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Normatīvais ietvars: Bibliotēku likums

11.pants. Valsts nozīmes bibliotēka 

• sniedz metodisku palīdzību ikvienai bibliotēkai atbilstoši savam
darbības virzienam

12.pants. Reģiona galvenā bibliotēka 

• sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās
administratīvās teritorijas bibliotēkām un popularizē to darbu

16.pants. Bibliotēku tiesības

• saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos



Normatīvais ietvars: Likums par Latvijas Nacionālo bibliotēku

• 1. pants. Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Latvijas Republikas vispārpieejama 
universāla zinātniskā bibliotēka, kas kalpo visas nācijas intelektuālajai 
attīstībai.

• Latvijas Nacionālā bibliotēka ir visu Latvijas Republikas iespieddarbu 
glabātāja, nacionālo bibliogrāfisko resursu veidotāja un valsts 
bibliotēku sistēmas attīstības centrs.

• Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Latvijas Republikas nacionālās bagātības 
sastāvdaļa.



Normatīvais ietvars: Likums par Latvijas Nacionālo bibliotēku

7. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzdevumi valsts bibliotēku sistēmas
attīstībā

• Latvijas Nacionālā bibliotēka 
• uzkrāj, apkopo un analizē profesionālo informāciju par bibliotēku nozari

• realizē bibliotekāro procesu standartizācijas iniciatīvu

• piedalās bibliotekārās darbības pamatvirzienu īstenošanā valstī

• sniedz konsultatīvo palīdzību publiskajām bibliotēkām, kā arī bibliotēkām, kuram nav
savu metodisko centru

• veic zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē



Normatīvais ietvars: Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums

Uzdevumi:

• sadarbībā ar arhīviem un muzejiem īsteno bibliotēku, arhīvu un muzeju darba procesu
standartizāciju;

• piedalās Latvijas bibliotēku attīstības stratēģijas izstrādāšanā, atbilstoši kompetencei 
sniedz metodisko palīdzību un konsultācijas bibliotēkām, koordinē bibliotēku un 
informācijas sistēmu funkcionēšanu, veic bibliotēku statistisko uzskaiti;

• veicina bibliotēku attīstību valstī, to efektīvu, lietderīgu un koordinētu darbību un sekmē
nozares teorētisko un praktisko attīstību;

• veic zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē;

• nodrošina bibliotekāru profesionālo tālākizglītību, organizējot kursus, seminārus, 
konferences un citus izglītojošus pasākumus;

• pārstāv Latviju ar bibliotēku darbu saistītajās starptautiskajās organizācijās, piedalās
nozares starptautisko programmu izstrādē un īstenošanā, starpvaldību vai tiešajos
līgumos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar ārvalstu bibliotēkām;

• veido valsts statistiku par bibliotēku darbību un izdevējdarbību.



LNB ir visu Latvijas bibliotēku profesionālā atbalsta centrs

Centrālā LNB struktūrvienība, kas atbild par Latvijas bibliotēku 
profesionālo atbalstu ir Attīstības departaments

• Bibliotēku attīstības centrs

• Kompetenču attīstības centrs

• Bērnu literatūras centrs

• Digitālā mantojuma centrs



• Attīstība - neatgriezeniska norise, kurā rodas kvalitatīvas izmaiņas; 
veidošanās, pilnveidošanās.

• Mērķis ir kvalitatīvs bibliotēku darbs

• Bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte ir ļoti cieši saistīta un atkarīga no 
profesionāla personāla – izglītība, pieredze, sadarbība, komunikācija 
un koordinācija

• BAC profesionālo atbalstu sniedz:
• profesionālā informācija un resursi lēmumu pieņemšanai

• konsultatīvais un metodiskais atbalsts

• profesionālās pilnveides atbalsta pasākumi



Nozares terminoloģija un standarti

• Pamatā – savstarpējai komunikācijai, izpratnei par lietām, vienotiem 
darba principiem

• Nozares normatīvie dokumenti, bibliotēku plānošanas dokumenti, 
bibliotēku gada pārskati, atskaites, profesionālās pilnveides pasākumi

Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāze – aktuālie nozares 
termini

http://termini.lnb.lv/

• 6.oktobrī seminārs “Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: teorija 
un prakse”

http://termini.lnb.lv/




Nozares standarti
• LVS ISO 2789 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku 

statistika 

• LVS ISO 11620:2014 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku 
snieguma rādītāji – tiek tulkots

• Informācija:

• http://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/nozares-standarti - Latvijas 
Nacionālās standartizācijas institūcijas "Latvijas standarts" Standartu lasītavā

• Pieejamība:

• LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (informācijas un dokumentācijas standarti, 
un visu Latvijas standartu, kas izdoti pēc 20.06.2006., elektroniskās versijas),

• LNB Uzziņu un informācijas centrā (visu Latvijas standartu, kas izdoti pēc 20.06.2006., 
elektroniskās versijas).

http://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/nozares-standarti
https://www.lvs.lv/page?slug=standartu-lastava
https://www.lnb.lv/lv/krajumi-lasitavas/biblioteku-un-informacijas-zinatnu-lasitava
https://www.lnb.lv/lv/krajumi-lasitavas/uzzinu-un-informacijas-centra-jana-pavila-ii-lasitava


Profesionālās informācijas ietvars – jaunākās grāmatas, datu bāzes, 
aktuālās publikācijas, konsultatīvie līdzekļi, prezentācijas, vadlīnijas un 
ieteikumi

• Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava tiek veidota kā 
informācijas, zināšanu, pieredzes, komunikācijas un tikšanās telpa 
bibliotēku nozares speciālistiem un studentiem ar ekselentu nozares 
krājumu, kvalitatīviem pakalpojumiem un plašu sadarbības partneru 
tīklu.



https://www.facebook.com/lnb.bac/videos/vb.987637897977251/12165511517525
90/?type=2&theater

https://www.facebook.com/lnb.bac/videos/vb.987637897977251/11936214907122
23/?type=2&theater

https://www.facebook.com/lnb.bac/videos/vb.987637897977251/1216551151752590/?type=2&theater
https://www.facebook.com/lnb.bac/videos/vb.987637897977251/1193621490712223/?type=2&theater
















• Dokumentu elektroniskā piegāde

• Profesionālo pilnveides pasākumu organizēšana lasītavas telpās

• Pasākumu cikls - Tikšanās bibliotekāru stāvā

• Profesionālas literatūras apskats reģionālajos semināros



Tikšanās bibliotekāru stāvā



Profesionālās informācijas ietvars – aktuālās publikācijas, konsultatīvie 
līdzekļi, prezentācijas, vadlīnijas un ieteikumi



Vadlīnijas, metodiskie un konsultatīvie izdevumi

• Kā organizēt skolas bibliotēkas krājumu: ieteikumi, 
konsultācijas, pieredze (2015) (PDF)

• Uzziņu klasifikācija un uzskaite bibliotēkā: teorija, ieteikumi 
un pieredze (2015) (PDF)

• Nākotnes bibliotēka. Attīstības tendences un prognozes 
(2015) (PDF)

• Inovācijas bibliotēkā (2014) (PDF)

• Latvijas kultūras kanons un tā izmantošanas iespējas 
bibliotēkā (2014) (PDF)

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/274045.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/263444.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/263451.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/244247.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/232004.pdf


Vadlīnijas, metodiskie un konsultatīvie izdevumi

• Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai (2013) (PDF)

• Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2012) (PDF)

• IFLA Bibliotēku statistikas manifests (2011) (PDF)

• IFLA Profesionālās tālākizglītības attīstība: principi un labākā 
pieredze (2010) (PDF)

• Statistiskā uzskaite: vadlīnijas Latvijas bibliotēkām (2009) (PDF)

• Publisko bibliotēku pakalpojumi: IFLA/UNESCO vadlīnijas 
attīstībai (2008) (PDF)

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/163037.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162850.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162676.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162666.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162674.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162636.pdf


Procesā un plānotie izdevumi

• Bibliotēku novadpētniecības vadlīnijas

• IFLA Skolu bibliotēku vadlīniju otrais izdevums (arī drukātā formā)

• Bibliotēku novadpētniecības rokasgrāmata

• Metodiķa rokasgrāmata



Bibliotēku attīstības centra vēstnesis

• Informatīvs izdevums Latvijas bibliotekāriem

• Iznāk kopš 2015. gada un ir pieejams elektroniski: 
http://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/biblioteku-
attistibas-centra-vestnesis

• Līdz 2015. gadam sk. «Bibliotēku konsultatīvā centra 
informatīvais biļetens»

http://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/biblioteku-attistibas-centra-vestnesis
http://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/biblioteku-konsultativa-centra-informativais-biletens


Konsultatīvais atbalsts sadarbībā un koordinācijā ar LNB 
struktūrvienībām

• LNB speciālistu konsultācijas RGB – jauns pakalpojums 

• Konsultatīvo vēstuļu sagatavošana

• Konsultāciju publiskošanā Bibliotēku attīstības centra vēstnesī, Latvijas 
Bibliotēku portālā un vēstkopās

• Bibliotēku attīstības centra speciālisti ir arī koordinatori

• Konsultācija – ieteikums. Gala lēmumu pieņems attiecīgā 
bibliotēka/pašvaldība





Profesionālā pilnveide

• Profesionālās pilnveides mērķis pirmām kārtām ir uzturēt un 
papildināt formālajā izglītībā un darba ikdienā iegūtās 
zināšanas un prasmes

• Profesionālo kompetenču celšana; dinamiska mācīšanās 
profesionālās attīstības gaitā indivīda profesionālās darbības 
uzlabošanas nolūkā

• Process, kura laikā speciālists iegūst zināšanas, izpratni, 
vēlmi/gribu kaut ko mainīt, vēlmi pēc pārmaiņām savā 
profesionālajā darbībā



Profesionālā pilnveide

• Mācīšanās notiek ne tikai tradicionālajās izglītības iestādēs, 
bet arī darbavietā kā izmēģinājumu vidē, kā pieredzes 
bagātināšanas un zināšanu, spēju padziļināšanas vietā

• Pieredzes apmaiņa un mācīšanās darbavietā un sadarbība ar 
kolēģiem ir starptautiski atzīta kā efektīvs profesionālās 
pilnveides un tālākizglītības veids

• Svarīga ir paša cilvēka aktivitāte, patstāvīga darbība, piem., 
pašorganizēta mācīšanās, patstāvīgas informācijas resursu 
studijas



Profesionālā pilnveide
• Profesionālās pilnveides vajadzības nosaka speciālista 

profesionālajā darbībā nepieciešamās kompetences

• Vajadzību noteikšanai argumentēti jāizriet no loģiskas faktoru 
shēmas: darba vieta – uzdevumi – kompetences – inovatīva 
mācīšanās

• Ieteikums – profesionālās pilnveides pasākuma plānu 
sasaistīt ar bibliotēkas plānošanas dokumentiem un 
sadarbībā ar LNB speciālistiem. Regulāri apzināt novadu 
bibliotekāru vajadzības



• Nacionāla un reģionāla mēroga profesionālās pilnveides un pieredzes 
apmaiņas pasākumi (semināri, sanāksmes, diskusijas, konferences) 
pārklāj visus bibliotēku virzienus un speciālistus:
• Bibliotēkas krājumu komplektēšanas speciālistu seminārs (1 x gadā)

• Novadpētniecības konference ( 1 x gadā)

• Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference – jaunums

• Literatūras konference – jaunums

• Direktoru sanāksmes (2 x gadā)

• Metodiķu semināri (2 x gadā)

• Skolu bibliotēku konsultantu tikšanās (1 x gadā)

• Izbraukuma semināri (pēc RGB pieprasījuma)

• ……



Jauns virziens - medijpratība

• 2017. gada rudenī BAC realizējot Mediju politikas pamatnostādņu 
2016. – 2020. gadam Īstenošanas plāna aktivitātes, sadarbībā ar 
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti organizēs izbraukuma 
mācību seminārus “Ievads medijpratībā” piecās reģionu galvenajās 
bibliotēkās

• Semināros piedalīties aicināti reģiona un kaimiņu reģionu biblioteku
dalībnieki (dalībniekus nominē reģionu galvenās bibliotēkas). 
Orientējošais dalībnieku skaits – 40



Mācību semināra saturā:
•

• Medijpratības koncepti un terminoloģija medijpratības kontekstā: terminu 
„Medijpratība”, „Informācijpratība”, „Digitālā pratība” lietojums. Mediatora koncepts 
medijpratības kontekstā. Bibliotekārs kā medijpratības mediators

• Baiba Holma, Asoc. prof., LU SZF Informācijas un bibliotēkzinātnes studiju nodaļas 
Informācijas pārvaldības studiju programmas direktore

• Tradicionālo un jauno digitālo mediju darbības pamatprincipi, to funkcijas un nozīme 
sabiedrībā. “Fake news” fenomens. Mediju komercializēšanās un medijpratība
(reklāmas ietekme uz mediju satura lietotāju).

• Guna Spurava, M.sci.soc., LU SZF UNESCO Medijpratības katedras vadītāja

• Digitālo mediju darbības pamatprincipi, to funkcijas un nozīme sabiedrībā. Sociālo 
mediju loma sabiedrības dzīvē. Sociālie mediji un medijpratība. Sociālie mediji un 
digitālā pratība

• Līva Brice, Dr.sci.soc, LU SZF lektore, digitālo mediju pētniece



Semināri notiks

• Gulbenē

• Piedalās Balvu, Alūksnes, Madonas reģioni;

• Kuldīgā

• Piedalās Liepājas, Saldus, Talsu, Tukuma, Ventspils reģioni;

• Preiļos

• Piedalās Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes reģioni;

• Aizkrauklē

• Piedalās Jēkabpils, Līvānu, Ogres reģioni.

• Valmierā

• Piedalās Cēsu, Limbažu, Valkas reģioni. 

• Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

• Piedalās Pierīgas un Zemgales reģionu pārstāvji, kā arī dalībnieki, kas kādu iemeslu dēļ vēlējušies, 
bet nav varējuši piedalīties 

•

• Semināru norises datumi tiks precizēti tuvākajā laikā, un informācija tiks izsūtīta pa elektronisko 
pastu.



• Bibliotēku metodiskā darba ekspertu grupa
• Individuālas sarunas, tikšanās un konsultācijas (13.septembrī – skolu 

bibliotēku metodiķu tikšanās)
• Bibliotēku gada pārskati: http://dom.lndb.lv/data/obj/70743.html
• Konsultācijas RGB
• Aktuālā informācija – vēstkopas (koordinatora funkcija)
• Informācijas apkopošana (termiņu ievērošana)
• Latvijas Digitālā kultūras karte
• Mācības 2018.gada aprīlī
• Metodiķa rokasgrāmata - 2018.gada otrajā pusē

Svarīga ir savstarpējā kooperācija un komunikācija konsultatīvas sistēmas 
pilnveidošanai

http://dom.lndb.lv/data/obj/70743.html


Digitālā mantojuma centrs

• Veido LNB digitālās kolekcijas un nodrošina to pieejamību

• Centrālā atbalsta struktūrvienība Latvijas bibliotēkām 
digitalizācijas jautājumos

• Lekcijas bibliotēku darbinieku semināros, konsultācijas, 
konsultatīvi un metodiski materiāli, praktiska palīdzība 
digitalizācijā

• LNB Digitālās bibliotēkas kolekcijas: 
http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/attelizdevumi

http://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka/attelizdevumi


LNB Bibliogrāfijas institūts

• Zinātniskais un metodiskais bibliotēku datu un zināšanu 
organizācijas un koordinācijas centrs

• Atbild par nacionālās bibliogrāfijas attīstību un 
bibliogrāfiskās kvalitātes kontroli valstī

• Veic starptautiski noteiktās nacionālās bibliogrāfijas 
aģentūras funkcijas

• Veic izglītojošo darbu un pētniecību datu, t. sk. semantiskā 
tīmekļa un saistīto datu jomā, piem., http://runa.lnb.lv

http://runa.lnb.lv/


LNB Bibliogrāfijas institūts

Latvijas bibliotēku sistēmai sniegtie atbalsta 
pakalpojumi:
•obligātā eksemplāra sadale tā saņēmējām bibliotēkām
• valsts nozīmes bibliotēku kopkataloga kvalitātes 

kontrole
•nacionālā tēzaura un klasifikācijas attīstība
• apmācība un konsultācijas datu veidošanas 

jautājumos



Izdevums «Latvijas jaunākās grāmatas»

• LNB Bibliogrāfijas institūta veidots biļetens, kas ietver 
informāciju par pēdējo divu nedēļu laikā saņemtajiem 
izdevumu obligātajiem eksemplāriem

• Izdevums tiek sagatavots katra mēneša 1. un 16. datumā

• Iznāk kopš 1983. gada

•No 2000. gada pieejams tikai elektroniski: 
http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-
gramatas

http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas


Ceļojošās izstādes

• http://www.lnb.lv/lv/atbalsta-pasakumi/celojosas-izstades

http://www.lnb.lv/lv/atbalsta-pasakumi/celojosas-izstades

