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RL laika grafiks/NAP laika grafiksRL laika grafiks/NAP laika grafiks

Oktobris -
novembris

Dokumenta s ākotn ējā 
projekta izstr āde, darbs 
grup ās

Decembris Projekta apspriešana darba 
grup ā un nozaru 
konsultat īvajās padom ēs

2013.g.Janv āris Dokumenta preciz ēšana un 
sabiedrisk ā apspriešana

NAP 2020 → 12 valsts 
att īst ības r īcības virzieni

→ apstiprināšana ‘12

Februāris - marts Dokumenta gala varianta un 
rīcības pl āna izstr āde, 
iesniegšana MK

Apr īlis Apstiprin āts MK

Vienošan ās ar Eiropas 
Komisiju → papildinās / 
precizējas priorit ātes

→ sarunas ‘13 pavasarī

Nozaru politikas pl ānošanas 
dokumenti → konkr ētā 
sektora att īst ības priorit ātes

→ MK ‘13 
pavasaris / vasara



“Radošās Latvijas” vieta plānošanas hierarhijā“Radošās Latvijas” vieta plānošanas hierarhijā
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Bibliotēkas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
«Latvija 2030». KULTŪRAS TELPAS ATTĪSTĪBA

Radošā Latvija 
2014-2020

Bibliotēku nozares stratēģija

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
«Latvija 2030»

Pēdējos gados Latvijā aktīvi tiek īstenota kultūras institūciju
informatizācija un kultūras produktu digitalizācija ⁴.
Bibliotēkas veidojas par pašvaldību un vietējās sabiedrības
kompetenču centriem, kas veic kultūras, mūžizglītības un
informācijas centru funkcijas. Arvien lielāks izaicinājums ir
digitālās plaisas mazināšana starp jaunāko un pārējām
paaudzēm. Tas tiešā veidā ietekmē tradīciju un vērtībupaaudzēm. Tas tiešā veidā ietekmē tradīciju un vērtību
pārmantošanu no paaudzes paaudzē. (13.lpp)

⁴ Tiek īstenoti vairāki informācijas tehnoloģijas projekti – Valsts vienotās
bibliotēkas informācijas sistēmas (VVBIS) izveide, kas turpinās „Trešā
tēva dēla” projektā un nodrošina sabiedrībai pieeju bezmaksas
internetam; tiek veidots Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs
(MNKK), Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma (VVAIS). Eiropas
digitālās bibliotēkas EUROPEANA ietvaros tiek veidota Latvijas digitālā
bibliotēka „Letonika”, bet Latvijas digitālā kultūras karte nodrošina
sabiedrībai kultūras statistikas pieejamību digitālajā telpā. Saskaņā ar
CSP datiem 2008. gadā bibliotēka ieņēma pirmo vietu starp publiskām
interneta lietošanas vietām, apsteidzot interneta kafejnīcas. (13.lpp)

Valsts vienotās bibliotēku 
informācijas sistēmas 

attīstības koncepcija (2012)

Digitālā kultūras mantojuma 
koncepcija (2012)

Bibliotēku politikas 
pamatnostādnes (aktualizēt)



Bibliotēkas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
«Latvija 2030». ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI CILVĒKKAPITĀLĀ

Radošā Latvija 
2014-2020

Bibliotēku nozares stratēģija

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
«Latvija 2030»

Latvijas būtiskākā attīstības iespēja demogrāfiskās slodzes un 
izmaiņu kontekstā ir darbaspēka līdzdalības un ekonomiskās 
aktivitātes veicināšana, un ieguldījumi visu vecuma grupu cilvēku 
izglītībā un cilvēkkapitāla produktivitātes kāpināšanā. Līdzās 
tradicionāli iesaistītajām izglītības institūcijām nozīmīgu 
ieguldījumu šajā jomā var dot arī bibliotēku, kultūrizglītības 
iestāžu kā arī jaunrades un interešu grupu aktivitātes un iestāžu kā arī jaunrades un interešu grupu aktivitātes un 
pakalpojumi. (19.lpp)

Daudzfunkcionāli centri vecākiem ar bērniem līdz sešu gadu

vecumam. Šādi centri būtu jāizveido visā valsts teritorijā, sākot ar
pašvaldībām, kur nabadzība ir visaugstākā un bērnu situācija
viskritiskākā, vienlaikus rosinot bibliotēku izglītības, kultūras un
sporta iestāžu līdzdalību. (27.lpp)

Valsts vienotās bibliotēku 
informācijas sistēmas 

attīstības koncepcija (2012)

Digitālā kultūras mantojuma 
koncepcija (2012)

Bibliotēku politikas 
pamatnostādnes (aktualizēt)

Pieejami sociālo pakalpojumu un atbalsta tīkli... sociālā tīklojuma
centru funkcijas pilda arī skolas, baznīcas un bibliotēkas. (33.lpp)



Bibliotēkas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
«Latvija 2030». PARADIGMAS MAIŅA IZGLĪTĪBĀ

Radošā Latvija 
2014-2020

Bibliotēku nozares stratēģija

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
«Latvija 2030»

Pieejami sociālo pakalpojumu un atbalsta tīkli... sociālā tīklojuma
centru funkcijas pilda arī skolas, baznīcas un bibliotēkas. (33.lpp)

Skolu un bibliotēku digitalizācija. Lai nodrošinātu pieeju 
mūsdienīgam mācību procesam un informācijai, ir jāīsteno visu mūsdienīgam mācību procesam un informācijai, ir jāīsteno visu 
Latvijas skolu un bibliotēku digitalizācija. Šī procesa ietvaros 
jānodrošina digitālā satura veidošana un attālināto mācību 
iespējas, līdzdarbojoties gan zinātniskām, gan publiskām 
bibliotēkām. (34.lpp)

Valsts vienotās bibliotēku 
informācijas sistēmas 

attīstības koncepcija (2012)

Digitālā kultūras mantojuma 
koncepcija (2012)

Bibliotēku politikas 
pamatnostādnes (aktualizēt)

Atvērtā universitāte... ar visiem pieejamu e-bibliotēku un 
reģionāliem centriem, ko vajadzības gadījumā var izmantot arī 
klātienē. (34.lpp)



Bibliotēkas Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 
«Latvija 2030». INOVATĪVA PĀRVALDĪBA UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Radošā Latvija 
2014-2020

Bibliotēku nozares stratēģija

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
«Latvija 2030»

Diskusijas par sabiedrībā aktuāliem tematiem... šādas diskusijas Diskusijas par sabiedrībā aktuāliem tematiem... šādas diskusijas 
varētu organizēt arī nevalstiskās organizācijas, bibliotēkas. (86.lpp)

Valsts vienotās bibliotēku 
informācijas sistēmas 

attīstības koncepcija (2012)

Digitālā kultūras mantojuma 
koncepcija (2012)

Bibliotēku politikas 
pamatnostādnes (aktualizēt)



NAP 2020: stratēģiskā daļa: 12 valsts 
attīstības virzieni

Augstražīga un 
eksportspējīga ražošana 

un starptautiski 

Augstražīga un 
eksportspējīga ražošana 

un starptautiski 

Izcila 
uzņēmējdarbības 

vide

Izcila 
uzņēmējdarbības 

vide

Energoefektivitāte 
un enerģijas 

ražošana 

Energoefektivitāte 
un enerģijas 

ražošana Stabili pamati 
tautas ataudzei
Stabili pamati 

tautas ataudzei

Cilvēku sadarbība un
kultūra kā piederības

Latvijai pamats

Cilvēku sadarbība un
kultūra kā piederības

Latvijai pamats

Vesels un 
darbspējīgs 

cilvēks

Vesels un 
darbspējīgs 

cilvēks

TAUTAS 
SAIMNIECĪBAS 

IZAUGSME

CILVĒKA 
DROŠUMSPĒJA

EKONOMIKAS 
IZRĀVIENS

un starptautiski 
konkurētspējīgi 

pakalpojumi

un starptautiski 
konkurētspējīgi 

pakalpojumi

Attīstīta pētniecība 
un inovācija

Attīstīta pētniecība 
un inovācija

Cienīgs darbsCienīgs darbs

Ekonomiskās 
aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 
potenciāla 

izmantošana

Ekonomiskās 
aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju 
potenciāla 

izmantošana

Pakalpojumu pieejamība 
līdzvērtīgāku dzīves un 

darba apstākļu radīšanai

Pakalpojumu pieejamība 
līdzvērtīgāku dzīves un 

darba apstākļu radīšanai

Dabas un kultūras 
kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana

Dabas un kultūras 
kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana

Kompetenču 
attīstība

Kompetenču 
attīstība

IZAUGSMI 
ATBALSTOŠAS 
TERITORIJAS
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Bibliot ēkas Nacion ālajā att īst ības pl ānā

Radošā Latvija 
2014-2020

Bibliot ēku nozares 
strat ēģija

Nacion ālais att īst ības pl āns 
2014.-2020.gadam

Priorit āte „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”

[346] Ierobežotie ieguldījumi nedrīkst būt iemesls, lai
iedzīvotājiem ievērojami samazinātos pakalpojumu
pieejamība. „Pakalpojumu grozā”11, kuru veidos
perspektīvais publisko pakalpojumu klāsts atbilstoši
apdzīvojuma līmenim, ir skaidri jānodefinē, kādi publiskie
pakalpojumi būs pieejami dažādiem apdzīvojuma līmeņiem,
sākot no ciemiem pagastos līdz nacionālās nozīmes
attīstības centriem.

Valsts vienot ās bibliot ēku 
inform ācijas sist ēmas 
att īst ības koncepcija 

(2012)

Digit ālā kult ūras 
mantojuma koncepcija 

(2012)

Bibliot ēku politikas 
pamatnost ādnes 

(aktualiz ēt)



Bibliot ēkas Nacion ālajā att īst ības pl ānā

Radošā Latvija 
2014-2020

Bibliot ēku nozares 
strat ēģija

Nacion ālais att īst ības pl āns 
2014.-2020.gadam

Priorit āte „Izaugsmi atbalstošas
teritorijas”

Rīcības virziens „Pakalpojumu pieejam ība 
līdzvērt īgāku darba iesp ēju un dz īves apst ākļu 

rad īšanai”

[411] Digitālā satura un citu produktu veidošana un e-
pakalpojumu attīstība, paplašinot pakalpojumu pieejamības
un izmantošanas iespējas ekonomiskajā darbībā, kā arī
iedzīvotāju e-prasmju pilnveide

Valsts vienot ās bibliot ēku 
inform ācijas sist ēmas 
att īst ības koncepcija 

(2012)

Digit ālā kult ūras 
mantojuma koncepcija 

(2012)

Bibliot ēku politikas 
pamatnost ādnes 

(aktualiz ēt)



Bibliot ēkas Nacion ālajā att īst ības pl ānā

Radošā Latvija 
2014-2020

Bibliot ēku nozares 
strat ēģija

Nacion ālais att īst ības pl āns 
2014.-2020.gadam

Priorit āte „Izaugsmi atbalstošas
teritorijas”

Rīcības virziens „Pakalpojumu pieejam ība 
līdzvērt īgāku darba iesp ēju un dz īves apst ākļu 

rad īšanai”

413] Noteikt un ieviest publisko pakalpojumu grozu dažādiem 
apdzīvojuma līmeņiem: a) pakalpojumi nacionālās un 
reģionālās nozīmes centros (9+21); b) pakalpojumi lauku 
teritorijās (ārpus nacionālās un reģionālās nozīmes centriem) 

Valsts vienot ās bibliot ēku 
inform ācijas sist ēmas 
att īst ības koncepcija 

(2012)

Digit ālā kult ūras 
mantojuma koncepcija 

(2012)

Bibliot ēku politikas 
pamatnost ādnes 

(aktualiz ēt)



Tematiskie bloki Tematiskie bloki 

“Radošā Latvija 2014“Radošā Latvija 2014--2020”2020”

• Kult ūra – identit ātes un radošuma 
pamatspamats

• Radošā izgl ītība
• Kult ūras un radoš ās industrijas
• Radošās teritorijas



“Radošā Latvija 2014-2020” 
struktūra



Bibliotēku jomas globālie izaicinājumi

1.Bibliot ēku pakalpojumu sist ēmai ir j āietver gan tradicion ālo bibliot ēku 
resursu, gan e-pakalpojumu un digit ālo inform ācijas resursu 
pieejam ība un to lietošanas vajadz ību un prasmju att īst ība, kā arī 
pakalpojumu att īst ība atbilstoši m ūsdienu sabiedr ības soci ālās 
komunik ācijas tehnolo ģiskaj ām iesp ējām.

2.Bibliot ēkām ir j ānodrošina taj ās esoš ā nacion ālā kult ūras mantojuma 
tradicion ālo un digit ālo resursu uzkr āšana, saglab āšana un ilglaic īga 
pieejam ība.pieejam ība.

3.Bibliot ēkām ir j āatt īsta tradicion ālā infrastrukt ūra un vienlaikus 
jāintegr ējas bibliot ēku virtu ālajā telp ā un j āatt īsta bibliot ēku 
inform ācijas sist ēmas.

4.Bibliot ēkām jākļūst par viet ām, kuras ar saviem specifiskiem resursiem 
un pakalpojumiem piedal ās radošuma, inov āciju, zin āšanu, 
sabiedr ības komunik ācijas, salied ētības un identit ātes veicin āšanā.



Stratēģiskie mērķi

1.Bibliot ēkas kā noz īmīgs resurss sabiedr ības gudrai, ilgtsp ējīgai un 
integr ējošai izaugsmei.

2. Bibliot ēku pieejam ība, to tradicion ālo un elektronisko pakalpojumu 
izmantošanas ilgtsp ējība, visu sabiedr ības grupu iek ļaut ības 
uzlabošana bibliot ēku resursu izmantošan ā.

3. Digit ālā satura veidošana, tiešsaistes pakalpojumu ieviešan a, veicinot 
piek ļuvi kult ūras un izgl ītības jomas materi āliem un pakalpojumiem



NAP: Rīcības virziens „Attīstīta pētniecība, inovācija un 
augstākā izglītība” 

Rīcības virziena ietvaros veicamie uzdevumi:
9.[187] Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija (materiāltehniskās 

bāzes (aprīkojums) attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes 
sistēmas pilnveide, augstskolu personāla zinātnisko publikāciju skaita 
pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko žurnālu izveide, 
pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšana [Aptveramā teritorija: Visa 
Latvija; Atbildība: IZM (ZM, VM, KM, sociālie partneri, NVO); Finanses: Latvija; Atbildība: IZM (ZM, VM, KM, sociālie partneri, NVO); Finanses: 
Kohēzijas politikas fondu investīcijas un valsts budžeta un privātais 
finansējums

Rīcības virziena īstenošanai pieejamais
kop ējais finans ējuma apjoms (miljonos LVL):
821,16 





Ekspertu vērtējums par studiju virzieniem: saturs

• Studiju virziens - Materi ālzinātne, Ražošana un p ārstr āde: 
Latvijas pētniekiem un augstākajai izglītībai kopumā jākļūst 
konkurētspējīgākai Eiropā un globālā mērogā tai jāpalielina savs 
ieguldījums efektivitātes paaugstināšanā valsts ekonomikā kā arī 
sociālā un kultūras jomā. 

• Studiju virziens - Viesn īcu un restor ānu serviss un T ūrisma un 
atpūtas organiz ācija: Akadēmiskā personāla pētījumu virzieni 
kopumā atbilst pašreizējām tendencēm, bet tiem vajadzētu būt kopumā atbilst pašreizējām tendencēm, bet tiem vajadzētu būt 
vairāk saistītiem ar reģionālām vajadzībām kultūras tūrismā, lai 
tādējādi sekmētu tālāku studiju virziena attīstību.

• Studiju virziens - Arhitekt ūra un b ūvniec ība: Arhitektūrā lielāks 
uzsvars būtu jāliek uz radošās un mākslinieciskās dimensijas 
attīstīšanu un paplašināšanu, it īpaši RTU un RBK.

• Studiju virziens – M ākslas: Ar izglītības līdzdalību jāturpina attīstīt 
kultūras nozari, kas ir viena no svarīgākajām nozarēm visā pasaulē 
un dod vienu no lielākajiem ieguldījumiem IKP. 



Ekspertu vērtējums par studiju virzieniem: bibliot ēkas

• Studiju virziens - Izgl ītība, tai skait ā pedago ģija un sports: 
Dažas bibliotēkas ir pārāk mazas, ar nelielu piedāvājamu, īpaši 
attiecībā uz literatūru dažādās valodās un zinātnisko pētījumu datu 
bāzu klāstu, ir nepietiekams lasītāju vietu skaits. Studenti 
jāieinteresē savos pētījumos plašāk lietot bibliogrāfiskos izdevumus 
un citus informācijas avotus vairākās svešvalodās. Bibliotēkās ir 
jābūt lielākam avīžu, žurnālu, akadēmiskā vidē atzītu periodisku 
izdevumu klāstam. 

• Studiju virziens - Reli ģija un teolo ģija:  ir bagātīgi bibliotēku 
resursi, ieteicama vienotas datu bāzes izveidošana un resursu 
savstarpēja izmantošana.  

• Studiju virziens - V ēsture un filozofija: Reģionālajās augstskolās 
ir nepietiekami bibliotēku resursi, it īpaši maģistrantūras un 
doktorantūras līmeņa studijām. 

• Studiju virziens – Tulkošana: Augstskolu bibliotēkas nav atbilstīgi 
nodrošinātas ar žurnāliem un grāmatām par tulkošanas teoriju un 
praksi, un tiešsaistes piekļuve datubāzēm nevar kompensēt šo 
trūkumu.



Ekspertu vērtējums par studiju virzieniem: bibliot ēkas

• Studiju virziens – Psiholo ģija: Bibliotēku resursi kvalitatīvai SP 
īstenošanai joprojām ir uzlabojami arī tajās AII, kur pēdējā laikā 
vērojamas iespaidīgas pozitīvas pārmaiņas, piemēram, Latvijas 
Universitātē un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolā.
Studiju virziens - Sociolo ģija, politolo ģija un antropolo ģija: 
Augstskolu bibliotēkās pieejamie resursi un datu bāzes vērtējamas 
pozitīvi un atbilst studiju saturam, taču akadēmiskās literatūras 
klāsts būtu jāpalielina. Bibliotēkās ir pieejamas speciālo žurnālu un 
citu informācijas avotu datu bāzes, bet atsevišķos gadījumos trūkst citu informācijas avotu datu bāzes, bet atsevišķos gadījumos trūkst 
nepieciešamo grāmatu politiskajās zinātnēs un sabiedrības 
pārvaldē. 
Studiju virziens – Ekonomika: Bibliotēkās pastāvīgi jānodrošina 
jaunākie izdevumi un mācību grāmatas latviešu un citās valodās. 
Bibliotēku krājumi ir regulāri atjaunojami ar starptautiskiem 
izdevumiem, mācību grāmatām un žurnāliem angļu un citās 
saistošās svešvalodās.

•



Ekspertu vērtējums par studiju virzieniem: bibliot ēkas

• Studiju virziens - Inform ācijas un komunik ācijas zin ātnes: 
Daudzos gadījumos profesionālā literatūra nav atjaunināta, mācību 
grāmatu skaits gan latviešu, gan ārzemju, īpaši angļu, valodās nav 
pietiekams.

• Studiju virziens - Vad ība, administr ēšana un nekustamo 
īpašumu p ārvald ība: Bibliotēkas daudzviet nav orientētas uz 
starptautisku sadarbību, fondu regulāru papildināšanu ar 
izdevumiem svešvalodās. Studentiem un pasniedzējiem plašākā izdevumiem svešvalodās. Studentiem un pasniedzējiem plašākā 
apjomā nepieciešama pieeja jaunākām grāmatām, speciāliem 
žurnāliem un citiem starptautiskiem izdevumiem arī svešvalodās. 
Studiju virziens - Ties ību zin ātne: Dažādu AII bibliotēkās 
pieejamās literatūras apjoms ir visai atšķirīgs, vairākas bibliotēkas ir 
vājā līmenī, tajās ir pieejamas tikai dažas grāmatas starptautiskajās 
tiesībās. Vajadzētu palielināt valsts finansējumu AII bibliotēkām. 
Nepieciešams uzlabot sadarbību starp bibliotēkām.



Ekspertu vērtējums par studiju virzieniem: bibliot ēkas

• Studiju virziens - Ģeogrāfija un zemes zin ātnes: Bibliotēkā ir 
nepietiekams jaunu mācību grāmatu un žurnālu klāsts. Nepietiek 
mācību grāmatas latviešu valodā.

• Studiju virziens - Meh ānika un met ālapstr āde, izņemot 
Materiālzinātni, Siltumener ģētika, siltumtehnika un 
Mašīnzin ības: Bibliotēkās ir pieejamas mācību grāmatas krievu un 
latviešu valodā, grāmatu skaits citās valodās ir nepietiekams. AII ir 
pieejamas datu bāzes, bet tās intensīvāk jāizmanto studiju procesā.pieejamas datu bāzes, bet tās intensīvāk jāizmanto studiju procesā.

• Studiju virziens -Ener ģētika, iz ņemot Siltumener ģētiku un 
siltumtehniku, Elektronika un autom ātika, iz ņemot Autom ātiku 
un datortehniku, Telekomunik ācijas: Atsevišķās SP nav
pieejamas starptautiskās zinātnisko datu bāzes. Situācija ar 
bibliotēkām vērtējama viduvēji. Dažās bibliotēkās ir daudz grāmatu 
krievu valodā, bet pietrūkst grāmatu angļu valodā. Dažās SP 
studenti vēlas, lai būtu pieejamas grāmatas arī latviešu valodā. 



Ekspertu vērtējums par studiju virzieniem: bibliot ēkas

• Studiju virziens - Soci ālā labkl ājība: atsevišķos gadījumos 
vērojams mācību grāmatu trūkums svešvalodās sociālās labklājības 
jomā, it īpaši angļu valodā.

• Studiju virziens - Viesn īcu un restor ānu serviss un T ūrisma un 
atpūtas organiz ācija: Vairākumā bibliotēku nepieciešams plašāks 
un tematiski daudzveidīgāks grāmatu klāsts, atbilstīgs studiju 
virzienam; kā arī jāpapildina literatūra un periodika angļu un citās 
svešvalodās; bibliotēku fondi pastāvīgi jāatjauno.svešvalodās; bibliotēku fondi pastāvīgi jāatjauno.

• Studiju virziens - Civil ā un milit ārā aizsardz ība: Nepietiekama 
sadarbība starp dažādu AII bibliotēkām. Lielāka uzmanība jāvelta 
bibliotēku darbības modernizācijai, nepieciešams izveidot integrētus 
katalogus, kur studenti var atrast nepieciešamo informāciju. 
Studiju virziens - Inform ācijas tehnolo ģijas (datorika) un 
inženierzin ātņu tematisk ās grupas inform ācijas tehnolo ģiju 
programmas (autom ātika un datortehnika, telekomunik ācijas, 
datorvad ība un datorzin ātne, sign ālapstr āde): Vajadzētu 
nodrošināt bibliotēku pieejamību visiem studentiem, neatkarīgi no 
viņu piederības kādai no augstskolām ar zemāku infrastruktūras 
attīstības līmeni. 
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