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Mērķu saskaņotība un sinerģija 

� Latvija 2030: saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un 
veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot sabiedrības 
radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo identitāti un veidojot 
Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi

� NAP 2020: ekonomikas izrāviens - katra Latvijas iedzīvotāja un � NAP 2020: ekonomikas izrāviens - katra Latvijas iedzīvotāja un 
valsts labklājības pieaugumam

� Radošā Eiropa: sekmēt Eiropas kultūras un lingvistiskās 
daudzveidības aizsardzību un popularizēšanu, un stiprināt kultūras un 
radošā sektora konkurētspēju, lai veicinātu gudru, ilgtspējīgu un 
iekļaujošu izaugsmi  saskaņā ar Eiropa2020 stratēģiju

� Radošā Latvija 2020: saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras 
kapitālu un iedzīvotāju radošumu Latvijas konkurētspējai un labākai 
dzīves kvalitātei



BIBLIOTĒKAS RADOŠAI LATVIJAI
Ar valsts, pašvaldību, ES un citu ārvalstu finanšu līdzekļu atbalstu Latvijā ir 
izveidota mūsdienīga bibliotēku sistēma, nodrošinot pilnvērtīgu bibliotēku 

darbības kapacitāti, kvalitatīvus pakalpojumus un plašu pieejamību 
daudzveidīgiem informācijas resursiem. Bibliotēku darbības ieguvumiem ir 

jāgarantē stabilitāte, pēctecība un attīstība.



Stiprās puses:
� Attīstīts bibliotēku tīkls
� Kvalificēts personāls, kas spēj apmācīt lietotājus
� Pakalpojumu daudzveidība un kvalitāte
� Bibliotēkas attālināto pakalpojumu un resursu pieejamības nodrošinājums visā 

Latvijas teritorijā
� Izveidota vienota, centralizēti pārvaldīta Valsts vienotā bibliotēku informācijas � Izveidota vienota, centralizēti pārvaldīta Valsts vienotā bibliotēku informācijas 

sistēma (VVBIS) 
� Veikti bibliotēku fiziskās infrastruktūras uzlabojumi
� Izveidots optimāls sadarbības modelis visā bibliotēku sistēmā
� Sabiedrībā uzlabojusies bibliotēku atpazīstamība, radīts pozitīvs priekšstats 

par bibliotēku nozīmi sabiedrībā
� Izveidots un darbojas nozares darbībai nepieciešamais normatīvais regulējums
� Veiksmīga pieredze un rezultāti kultūras mantojuma digitalizācijā
� LNB jaunās ēkas būvniecības projekta, VVBIS un publisko bibliotēku attīstības 

projekta ”Trešais tēva dēls” pozitīva ietekme uz bibliotēku nozari un sabiedrību 
kopumā



Vājās puses:
� Valsts ekonomiskās recesijas negatīvās sekas bibliotēku bāzes finansējumā 

(zems atalgojums, nepietiekami finanšu līdzekļi bibliotēku krājumu 
papildināšanai un pamatfunkciju veikšanai, kārtējās ekspluatācijas līdzekļu 
nepietiekamība u.c.)

� Liela daļa bibliotēku joprojām atrodas bibliotēku mūsdienu funkcijām 
neatbilstošās vai pielāgotās telpās, bibliotēku aprīkojums neatbilst atsevišķu neatbilstošās vai pielāgotās telpās, bibliotēku aprīkojums neatbilst atsevišķu 
sociālo grupu (cilvēki ar kustību traucējumiem, gados veci cilvēki) 
elementārajām vajadzībām: nav liftu, uzbrauktuvju, speciālu palīgierīču.

� Latvijas nacionālā kultūras mantojuma digitalizācija netiek veikta plānveidīgi 
un nepieciešamajā apjomā, trūkst digitalizējamo materiālu apjoma 
novērtējuma, pilnīgas informācijas par atmiņas institūciju veidotajām 
digitālajām kolekcijām, kopīgas koncepcijas un pārvaldības, kā arī finansējuma 
šī procesa veikšanai.

� Personāla novecošana, jauno kompetenču nepietiekamība

� Bibliotēku darbinieku noslodzes strauja palielināšanās pretstatā motivācijai



Iespējas:
� Sabiedrībā saglabāsies stabils bibliotēku pakalpojumu 

pieprasījums
� Turpinās attīstīties VVBIS un vispārēja bibliotēku 

sadarbībasadarbība
� Attīstīsies iespējas bibliotēku darbinieku profesionālās 

izglītības un kvalifikācijas pilnveidošanai
� ES finansējuma ieguves iespējas attīstības projektiem
� Jaunu tehnoloģiju iespējas jaunu lietotāju iesaistīšanā
� Digitālo materiālu apjoma palielināšanās un iespējas 

sniegt jaunus pakalpojumus



Draudi:
� Ieilgst bibliotēku bāzes finansējuma uzlabošana pēc 

ekonomiskās recesijas
� Informācijas resursu cenu kāpums un līdztekus nepietiekami 

finanšu līdzekļi bibliotēkām nepieciešamo informācijas resursu 
iegādei
Šķēršļi ES finansējuma ieguvei attīstības programmām un � Šķēršļi ES finansējuma ieguvei attīstības programmām un 
projektiem

� Demogrāfiskās situācijas ietekme
� Samazinās iedzīvotāju rakstpratība un informācijpratība
� Bibliotēku darbinieku motivācijas trūkums zemā atalgojuma dēļ
� Resursu trūkums VVBIS ilgtspējai, lai nodrošinātu iedzīvotājiem 

sniegto pakalpojumu līmeņa kvalitatīvu uzturēšanu un attīstību
� Licencēšanas politika attiecībā uz elektroniskajiem izdevumiem



Virsmērķis:
� Attīstīt bibliotēkas kā nozīmīgu resursu sabiedrības 

gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei, kas nodrošina 
Latvijas kultūras mantojuma pieejamību un popularizē 
to, uzlabo sabiedrības rakstpratību un to, uzlabo sabiedrības rakstpratību un 
informācijpratību, atbalsta kultūras un izglītības 
procesus, veicina radošā potenciāla izmantošanu un 
nacionālās vienotības procesus, nodrošina valsts un 
pašvaldību pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.



Pamatprincipi:
� Bibliotēku pieejamības princips (valsts un pašvaldību atbildība par bibliotēku pakalpojumu 

pieejamību visiem cilvēkiem kultūras, radošo interešu un talantu, izglītības, pētniecības, informācijas 
un komunikācijas nolūkos neatkarīgi no vecuma, dzimuma, sociālā stāvokļa, dzīves vietas, etniskās 
piederības, funkcionālā stāvokļa un citām atšķirībām, valsts un pašvaldību bibliotēku pakalpojumu 
pieejamība ir bez maksas).

� Informācijas un zināšanu brīvas pieejamības princips (bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, 
elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, 
reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai 
bibliotēku noteiktajā kārtībā, tiek veikta autortiesību normatīvā regulējuma harmonizācija atbilstoši bibliotēku noteiktajā kārtībā, tiek veikta autortiesību normatīvā regulējuma harmonizācija atbilstoši 
sabiedrības vajadzībām brīvi piekļūt digitalizētiem materiāliem, e-grāmatām un citiem elektroniskās 
informācijas resursiem).

� Kultūras mantojuma saglabāšanas princips (valsts un pašvaldības nodrošina kultūras mantojuma 
uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību bibliotēkās).

� Ilgtspējīgas, pēctecīgas un līdzsvarotas attīstības princips (valsts un pašvaldības nodrošina 
bibliotēku darbības ilgtermiņa politikas plānošanu, pēctecīgu politikas īstenošanu, nodrošinot 
līdzsvarotu bibliotēku darbību un to pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā un 
tautsaimniecības nozarēs).

� Atbildības sadales un sadarbības princips (atbildību par bibliotēku darbību un attīstību dala valsts 
un pašvaldības, nodrošinot visu bibliotēku sadarbību visas sabiedrības interesēs, katras pašvaldības 
un tautsaimniecības nozares politikas izstrādē un īstenošanā tiek ievērotas cilvēku vajadzības 
bibliotēku pakalpojumu pieejamībā un dažādu bibliotēku informācijas resursu veidošanā un 
izmantošanā).



Stratēģiskais mērķis – Attīstīt bibliotēkas kā 

kultūras mantojuma glabātājas un izplatītājas

� Rīcības virzieni:

� Bibliotēku ilgtspējīga attīstība

� Nodrošināt adekvātu bibliotēku darbības finansējumu

Uzlabot bibliotēku darbības normatīvo bāzi� Uzlabot bibliotēku darbības normatīvo bāzi

� Nodrošināt bibliotēkām adekvātu materiāli tehnisko 
nodrošinājumu

� Attīstīt bibliotēku tēlu sabiedrībā



Stratēģiskais mērķis – Attīstīt bibliotēkas kā 

kultūras mantojuma glabātājas un izplatītājas

� Rīcības virzieni:

� Bibliotēku kompetenču un kapacitātes attīstība

� Nodrošināt bibliotēku darbībai nepieciešamo personālu

Nodrošināt bibliotekārās izglītības iegūšanas iespējas� Nodrošināt bibliotekārās izglītības iegūšanas iespējas

� Attīstīt bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides 
iespējas 

� Nodrošināt neformālās izglītības atzīšanas iespējas 
bibliotēku darbiniekiem



Stratēģiskais mērķis – Nodrošināt kvalitatīvu bibliotēku 

pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā

� Rīcības virzieni:

� Bibliotēku sistēmas un pakalpojumu attīstība

� Nodrošināt augstvērtīgu bibliotēku pakalpojumu 
pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiempieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem

� Attīstīt bibliotēku sniegtos e-pakalpojumus

� Nodrošināt bibliotēku lietotājiem inovatīvus augstas 
pievienotās vērtības pakalpojumus

� Nodrošināt VVBIS attīstības projekta īstenošanu

� Bibliotēku sistēmas darbībai nepieciešamais 
tehnoloģiskais nodrošinājums



Stratēģiskais mērķis – Nodrošināt kvalitatīvu bibliotēku 

pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā

� Rīcības virzieni:

� LNB kā bibliotēku un starpnozaru sistēmas centra 
attīstība

� Īstenot LNB darbības stratēģiju, attīstot LNB kā pasaules � Īstenot LNB darbības stratēģiju, attīstot LNB kā pasaules 
līmeņa kultūras, zinātnes un izglītības centru

� Sniegt profesionālo atbalstu bibliotēku sistēmai

� Koordinēt digitālā kultūras mantojuma veidošanas un 
pieejamības procesus Latvijas atmiņas institūcijās



Stratēģiskais mērķis – Nodrošināt kvalitatīvu bibliotēku 

pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā

� Rīcības virzieni:

� Bibliotēku krājumu attīstība

� Bibliotēku tradicionālo un digitālo krājumu mērķtiecīga, 
koordinēta, kvalitatīva un ilgtspējīga attīstībakoordinēta, kvalitatīva un ilgtspējīga attīstība

� Nodrošināt pilnīga nacionālā krājuma veidošanu

� Attīstīt bibliotēku krājumu digitalizāciju un digitāli 
dzimušo izdevumu komplektēšanu



Stratēģiskais mērķis – Nodrošināt kvalitatīvu bibliotēku 

pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā

� Rīcības virzieni:

� Datu sistēmas attīstība

� Izveidot vienotu publisko bibliotēku datu un zināšanu 
organizācijas sistēmu organizācijas sistēmu 

� Attīstīt bibliotēku datu sistēmu, adaptēt un ieviest 
jaunus starptautiskos standartus bibliotēku datu jomā

� Nodrošināt pilnīgu bibliotēku krājuma atspoguļojumu 
katalogos 

� Attīstīt nacionālos bibliogrāfiskos un zināšanu 
organizācijas  resursus 



Stratēģiskais mērķis – Piedalīties zināšanu sabiedrības 

veidošanā

� Rīcības virzieni:

� Atbalsts formālajai izglītībai un pētniecībai

� Informācijas resursi un pakalpojumi izglītības un 
pētniecības procesa nodrošināšanaipētniecības procesa nodrošināšanai

� Atbalstīt interaktīvo mācību materiālu veidošanu

� Atbalsts mūžizglītībai, neformālajai izglītībai un 
interešu izglītībai

� Nodrošināt mūžizglītības un interešu izglītības iespējas 
visai sabiedrībai

� Atbalstīt neformālās izglītības vajadzības



Stratēģiskais mērķis – Piedalīties zināšanu sabiedrības 

veidošanā

� Rīcības virzieni:

� Atbalsts pētniecībai un zinātnei

� Atbalstīt zinātnisko darbību un tās rezultātu pieejamību

Veikt pētniecisko darbību bibliotēku un informācijas � Veikt pētniecisko darbību bibliotēku un informācijas 
zinātnes jautājumos

� Atbalsts informācijpratībai un rakstpratībai

� Aktīvi iesaistīties informācijpratības un rakstpratības 
uzlabošanas procesos



Stratēģiskais mērķis – Piedalīties zināšanu sabiedrības 

veidošanā

� Rīcības virzieni:

� Atbalsts sociālajai iekļautībai un nacionālajai 
vienotībai

� Attīstīt bibliotēkas kā sociālo aktivitāšu centrus� Attīstīt bibliotēkas kā sociālo aktivitāšu centrus

� Attīstīt informācijas pakalpojumus emigrācijā 
mītošajiem Latvijas iedzīvotājiem

� Attīstīt informācijas pakalpojumus imigrantiem



Stratēģiskais mērķis – Atbalstīt tautsaimniecības 

izaugsmi

� Rīcības virzieni:
� Atbalsts uzņēmējdarbībai

� Attīstīt pakalpojumus uzņēmējiem
� Sniegt atbalstu un pakalpojumus Latvijas izdevējiemSniegt atbalstu un pakalpojumus Latvijas izdevējiem

� Atbalsts tautsaimniecībai
� Nodrošināt bibliotēku metadatu un publiski pieejamā digitālā 

krājuma atkārtotu izmantošanu
� Digitālā satura atkārtota izmantošana
� Nepieciešamās informācijas nodrošinājums Latvijas 

rūpniecības un tautsaimniecības nozarēm
� Informācijpratības apmācība dažādu tautsaimniecības nozaru 

speciālistiem



Radošās Latvijas finanšu ietvars un avoti

� NAP2020  ietvaros kultūrai un sabiedrības integrācijai –
LVL 235 125 000 (fiksēts ES fondu finansējums + mainīgs 
valsts budžets atbilstoši valsts ekonomikas attīstībai)

� NAP2020 ietvaros pieejamais finansējums citu ministriju � NAP2020 ietvaros pieejamais finansējums citu ministriju 
administrētajās programmās, uz kuru var pretendēt kultūra

� Valsts pamatbudžets (bāze, VKKF, SIF)

� Citi finanšu avoti (pašvaldību finansējums, Radošā Eiropa, 
citu fondu un privātais finansējums)



Bibliotēku kārtējie izdevumi: 2008 – 2012

(milj. Ls)



Bibliotēku bāzes izdevumu prognoze: 2014-2020

(milj. Ls) 



PALDIES!
DAUDZ RADOŠU IECERU UN VEIKSMĪGU TO 
ĪSTENOŠANU!

Gaidāmie nacionāli nozīmīgie notikumi: Gaidāmie nacionāli nozīmīgie notikumi: 
2014 – Rīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 

2015 – Latvijas prezidentūra ES 
2015 – Rainim un Aspazijai 150

2018 – Latvijas Valsts simtgade 


