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Marlēna Krasovska

2008.gada Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko 
bibliotēku direktoru rudens sanāksmes dalībniekiem 
tika dāvāta iespēja skatīt “sapņa piepildījumu Gaujas 
krastā” — jauno Valmieras integrēto bibliotēku (VIB). 
Sanāksmes programmā, kā allaž, bija aktuālas diskusi-
jas, ziņojumi, problēmu uzstādījumi un savstarpēja pie-
redzes un viedokļu apmaiņa.

No LIIS uz VIIS

LR Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2007.gadā 
uzsākusi projekta “Valsts izglītības informācijas sistē-
ma” (VIIS) īstenošanu ar mērķi izveidot vienotu izglītī-
bas informācijas sistēmu, kurā tiks būtiski uzlabota da-
tu kvalitāte un novērsti iepriekšējās, Latvijas izglītības 
informatizācijas projekta ietvaros 1997.gadā izveido-
tās Latvijas izglītības informācijas sistēmas (LIIS) trūku-
mi. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes 
lietās sekretariāta sadarbībā ar IZM sagatavotajā infor-
matīvajā ziņojumā “Par Izglītības un zinātnes ministri-
jas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu izvērtē-
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šanu un to savietošanas problēmām, lai novērstu sta-
tistiskās informācijas trūkumu par izglītības iestādēm, 
pedagogiem un skolēniem”1 uzskaitīta virkne LIIS kon-
statēto nepilnību: sistēmā esošie reģistri un datubāzes 
nav savstarpēji integrētas; nav izveidots datu apmaiņas 
mehānisms ar citām sistēmām; reģistros esošo klasifi-
katoru vērtības nesakrīt ar vispārizglītojošo skolu sta-
tistikas atskaitē pieprasīto datu klasificēšanas shēmām; 
tehniskas kļūmes reģistru darbībā, kas nav novēršamas, 
jo nepastāv uzturēšanas līgums ar izstrādātāju; norma-
tīvo aktu neesamība, kas noteiktu datu ievades un ak-
tualizēšanas kārtību, sistēmas lietošanu un kontroli utt. 
Rezultāts — kļūdaini, novecojuši, nepilnīgi, bieži dub-
lējošies dati, kas nav izmantojami, jo to ticamība ir ap-
šaubāma. Atzīts arī, ka LIIS vairs nav iespējams tehno-
loģiski attīstīt.

VIIS izglītības reģistru centrālo datubāzu vadības 
sistēmu plānots ieviest līdz 2009.gada 1.oktobrim (iz-

uz tās lietošanu — 2009./2010.mācību gadā2.
LR Kultūras ministrijas (KM) Bibliotēku nodaļas vadī-

tājs Jānis Turlajs atgādināja, ka ciešā saskarē ar izglītī-
bas informācijas sistēmas izveidi ir skolu bibliotēku in-
formācijas sistēmas izstrāde un ieviešana, ko finansē 
un pārrauga valsts aģentūra “Kultūras informācijas sis-
tēmas” (v/a KIS). 2007.gadā v/a KIS iepirkuma procedū-
rā “Bibliotēku informācijas sistēmas funkcionālo modu-
ļu un apmācības piegāde Latvijas izglītības iestāžu bib-
liotēkām projekta “Valsts vienotās bibliotēku informāci-

Alise”, ar kuru tika noslēgts līgums par bibliotēku infor-
-

glītības iestāžu bibliotēkām un uzturēšanu (konsultāci-
jas, problēmu novēršana, atjauninājumi u.c.) turpmākos 
trīs gadus, kā arī bibliotekāru apmācību. Lai izglītības ies-
tāžu bibliotēkas veiksmīgi iekļautos VVBIS, paredzēta iz-
glītības iestāžu bibliotēku elektronisko katalogu integ-
rēšana reģiona galveno bibliotēku kopkatalogos, izglī-
tības iestāžu bibliotēku lasītāju datu iekļaušana reģiona 
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vienotajā lasītāju reģistrā, kā arī reģiona galveno biblio-
tēku konsultatīvais un tehnoloģiskais atbalsts. Ja iepriek-
šējā skolu bibliotēku informācijas sistēma (nelabu galu 
ņēmusī LIIS “Bibliotēka”) tika izstrādāta IZM veidotās  
LIIS ietvaros, tad tagad nav skaidrs, kur sākas, beidzas un 
krustojas IZM, KM, v/a KIS un citu iesaistīto pušu institu-
cionālā un finansiālā atbildība. J.Turlajs pauda neizprat-
ni, kādēļ VIIS īstenotāji līdz šim nav vērsušies nevienā no 
bibliotekāro sfēru pārzinošajām institūcijām, lai noskaid-
rotu un risinātu kopējās atbildības jautājumus.

BIS “Skolu ALISE” 
izmēģinājumprojekts Ventspilī

-

skolu bibliotēkām, kura funkcionalitāte pilnībā nodroši-
na galveno bibliotekāro procesu automatizētu veikšanu. 
BIS “Skolu ALISE” izmantojama tikai un vienīgi sa-
darbībā ar reģiona galveno vai pilsētas centrālo bib-
liotēku, kas izmanto BIS ALISE. Lai pārbaudītu infor-
mācijas sistēmu un aprobētu sadarbības modeli, VVBIS 
projekta ietvaros Cēsu un Ventspils reģionālajās un sko-
lu bibliotēkās notikuši izmēģinājumprojekti.

Ventspils bibliotēkas (VB) Galvenās bibliotēkas di-
rektore Margarita Marcinkeviča iepazīstināja ar VB un 
Ventspils skolu (Ventspils 1.ģimnāzijas, Ventspils mūzi-
kas vidusskolas, Ventspils 4.vidusskolas) bibliotēku sa-

VB veidoja vai importēja kopkatalogā izdevumu bib-
liogrāfiskos aprakstus (arī VB krājumā neesošajiem mā-
cību izdevumiem), kā arī veidoja sasaisti ar autoritatīva-
jiem ierakstiem. Skolu bibliotēku speciālistu uzdevums 
— ievadīt eksemplāru informāciju. M.Marcinkeviča lēš, 
ka publiskās bibliotēkas krājumā iztrūkstošo mācību iz-
devumu skaits nepārsniedz apmēram 100 eksemplāru 
gadā, tādēļ prognozējamais darba apjoms veicams, ne-
piesaistot papildu personāla resursus.

Informāciju par lasītājiem skolu bibliotēku darbinieki 
pēc vienotas instrukcijas ievadīja paši vai, ja lasītājs jau 
bija reģistrēts VB datubāzē, pievienoja savas bibliotēkas 
siglu. Tā kā VB apmeklē daudz skolēnu, datubāzē jau bija 
reģistrēti apmēram 70% skolu bibliotēku lasītāju.

M.Marcinkeviča atzina, ka projekts noritējis veiksmī-
gi un ieguvumi ir vairāki: informācija par reģiona bib-
liotēku krājumu ērti pieejama internetā no vienota pie-
ejas punkta, izveidots vienots lasītāju reģistrs, pieeja-
ma informācija par lasītāju parādsaistībām citās biblio-
tēkās, iespējama izdevumu rezervēšana, e-rindu vei-
došana, lasītāju kontu pārraudzība utt. Nenoliedzami, 
viens no guvumiem ir arī resursu ekonomija.

Otrs izmēģinājumprojekts noritēja Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā, Jaunpiebalgas vidusskolas, Cēsu Valsts ģim-
nāzijas un Sērmūkšu pamatskolas bibliotēkās.

“Trešais tēva dēls” saņem papildu 
resursus

V/a KIS direktors Armands Magone ieskicēja jomas, 
kurās tiks ieguldīts papildu piešķirtais Bila & Melindas 
Geitsu fonda finansējums Latvijas publisko bibliotēku 
attīstībai. Finansējuma apjoms — 2 miljoni ASV dolā-
ru. Svarīgākais — tiks turpināta bibliotekāru apmācība. 
Kaut arī Bila & Melindas Geitsu fonda pārstāvji norādī-
juši, ka uzsvars liekams uz lasītāju masveida apmācību, 
v/a KIS pārstāvjiem izdevies pierādīt, ka Latvijas apstāk-
ļiem piemērotāka ir individuāla un konsultējoša pieeja. 
Turklāt daudzi bibliotekāri atzinuši, ka vēl arvien nav īs-
ti pārliecināti par savām IT prasmēm un vēlas tās ap-
gūt padziļināti. Piešķirtie līdzekļi tiks tērēti arī projekta 
ietekmes vērtēšanai un komunikāciju aktivitātēm. Pro-
jekta “Trešais tēva dēls” 2.posms noritēs no 2009.gada 
janvāra līdz 2010.gada jūnijam.

Tā kā vissvarīgākais ir panākt, lai bibliotēku attīstība 
neapstātos, A.Magone apliecināja, ka uzsākta VVBIS2 
koncepcijas aprišu izstrāde.

Valmieras integrētā bibliotēka
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E.Mītki iztaujā LNB Bērnu literatūras centra vadītāja, Latvijas 

Bibliotekāru biedrības prezidente Silvija Tretjakova

Sanāksmes dalībnieki Brēmenes pilsētas bibliotēkas direktora vietnieka E.Mītkes lekcijā

Padomi patstāvīgākiem lasītājiem

Grāmatu 
“reklāmas 
stabs” 
vilināt vilina 
izlasīt...
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Ekskursiju pa bibliotēku vada Valmieras bibliotēkas 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga 
Kronberga (pirmā no labās)

Lasītāju 
bibliotēkā 

netrūkst, 
viņus apbur 

ne tikai 
grāmatas 

un virtuālā 

pasaule, 
bet arī 
gleznainais 

skats uz 
Gauju

VIB mērķis — kļūt par ģimenes bibliotēku, stiprinot ģimeniskumu un lasīšanas tradīciju pēctecību

VIB datorlasītava

Latvijas digitālā kultūras karte: 
2.kārta

V/a KIS sistēminženieris Jānis Ziediņš informēja par 
Latvijas digitālās kultūras kartes (www.kulturaskarte.
lv) 2.kārtas programmatūras izstrādi (darba veicējs — 
a/s “RIX Technologies”). Projekta 1.kārtā, kas pabeig-
ta 2006.gada septembrī, tika izveidota datubāze, kurā 
ietverta kultūras iestāžu (muzeju, bibliotēku, koncert-
zāļu, kultūras namu u.c.) pamatinformācija, un portāls 
ar Latvijas karti, kas attēlo kultūras iestāžu pārklājumu 
valstī.

Projekta 2.kārtā paredzēts uzlabot informācijas sis-
tēmas elastīgumu, radot iespēju pievienot jaunus datu 
laukus, sadaļas, grupas, mainīt tos; ieviest lauku vērtī-
bu kontroli atbilstoši datu tipam; izstrādāt vienkāršotu 
palīdzību lietotājam u.c. Tiek veidota Lēmumu atbal-
sta sistēma, uzlabota portāla un kartes lietojamība (no-
drošināta iespēja neierobežotā apjomā pievienot mul-
timediju informāciju — attēlus, audio, video; izvērstā 
meklēšana pēc dažādām pazīmēm; uzlabots dizains, 
daudzvalodu iespēja u.c.).

J.Ziediņš paziņoja, ka no 2009.gada ikgadējie bib-
liotēkas darba gada skaitliskie pārskati (statistikas veid-
lapa “1-Bibliotēka. Pārskats par bibliotēkas darbību”), 
ko līdz šim LR Kultūras ministrijas reģistrā iekļautās Lat-
vijas bibliotēkas iesniedza Latvijas Nacionālajai biblio-
tēkai (LNB), būs jāievada elektroniski Latvijas digitālās 
kultūras kartes informācijas sistēmā. Uz Latvijas digitā-
lo kultūras karti tiks importēti arī iepriekšējo gadu sta-
tistikas pārskati. Tāpat kā agrāk, bibliotēku iesniegto 
statistikas datu pārbaudi un apstiprināšanu, kā arī ana-
līzi veiks LNB Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku 
konsultatīvais centrs.

Vakardiena un šodiena Latvijas 
plakātos

LNB Sīkiespieddarbu un attēlizdevumu nodaļas gal-
venais bibliotekārs Raits Lubinskis sanāksmes dalīb-
niekiem demonstrēja krāšņu plakātu kolekciju no LNB 
krājuma. Plakātos koncentrēti, spilgti un izteiksmīgi at-
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spoguļotas laikmeta parādības, tādēļ tie ne-
zaudē savu šarmu, pievērš uzmanību un tur-
pina uzrunāt sabiedrību. Tā kā vēsture mēdz 
atkārtoties, vakardienas plakātos nereti saska-
tāmas aktuālas norises. Trāpīgi un asprātīgi to 
apliecināja R.Lubinska izvēlētie plakāti par tē-
mu “Taupīšana, ekonomēšana un jostas savilk-
šana”, piemēram, Arnolda Dimiņa 1938.gada 
krājaizdevumu sabiedrības reklāma ar saukli 

-
rībā, jo noguldījumus tagad garantē valsts!” 
vai Vilhelma Griķa 1943.gada plakāts “Taupiet 
strāvu!”.

LNB glabājas Latvijā lielākā plakātu kolekcija, kas ie-
tver vairāk nekā 8000 vienību (lielākā daļa no tiem ir 
vienīgie eksemplāri pasaulē), vairākus simtus reklāmu 
un instruktīvo plakātu, kā arī informatīvās lapas. Kolek-
cija ļauj izsekot latviešu plakātmākslas galvenajām at-
tīstības tendencēm vairāk nekā 100 gadu garumā un 
plaši tiek izmantota zinātniskiem pētījumiem, reprodu-
cēšanai dažādos poligrāfiskajos izdevumos, demons-
trēšanai starptautiskās un vietējās izstādēs, teātrī, kino, 
video u.c. Domājot par oriģinālu saglabāšanu un plašā-
kas pieejamības nodrošināšanu, 2000.gadā LNB uzsāk-
ta plakātu digitalizācija. Plakātu elektroniskās versijas 
pieejamas gan Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotē-
kā “Letonica”, gan kompaktdiskos (iegādājami LNB).

Stāstu laiks bibliotēkās

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kultūras, komu-
nikāciju un informācijas sektora vadītāja Anita Vaivade 
un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un māks-
las institūta vadošais pētnieks Guntis Pakalns iepazīs-
tināja ar projektu “Stāstu laiks bibliotēkās”, kas uzsākts, 
atzīmējot Starptautisko Lasīt, rakstīt un rēķināt prasmes 
dekādi (2003.–2012.gads). Projekta mērķis — vienot da-
žādu paaudžu cilvēkus, to vidū atdzīvinot stāstīšanas 

tradīciju, kā arī pilnveidot valodas kompetenci, klausīša-
nās un stāstīšanas prasmes. Projektā paredzēta bibliotē-
ku darbinieku apmācība stāstniecībā un stāstīšanas pa-
sākumu organizēšanā. Iecerēti semināri par stāstīšanas 
tradīcijām dažādās valstīs, stāstu vākšanu un pētniecī-
bu, stāstīšanas prasmēm (stāstu meklēšana un pielāgo-
šana stāstīšanai, stāstītprasmju izkopšana u.c.) un biblio-
tēku kā vietu stāstiem un stāstīšanai. Tiks izstrādāti mā-
cību līdzekļi (arī lasāmatmiņas ciparvideodiski (DVD)) un 
metodika stāstu stāstīšanai bibliotēkās, apgūtas un tul-
kotas grāmatas un raksti par stāstīšanu.

Kas ir stāsts? Šaurākā nozīmē tā ir mutvārdos stāstī-
ta pasaka, teika, anekdote, nostāsts, gadījums, līdzība, 
tosts utt. Plašākā — arī grāmata, filma, ziņu sižets, rek-
lāma, komikss, teātra izrāde, dažkārt arī dziesma (balā-
de) u.tml. Atzīts, ka stāstu mutvārdos cilvēki klausās un 
uztver daudz labāk nekā lasītu tekstu. Teksts ir tikai da-
ļa no stāsta, tajā ietilpst arī žesti, balss intonācija, acu 
kustības, attieksme pret stāstāmo, dialogs ar klausītā-
jiem utt. — un katrā no šiem līmeņiem ietverta perso-
nīgā un paaudžu pieredze. Stāstu stāstīšana un stāstu 
klausīšanās tiek uzskatīta par vienu no senākajām cil-
vēku pamatvajadzībām, tā kalpo gan pasaules izziņai, 
gan arī sociālo prasmju izkopšanai.

VIB Bērnu 
apkalpošanas nodaļā 
“Zvirbulēns” pat 
pelēcīgās rudens 
dienās ir saulains
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Daudzās valstīs pašlaik var vērot mutvārdu stāstīša-
nas renesansi. Izveidojušās īpašas stāstnieku organizā-
cijas, tiek rīkoti stāstīšanas festivāli, notiek apmācība, 
izdoti mācību līdzekļi, arī globālajā tīmeklī rodams ap-
jomīgs materiālu klāsts par šo tēmu. Svarīgi, ka mūs-
dienu tehnoloģijas ne vien nav aizstājušas mutvārdu 
stāstīšanu, bet devušas tai jaunas iespējas, piemēram, 
radies jauns stāstīšanas virziens — digitālā stāstīšana 
(piemēram, http://www.collectivememory.tv).

Par vienu no galvenajiem centriem stāstīšanas pa-
sākumu organizēšanā kļūst bibliotēkas. ASV biblio-
tēkās stāstīšanas pasākumu organizēšana ir viens no 
bibliotēkas galvenajiem uzdevumiem. Dažādi stāstī-
šanas pasākumi notiek arī Latvijas bibliotēkās, piemē-
ram, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, spoku stāstu 
naktis, stāstīšanas konkursi. “Varbūt cilvēki uz bibliotē-
ku nāk arī tādēļ, ka noilgojušies pēc stāstiem?” jautā-
ja G.Pakalns.

Projekta īstenošana uzsāksies 2009.gada pavasarī, 
un šobrīd dalībai projektā apstiprinātas 79 bibliotēkas 
no visiem Latvijas reģioniem.

Valmieras integrētā bibliotēka — 
veiksmīgs kopdarbības modelis

Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne un 
Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktore Inese Tau-
rīte iepazīstināja ar apvienotās bibliotēkas izveides vēs-
turi un sniedza ieskatu tās darbībā. D.Rokpelne uzsvē-
ra, ka apvienotās bibliotēkas izveides ideja nav mākslī-
gi radīta: “Šādu bibliotēku izveidojām, reaģējot uz iedzīvo-
tāju vajadzībām,” un atzina: “Publiskā bibliotēka, darbojo-
ties atsevišķi, nekad nebūtu ieguvusi tik lieliskas telpas.” Se-
kojot patiesajam teicienam “Labāk vienu reizi redzēt ne-
kā simts reizes dzirdēt”, sanāksmes dalībnieki devās eks-
kursijā pa bibliotēku. Interesi raisīja vairāki novatoriski ri-
sinājumi, visvairāk — paceļamie un nolaižamie bibliote-

kāra darba galdi, kas atbilst jaunajai apkalpošanas filozo-
fijai — bibliotekārs pie datora strādā kopā ar lasītāju, ne-
vis norobežojas savā galda pusē. Bibliotēkas klientorien-
tāciju raksturoja arī lasītājiem piedāvātā iespēja nodot 
grāmatas dežurējošam administratoram laikā, kad bib-
liotēka slēgta, kā arī “15 minūšu” interneta darba stacijas 
vestibilā blakus bibliotēkas galvenajai ieejai. Rosinošs bi-
ja D.Rokpelnes rezumējums: “Mēs esam nepārtrauktā ce-
ļā. Taču kopā nostrādātie gadi rāda, ka protam izmantot 
sadarbības lieliskās iespējas — vienoties mērķu līmenī, pie-
ņemt otra ideju un atrast tajā savu vietu un izdevīgumu, tā-
pēc mums ir gan rezultāts — labs pakalpojums klientiem 
—, gan arī prieks pašiem.”

Sanāksmes otrā diena tika veltīta Brēmenes pilsē-
tas bibliotēkas (Stadtbibliothek Bremen, Vācija) direk-

Erwin Miedtke) lekcijai, 
kurā tika atspoguļota Brēmenes pilsētas bibliotēkas 
pieredze mārketinga koncepcijas īstenošanā. Apjomī-
ga lekciju daļa tika veltīta iekšējā mārketinga nozīmes 
skaidrojumam, uzsverot, ka izšķirošs faktors klient-
orientētas bibliotēkas mērķu sasniegšanā ir lojāli, ar 
darbu apmierināti darbinieki (lekcijas atspoguļojumu 
sk. 2.–7.lpp.).

(Marlēnas Krasovskas un VIB arhīva foto)
 

 1  Informatīvais ziņojums “Par veicamajiem pasākumiem, lai no-
drošinātu visu izglītības iestāžu, skolotāju un skolēnu reģistru integrāci-
ju vienotā sistēmā, un darba slodžu un skolēnu skaita atbilstību norma-
tīvo aktu prasībām [tiešsaiste]. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās 
pārvaldes lietās sekretariāts, 2008 [skatīts 2009.g. 27.febr.]. Pieejams: 
http://www.eps.gov.lv/files/informativie_materiali/invo_zinojumi/

2  Veido jaunu valsts izglītības informācijas sistēmu [tiešsaiste]. Īpa-
šu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, 
2008 [skatīts 2009.g. 27.febr.]. Pieejams: http://www.eps.gov.lv/index.
php?1&12&view=news-detail&news_id=784

“Varbūt cilvēki uz bibliotēku nāk tādēļ, ka 

noilgojušies pēc stāstiem?” jautā LU Literatūras, 

folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks 

G.Pakalns

Valmieras bibliotēkas direktore D.Rokpelne iepazīstina 
ar “sapņa piepildījumu Gaujas krastā”


