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Bibliotēka šodien

• Mūsdienīga un ērta vide

• Bezmaksas un maksas pakalpojumi

• Digitālā bibliotēka – kultūras mantojuma 
digitalizācija

• Virtuālā bibliotēka – e-resursi

• e-pakalpojumi

• Izglītības, zinātnes un kultūras centrs



Galvenie uzdevumi lasītāju apkalpošanā

• Augsta pakalpojumu kvalitāte

• Saturs – visai sabiedrībai un 
individualizēts

• Kvalificēts personāls

• Pakalpojumu attīstība atbilstoši 
mērķgrupu vajadzībām

• Mācību pakalpojumu attīstība

• E-pakalpojumu attīstība

• Digitālo pakalpojumu attīstība



Kas ir LNB lasītājs

• Katrīnas dati + tabula par 
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Zinātnieki/doktori

Studenti doktoranti

Maģistra grāds

Bakalaura grāds

Studenti bakalauri, maģistranti

Augstākā izglītība bez
zinātniskā grāda
Nepabeigta augstākā izglītība

Koledžu studenti

Vidējā/vidējā speciālā izglītība

Vidusskolēni, ģimnāziju skolēni

Pamatskolas/nepabeigta vidējā
izglītība
Bērni (5-15 gadi)



2014 2015 2016

Bibliotēkas apmeklējums kopā 416 271 387 939 388 604

- t.sk. lasītāju apmeklējums 344 596 346 683 256 332

Reģistrētie lasītāji 90 187 96 634 119 283

Aktīvie reģistrētie lasītāji 19 568 20 939 24 242

Izsniegums 384 287 343 475 402 936



Bibliotekāro pakalpojumu saturs 
un krājuma izvietojums

Zināšanas plašai sabiedrībai 

science to people

Bibliotēkas krājumu izvietojums un 
pakalpojumi nodrošina atbalstu  pamata un 
mūžizglītībai, interdisciplinaritātei, kultūras 
un mākslas programmām bibliotēkas satura 
kontekstā, kvalitatīvai brīvā laika 
pavadīšanai. Šajā līmenī LNB pilda arī 
publiskās bibliotēkas funkcijas gan krājuma, 
gan pakalpojumu ziņā un nodrošina 
informācijas pratību un citu pratību apguvi

Zinātne – zinātnei 

science to science

Piedāvā atbalstu zinātniskiem pētījumiem, 
studijām, radošām inovācijām, fokusē 
aktuālas sociālas tēmas, nodrošina lietišķu 
informāciju darījumu cilvēkiem, atbalstu 
uzņēmējdarbībai, juridiskas konsultācijas. 
Šo līmeni nodrošina Nozaru literatūras 
centrs, Mākslas un mūzikas centrs un 
specializētie krājumi, kas piedāvā resursus 
ar akadēmisku ievirzi, kultūrvēsturiskus 
resursus par Latvijas un Baltijas vēsturisko 
telpu, rokrakstus, retus izdevumus, Baltiju 
vizuāli dokumentējošus materiālus



Informācijas pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi

• Konsultācijas

• Uzziņas

• Informācijas pakalpojums «Jautā 
bibliotekāram»

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

Maksas pakalpojumi

• Informācijas pakalpojums ar padziļinātu 
meklēšanu

• Preses apskats

• Bibliogrāfisks saraksts



LNB krājums

• Vairāk kā 4 miljoni vienību

• Grāmatas, periodiskie un 
turpinājumizdevumi 

• Retās grāmatas un rokraksti

• Audiovizuālie izdevumi, 

• Attēlizdevumi, kartes, notis,  
sīkiespieddarbu krājums u.c.

• 350 000 izdevumu brīvpieejā



LNB e-resursi

• LNB ektroniskais katalogs

• Nacionālā bibliogrāfija, datubāzes 

• Nacionālā digitālā bibliotēka 

• Abonētās datubāzes

• E-grāmatu kolekcijas

• Digitālie laikrakstu arhīvi



Digitālā bibliotēka

• Zudusilatvija.lv



LNB abonētie elektroniskie resursi

• LNB abonē 50 elektronisko resursu un e-grāmatu, e-
žurnālu kolekcijas.

• Vienotais meklētājs PRIMO, exlibris

• 11 e-resursi ar pieeju ārpus LNB telpām

• Pieejami resursi angļu, krievu, latviešu un citās valodās.



LNB abonēto elektronisko resursu saturs

• E-grāmatas 320 256;

• Žurnālu, avīžu arhīvi;

• Enciklopēdijas, vārdnīcas;

• Bibliogrāfiskie dati;

• Biobibliogrāfiskie dati;

• Attēli;

• Noslēguma darbi (disertācijas, maģistra darbi);

• Filmas un TV arhīvs.



LNB abonēto elektronisko resursu 
izmantošanas statistika

9,758 42,126 46,326
168,469

2039,052

4273,759

38,833 93,3 110,367

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2014 2015 2016

Statistikas rādītāji

Apmeklējums Meklējumu skaits Izsniegums



E – pakalpojumi

lasītāju reģistrācija tiešsaistē



E-pakalpojumi

digitalizācija pēc pieprasījuma



E-pakalpojumi

Jautā bibliotekāram



SBA pakalpojums

• Izdevumi un dokumentu elektroniskā piegāde (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



SSBA pakalpojums

• SSBA nodrošina ar izdevumiem un zinātnisko rakstu kopijām 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.

• SSBA ir maksas pakalpojums



Informācijas pakalpojumi par cittautu 
sabiedrību un kultūru

LNB Nozaru literatūras centra paspārnē darbojas:

• Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēkas lasītava (ASIARES)

• F.Kenedija lasītava (JFK) – ASV kultūras centrs

• Ārvalstu vēstniecību dāvinājumi

• Dānijas Kultūras institūts



Pakalpojumi atsevišķām mērķgrupām

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

Mācību pakalpojums – skolēniem, izglītības darbiniekiem, 
individuāliem interesentiem

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Studentiem, mācību spēkiem 

Bērniem

Ģimenēm

Interneta lasītava

Ekskursijas



Pakalpojumi cilvēkiem ar redzes un kustību 
traucējumiem

• Vides piemērotība (testēja invalīdu un viņu draugu apvienība Apeiron, Rīgas Vājredzīgo un 
neredzīgo biedrība, Latvijas fizioterapeitu asociācija);

• Ieeja bibliotēkā – aprīkota ar palīdzības pogu – nepieciešamības gadījumā iespēja izsaukt 
bibliotēkas darbinieku, lai iekļūtu bibliotēkā

• Speciāli aprīkotas kabīnes/darba vietas vājredzīgiem un neredzīgiem lasītājiem

• Ratiņkrēsli cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

• Izstrādāta speciāla LNB vājredzīgo un neredzīgo lasītāju apkalpošanas kārtība, kas nosaka 
apkalpošanas kārtību un apkalpošanā iesaistīto struktūrvienību uzdevumus un atbildību. Kā 
pielikums šai kārtībai ir apkalpošanas instrukcija un ieteikumi darbiniekiem, kuri apkalpo 
lasītājus ar redzes traucējumiem

• Darbinieki izgājuši speciālu apmācību kā komunicēt ar vājredzīgajiem un neredzīgajiem 
lasītājiem







Pakalpojumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem

• Lasītavā pieejamas 4 speciāli iekārtotas darba vietas neredzīgiem un 
vājredzīgiem cilvēkiem

• Iespēja izmantot lupas (stacionārās un digitālās) teksta un attēla 
palielināšanai, Braila rakstāmmašīnu printeri

• Iespēja izmantot skeneri ar lasīšanas funkciju

• Datori aprīkoti ar ekrānlasošām datorprogrammām







Bibliotēkas izglītojošā darbība

LNB Izglītojošās darbības stratēģija 2017. – 2021.gadam

• Pratības (Mācības)

Informācijpratība un bibliotēkpratība

Rakstpratība un lasītprasme

Medijpratība

Datorpratība

Digitālā pratība

Karjeras pratība

Finanšu pratība

Pilsoniskā pratība



Bibliotēkas izglītojošā darbība

LNB Izglītojošās darbības stratēģija 2017. – 2021.gadam

• Kultūra uz zinātne (kultūrizglītojošās aktivitātes)

Gaismas pils

Laikmets un sabiedrība Latvijā

Grāmatniecība, izdevējdarbība un bibliotēkas

Citas tautas un reģioni

Zinātne, tehnoloģijas un vide

• Profesionālā izglītība un pilnveide 



Informācijpratība un bibliotēkpratība

Informācijas prasmju nodarbības:

• Kā atrast un izgūt informāciju

• LNB veidotajos resursos

• Digitālās bibliotēkas kolekcijās

• Abonētajās datu bāzēs



Mācību formas

• Mācības skolēnu grupām

• Mācību stunda bibliotēkā

• Mācību stundu bagātināšana ar 
bibliotēkas krājuma materiāliem

• LNB resursi skolēnu ZPD izstrādei

• Lekciju bagātināšana ar bibliotēkas 
krājuma materiāliem

• Studentu pētnieciskā darba 
rakstīšanas skola (juristiem)

• Individuāliem mācību dalībniekiem



Mācību kursi skolotājiem

• 12 stundu programma LNB 
informācijas resursi: atbalsts 
mācību procesam vispārējā 
izglītībā

• LNB resursi un pakalpojumi, 
autortiesības, google rīki

• Kursu norise skolu rudens un 
pavasara brīvdienās

• LNB kompetenču un attīstības 
centra sertifikāts

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



Pakalpojumi jauniešiem
Vieta kur satikties, mācīties, 

jēgpilni pavadīt brīvo laiku

Motivācija, iesaistīšanās

pozitīva pieredze bibliotēkā,          
līdzdarbošanās, tas man ir  
aktuāli

Aktivitātes 

personības izaugsme, 
karjeras plānošana, 
profesiju stāsti,  
kultūrizglītība, radoša izklaide

Informācijas un mediju prasmes

mācību pakalpojums jauniešiem



Karjeras pratība

• tikšanās ar karjeras konsultantiem
• profesionālās piemērotības testu 

izpilde
• informāciju par aktualitātēm Latvijas

izglītības sistēmā un darba tirgū
• karjeras ceļa izzināšana ar 

Karjeras paklāja palīdzību
• sadarbība ar Valsts Izglītības attīstības     

aģentūru un profesionāliem karjeras 
konsultantiem



Finanšu pratība

• Iespēja noteikt 
finanšupratības indeksu 

• Zināšanas kā vislabāk 
pārvaldīt finanšu budžetu

• Iespēju darboties ar 
finanšupratības rīkiem

• Sadarbība ar Finanšu un 
Kapitāla tirgus komisijas 
Klientu skolu



Medijpratība
Pilsoniskā pratība

Medijpratības pasākums sadabībā ar RSU as.profesori un 

mediju eksperte Anda Rožukalni. Atvērtajā lekcijā par 

medijpratību, piedalījās arī RSU studenti ar augstskolas 

studentu veidotā pētnieciskās žurnālistikas izdevuma 

“Inquisitio” prezentāciju

Pilsoniskās pratības pasākums 
«Patriotisms. Pārliecība. Piedzīvojums” sadarbībā ar  
Latvijas Jaunsardzes informācijas centru.



Digitālā pratība

• mērķtiecīgi, atbildīgi un droši darboties virtuālajā vidē, pakalpojumi 
izglītībai, mūžizglītībai

• izvēlēties piemērotus komunikācijas rīkus 

• īpaša mērķauditorija  - bērni un jaunieši – vismazāk aizsargātie digitālo 
tehnoloģiju lietotāji

• drošs internets, kibernoziegumi

• e-pakalpojumu praktisks pielietojums



Citas norises TELPĀ -15 +

- Dzīvās grāmatas - sarunas ar personībām

- Profesiju stāsti, t.sk., informācijas 
komunikācijas tehnoloģiju jomā sadarbība 

ar Rīgas IT Demo centruar tiem

- Literatūras nozarē - NaNo romānu 
rakstīšana

- Lekciju cikls sadarbībā ar RSU

- FIZMIX eksperimenti sadarbībā ar a/s 
«Latvenergo» 

- Spēļu vakari sadarbībā ar galda spēļu 
izplatītājiem Brain Games 



Citas norises TELPĀ -15 +



Mācību telpa – Virtakas klase

• Virtakas klase" piedāvā izglītojošo 
programmu, kas papildina un izvērš 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
pastāvīgajā ekspozīcijā "Grāmata 
Latvijā" skatītās tēmas. 

• Ekskursijas

• Lekcijas un sarunas pieaugušajiem

• Ar grāmatniecību saistītas praktiskas 
nodarbības - radošās darbnīcas 
bērniem un pieaugušajiem

http://www.lnb.lv/lv/gramata-latvija/pastaviga-ekspozicija-gramata-latvija


Paldies par uzmanību!

anda.lamasa@lnb.lv

mailto:Anda.lamasa@lnb.lv

