošināta iespēja tās kvalitatīvi eksponēt un radīta atbilstoša noskaņa mākslas darbu 
estētiskai baudīšanai, kā arī izveidota un labiekārtota atpūtas zona, kur bibliotēkas un izstāžu 
apmeklētāji var pavadīt laiku komfortablos apstākļos un patīkamā gaisotnē.

5. Projekta mērķis:

Nodrošināt Mazsalacas un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvus  un mūžizglītību 
veicinošus bibliotēkas pakalpojumus - mākslas darbu izstādes - mūsdienu prasībām atbilstošā un 
apmeklētāju labizjūtu veicinošā vidē.

6. Projekta nepieciešamības pamatojums un atbilstība Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās
attīstības stratēģijas mērķu programmām: 

Valmieras novada Apvienotais Investīciju plāns, Mazsalacas novada attīstības programma 
2019.-2025. gadam, III Rīcības plāns 2021.- 2025.gadam 6.1.1. un 6.1.2. punkts.

7. Projekta mērķa grupas vajadzību apraksts un projekta sagaidāmā ietekme uz mērķa grupu
vajadzību apmierināšanu:

Projekta mērķgrupa ir Mazsalacas pilsētas un apkārtējo pagastu iedzīvotāji, un viesi, kuri vēlas 
izbaudīt daudzveidīgu kultūras piedāvājumu, to skaitā dažādu mākslas darbu - foto, gleznu, 
amatniecības darbu u.c. izstādes, kā arī mākslinieki, kolekcionāri, mākslas skolu vai Mākslas 
akadēmijas audzēkņi, kuri vēlas eksponēt savus darbus. Īpaša apmeklētāju mērķgrupa ir Mazsalacas
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri regulāri iepazīstas ar mākslas darbu izstādēm bibliotēkā, 
saņemot konkrētu mācību uzdevumu, kā arī Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes "Dārziņš" 
audzēkņi un Mazsalacas vidusskolas skolēni, un ģimenes ar bērniem, kuri pirmo reizi aplūko 
izstādes, apmeklējot tieši bibliotēku. Paredzam, ka, projekta īstenošanas rezultātā, pieaugs 
bibliotēkas apmeklējums un reģistrēto lietotāju skaits. 2021.gadā tie bija 585 lietotāji jeb 34% no 
Mazsalacas pilsētas un pagasta iedzīvotāju skaita. Realizējot projektu, reģistrēto lietotāju skaits 
palielināsies par 15 - 20 %, bet apmeklējums par 10%. Bibliotēkā 2021.gadā iekārtotas 22 izstādes, 
to skaitā vestibilā 6 izstādes, bibliotēka gada laikā, ņemot vērā Covid -19 izplatības ierobežojumus, 
apmeklēta 9758 reizes.



8. Projektā plānotās aktivitātes/darbības:

Projektu realizējot Mazsalacas pilsētas bibliotēkā tiks veikts vestibila un gaiteņa sienu kosmētiskais 
remonts un tajā ierīkots apgaismojums uz sliedes, kā arī iegādātas mobilas mēbeles apmeklētāju 
atpūtas zonai. Projekta realizēšanas laiks 2023.gada pirmā puse. Kopējais finansējums 12 000 euro. 
Izstāžu aprīkojuma iegāde un ierīkošana - 6000 euro. Kosmētiskais remonts - 2000 euro. Mobilās 
mēbeles - 4000 euro.

9. Projekta sasniedzamie  rezultāti:

Pievilcīga, labiekārtota un mūsdienīga vide bibliotēkā piesaistīs vairāk apmeklētājus. Izstāžu 
eksponēšanai atbilstošs apgaismojums, motivēs vietējos u.c. māksliniekus izstādīt savus darbus 
plašākai publikai, savukārt apmeklētāji novērtēs iespēju pilnvērtīgi uztvert un izbaudīt izstādēs 
redzamos mākslas darbus un to vēstījumu. Atpūtas zonas iekārtošana akcentēs bibliotēku kā vietējai 
kopienai un pilsētas viesiem atvērtu un klientorientētu iestādi ar patīkamu un brīvu gaisotni. Kvalitatīvi
bibliotēkas pakalpojumi veicinās vietējo iedzīvotāju patriotismu un lepnumu par savu pilsētu un 
bibliotēku, paaugstinās bibliotēkas un pašvaldības prestižu.

10. Plānotais projekta īstenošanas ilgums:
Projekta sākums: 01.04.2022
Projekta beigas: 30.06.2022

11. Projekta kopējais budžets (EUR): 12000
Pieprasītais

finansējums EUR
%

Kopējā summā (EUR): 12000 100%
Pašvaldības līdzfinansējums: 6000.00 50%
Projekta ārējais finansējums (ERAF, ESF utt.): 0 0%
Valsts finansējums: 0 0%
Partneru līdzfinansējums: 6000.00 50%
Cits: 0 0%
Kopā: 12000 100%

12.Nepieciešamais priekšfinansējums: 
Pa gadiem: 12 000.00 0.1%

13.  Partnerorganizācijas, kontaktinformācija:
Organizācija: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība
Kontaktpersona: Sanita Kitajeva
Vārds, uzvārds: Sanita Kitajeva
Tālruņa numurs / Fakss: 29355624
E-pasts: sanita@gaisma.lv
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