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Pētījuma “Pagasta bibliotēkas integrācija VVBIS: vie-
tējo resursu veidošana, attīstība un izmantošana” gaitā 
apkopota un analizēta Latvijas pagastu bibliotēku sta-
tistika, novadpētniecības resursi, bibliotekāru un lasītā-
ju viedokļi par novadpētniecības darbu.1

Pagastu bibliotēku informācijas 
tehnoloģiju infrastruktūra

2006.gadā 26 Latvijas rajonos darbojās 671, 2007.
gadā — 675 pagastu bibliotēkas.2

Pagastu bibliotēkās lielākoties strādā tikai viens dar-
binieks. Tāpēc cilvēciskajam faktoram ir būtiska loma 
veicamo darbu izpildē — bibliotekārs viens pats kom-
plektē un organizē bibliotēkas krājumu, apkalpo lasītā-
jus, veic novadpētniecības darbu. Aptaujā iegūtie dati 
rāda, ka viena darbinieka bibliotēku sadalījums pa re-
ģioniem ir aptuveni vienāds:

Kurzemē — 78% pagastu bibliotēku; �
Vidzemē — 80% pagastu bibliotēku; �
Latgalē — 97% pagastu bibliotēku; �
Zemgalē — 90% pagastu bibliotēku; �
Rīgas reģionā — 75% pagastu bibliotēku. �

Situācijā, kad vienam darbiniekam pagasta bibliotē-

nav iespējams novadpētniecības darbam veltīt pietie-
kami daudz darba laika (1.diagr.).

1.diagr. Novadpētniecībai atvēlētais darba laiks

Būtisks faktors bibliotēkas pakalpojumu kvalitatīvai 
nodrošināšanai ir bibliotekāru izglītība. Latvijas pagas-
tu bibliotēkās pārsvarā strādā darbinieki ar vidējo pro-
fesionālo bibliotekāro izglītību un vidējo profesionālo 
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izglītību citā nozarē. Kā pozitīva tendence vērojama 
augstākās izglītības iegūšana specialitātē vai citā jomā 
(1.tabula).

1.tabula. Pagastu bibliotēku darbinieku  
izglītība 

Izglītība 2006.g. 2007.g.

Augstākā izglītība 23% 28%

Vidējā profesionālā izglītība 51%

Vispārējā vidējā izglītība 26%

Pēdējo gadu laikā Latvijas pagastu bibliotēku infor-
mācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūra ir nostabilizēju-
sies. Lai veidotu mūsdienīgas novadpētniecības datu-
bāzes, svarīgs nosacījums ir atbilstošas bibliotēku in-
formācijas sistēmas (BIS) iegāde un izmantošana. Latvi-
jas pagastu bibliotēkās dominē BIS ALISE, kas ir speciā-
li Latvijas bibliotēkām veidota sistēma. Jaunākās ver-
sijas, piemēram, ALISE-i modulis, pielāgotas izmanto-
šanai mazajās bibliotēkās. Skaitliski nedaudzas pagas-
tu bibliotēkas izmanto Latvijas Izglītības informatizāci-
jas sistēmas (LIIS) apakšsistēmu “Bibliotēka” (kas gan 
pašlaik vairs netiek uzturēta), kā arī vietējo IT speciā-
listu veidotas un pielāgotas sistēmas bibliotēkas darba 
funkcijām (2.tabula).

2.tabula. BIS Latvijas pagastu bibliotēkās

BIS 2006.g. 2007.g.

ALISE
11,3% 
(76 bibliotēkas) (310 bibliotēkas)

LIIS 
“Bibliotēka”

3 bibliotēkas 3 bibliotēkas

Cita sistēma 
(pielāgota) 

0 bibliotēkas

Interneta un IT nodrošinājums pagastu bibliotēkās 
veicinājis jaunu pakalpojumu piedāvājumu — Latvijas 
pagastu bibliotēkas abonē komerciālās datubāzes, kā 
arī veido savas datu krātuves (2.diagr.). Pašu bibliotē-
kas darbinieku veidoto datubāzu skaits ir stabils, pieau-
dzis arī abonēto datubāzu skaits, ko veicinājusi iespēja 
daļu abonēšanas maksas VVBIS ietvaros segt no valsts 
aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) lī-
dzekļiem, atbilstoša reklāma, bibliotekāru apmācība un 
IT infrastruktūras uzlabojums pagastu bibliotēkās.

2.diagr. Datubāzu pieejamība Latvijas pagastu 
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Novadpētniecības krājuma veidošana 
un izmantojums

Pagastu bibliotēku novadpētniecības krājumu 
veidošana sākta dažādos laika periodos. Līdz ar Lat-
vijas neatkarības atgūšanu 20.gadsimta 90.gados 
vērojama šīs darba jomas pastiprināta attīstība: 33% 
pagastu bibliotēku šajā laikā tikai sāka veidot novad-
pētniecības krājumu. Vairāki respondenti norāda, 
ka līdz ar darbinieku maiņu novadpētniecības krā-
jums bijis jāsāk veidot no jauna, jo nereti iepriekšē-
jais kolēģis, aizejot no darba, visu informāciju paņē-
mis līdzi,  uzskatot, ka viņa savāktie materiāli ir privā-
ta kolekcija.

Pagastu bibliotēkās uzkrāti dažādi novadpētnie-
cības materiāli. Pamatā tās ir grāmatas, vietējie pe-
riodiskie izdevumi, tematiskās mapes ar materiā-
lu kopijām un/vai izgriezumiem, fotogrāfijas, kas ie-
kļautas tematiskajās mapēs vai veido atsevišķas ko-
lekcijas. Uzkrāto novadpētniecības materiālu ģeo-
grāfisko nozīmi respondenti vērtē atšķirīgi. Pamatā 
tiek uzskatīts, ka novadpētniecības materiāliem ir lo-
kāla nozīme un tikai neliela daļa respondentu uzska-
ta, ka uzkrātie materiāli ir nozīmīgi ārpus pagasta ro-
bežām.

Latvijas pagastu bibliotēkas, nosakot savu no-
vadpētniecības materiālu apstrādes pakāpi, atro-
das salīdzinoši līdzvērtīgās pozīcijās (3.diagr.). Būtis-
ki, ka visos Latvijas reģionos ir sākta novadpētniecī-
bas materiālu bibliogrāfisko aprakstu iekļaušana da-
tubāzēs. Vairākas pagastu bibliotēkas veido novad-
pētniecības materiālu digitālās kolekcijas. 22 aptau-
jātajās bibliotēkās (12,7%) tiek veikta novadpētnie-
cības materiālu bibliogrāfisko aprakstu iekļaušana 

datubāzēs, 1,2% bibliotēku ir pieredze digitālu ko-
lekciju veidošanā.

Analizējot novadpētniecības materiālu izmantoša-
nu pagastu bibliotēkās, vērojama līdzīga lasītāju gru-

-
manto skolēni un studenti. Nākamā lielākā novadpēt-
niecības materiālu lietotāju grupa ir vietējie iedzīvotāji, 
bet trešā — bibliotēku darbinieki.

4.diagr. Pagastu bibliotēku novadpētniecības resursu 

lietotāju grupas

Pētījumā paralēli bibliotekāru uzskatiem tika apzi-
nāts lasītāju viedoklis par novadpētniecības materiālu iz-
mantošanu. Iegūtie dati liecina, ka 81% aptaujāto ir biju-
si nepieciešamība izmantot novadpētniecības materiā-
lus, 18% šādas vajadzības nav bijis, 1% respondentu nav 
varējis atbildēt ne apstiprinoši, ne noliedzoši. Novadpēt-
niecības materiāli visbiežāk izmantoti šādiem nolūkiem: 
35% — mācībām un studijām, 25% — darbam, 20% in-
formācija meklēta pēc kāda cita cilvēka lūguma, 20% ap-
taujāto interesi rosinājusi aizraušanās ar novada izpēti.

Grupējot tematiski, visbiežāk meklēta informācija 
par pagasta vēsturi — 28%, pagasta dabas objektiem 
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— 21%, vienādās attiecībās — 17% — tiek vērtēta ne-
pieciešamība iegūt ziņas par konkrētu personu, objek-
tu un notikumu.

Aptaujātie lasītāji norāda, ka vajadzīgo informāciju 
-

ti. Kā galvenie pieprasījuma atteikuma iemesli norādīti: 
informācijas specifiskums (50%) un neesamība attiecī-

-
ku nevēlēšanās meklēt pieprasīto informāciju. Pēdējais 
rādītājs vērtējams īpaši negatīvi, jo nekvalitatīva un ne-
laipna apkalpošana nav attaisnojama pat ar bibliotēkas 
darbinieka noslogotību.

Novadpētniecības nākotnes 
tendences

Bibliotēku novadpētniecības darba attīstība nākot-
nē saistāma ar konkrētām lasītāju grupām. Izvērtējot, 
kam informācija par pagastu būtu interesanta un no-
derīga, visos Latvijas reģionos tiek uzskatīts, ka arī nā-
kotnē tie pārsvarā būs skolēni un studenti, kuriem šī 
informācija nepieciešama mācību procesā. Līdzīgi tiek 
vērtētas tādas lasītāju grupas kā etniskie tautieši ārze-
mēs, citi Latvijas iedzīvotāji, tūristi un ikviens intere-
sents, kas izmanto internetu (3.tabula).

3.tabula. Lasītāji, kam informācija par pagastu varētu 

būt interesanta un noderīga

Lasītāju grupa
Bibliotekāru 
viedoklis

Lasītāju 
viedoklis

Tikai pagasta 
iedzīvotājiem

16% 21%

Skolēniem/studen-
tiem mācību procesā

28% 23%

Latvijas iedzīvotājiem 12% 10%

Ikvienam interesen-
tam, kas izmanto 
internetu

15%

Tūristiem 16% 17%

Ārzemēs strādājošiem 
pagasta iedzīvotājiem

7% 9%

Etniskajiem 
tautiešiem ārzemēs

6% 6%

Lai informāciju par novadu sniegtu esošajiem un 
potenciālajiem klientiem, bibliotēkām jānodrošina pie-
kļuve novadpētniecības materiāliem globālajā tīmeklī, 
jo nākotnē gan pēc bibliotekāru, gan lasītāju viedok-
ļa 56% potenciālo klientu būs tāllietotāji. Liela daļa — 

-
totāji, kas fiziski apmeklē bibliotēku.

Bibliotēku sadarbība —  
kvalitātes rādītājs vai problēma?

Reģionu līmenī pagastu bibliotēku sadarbības 
partneru un regularitātes izvēlē vērojamas nianses, 
ko nosaka katra reģiona un konkrētā pagasta iespē-
jas un vietējā infrastruktūra. Sadarbība nevar veido-
ties, ja pagastā, piemēram, vispār nav skolas, vai, esot 

skolai, tajā nav skolas bibliotēkas. Sadarbības iespē-
jas ar arhīviem pamatā nosaka finanšu jautājums, jo 
reti kura bibliotēka ir spējīga segt katra arhīvā veiktā 
meklējuma un izsniegtās izziņas izmaksas.

Kā Latvijas pagastu bibliotēku galvenie sadarbī-
bas partneri novadpētniecībā minēti:

 pagastu pašvaldības — sadarbojas 92% pagas- �
tu bibliotēku;
 reģiona galvenās bibliotēkas un privātperso- �
nas — sadarbojas 86% pagastu bibliotēku;
 skolas (sadarbība ar skolotājiem, skolēniem) —  �
sadarbojas 83% pagastu bibliotēku.

Vairāk nekā puse no pagastu bibliotēkām sadarbo-

Visretāk sadarbība veidojas ar:
 citām pašvaldības iestādēm — nesadarbojas  �
77% pagastu bibliotēku;
 vietējiem uzņēmumiem — nesadarbojas 73%  �
pagastu bibliotēku;
 arhīviem un tūrisma informācijas centriem —  �
nesadarbojas 62% pagastu bibliotēku;
 citām bibliotēkām — nesadarbojas 53% pagas- �
tu bibliotēku.

91% lasītāju pagasta bibliotēka asociējas ar vie-
tu, kur saņemama novadpētniecības informācija. Šo 
vērtējumu pastiprina fakts, ka 81% respondentu bi-
jusi vajadzība izmantot novadpētniecības materiā-
lus un pieprasītā informācija 31% gadījumu meklē-
ta tieši pagasta bibliotēkā. Informācijas meklēšanas 
izvēles veidus nosaka indivīda personības iezīmes: 
66% lasītāju informāciju meklē patstāvīgi, 25% lūdz 
bibliotekāra palīdzību neveiksmīgu meklējumu re-

-
bu. Novadpētniecības informācija tiek meklēta arī ci-
tās iestādēs. Tā kā par galvenajiem novadpētniecī-
bas materiālu izmantotājiem tiek minēti skolēni, nav 
brīnums, ka 13% vajadzīgo informāciju meklē skolā. 
11% respondentu izmanto muzejos uzkrātos mate-
riālus. Gan bibliotekāri, gan lasītāji (7%) novērtē cil-
vēkfaktoru, proti, atbilstošas informācijas meklēju-
mos vēršas pie konkrētām personām. Neliels skaits 
(5%) respondentu informāciju meklē pašvaldībā vai 

-
risma un informācijas centru pakalpojumus, pavisam 
neliels skaits aptaujāto (1%) izmanto Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku, arhīvus vai paši meklē grāmatās. No 
tā secināms, ka pilnvērtīgai informācijas sniegšanai 
par novadu bibliotēku sadarbība — kā savstarpējā, 
tā starpsektorālā un starpinstitucionālā — ir ļoti ne-
pieciešama.

Novadpētniecība tāllasītājiem

IT izmantojumu pagastu bibliotēku novadpētnie-
cības darbā nosaka vairāki faktori, piemēram, reģiona 
galvenās bibliotēkas atbalsts, pagastu bibliotēku dar-
binieku vēlme attīstīt jaunas darba formas un pakalpo-
jumus. Kopumā Latvijā IT novadpētniecības darbā iz-

-
gastu bibliotēku:

 visvairāk IT izmanto novadpētniecības infor- �
mācijas meklēšanai — 32%;
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 30% novadpētniecības datubāzu tiek veidotas  �
reģiona galvenajā bibliotēkā, iekļaujot infor-
māciju par rajona pagastiem;
 18% pagastu bibliotēku pašas papildina no- �
vadpētniecības datubāzes;
 10% pagastu bibliotēku veido dažādas galeri- �
jas internetā — novadnieku, notikumu, vietu, 
attēlu u.c.;
 novadpētniecības materiālus digitalizē tikai  �
6% pagastu bibliotēku;

 �
veido tīmekļa vietnes un tematiskās sadaļas 
par bibliotēkām pašvaldību tīmekļa vietnēs, 
apkopo pašvaldību lēmumus, veido lokālās da-
tubāzes u.c.

Šie rādītāji vērtējami pozitīvi, jo 68% IT tiek izman-
tots dažādu jaunu novadpētniecības resursu veidoša-
nā, no tiem 38% resursu tiek veidoti tieši pagastu bib-
liotēkās, bet 30% — reģiona galvenajās bibliotēkās.

Kopumā Latvijas pagastu bibliotēku uzkrāto novad-
pētniecības materiālu digitalizāciju atbalsta 58% pa-
gasta bibliotēku, neatbalsta — 8%, bet 34% Latvijas 
pagasta bibliotekāru šajā jautājumā nav sava vie-
dokļa.

Novadpētniecības digitālo resursu veidošanas kritē-
rijus dažādu reģionu pagastu bibliotēkas vērtē līdzvēr-
tīgi (5.diagr.). Kopumā Latvijas pagastu bibliotēku dar-
binieki uzskata, ka digitālas novadpētniecības kolekci-
jas nepieciešamas:

mūsdienīgam bibliotēkas lasītājam — 35%; �
 piekļuves un līdz ar to materiālu izmantojamī- �
bas veicināšanai — 31%;
oriģināla saglabāšanai — 20%; �

 �
No pētījuma datiem izriet, ka nākotnē apmēram 

56% pagastu bibliotēku potenciālie novadpētniecības 

materiālu izmantotāji būs tāllietotāji, kas apstiprina bib-
liotekāru pausto viedokli, ka digitālie resursi visvairāk 
nepieciešami mūsdienīgam bibliotēkas apmeklētājam.

Anketēšanā iegūtos datus var vērtēt objektīvi, jo 
respondenti ir dažāda vecuma un pārstāv plašu ģeo-
grāfisko aptvērumu. 80% respondentu ir sievietes, 20% 
— vīrieši; 87% aptaujāto pagastu bibliotēku lasītāju ir 
zināšanas elektronisko resursu izmantošanā, tikai 13% 
atzīst, ka viņiem nav šādu iemaņu.

-
cijas tālmeklēšanu. Galvenais nosacījums ir, lai bibliotē-
kas nodrošinātu resursu pieejamību globālajā tīmeklī, 
nevis veidotu tikai lokālas izmantojamības datubāzes 
un digitālas kolekcijas.

Informācijas publiskošana globālajā tīmeklī nav 
bibliotēku pašmērķis, tā veicina virzību uz zināša-
nu sabiedrību, kura prot izmantot IT informācijas ie-
guvei un jaunu zināšanu radīšanai. 90% Latvijas pa-
gastu bibliotēku lasītāju uzskata, ka bibliotēkai jāvei-
do internetā pieejama informācija par savu pagas-
tu. 38% respondentu atzīst, ka visērtāk informāciju 
par pagastu ir meklēt konkrētas pašvaldības tīmekļa 
vietnē. 33% priekšroku dod informācijas meklēšanai 
internetā kopumā un 29% aptaujāto uzskata, ka bib-
liotēkai nepieciešama atsevišķa tīmekļa vietne, ku-
rā apkopota informācija arī par pagastu. Informāci-
jai par pagastu pēc aptaujāto lasītāju domām jābūt 
šādai:

 aprakstoša informācija (teksts un attēli) par ob- �
jektiem, notikumiem, personībām — 32%;
 novadpētniecības datubāze ar meklēšanas ie- �
spējām — 28%;
 dažādas notikumiem, objektiem, personām  �
veltītas interneta galerijas — 25%;
 digitālas kolekcijas ar meklēšanas iespējām —  �
15%.
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Respondentiem, kas uzskata, ka nepieciešama 
novadpētniecības datubāze un digitālas kolekcijas, 
attiecīgi 86% un 90% ir nepieciešamās zināšanas 
elektronisko resursu izmantošanā.

Viena no svarīgākajām bibliotēku funkcijām ir la-
sītāju apkalpošana un informācijas nodrošināšana 
atbilstoši pieprasījumam. Mainoties sabiedrības at-
tīstības pakāpei, likumsakarīgi mainās informācijas 
pieprasījums. Pagastu bibliotēku lasītāji novadpēt-
niecības informāciju pārsvarā vēlētos saņemt izman-

4.tabula. Kā lasītāji vēlas saņemt novadpētniecības 

informāciju

Lasīt, skatīt uz vietas bibliotēkā 16%

Kopēt 18%

Skenēt 10%

Saņemt e-pastā 9%

Ierakstīt informāciju ārējos atmiņas nesējos 11%

Meklēt novadpētniecības datubāzē, pārsūtot 
atlasīto informāciju uz e-pastu

9%

Izdrukāt 17%

Veidot dokumentu mapi bibliotēkas datorā

Izmantot digitālos materiālus 6%

Analizējot informācijas saņemšanas kopsakarī-
bas, veidojas 3 pakalpojumu veidi. Par tālpakalpoju-
miem var uzskatīt novadpētniecības datubāzes, digi-
tālo materiālu un e-pasta izmantošanu, ko kopumā 

-
prātāk izmanto lokālos pakalpojumus — apgūst in-
formāciju uz vietas bibliotēkā, kopē, skenē, veido in-
formācijas mapi bibliotēkas datorā. 28% responden-
tu iegūto informāciju izdrukā vai ieraksta ārējos at-
miņas nesējos. Ja bibliotēka nodrošinājusi informā-
cijas pieejamību globālajā tīmeklī, visus minētos pa-
kalpojumus iespējams izmantot gan lokāli, gan at-
tālināti.

Digitālā plaisa un pagastu bibliotēkas

Lai izmantotu iespējas, ko sniedz IT, indivīdam ne-
pieciešama lasītprasme, rakstītprasme, datorprasme 
un droši datu pārraides tīkli. Digitālā plaisa pastāv da-
žādos līmeņos — starp valstīm, reģioniem vienas valsts 
ietvaros, dažādām sabiedrības grupām utt., jo ir dažā-
das iepriekšminēto uzstādījumu attīstības pakāpes. 
Publiskajām bibliotēkām ir iespēja digitālo plaisu ma-
zināt, nodrošinot IT pieejamību un nepieciešamo ap-
mācību vietējiem iedzīvotājiem. Latvijā pēc neatkarī-
bas atgūšanas, veicot sistemātisku darbu, pakāpeniski 
ir atbilstoši sakārtota bibliotēku nozares likumu bāze, 
izstrādāti stratēģiskie dokumenti un nodrošināta ne-
pieciešamā infrastruktūra. Nosakot veicamos uzdevu-
mus, tiek ņemtas vērā bibliotēku apkalpes zonas iedzī-
votāju vajadzības, tādējādi nodrošinot, ka jaunu, mūs-
dienīgu resursu veidošanā netiek dublēts citu biblio-
tēku darbs. Latvijas pagastu bibliotekāru viedoklis sa-
skan ar konceptuālajos dokumentos pausto viedokli — 
jauni resursi veidojami, aptverot konkrētu ģeogrāfisku 

teritoriju atbilstoši vietējās sabiedrības interesēm. Re-
sursu pieejamība un atpazīstamība nodrošināma gan 
lokāli, gan globālajā tīmeklī. Bibliotēkām jāsniedz kva-
litatīvi pakalpojumi, nodrošināma lasītāju apmācība.

Latvijas pagastu bibliotekāru tuvākās nākotnes uz-
devums ir paplašināt informācijas apjomu globālajā tī-
meklī. Paliekot pie lokālās apkalpošanas un resursu dar-
ba principiem, bibliotēka nebūs spējīga pilnvērtīgi dar-
boties 21.gadsimta informācijas vidē.

Pētījums “Pagasta bibliotēkas integrācija VVBIS: vietējo 

resursu veidošana, attīstība un izmantošana” izstrādāts Lat-

vijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un 

bibliotēku studiju nodaļā 2008.gada pavasarī. Finansējumu 

maģistra darba izstrādei piešķīrusi v/a KIS.

1 Bibliotekāru anketas tika izsūtītas vidēji 15 pagastu bibliotēkām 
katrā rajonā — kopskaitā 390. Atpakaļ saņemtas 173 anketas, kas veido 

-
ram rajonam, izņemot Rīgas rajonu, uz vienu pagasta bibliotēku tika iz-
sūtītas 10 lasītāju anketas — kopskaitā 250. Atpakaļ saņemtas 118 anke-

2 2008.gadā pagastu bibliotēku skaits ir palicis nemainīgs — 675 
bibliotēkas.


