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1000+

pasākumu 
dalībnieki

~10
darbinieki

10
gadi

40+
biedri

28
projekti

Nodibināta Balvos
2011. gadā

Darbības jomas: 
izglītība, kultūra, 
sabiedrības 
integrācija, lauku 
reģionu attīstība

Mērķa grupas:
pieaugušie, bērni, 
jaunieši, migranti

Biedrība «Radošās Idejas»
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22.04.2022. saņēmām balvu:

Gada nevalstiskā organizācija 
«Radošās Idejas» Ziemeļlatgalē
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Erasmus+ programmas projekts skolu izglītības jomā

«TRACE – Tradicionālie bērnu stāsti kopīgai nākotnei» (2018-2021)

• 12 stāsti atlasīti un tulkoti grieķu, horvātu, spāņu un latviešu valodās
• Īstenotas radošās darbnīcas ar bērniem Rīgas Hanzas vidusskolā
• Sagatavotas un publicētas vadlīnijas skolotājiem un 

bibliotekāriem
• Publicēta e-grāmata ar stāstiem angļu valodā un bērnu zīmējumiem
• Notika tiešsaistes apmācības skolotājiem un bibliotekāriem no 

Grieķijas, Horvātijas, Spānijas un Latvijas 

• http://www.trace-portal.eu/

http://www.trace-portal.eu/


Publicēta TRACE platforma, kur pieejamas pasakas, stāsti un 
bērnu zīmējumi no Grieķijas, Horvātijas, Spānijas un Latvijas

www.trace-portal.eu
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Projekts “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas 
uzņēmējdarbības atbalstam!”

(Ne tikai grāmatas) Nr. LV-RU-010
2019. gada maijs līdz 2021. gada jūlijam (26 mēn.)

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam
finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild biedrība “Radošās Idejas” un tā var neatspoguļot
Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
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Projekts “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!”

(2019-2021) Apvienojot grāmatas un biznesu...
• Biedrība darbojās kā projekta vadošais partneris kopā ar Balvu 

novada pašvaldību (Balvu Centrālo bibliotēku) un Dedoviču Rajona 
Centrālo bibliotēku, Krievijā

• Projekta mērķis - veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) 
un Pleskavas reģionā (Krievijā)

• Balvu centrālā bibliotēka un pašvaldība uzlaboja telpas un 
aprīkojumu uzņēmēju atbalstam, tika organizēti semināri un 
izstādes u.c.

• Iegādāta izstāžu vadības sistēma un tirgus teltis, kas vietējiem 
uzņēmumiem ir pieejamas bez maksas.
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Projekts “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!”

Aicinām izmantot projektā radītās iespējas!

• Bibliotēkas iegādājās biznesa literatūru
Saraksts ar pieejamajām grāmatām ir pieejams šeit: Latvijā, Krievijā

• Ir izveidota tiešsaistes rokasgrāmata, kurā sniegti padomi par 
IT tehnoloģiju izmantošanu. 

Rokasgrāmata ir pieejama latviešu, krievu un angļu 
valodā: http://itadvisor.info/

https://creativeideas.us20.list-manage.com/track/click?u=0c9dc229ab9f9e476e7ee47e3&id=2b1efd6f52&e=e8fcbba4ac
https://creativeideas.us20.list-manage.com/track/click?u=0c9dc229ab9f9e476e7ee47e3&id=ad1f1e6f65&e=e8fcbba4ac
https://creativeideas.us20.list-manage.com/track/click?u=0c9dc229ab9f9e476e7ee47e3&id=ad8a5392b6&e=e8fcbba4ac
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Projekts “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!”

(2019-2021) Apvienojot grāmatas un biznesu...

• Ziemeļlatgalē atbalstīti 23 mazie uzņēmumi, kopā projektā 44
(vizuālās identitātes un produktu dizains, mārketinga plāni, 
preču etiķešu tulkošana, foto un video)
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Projekts “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!”

(2019-2021) Vasaras skola



Jaunas aktivitātes bibliotēkās - idejas

 Vietējo uzņēmēju preču un pakalpojumu izstādes 
bibliotēkā

 Ekrāni (bibliotēkā), kas rāda, kādus pakalpojumus 
uzņēmējiem sniedz bibliotēka 

 Informācijas stendi (ārā), kas rāda kādus pakalpojumus 
uzņēmējiem sniedz bibliotēka 

 Pieredzes stāsti no uzņēmējiem, kas piedalās projektā



Jaunas aktivitātes bibliotēkās – biznesa izstādes
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2022. gadā uzsākti pieci Erasmus+ projekti

• Projektā «CREMEL- CREative MEdia Lab -
Radošo mediju laboratorija» (2022-2023)
sagatavosim apmācību programmu, tiešsaistes
platformu un vadlīnijas izglītotājiem un īstenosim
apmācību programmu kultūras un radošajām
industrijām - Latvijas muzejiem un bibliotēkām.



Kādas ir NVO un bibliotēku 
sadarbības grūtības un 
izaicinājumi?

Kā tos varētu atrisināt?

RI
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www.creativeideas.lv

Alise Vītola
Projektu koordinators, Pētnieks
vitola.alise@gmail.com

Sanita Putniņa
Valdes priekšsēdētāja, Projektu vadītāja
putnina.sanita@gmail.com

Kontaktinformācija
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