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Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija

 Dibināta 1994. gadā

 24 institucionālie biedri

 LATABA nodrošina biedru interešu pārstāvniecību LR Izglītības un Zinātnes Ministrijas darba 
grupās un stratēģisko lēmumu pieņemšanas procesā

 Organizē savstarpējās pieredzes apmaiņas, kvalifikācijas celšanas un informatīvos pasākumus.

 Lēmējinstitūcija – kopsapulce (visu bibliotēku direktori)

 Izpildinstitūcija – valde (ievēl uz 2 gadiem, sastāvā 6 locekļi un priekšsēdētājs)

 Darbības mērķi:

veicināt Latvijas augstskolu un speciālo bibliotēku attīstību un sadarbību;

veicināt Latvijas zinātnes, augstākās izglītības un tautsaimniecības optimālu informatīvo apgādi;

saliedēt biedrības sastāvā esošās augstskolas un speciālās bibliotēkas, kam ir līdzīgi 
informatīvie un zinātniskie mērķi un uzdevumi.



Valde (ievēlēta 23.03.2017)

 Ilona Kauce (Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka)

 Kristīne Robežniece (Latvijas Nacionālā bibliotēka)

 Elita Berga (Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka)

 Sanita Lovčinovska (Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas bibliotēka)

 Ineta Kivle (LU Akadēmiskā bibliotēka)

 Jurita Šifere (Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka)

 Evita Stankeviča (J. Vītola Mūzikas akadēmijas bibliotēka)



Iepazīsimies! Ilona Kauce



Izglītība

 09.2016. - Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Maģistru studiju 
programma  «Bibliotēkzinātne un Informācijas zinātne», 2. kurss

 2012. – 2016. Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas fakultāte, Multimediju 
komunikācijas studiju programma, iegūtais grāds – sociālo zinātņu 
bakalaura grāds komunikācijas zinātnē    

 1990. – 1992. Rīgas Kultūras un Izglītības darbinieku tehnikums,
vidējā – profesionālā izglītība, kvalifikācija – bibliotekārs



Darba pieredze

 08. 2008. – šim brīdim            Speciāliste RSU bibliotēkas Pasaules Veselības    
organizācijas Depozitārija bibliotēkas Latvijā nodaļā             

 11. 2007. – 07. 2008. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja v/a Latvijas   
Medicīnas bibliotēka

 01. 2007. – 10. 2007. Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece
v/a Latvijas Medicīnas bibliotēka

 07. 2004. – 01. 2007. Bibliotekāre RPIVA bibliotēka

 03. 1994. – 05. 2004. Galvenā bibliotekāre RCB Grīziņkalna filiālbibliotēka

 09. 1992. – 01. 1994. Bibliotekāre Jūrmalas BA Dubultu bērnu bibliotēka



Daži veikumi

2009. – 2017.

16 kolēģi

Somija
Lietuva
Turcija
Zviedrija
Itālija
Lielbritānija X 2

Piesaistīts 

12 600 EUR

Erasmus

Personāla  
mobilitāte

2017. 

ERASMUS + 
stratēģiskās partnerība

Docētāji kā RSU lietotāju 
grupa

2014.

Bibliotēkas mobilās 
aplikācijas izstrāde

2015. 

PVO depozitārija bloga
beta versija – koncepts, 

dizains, izstrāde

Projekti

No 05. 2015. 

LATABA valdes locekle

No 01. 2017.

The Council member of 
Latvia

European Association for 
Health Information and 

Libraries (EAHIL) 

Dalība 
organizācijās

Kauce, I., I. Holma. 

Library physicial space –
just a launch pad: the 
experience of the WHO 
depository library in 
Latvia / Journal of the 
EAHIL. - 2010, Vol. 6 
(3), site 25 – 28.

Kauce, I. 
Academic librarian: a 
guardian of books or an
information manager?
The work of a librarian 
from students’ and 
librarians’
perspective
/ Journal of the EAHIL. -
2017, Vol. 13 (1) site 12
–16.

Publikācijas

2016.

RSU bibliotēkas video 
pamācību izveide– darba 

grupas vadīšana 
Apbalvojumi

2010.
1. vieta par stenda referātu „Library 

physicial space – just a launch pad: the 

experience of the WHO depository library 

in Latvia” 12. Starptautiskajā EAHIL 

konferencē Portugālē 

No 03.2017.

LATABA valdes priekššēdētāja



LATABA valdes darba plāns 04. 2017. – 04. 2019.

LATABA valdes 
plānotie darba 

virzieni

Akadēmiskā 
bibliotekāra 
kompetenču 

standarts

2018.

LATABA 
tīmekļa vietne

Sadarbība ar 
LBB

Kopīgie 
pasākumi

Profesionālā 
pilnveide

Profesionālās 
balvas

Profesionālā 
pilnveide

Semināri

Vasaras 
skola

Administratīvais 
darbs

5 semināri

2018. g. vasara

3 dienas

1. Gada akadēmiskā 

bibliotēka

2. Gada akadēmiskais  

bibliotekārs

• LATABA interešu spogulis

• Informatīvā funkcija

• Regulārs satura 

papildinājums

• Vēstures sadaļa

1.

2.

3.

4.

5.



LATABA valdes padarītais (22.11.2017.)

Padarītais

LATABA tīmekļa 
vietne

Sadarbība ar LBB

Kopīgie pasākumi

Profesionālā 
pilnveide

Profesionālās 
balvas

Profesionālā 
pilnveide

Semināri

Vasaras skola

Administratīvais 
darbs

2 semināri

•05.2017. RSU

•29.11.17. LNB

•2018. g. 20.-22. augusts

• RTU komplekss “Ronīši”

•Programma izstrādes 

stadijā 

Izstrādes stadijā (70%)

• Gada akadēmiskā 

bibliotēka

• Gada akadēmiskais  

bibliotekārs

• LATABA bibliotēkas – pirmajā 

skatā

• Regulārs satura papildinājums

• Darbs pie vēstures sadaļas 

(50%)

22.11.2017.

Sadarbības līguma 

parakstīšana

•Jaunās valdes apstiprināšana UR

•Semināru un vasaras skolas 

organizēšana

•Maksājumi, finanses

•Sadarbība ar mājaslapas administrātoru

•Organizētas 4 valdes sēdes

•Gada balvas nolikuma izstrāde

•Darbs pie līgumiem (LNB, LATABA)

•Jaunu biedru piesaiste

•LATABA arhīva pārņemšana, vienošanās 

ar Valsts arhīvu par  uzraudzību (lietu 

nomenklatūras izstrāde)



Paldies par uzmanību!

Kontakti:

ilona.kauce@rsu.lv

t. 26183433

www.lataba.lv


