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Marlēna Krasovska

Pateicoties Rīgas domes atbalstam, sanāksme no-
ritēja renovētās Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas 
greznajā, jūgendstila ornamentiem rotātajā koncert-
zālē. Skolas izveide 2009.gada augustā, apvienojot 
J.Mediņa mūzikas skolu un Rīgas 1.mūzikas skolu, ir 
viens no spilgtiem kultūras un izglītības iestāžu izmak-
su optimizācijas piemēriem ekonomiskās krīzes laikā. 

Vai Eiropu skars krīzes otrais vilnis? Vai bibliotē-
ku ekonomisko devumu saskatīs valdība un paš-
valdības? Kāda būs bibliotēku katalogu saturiskā 
un tehnoloģiskā nākotne? Šie un citi aktuāli noza-
res jautājumi bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) organizētās ikrudens Latvijas bibliotēku di-
rektoru sanāksmes dienaskārtībā 25.novembrī.

Latvijas zinātnisko, 
speciālo un publisko 
bibliotēku direktoru 2010.
gada rudens sanāksme
25.novembrī Rīgā
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Līdz šim abas skolas bija izvietotas privātīpašniekiem 
piederošās ēkās Skolas, Baznīcas un Bruņinieku ielā, 
par kuru telpu īri vien gadā nācās maksāt 40 000 latu. 
Telpas bija šauras, sliktā stāvoklī un ievērojami līdzekļi 
bija ieguldāmi remontos. Papildus bija nepieciešams 
maksāt arī par koncertzāļu īri, jo ne vienā, ne otrā sko-

argumentus, Rīgas dome izlēma abas skolas apvienot 
un pārvietot uz pašvaldības īpašumu — bijušās Jūras 
akadēmijas telpām Kronvalda bulvārī 8, kuru renovāci-
jā tika ieguldīti teju četri miljoni latu.

Sanāksmi atklājot, Rīgas domes Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta Kultūras pārvaldes direktora 
vietniece Dzidra Šmita vērsa uzmanību uz to, ka ne 
vienmēr sausa statistika atspoguļo reālos ieguvumus 
un zaudējumus. Piemēram, augstākminētais veiksmī-
gais mūzikas skolu apvienošanas piemērs statistikā, 
diemžēl, parādās kā vienas izglītības iestādes likvidā-
cija. Dz.Šmita uzteica Rīgas domi par sniegto atbalstu 
kultūrai un izglītībai, šīs jomas kā prioritāras izvirzot ne 
tikai vārdos, bet arī darbos. Arī 2011.gadā tām tiks at-
vēlēti ievērojami budžeta līdzekļi, piemēram, Rīgas pil-
sētas 2011.gada budžeta investīciju programmā izglī-
tības nozarei novirzīti 55,6% no visa plānotā investīciju 
apjoma, kopā 12,7 miljoni latu. Lielākie projekti tajā ir 
Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras un 
mākslas centra būvniecība, kam paredzēti 2,5 miljoni 
latu,  un kultūras pils “Ziemeļblāzma” kompleksa re-
konstrukcija, kam atvēlēti 2,8 miljoni latu.

Būs labi?

Ekonomiskās un sabiedriskās norises Latvijā un 
pasaulē izvērtēja a/s “DnB NORD Banka” ekonomikas 
eksperts Pēteris Strautiņš. Lai arī pilnībā neizslēdzot 
otrā krīzes viļņa iespējamību, kopumā viņa nākotnes 

prognoze bija optimistiska: būs labi! Ekonomiskā iz-
augsme valstī atsākusies, galvenais valsts ekonomi-
kas virzītājspēks — eksports — pieaudzis, bezdarbs 
samazinājies. P.Strautiņš prognozēja, ka no 2011.gada 
varētu pieaugt atalgojums privātajā, bet no 2012.gada 
— arī sabiedriskajā sektorā. Tomēr, iespējams, vairākās 
profesijās notiks štatu samazināšana. Tas attieksies, 
piemēram, uz pedagogiem, kuriem nāksies pārkvali3-
cēties.

P.Strautiņš atzina, ka iekšējā devalvācija vissmagāk 
skāra sabiedriskā sektora darbiniekus, savukārt pasar-
gāja pensionārus un sociālo jomu. Sociālo budžetu 
P.Strautiņš raksturoja kā “akmeni, kas velk valsti dzel-
mē” un pauda nepopulāru viedokli — pret valsts nā-
kotni godīgāk būtu samazināt pensijas, nevis bērnu 
pabalstus un atbalstu ģimenēm ar bērniem, kas dau-
dzas dzīvo trūkumā. Taču — bērniem balstiesību nav.

Ekonomikas eksperts arī uzsvēra, ka nepieciešama 
nodokļu sloga pārdalīšana. Esošā nodokļu sistēma, kas 
gandrīz tieši pārkopēta no bagātajām pasaules valstīm, 
kuru iedzīvotāji saņem lielas algas un izceļas ar augstu 
likumpaklausību, Latvijai, viņaprāt, neder.

Bibliotēku attīstības pamatnostādnes 
2011.–2015.gadam

LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs 
Jānis Turlajs iepazīstināja ar “Bibliotēku attīstības pa-
matnostādnēm 2011.–2015.gadam”. Pamatnostādņu 
projektu izstrādājuši Latvijas Bibliotēku padomes (LBP) 
locekļi sadarbībā ar viņu pārstāvētajām institūcijām un 

nozares nevalstiskajām organizācijām.
Dokumentā noteikti bibliotēku po-

litikas pamatprincipi, raksturota esošā 
situācija nozarē, formulētas problē-
mas un ieskicēti rīcības virzieni to risi-
nāšanai. Pamatnostādnēs noteikts, ka 
bibliotēkas attīstāmas kā daudzfunk-
cionāli centri, nodrošinot tām atbils-
tošas telpas un mūsdienīgu bibliotēku 
pakalpojumu sniegšanas iespējas. Do-
kumentā iekļauta VVBIS 2.0 attīstības 
koncepcijas izstrāde un 3nansējuma 
piesaiste šīs koncepcijas īstenošanai. 
Kā būtisks uzdevums visām atmiņas 
institūcijām izvirzīta krājumu digitali-
zēšana to ilgtspējīgai saglabāšanai un 
plašākas piekļuves nodrošināšanai. Tā 
kā strauji pieaug digitālo publikāciju 
skaits, nepieciešams risināt jautāju-
mus, kas saistīti ar elektroniski dzimušā 
kultūras mantojuma saglabāšanu un 
pieejamības nodrošināšanu. Papīra for-
māta kultūras mantojuma restaurācijai 

un ilglaicīgai saglabāšanai, kas šobrīd 
netiek veikta pietiekamā apjomā un kvalitātē, plānota 
Papīra restaurācijas centra izveide. Aktuālāko problē-
mu vidū ierindota arī pašvaldību publisko bibliotēku 
skaita samazināšanās, kas var apdraudēt bibliotēku 

 

Pēteris Strautiņš
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pakalpojumu pieejamību, samazinātais 3nansējums 
informācijas resursu (gan tradicionālo, gan elektronis-
ko) iegādei, kas negatīvi ietekmē bibliotēku krājumu 
ilgtspējīgu un kvalitatīvu attīstību, kā arī liedz pieeju 
pasaules nozīmīgākajām zinātniskajām datubāzēm un 
citiem e-resursiem.

Uzmanība pievērsta arī izglītotu, profesionālu biblio-
tēku darbinieku lomai nozares attīstībā. Atzīts, ka 2001.
gada 14.augusta MK noteikumi Nr.371 “Noteikumi par 
bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un 
darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību” ir 
novecojuši, tādēļ nozares izglītības normatīvie akti ak-
tualizējami. Publisko bibliotēku darbiniekiem jo īpaši 
trūkst zināšanu bibliotēku aizstāvībā un sabiedriskajās 
attiecībās, moderno informācijas tehnoloģiju jomās, 
piemēram, tīmekļa 2.0 risinājumu izmantošanā, profe-
sionālo svešvalodu zināšanu, tādēļ izstrādājami un īste-
nojami atbilstoši kursi un programmas.

Tā kā pašvaldību publiskajās bibliotēkās būtiski 
palielinājies apmeklējumu skaits, radot daudz lielāku 
darbinieku noslodzi, izvirzīta nepieciešamība palieli-
nāt darbinieku skaitu, jo īpaši bibliotēkās, kurās strādā 
viens darbinieks (68% pašvaldību publisko bibliotēku), 
kā arī motivēt esošos darbiniekus.

Ar pamatnostādņu projektu var iepazīties LBP tī-
mekļa vietnē http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/ 

biblio/dokumenti/LBPpamatnost.proj_2011.2015.pdf .

Bibliotēkām jāgatavojas pelnīt

Sakarā ar kraso kultūras nozares budžeta samazi-
nājumu kultūras iestāžu 3nansētāji arvien biežāk uz-
sver nepieciešamību palielināt paš3nansējuma daļu 
kultūras iestāžu, arī bibliotēku, budžetos. Tādēļ viena 
no tēmām, kurai pievērsās LNB direktora pienākumu 
izpildītāja Dzintra Mukāne referātā “Bibliotēku eko-
nomiskais devums sabiedrībai un tautsaimniecībai”, 
bija bibliotēku iespējas pelnīt. Šobrīd bibliotēkas kon-
centrējas galvenokārt uz bezmaksas pamatpakalpoju-
mu sniegšanu, taču nepietiekami apzina sabiedrības 
pieprasījumu pēc papildus pakalpojumu klāsta, ko 
bibliotēka varētu sniegt par maksu. Dz.Mukāne pau-
da viedokli, ka maksas pakalpojumi bibliotēkās nebūt 
nav jāignorē (uzsverams, ka te nekādā gadījumā 
neiet runa par maksas piemērošanu bibliotēku 
pamatpakalpojumiem!). Maksas pakalpojumu 
ieviešana sniedz ne tikai 3nansiālu ieguvumu, 
bet ir viena no iespējām, kā vairot bibliotēku 
lomu valsts tautsaimniecībā. Nepieciešams lauzt 
stereotipo izpratni par bibliotēkām kā grāmatu 
apmaiņas vietām un ļaut sabiedrībai pārlieci-
nāties par bibliotēku ievērojamo ekonomisko 
potenciālu (bagātie informācijas resursi: elektro-
niskās datubāzes, nozaru literatūra, informatīvie 
ceļveži, informācija par uzņēmumiem, biznesa 
informācijas katalogi; profesionāli informācijas 
darbinieki u. c.).

Dz.Mukāne informēja, ka arī LNB uzsākts jauns 
darba virziens — sadarbība ar biznesa klientiem.

Gaidot Gaismaspili  

LNB Sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Egle, iepa-
zīstinot ar jaunajām iespējām topošajā Gaismaspilī, 
uzsvēra bibliotēkas lomas maiņu: “Bibliotēka — radošā 

laboratorija, kur informācija pārtop par zināšanām. Bib-

liotēka — neatklātu bagātību krātuve (bibliotēkas krāju-

mu izcilākās vērtības, krājuma pērles). Bibliotēka — “ska-

tuve”, kur rīkot izrādes (interesantu norišu un satikšanās 

vieta).”

Tēlaini izsakoties, jaunajai bibliotēkai būs 3 sejas: 
reālā, 3ziskā — ēkas un IKT infrastruktūra (lasītavas, 
auditorijas, izstādes u. c.), digitālā (elektronisko resursu 
krātuve) un virtuālā (attālinātie pakalpojumi: uzziņas, 
informācijas resursu izvēle, pasūtīšana un saņemšana, 
dokumentu piegāde u. c.).

Procentuāli bibliotēkas telpas tiks sadalītas šādi: 
publiskās telpas — 23%, lasītāju telpas — 27%, krātuv-
ju zona — 12%, darbinieku telpas — 18%, tehniskās 
telpas — 20%.

Pakalpojumu politikas uzmanības centrā tiks izvir-
zītas sabiedrības vajadzības (izglītība, mūžizglītība, so-
ciālais atbalsts), informācijpratības apmācība, Tīmekļa 
2.0 pakalpojumu attīstība, attālinātie pakalpojumi — 
elektronisko dokumentu piegāde, piekļuve datubā-
zēm un digitālajai bibliotēkai u. c., kā arī pakalpojumu 
mārketings.

Bibliotēka tiks veidota kā komforta zona ikvienam: 
tā būs gan klusuma oāze, gan interesanta, moder-
na vide personiskiem atklājumiem (muzejs, izstādes, 
performances u. c.), ērta mācību un darba vide, lie-

infrastruktūra tiks atvēlēta arī kultūrizglītībai: 3lmu un 
video demonstrēšanai, teātra izrādēm, latviešu māks-

lekcijām un priekšlasījumiem, diskusiju un interešu 
klubiem, tikšanos organizēšanai ar autoriem, izcilām 
personībām un radošām apvienībām, kā arī konferen-
cēm, sanāksmēm un semināriem.

Kataloģizācija — bibliotēkas pakalpo-
jumu bāze

LNB Bibliogrā3jas in-
stitūta (BI) direktore Anita 
Goldberga atgādināja, 
ka bibliotēku pakalpoju-
mi lielā mērā balstās uz 
datiem par informācijas 
resursiem, tādēļ ļoti svarī-
ga ir to kvalitāte. Interne-
ta vide ir izmainījusi datu 
lomu. Ja agrāk galvenais 
datu kvalitātes kritērijs 
bija forma (datu formāti 
u.tml.), tad šobrīd arvien 
svarīgākas kļūst datu vēr-
tības. Uz bibliotēkām kā 
uz kvalitatīvu datu sistē-
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Rīgas Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un ap-
strādes nodaļas vadītāja Ineta Kaļķe prezentēja ma-
ģistra darba pētījuma “Publisko bibliotēku veidotās 
autoritatīvo ierakstu datubāzes” (Latvijas Universitāte, 
2010) rezultātus. 2005.gadā Valsts vienotās bibliotēku 

informācijas sistēmas projekta ietva-
ros tika izstrādāta koncepcija “Vienota 
autoritatīvo ierakstu izveides sistēma 
Latvijas bibliotēkām”. Tajā tika pare-
dzēti divi iespējamie darbības scenā-
riji vienotas autoritatīvo ierakstu sistē-
mas izveidei Latvijā. Pirmajā scenārijā 
bija paredzēts, ka centrālās autoritatī-
vās datubāzes papildināšanu ar jau-
niem ierakstiem veic tikai LNB auto-
ritatīvās datubāzes redaktoru grupa, 
savukārt pārējās bibliotēkas iesūta 
ierosinājumus šīs datubāzes papildi-
nāšanai vai ierakstu rediģēšanai. Lai 
arī šim variantam bija daudz priekšro-
cību, dažādu iemeslu dēļ tika ieviests 
otrais scenārijs, tādēļ šobrīd Latvijas 
reģionu galveno bibliotēku veidoto 
autoritatīvo ierakstu datubāzu pama-
tā ir LNB veidotā centrālā autoritatīvo 
ierakstu datubāze, taču autoritatīvie 

ieraksti tiek veidoti arī 27 jeb 
96% reģionu galveno biblio-
tēku.

-
zējā situācijā saasinājusies 
nepieciešamība pēc kursiem 
autoritatīvo ierakstu veido-
šanas metodikas apguvē, jo 
bieži vien speciālistiem re-
ģionu galvenajās bibliotēkās 
nav izprotams pat tas, kā au-
toritatīvo ierakstu izveides 
procesā pareizi izmantojami 
tulkotie materiāli, piemē-
ram, “Priekšmetu autoritatī-
vie ieraksti un norāžu ierak-
sti: vadlīnijas”, “Vadlīnijas au-
toritatīvajiem ierakstiem un 

-
dīja, ka autoritatīvo ierakstu 
izveidē nepieciešama LNB 
kapacitātes palielināšana.

valsts nozīmes autoritatīvās datubāzes, ko veido augsti 

lokālo datubāzu vietā, kas “katra veidota pēc darbinie-
ku spējām, saprašanas un attieksmes”.

Valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” 
(v/a KIS) bibliotēku informācijas sistēmas (BIS) Aleph 
500 administrators Imants Pujāts iepazīstināja ar pla-
šo sistēmas datu vidi. Aleph 500  sistēmā tiek veidota 
un uzturēta 51 datubāze — tajās iekļauti ļoti lieli datu 
apjomi (piemēram, 3,6 miljoni bibliogrā3sko ierakstu). 
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mu veidotājām lūkojas arī interneta attīstītāji — tām ir 
kontrolētās vārdnīcas, klasi3kācijas sistēmas, tezauri, u. c.

LNB BI Kataloģizācijas nodaļas galvenā bibliotekā-
re Gunita Mozuļčika iepazīstināja ar Kataloģizācijas 
nodaļas galvenās bibliotekāres Mairas Kreisleres 
maģistra darbā “Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas elektroniskā 
kataloga bibliogrā3sko ierakstu 
kvalitāte un to izmantošana datu 
apmaiņā” (Latvijas Universitāte, 
2010) gūtajām atziņām. Pētījumā 
tika analizēti 250 grāmatu biblio-
grā3skie ieraksti, kas ievadīti kata-
logā no 2005. līdz 2010.gadam, kā 
arī aptaujāti 8 valsts nozīmes bib-
liotēku elektroniskā kopkataloga 
dalībbibliotēku, lielāko Latvijas 
reģionu bibliotēku, kā arī ārzemju 
bibliotēku (Igaunijas un Lietuvas 
Nacionālo bibliotēku, Krievijas 
Valsts bibliotēkas, ASV Kongresa 
bibliotēkas) kataloģizācijas spe-
ciālisti. Pētījuma autore secinājusi, 
ka kopumā LNB elektroniskā kata-
loga bibliogrā3skie ieraksti ir kva-
litatīvi. Laukos, kuri tiek izmantoti 
meklēšanai, konstatēti 10−15% 
kļūdu, nekonsekvence kataloģizācijā no-
vērojama 110., 111. un 740.laukā. 2008.
gadā par 10% palielinājies neizveidoto au-
toritatīvo ierakstu skaits, kā arī par aptuve-
ni 6% pieaudzis minimālā līmeņa ierakstu 
skaits. 30% respondentu atzinuši meto-
diskā, konsultatīvā un koordinācijas darba 
trūkumus, 50% — operativitātes trūkumu 
jaunieguvumu apstrādē, 28% norādījuši uz 
biežajiem sistēmas Aleph darbības traucē-
jumiem, 60% atzinuši, ka tematisko priekš-
metu aptvērums ir nepietiekams. Galvenās 
problēmas LNB kataloģizācijas darbā rada 
nepietiekamais speciālistu skaits Katalo-
ģizācijas nodaļā, nepietiekama darbinieku 
apmācība, kā arī traucējumi sistēmas Aleph 

darbībā. Iespēju robežās palielināma LNB 
darba kapacitāte autoritatīvo ierakstu vei-
došanā, veicama nekonsekvenču un kļūdu 
novēršana bibliogrā3skajos ierakstos, kā 
arī, domājot par lasītāju informacionālajām 
vajadzībām, vairāk uzmanības pievēršams papildu 
informācijas laukiem. Aptaujas rezultāti liecina arī, 
ka akūti nepieciešami metodiski materiāli, apmācību 
programmas un konsultācijas kataloģizācijas jautāju-
mos citām Latvijas bibliotēkām. 92% datu veidotāju 
citās Latvijas bibliotēkās atzinuši, ka viņiem nepie-
ciešamas konsultācijas par izmaiņām kataloģizācijas 
noteikumos, 70% — izmaiņām MARC 21 formātā, 60% 
nepieciešamas apmācības vai konsultācijas autorita-
tīvo ierakstu veidošanā, 40% — saišu veidošanā starp 
ierakstiem katalogā.

Gunita Mozuļčika

Ineta Kaļķe
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Tādēļ nav viegli nodrošināt, lai sistēma darbotos teh-
niski nevainojami. Darbības uzlabošanai tiek plānota 
jau ceturtā Aleph 500 versijas maiņa, kopš sistēma ie-
viesta Latvijā. Tajā daudz ērtību paredzēts arī kataloģi-
zētājiem. Tiks iegādāts arī 3,5 reizes jaudīgāks serveris, 
kas uzlabos sistēmas ātrdarbību. Diemžēl pēdējā laikā 
aktualizējusies jauna problēma — 3nansiālā sloga at-
vieglināšanai bibliotēkas cenšas samazināt savu Aleph 
500  licenču skaitu. Nelielais licenču skaits rada šauram 
pudeles kaklam līdzīgu efektu: lai arī servera jauda ir 
pietiekama, ierobežotais licenču skaits izraisa datu 
plūsmas ierobežojumus.

Sanāksmes dalībnieki aktīvi interesējās par to, kādēļ 
interneta meklētājs Google neindeksē Aleph veidotos 

Alise veidotajiem. Uzklausot 
sniegto komentāru, skaidrs kļuva vien tas, ka Google 
stūrgalvīgo un nepakļāvīgo dabu ietekmēt nebūs vis 
Aleph 500  administrētāju spēkos.

A.Goldberga aktualizēja jautājumu par to, ka v/a 
KIS administrētās Universālās decimālās klasi3kācijas 

(UDK) datubāzes autoritatīvie ieraksti angļu un latviešu 
valodā pieejami tikai bibliotēkās, kas darbojas sistēmā 
Aleph 500, un uzstāja, ka piekļuve šim resursam no-
drošināma visām Latvijas bibliotēkām, jo UDK tabulu 
tulkošanā latviešu valodā ieguldīts liels darbs, un tā ir 
nepieciešama kvalitatīvu datu veidošanā. Tomēr datu-
bāze tiek abonēta par maksu, un nav zināms, kā juridis-
ki korekti šajā gadījumā atrisināt piekļuves jautājumu 
arī citu BIS lietotājiem.

SIA Alise TietoLatvia pārdošanas menedžere Baiba 
Mūze informēja, ka top Alise jaunā — 5.versija, kura tiks 
ieviesta 2011.gada 1.ceturksnī. Viena no jaunās versijas 
priekšrocībām — gugliskāka meklēšana.

Vērtējot lielo interesi par 
datu apstrādes jautājumiem, 
B.Mūze atzina, ka par šo tēmu 
nepieciešams organizēt atse-

aktuālās problēmas, veicinā-
tu sadarbspēju un sasniegtu 

-
litatīvu datu sistēmu. B.Mūze 
pievienojās viedoklim par 
nepieciešamību pastiprināt 
LNB kapacitāti gan konsultē-
šanā kataloģizācijas jautāju-
mos, gan vispār bibliotekāro 
jautājumu skaidrošanā. Līdz 
šim ‘baltos plankumus’ bib-
liotekāru zināšanās ļoti bieži 
nācies aizpildīt SIA Alise Tie-

toLatvia darbiniekiem, kas 
neesot gluži viņu uzdevums. 
Diemžēl dramatiski samazinātais 3nansējums LNB, tā-
pat kā daudzas citas kultūras iestādes valstī, nostādījis 
sarežģītā situācijā, kad nemitīgi jāmeklē kompromiss 
ne tikai starp vēlamo, bet pat likumā noteikto un ie-
spējamo.

Sanāksmes sakarsētā gaisotne liecināja, ka bibliotē-
ku pārstāvji vairs nav gatavi ilgi samierināties ar noza-
res ilgtspējīgai attīstībai būtisku jautājumu atlikšanu. 

-
-

vu risinājumu virzienā tiktu likts, ievērojami pastiprinot 
un efektivizējot nozares iekšējo komunikāciju.

(Marlēnas Krasovskas foto)

Imants Pujāts

Baiba Mūze


