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Pakalpojumi valstij un nozarei

Integrēti, daudzpusīgi, pakalpojumi ikvienam 
bibliotēkas lasītājam uz vietas bibliotēkā un 
attālināti

Bibliotēkas pakalpojumi



Uzdevumi

Augsta pakalpojumu kvalitāte

Kvalificēts personāls

Pakalpojumu attīstība atbilstoši 
mērķgrupu vajadzībām

E-pakalpojumu attīstība

Mācību pakalpojumu attīstība



Bezmaksas informācijas 
pakalpojumi:

Konsultācijas

Uzziņas

Informācijas pakalpojums 
„Jautā bibliotekāram”

Nozaru 
bibliogrāfu/ekspertu 
konsultācijas (no 2017.g.)

Maksas informācijas 
pakalpojumi:

Informācijas 
pakalpojums ar 
padziļinātu meklēšanu

Preses apskats

Bibliogrāfisks saraksts

4

Informācijas pakalpojumi



Pirmā publikācija par viroterapijas pielietojumu bērnu onkoloģijā 
Latvijā. Nepublicēta referāta meklējums

Kāpēc Longa romāna nosaukums tulkots kā „Dafnids un Hloja” 
nevis „Dafnis un Hloja” kā ierasts

Radio kora programmas, kas skanējušas radio no 1974. gada pēc 
„Rīgas Viļņu” ziņām

Kurā izdevumā Antons Austriņš raksta par gabaldreimaņiem

Publikācijas par Benjamiņas draudzeni Emiliju Zaueri

Ķīniešu dzejas tulkojumi latviešu valodā 20. gadsimta sākumā 

Latvijas grāmatu raža Pirmā pasaules kara periodā.

Bībeles izdevumu tirāžas

Interesantākās uzziņas



LNB ektroniskais katalogs
Nacionālā bibliogrāfija, datubāzes 
Nacionālā digitālā bibliotēka 
51 Latvijas un ārzemju datubāze
Daļa datubāzu ar attālinātu piekļuvi LNB lasītājiem
E-grāmatu kolekcijas
Digitālie laikrakstu arhīvi

LNB e-resursi un pakalpojumi



Tiešsaistes abonēto datubāzu izmantošanas statistika

2014

Izsniegums
11 993 

Apmeklējums (sesiju skaits)
4885

Izveidotas attālinātās piekļuves 
118

2015

Izsniegums
92 710 

Apmeklējums (sesiju skaits)
42 126 

 Izveidotas attālinātās piekļuves  
430



E-pakalpojumi

Lasītāju reģistrācija tiešsaistē



E-pakalpojumi

• Digitalizācija pēc pieprasījumu – iespēja saņemt 
digitalizētus bibliotēkas krājuma materiālus



E-pakalpojumi

• Jautā bibliotekāram



SBA pieprasījumu apstrāde un izpilde, 
precizēšana un koordinācija

SSBA pieprasījumu apstrāde un izpilde, 
precizēšana un koordinācija

Dokumentu elektroniskās piegādes pieprasījumu 
apstrāde, izpilde un koordinācija bibliotēkām

Starpbibliotēku abonements



Izdevumi un dokumentu kopijas no LNB krājuma 
visu Latvijas bibliotēku lasītājiem. 
SBA klienti ir Latvijas publiskās pašvaldību 
bibliotēkas, augstskolu, valsts iestāžu, mūzikas 
apvienību un  skolu bibliotēkas
Komercstruktūrām SBA ir maksas abonements. 
SBA kārtā  2015.gadā izsūtītas 2881 
iespiedvienības
LR bibliotēkām nosūtītas dokumentu piegādes -
693

Starpbibliotēku abonements





SSBA nodrošina ar izdevumiem un zinātnisko 
rakstu kopijām no ārvalstu bibliotēkām
SSBA ir iespēja pasūtīt izdevumus no ārvalstu 
bibliotēkām, ja izdevums nav LNB vai citu Latvijas 
bibliotēku krājumos un abonētajās datu bāzēs
SSBA klienti ir LNB lasītāji, darbinieki, ārvalstu 
bibliotēkas un korporatīvie klienti: Saeimas 
bibliotēka, Latvijas Banka, Augstākā tiesa, LR 
Ārlietu ministrija, LN Mākslas muzejs u.c.
2015.gadā SSBA kārtā pasūtītas un saņemtas 
360 iespiedvienības (maksas pakalpojums)

Starptautiskais starpbibliotēku abonements



Bibliotēkas telpu un lasītavu 
apskate

Informācija par krājumiem un 
pakalpojumiem

Kultūras vērtības bibliotēkas 
krājumos  



Ekskursijas un ekskursanti

• 2014. gadā novadītas 1936 ekskursijas un apkalpoti 50 512 ekskursanti
• 2015. gadā novadītas 2110 ekskursijas un apkalpoti 32 474 ekskursanti
• 2016. gadā* līdz novembrim jau novadītas 2014 ekskursijas un 

apkalpoti 31 919 ekskursanti

*Līdz 2016 gada novembrim

Vidēji mēnesī Ekskursijas Ekskursanti

2014 161 4209

2015 176 2706

2016* 201 3192



Gidi 2016

• Bibliotēkā 52 gidi
• aktīvi - vidēji 25

• Ekskursijas 7 valodās



Telpa -15+ - kultūrizglītības, informācijas un radošuma 
vide jauniešiem

Speciālās kabīnes cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Pētniecisko darbu rakstīšanas skoliņa (sadarbībā ar 
RSU) – mācības studentiem 

Interneta lasītava

Pakalpojumi atsevišķām mērķgrupām



Bibliotēkā

VIETA AKTIVITĀTES

MOTIVĀCIJA UN 
IESAISTĪŠANĀS MEDIJU PRASMES

Vieta, kur satikties 

Mērķtiecīga brīvā 

laika pavadīšana

Personības izaugsme

Karjeras plānošana

Profesiju stāsti

Kultūrizglītība

Radoša izklaide

Pozitīva pieredze bibliotēkā

Līdzdarbošanās iespējas Mācību pakalpojums 
jauniešiem



Karjeras izglītība

• Karjeras izglītības pasākumi jauniešiem nākotnes 
profesijas iepazīšanai Telpā -15+

• Sadarbība ar:
– Valsts izglītības attīstības aģentūru
– Profesionāliem karjeras konsultantiem



Dzīvās grāmatas - sarunas personībām

Finanšupratības nodarbības sadarbībā ar FKTK Klientu 
skolu

Literatūras nozarē - NaNo romānu rakstīšana

Patriotismu audzinoši pasākumi 

Lekciju cikls sadarbībā ar RSU

FIZMIX eksperimenti sadarbībā ar a/s «Latvenergo» 

Spēļu vakari sadarbībā ar galda spēļu izplatītājiem 
Brain Games

Norises Telpā -15+





Lasītāju informācijas un digitālo mediju 
prasmju attīstība

Informācijas meklēšana

LNB veidotajos resursos

Digitālās  bibliotēkas kolekcijās

Abonētajās datubāzēs

Profesionālās izglītības programmas 
Kompetenču attīstības centrā

Mācību pakalpojums



Mācību grupas

Individuālus mācību dalībniekus

Nodrošinām iespēju organizēt

Skolām - mācību stundas 
bibliotēkā

Augstskolām - lekcijas 
bibliotēkā

Aicinām piedalīties mācībās



Darba telpās pieejamas speciālas iekārtas:

Braila rakstāmmašīna/tulkotājs/printeris

2 stacionārās palielināmās lupas

4 speciālie datori

Skeneri ar balss sintēzes programmu

Ekrānlasošās datorprogrammas.

Lasīšanas pulciņš cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Telpas cilvēkiem ar redzes traucējumiem





Paveiktais

Līdz 2000 mācību dalībnieki LNB jaunajā ēkā gadā

Kurss pedagogiem «LNB informācijas resursi: 
atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā»

Sadarbība:
Pierīgas Izglītības kultūras un sporta pārvalde
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Kultūras koledža
Skolas
RTU Tālmācības centrs



Dreļļu raksts

Paldies par uzmanību!
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