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Kopš Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas 
(LATABA) dibināšanas 1994.gada 11.oktobrī, 
tobrīd apvienojoties 10 bibliotēkām, aizritējuši 
15 gadi. LATABA dalībbibliotēku skaits šajā laikā 
pieaudzis līdz 24. Atzīmējot apaļo gadskārtu, 
2009.gada 24.novembrī Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā (JVLMA) LATABA valde 
organizēja jubilejas konferenci.

Konference norisēja spraigā, lietišķā darba 
atmosfērā, koncentrējoties uz aktuāliem un 
nozares pastāvēšanā un attīstībā būtiskiem 
jautājumiem, atliekot svētku reizēs ierastās 
garās, svinīgās apsveikuma uzrunas un 
kavēšanos patīkamās atcerēs citam, kultūrai un 
izglītībai ne tik kritiskam laikam.

Marlēna Krasovska

Latvijas 
Akadēmiskās 
bibliotēkas 
novāciju un 
reformu ritos:
par LATABA 15 gadu 

jubilejas konferenci 2009.

gada 24.novembrī Rīgā

Nezināmais bibliotekārs — realitāte?

Valstī vērojamo attieksmi pret bibliotēkām rakstu-
roja LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vadītājs 
Jānis Turlajs: par informācijas un zināšanu pieejamī-
bas nozīmi un nepieciešamību vēsta nacionālas prog-
rammas, akadēmisko bibliotēku attīstības pasākumi ir 
ietverti Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas do-
kumentos un darbības programmās. Tajā pat laikā vē-
rojama paradoksāla parādība — no vārda, kas apzīmē 
civilizācijas fenomenu — bibliotēka — pieminēšanas 
“Izglītības likumā” likumdevēji “kautrējas”, izvairoties 
oficiāli definēt izglītības iestāžu bibliotēku funkcijas un 
uzdevumus, kā arī noteikt attiecīgo institūciju atbildī-
bu par šo funkciju un uzdevumu izpildi. Negatīvu ie-
spaidu uz bibliotēkām atstās arī ekonomiskā krīze val-
stī un krasais finanšu līdzekļu samazinājums. Bibliotē-
kas ir vitāli nozīmīgas izglītībai, zinātnei un tautsaim-
niecībai, tās tiek plaši un aktīvi izmantotas, bet, izstrā-
dājot nozaru politiku un plānojot finanšu resursus — 
aizmirstas. Velkot paralēles ar heroizēto tēlu — Nezinā-
mo kareivi —, jāvaicā: vai gan visbiežāk tāds pats “Nezi-
nāmais bibliotekārs” nav tas, bez kura ieguldījuma ne-
būtu tapis izcils zinātnisks atklājums, reģistrēts patents, 
galu galā — iegūts augstskolas diploms? Kādēļ izglītī-
bas, zinātnes un dažādu tautsaimniecības nozaru do-
kumentos plaši tiek lietoti jēdzieni “informācijas un zi-
nāšanu resursi”, “akadēmiskie tīkli”, u.t.t., bet nav sasto-
pams vārds “bibliotēka”? Ievērojami ES fondu atbalsta 
līdzekļi ir pieejami pētniecībai — vai gan katrā pētnie-
cības darba grupā kā pilntiesīgs loceklis nebūtu iekļau-
jams arī informācijas speciālists?

J.Turlajs uzsvēra, ka galvenie LATABA nākotnes uz-
devumi būs šīs pašsaprotamās attieksmes pret bibliotē-
kām maiņa, akadēmisko bibliotēku lomas nostiprināša-
na informācijas un zināšanu pārvaldības procesos, eko-
nomiskās krīzes cirsto brūču sadziedēšana. Nozīmīgs 
mērķis ir arī ciešākas sadarbības un kooperācijas veici-
nāšana gan bibliotēku vidū, gan ar citām institūcijām.

Izeja no krīzes rodama virzībā uz 
zināšanu sabiedrību

Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvijā va-
dītājas vietnieks Valdis Zagorskis, izvērtējot Latvijas 
līdzšinējo, piecus gadus ilgušo dalību Eiropas Savienī-
bā, ķērās pie spilgtiem salīdzinājumiem un dalījās ne-
saudzīgās atziņās: “Tautas gudrība vēsta: muļķis pat baz-
nīcā dabūs pērienu. Valsts bez labas pārvaldības pat ES 
— bagātākajā tirdzniecības blokā pasaulē — pamanīsies 
bankrotēt.” Viņaprāt, dalība ES Latvijai sniedza unikā-
las, tās vēsturē vēl nekad nebijušas iespējas, taču valsts 
uz tām reaģējusi kā bērns, kam vecāki “pierastā divrite-
ņa vietā nopirkuši sporta auto”. V.Zagorskis pauda uz-
skatu, ka starptautiskā palīdzība Latvijai gan var palī-
dzēt “pārziemot” krīzi, taču ilgtspējīgas izaugsmes at-
jaunošanai nepieciešamas strukturālas reformas un 
fundamentāla valsts pārvaldības kvalitātes uzlaboša-
na. ES pieredze liecina, ka kvalitatīva politika nav iedo-
mājama bez sabiedrības — sociālo partneru, nevalstis-
ko organizāciju, akadēmisko ekspertu, u.t.t. — aktīvas 
iesaistīšanās politiskajos procesos. Taču to spēj vienīgi 
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informēti un izglītoti ļaudis. Tādēļ bibliotēkām kā infor-
mācijas un zināšanu centriem ir ievērojama loma pilso-
niskās sabiedrības attīstībā un kvalitatīvas valsts pār-
valdības veidošanā.

V.Zagorskis kā vienu no galvenajiem krīzes cēlo-
ņiem minēja nacionālā virsmērķa, attīstības vīzijas trū-
kumu. Praksē par tādu pasludināta eiro ieviešana. Vai 
papildus pragmatiskajam nav vajadzīgs cits — intelek-
tuāli piesātināts attīstības virziens? Visu aizmirstajos 
valsts politikas plānošanas dokumentos tas gan reiz 
jau ir ticis nosprausts — virzība uz zināšanu sabiedrī-
bu. Kā tas atspoguļojas praktiskos politiskos lēmumos? 
Vai valsts novērtē izglītības un zināt nes lomu?

2003.gadā, kad Latvija gatavojās pievienoties ES, 
bibliotēku nozares pārstāvji izteica nožēlu, ka šajā jo-
mā nav ES direktīvu. Tādas netiek arī plānotas: “Latvi-
jai neviens neteiks priekšā, kā veidot zināšanu sabiedrī-
bu.” EK pilnvaras ir ierobežotas, tā nedrīkst uzspiest ri-
sinājumus jautājumos, kas ir nacionālajā kompetencē 
— bibliotēku politika ir viens no tiem.

Latvijas Nacionālās digitālās 
bibliotēkas attīstība

LNB Digitālās bibliotēkas projektu vadītājs Artūrs 
Žogla iepazīstināja ar paveikto un plānoto Latvijas Na-
cionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” (LNDB) izveidē.

Līdz šim LNDB veidotāju darbs fokusējies uz me-
todoloģijas un tehnoloģiju izstrādi un aprobēšanu, kā 
arī tehniskās infrastruktūras izveidi. Veiksmīgu pilot-
projektu rezultātā tapusi 21 digitālā kolekcija, kas ko-
pumā ietver 1 miljonu skenētu teksta lapu (no tiem  
400 000 ar atpazītu tekstu), 20 000 attēlizdevumu (at-
klātnes, plakāti, kartes), 1000 mūzikas datņu, 500 000 
rekataloģizētu bibliogrāfisko ierakstu, 1500 rasmotas 
Latvijas un ar Latviju saistītās interneta vietnes. Nodro-
šināta grāmatu un žurnālu pilnteksta atpazīšana, seg-
mentācija un indeksēšana, veco Latvijas karšu interak-
tīva pārlūkošana, pabeigta starptautiskajai kompānijai 
ABBYY speciāli pasūtītās latviešu vecās drukas (latvie-
šu gotikas) atpazīšanas programmatūras (īpaša ABBYY 
FineReader moduļa) izstrāde. Lai nodrošinātu meklēša-
nas iespēju atpazītajā vecās drukas tekstā, sadarbībā ar 
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas in-
stitūta Mākslīgā intelekta laboratoriju (LU MII) izveidota 
vēsturisku tekstu apstrādes programma. Sastādītas un 
pastāvīgi tiek papildinātas digitalizācijas vadlīnijas “Ci-
parotāja rokasgrāmata”, veikta standartu tulkošana un 
adaptācija, rīkotas apmācības un konsultācijas, aizsākta 
plaša sadarbība ar satura veidošanas partneriem. Izvei-
dots Latvijas periodisko izdevumu pilnteksta meklēša-
nas portāls “Periodika.lv” (www.periodika.lv)

1
  ar Web 2.0 

funkcionalitāti, angļu valodas saskarni un kontekstjūtī-
gu palīdzību lietotājam. Drīzumā paredzēts publiskot 
arī LNDB portālu.

LNDB tehniskā infrastruktūra ietver 42 serverus, 28 
Tb disku masīvu, 4 profesionālus skenerus, kā arī Au-
dio digitalizācijas studiju. Vienotai LNDB digitālo ob-
jektu glabāšanai un attēlošanai izveidota Digitālo ob-
jektu pārvaldības (Digital Object Management, DOM) 
sistēma, drīzumā plānota LNDB kolekciju migrācija no 
pašreizējās brīvpieejas koda digitālo objektu sistēmas 

DOM sistēmu.
Turpmāk LNDB veidotāju uzmanības centrā būs sa-

tura veidošana un pieejamības nodrošināšana LNDB 
kolekcijām. No 2009.gada 9.jūlija līdz 2012.gada 8.jūli-

-
nansēts projekts “Digitālās bibliotēkas izveide — 2.kār-
ta”. Projekta kopējais budžets ir 2 819 720 Ls, 15% jeb 
405 000,01 Ls ir valsts līdzfinansējums.

Projekta ietvaros 2010.gadā tiks uzsākta lielapjoma 
digitalizācija (digitālās kopijas tiks izveidotas 2,1 mil-
jonam laikrakstu lapu un 1,4 miljoniem grāmatu lapu, 
paredzēta 600 000 kataloga kartīšu retrokonversija un 
bibliogrāfisko ierakstu publicēšana nacionālajā elektro-
niskajā kopkatalogā, kā arī ieviesta vienota arhitektūra 
un izveidota publiska piekļuve rasmoto Latvijas inter-
neta vietņu arhīvam (ap 3 000 vietnes)). Iecerēta tehnis-

-
ma ietvaros tiks iegādāti divi 500 TB lenšu arhīvi, iece-
rēts veidot DOM sistēmas datu centru Silakrogā. Digi-
tālās bibliotēkas ir dārgs prieks — plānots, ka DOM sis-
tēmas tehniskās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas 
vien gadā var sasniegt aptuveni 50 000 Ls.

Viens no sarežģītākajiem jautājumiem saistībā ar di-
gitalizāciju ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir autortiesī-
bu ierobežojumi. Šī iemesla dēļ, piemēram, publiski tieš-
saistē pieejama vien aptuveni 1/3 daļa “Periodika.lv” ko-
lekcijas — preses izdevumi, kas vecāki par 70 gadiem 
(t.i., iznākuši līdz 1938.gada 1.jūlijam). LNDB izvēlētais 
ceļš ir darbs pie izmaiņām “Autortiesību likumā”. Tam 
ir sekmes, piemēram, tika panākts, ka kopš 2008.gada 
novembra autortiesiski aizsargātie raksti pieejami ne ti-
kai LNB telpās, bet visās “Gaismas tīkla” bibliotēkās. Lai 
ikvienam no jebkuras vietas par nelielu samaksu no-
drošinātu piekļuvi autortiesiski aizsargātajai LNDB da-
ļai, 2010.gada beigās plānots uzsākt dažādu e-pakalpo-
jumu izstrādi (autorizācija un personalizācija, e-norēķi-
nu sistēma, mobilie pakalpojumi, u.c.). Plānots piedā-
vāt iespēju elektroniski pasūtīt tieši tā izdevuma digi-
talizāciju, kas pasūtītājam nepieciešams.

“Ideju Foruma” e-bibliotēka — 
inovācija vai likumpārkāpums?

Kamēr pastāvīgu finansiālu ierobežojumu ēnā no 
valsts budžeta finansētās bibliotēkas savas digitālās ko-
lekcijas veido apdomīgi, aprobējot un ieviešot risināju-
mus, kas nodrošinās izvirzītos augstos kvalitātes kritēri-
jus, rūpējoties par autortiesību un citu likumu ievēroša-
nu, 2009.gada septembrī sevi pieteikusi jauna — bied-

-
ejā internetā bez maksas ikvienam interesentam pie-
dāvā plašu autortiesiski aizsargātu darbu klāstu (5122 
teksta, 1273 audio, 521 attēlu, 360 video — kopumā 
aptuveni 7 000 vienību). Tās strauji augošo popularitā-
ti diemžēl aizēno izdevēju, autoru un autortiesību ad-
ministrētāju protesti un tiesvedības draudi. Ar ambicio-

valdes priekšsēdētājs Edmunds Vanags.
-

buma organizācija ar mērķi digitalizēt Latvijas kultū-
ras mantojumu, lai padarītu to pieejamu sabiedrības 
daļai, kurai dažādu iemeslu dēļ ir ierobežota piekļuve 
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informācijai (cilvēki ar īpašām vajadzībām, ar funkcio-
nāliem traucējumiem (piemēram, disleksiju), u.c.). Da-
žādu labdarības projektu rezultātā laika gaitā izveido-
jies ievērojams digitalizētu materiālu krājums, ko no-
lemts padarīt pieejamu ikvienam interneta lietotājam, 
kam tas nepieciešams. Par galveno mērķauditoriju kļu-
vuši skolēni un studenti. 

-
 

e-bibliotēkā, gluži tāpat kā tradicionālajās bibliotēkās, 
darbi tiek piedāvāti publiskajai patapināšanai, tādēļ uz 
to neesot attiecināmas kādas īpašas prasības un aizlie-

-
sību aizstāvju aso reakciju, jo nesaskata atšķirības iz-
devumu ievietošanai virtuālajos vai fiziskajos plauk-
tos. Autoriem viņi ir gatavi izmaksāt arī likumā noteik-
to taisnīgo atlīdzību par darbu publisko patapināšanu 
atbilstoši darbu izmantošanas reižu skaitam. Nav gan 

-
teikumiem “Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala 
atlīdzību par publisko patapinājumu” tā maksājama 5% 
apmērā no summas, ko bibliotēka iepriekšējā gadā iz-
mantojusi savu krājumu papildināšanai, un nav zināms, 
ko darīt, ja fiziska krājuma bibliotēkai nemaz nav.

E.Vanags uzsvēra: tā kā lasīšanas paradumi vēl ilgi 
nemainīsies, e-bibliotēkas nekādā ziņā nav uzskatāmas 
par tradicionālo bibliotēku konkurentu, bet gan par to 

-
saiste ar Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopka-
talogu, kas tās lasītājiem sniegtu iespēju uzzināt, ku-
rās bibliotēkās konkrētais darbs pieejams tradicionāla-
jā formātā, savukārt kopkataloga lietotājiem piedāvātu 
tūlītēju piekļuvi darbu pilnajiem tekstiem. E-bibliotēka 
var sniegt lielu ieguldījumu grāmatu, lasīšanas un bib-
liotēku popularizēšanā, īpaši jaunatnes vidū. E.Vanags 
atzīmēja, ka, saskaņā ar ārzemju pētījumu datiem, 58% 
jauniešu informāciju vispirms meklē internetā, sociāla-
jos tīklos, nevis griežas bibliotēkā.

politikā, izrādījās, ka tādas nav — digitalizējamie dar-
bi tiek izvēlēti “intuitīvi”, kā arī, ielūkojoties augstsko-
lu pasniedzēju veidotajos obligātās literatūras saraks-
tos dažādiem mācību priekšmetiem. E.Vanags atzina, 
ka e-bibliotēkas veidotājiem lieti noderētu bibliotekā-
ru profesionālās zināšanas.

Latvijas medicīnas bibliotēkas: 
izdzīvos, kas pārvērtīsies

Saskaņā ar 2009.gada 17.augusta Ministru kabineta 
rīkojumu Nr.561 “Par valsts aģentūras “Latvijas Medicī-
nas bibliotēka” reorganizāciju” 2009.gada 1.novembrī 
Rīgas Stradiņa universitātei (RSU) tika pievienota valsts 
aģentūra “Latvijas Medicīnas bibliotēka” (LMB). RSU 
bibliotēkas direktore Ināra Aploka atzīmēja, ka sa-
biedrībā līdz šim neviennozīmīgi vērtētā medicīnas 
bibliotēku apvienošana bijusi pamatota un lietderīga 
— tās rezultātā Veselības ministrijas budžetā tiks ie-
taupīti ievērojami līdzekļi (LMB 2008.gada budžets bi-
jis 649 810 Ls, taču RSU no LMB pārņemto funkciju tur-
pināšanai 2009.gada pēdējā ceturksnī piešķirti vien 
32 491 Ls (~ 130 000 Ls gadā)). I.Aploka apliecināja, ka 

medicīnas informācijas lietotāji nekādā ziņā no refor-
mas necietīs, jo RSU pārņēmusi teju visas līdzšinējās 
LMB funkcijas. No LMB 59 štata vietām gan saglabātas 
vien 10, taču reorganizācijas rezultātā turpmāk mak-
simāli efektīvi tiks izlietoti šo funkciju veikšanai pare-
dzētie finansiālie, tehniskie u.c. resursi, piemēram, RSU 
centralizēti nodrošinās saimniecisko, IT, grāmatvedības 
funkciju veikšanu. Vairs netiks dublēts medicīnas litera-
tūras krājums, kas līdz šim abās bibliotēkās ~ 70−80% 
pārklājās, turklāt krājuma veidošanas izmaksu ietaupī-
jumu nodrošinās arī Latvijā izdotās medicīnas un vese-
lības zinātņu obligātā eksemplāra piegāde, ko līdz šim 

saņēma LMB. Reorganizācija sniegusi iespēju pārtraukt 
izšķērdēt līdzekļus divkārtējai dārgo licencēto tiešsais-
tes datubāzu medicīnā un veselības zinātnēs abonēša-
nai (~ 95% gadījumos abās bibliotēkās tās dublējās). Ie-
spējamu finanšu ekonomiju varētu sniegt arī telpu iz-
mantošanas optimizācija (bijušās LMB telpas Šarlotes 
ielā 1b tiek nomātas no pašvaldības).

Kaut arī no LMB pārņemtās funkcijas ietver ļoti pla-
šu darba apjomu, kas jāveic ar salīdzinoši mazākiem fi-
nanšu un cilvēkresursiem, I.Aplokas RSU bibliotēkas 
nākotnes redzējums pēc strukturālajām pārmaiņām bi-
ja visai optimistisks. Bijušās LMB telpās izveidotajā RSU 
bibliotēkas struktūrvienībā “Informācijas centrs Latvi-
jas veselības aprūpes speciālistiem”, kas lasītājiem at-
vērts četras dienas nedēļā, jau nodrošināta kvalitatīva 
lasītāju apkalpošana, paralēli tiek veikta vispārēja krā-
juma inventarizācija. RSU bibliotēka turpina Latvijas 
medicīnas bibliotēku metodisko vadību un Latvijas ve-
selības aprūpes darbinieku apmācību informācijpratī-
bā. I.Aploka gan atzina, ka reorganizācijas procesā ra-
dušās arī atsevišķas problēmas, kuras nācies risināt, pat 
piesaistot juristu palīdzību, piemēram, bibliotēku in-
formācijas sistēmā “ALISE” veidoto katalogālo ierakstu 
un LMB interneta vietnes satura datu atgūšana, par ko 
LMB bijušais datorsistēmu uzturētājs (SIA “EDD”) pie-
prasījis ievērojamu samaksu. Konstatēta arī SIA “EDD” 

Sešas no desmit LATABA dibinātājām: A.Buholte, 
I.Aploka, A.Janbicka, V.Kocere, I.Dobelniece , L.Tīģere 
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nolaidība datu drošības risinājumā, kā rezultātā, iespē-
jams, zaudēti 36 000 medicīnas zinātniskās bibliogrāfi-
jas ierakstu.

Latvijas akadēmiskais pamattīkls: 
tomēr tapšot

Ieskatu Latvijas akadēmiskā pamattīkla (LAT) ievie-
šanā mēģināja sniegt SIA “Check-it” vecākais konsul-
tants Jānis Meirāns. Tā kā pēdējā svaigākā informā-
cija par nozīmīgā projekta attīstību bija gūstama vien 
presē atspoguļotajos skandālos

2
, konferences dalīb-

nieki SIA “Check-it” pārstāvja uzstāšanos gaidīja ar vi-
sai lielām cerībām, ka konflikts starp sākotnējiem LAT 
idejas radītājiem un projekta izstrādātājiem — Latvijas 
akadēmiskajām institūcijām — un Izglītības un zināt-
nes ministriju, kas tiecās pārņemt projekta izpildītāja, 
tajā skaitā arī finansējuma saņēmēja un pārzinātāja lo-
mu, beidzot būs atrisināts.

LAT ieviešanas galvenais mērķis ir moderna Latvijas 
pētniecības un izglītības tīkla izveide un tā integrēšana 
vienotajā Eiropas akadēmiskajā tīklā, lai novērstu Lat-
vijas zinātnes un augstākās izglītības tehnoloģisko (ie-
spējams, ne tikai) atpalicību, nodrošinātu to starptau-
tiski konkurētspējīgu attīstību un spēju iekļauties Eiro-
pas un pasaules pētniecības telpā, kā arī veicinātu piln-
vērtīgu šo nozaru potenciāla izmantošanu tautsaim-
niecības izaugsmē un valsts attīstībā.

Lai īstenotu šos mērķus, pirmām kārtām iecerēts iz-
veidot kvalitatīvu izglītības un pētniecības informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru (Latvijas 
akadēmiskos un pētniecības centrus un iestādes apvie-
nojot vienotā tīklā; izveidojot akadēmiskajiem un zināt-
niskajiem mērķiem paredzētus pieslēgumus Eiropas un 
starptautiskajiem akadēmiskajiem tīkliem (GEANT, NO-
RDUNET, LitNet, EENet uc.) un globālajam internetam; 
ieviešot liela apjoma datu iegūšanas, uzkrāšanas, ana-
līzes, modelēšanas un vizualizācijas risinājumus; iegā-
dājoties un uzstādot skaitļošanas resursu (GRID klaste-
ri, superdatori) un datu glabātuves; izstrādājot, pielāgo-
jot, iegādājoties, uzstādot un ieviešot pētnieciskās dar-
bības veikšanai nepieciešamās koplietošanas program-
matūras, u.t.t.). Vēlāk plānota integrētas apmācību vi-
des ieviešana izglītības pieejamībai, efektivitātei, kvali-
tātei (e-studijas un teleapmācība, mācību materiāli u.c.), 
akadēmisko datubāzu lietošanas tiesību iegāde u.c.

Pirmās idejas par šāda tīkla izveidi radās Latvi-
jas Universitātei un Rīgas Tehniskajai universitātei jau 
2005.gadā. 2008.gada 27.oktobrī sešas Latvijas augst-
skolas (LU, RTU, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils un Liepājas 
universitātes) un Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) pa-
rakstīja nodomu protokolu par LAT izveidošanu. Tajā 
tika paredzēts izstrādāt un iesniegt IZM detalizētu LAT 
projekta koncepciju, kā arī izveidot īpašu nodibināju-
mu (tā sastāvā tiktu iekļauti visu zinātnisko institūciju, 
kā arī IZM pārstāvji), kas uzņemsies projekta īstenoša-

ES struktūrfondu līdzekļiem.
2009.gada jūlijā zinātnisko institūciju izstrādātā LAT 

projekta koncepcija tika nodota publiskai apspriešanai 
un rezultātā atzīta kā veiksmīga. Taču projekta virzība 
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domstarpību dēļ par projekta izpildītāju — IZM pēdējā 
mirklī kā projekta īstenotāja un finansējuma saņēmē-
ja kandidatūru pieteica sevi. Tam savukārt nepiekrita 
akadēmiskās un zinātniskās institūcijas. Katrai pusei bi-
ja neapgāžami argumenti un nesatricināma pārliecība 
par savu taisnību. Iesaistīto pušu nespējas vienoties re-
zultātā projekta kritēriju apspriešana tika atlikta uz ne-
noteiktu laiku.

J.Meirāns ziņoja, ka SIA “Check-it” (darbības sfē-
ra — konsultatīvo pakalpojumu sniegšana informāci-
jas tehnoloģiju jomā), ko IZM piesaistījusi LAT koncep-
cijas izstrādei, ņemot vērā gan ieinteresēto pušu vie-
dokli, gan starptautisko pieredzi, pastāvošos ierobe-
žojumus, ES nosacījumus un citus faktorus, izveidojusi 
četrus iespējamos projekta realizācijas variantus. Klau-
soties J.Meirāna sacītajā, radās iespaids, ka akadēmis-
ko un zinātnisko institūciju konflikts ar IZM turpinās, ti-
kai no akūtās fāzes pārgājis pasīvajā. SIA “Check-it” pār-
stāvis žēlojās par zinātnisko institūciju pasivitāti (pie-
mēram, no izsūtītajām aptaujas anketām par vēlmēm 
LAT projektā atpakaļ tikušas saņemtas vien 20 atbildes) 
un pauda neizpratni par to, kādēļ tās nav ieinteresētas 
piedalīties LAT koncepcijas izstrādē. Galu galā izstrādā-
tie četri koncepcijas varianti lielā mērā tikuši balstīti uz 
akadēmisko iestāžu vēlmēm, jo tās bijušas aktīvākas sa-
vu prasību paušanā.

LAT plānots veidot Eiropas Reģionālās attīstības 

un inovācijas” papildinājuma 2.1.prioritātes “Zinātne 
un inovācijas” 2.1.1.pasākuma “Zinātne, pētniecība un 
attīstība” 2.1.1.3.aktivitātes “Zinātnes un pētniecības in-
frastruktūras attīstība” 2.1.1.3.2.apakšaktivitātes “Infor-
mācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sis-
tēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” ietvaros. Tīkla 
izveidi plānots pabeigt līdz 2014.gada 31.decembrim.

Svarīga ziņa bibliotēkām bija tā, ka izmaksu optimi-
zēšanas nolūkā piekļuvi akadēmiskajām datubāzēm plā-
nots nodrošināt caur augstskolu bibliotēkām — nodro-
šināt to katrā zinātniskajā institūtā būtu pārāk dārgi.

Konsultants arī informēja, ka LAT izveidei sākotnē-
ji paredzētais 33 miljonu latu (47 058 824 EUR, no tā 
40 000 000 Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzek-
ļi un 7 058 824 valsts budžeta līdzfinansējums) finan-
sējums saistībā ar ekonomisko situāciju valstī un tās ie-
tekmēto ES fondu aktivitāšu pārstrukturizāciju un fi-
nansējuma pārdali vairākkārtīgi sarucis — uz doto brī-
di tas bija vairs tikai 12 369 839 latu, no tiem nacionā-
lais finansējums 1 855 476 latu.

Galējam pesimismam tomēr nav pamata, jo da-
žus mēnešus pēc konferences izskaņas — 2010.gada 
2.februārī — tika pieņemti MK noteikumi Nr.109 “No-
teikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība 
un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti 
“Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un infor-
mācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai””  
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=205737). Tajos pare-
dzēts, ka atbildīga par LAT izveides projektu un tā fi-
nansējuma apguvi būs IZM, kas projektu īstenos sa-
darbībā ar vismaz 40 zinātnisko institūciju reģistrā re-
ģistrētām zinātniskajām institūcijām, kā arī, ja nepiecie-
šams, kā sadarbības partnerus iesaistot citas institūcijas, 
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izņemot komersantus, kas nav zinātniskās institūcijas 
vai augstākās izglītības institūcijas. Institucionālā neiz-
darība un  finanšu krīze, diemžēl, paspējusi aprīt arī LAT 
ieviešanai vēl novembrī paredzēto valsts līdzfinansēju-

— LAT tomēr taps, kaut arī tā konceptuālās aprises vēl 
joprojām ir miglā tītas.

Vēlot veiksmi, adekvātu novērtējumu 
un — finansējumu

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas (LU 
AB) direktores Ventas Koceres stāstījums par LU AB 
dalību valsts pētījumu programmā “Letonika: pētījumi 
par vēsturi, valodu un kultūru” (2005–2009), kuru pa-
pildināja bagātīga vizuālā informācija, bija konferences 
rota. Krāšņas izstādes, kurās atklāti unikāli avoti, izcili 
izdevumi, kas tapuši, pateicoties bibliotēkas krājumā 
esošajiem dārgumiem, mirkļi no starptautiskām zināt-
niskajām konferencēm — nozīmīgs veikums, kas vai-
rākkārt ieguvis ne tikai Latvijas, bet arī citvalstu oficiālu 
atzinību. V.Kocere uzsvēra, ka bez pētījumu program-
mas ietvaros saņemtā finansējuma rezultāts būtu kriet-
ni vien pieticīgāks vai izpaliktu vispār — pamatbudže-
ta ietvaros bibliotēku iespējas attīstīties, diemžēl, ir ie-
robežotas. Liekas, ka Latvijā arī nepietiekami tiek no-
vērtēts bibliotēku potenciāls līdz šim tām neierastās jo-
mās, piemēram, sabiedrības integrācijā vai Latvijas tē-
la veidošanā pasaulē. Šķiet, ka LU LAB un citu biblio-
tēku ieguldījums šajos procesos spējis panākt krietni 
vien lielāku pozitīvo efektu nekā speciāli šim nolūkam 
veidoto valsts institūciju pūliņi.

LNB Bibliotēku attīstības institūta (BAI) direktore 

Anna Mauliņa un institūta darbinieces LNB BAI Biblio-
tēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjatere un LNB 
BAI Mācību centra vadītāja Dženija Dzirkale-Maļav-
kina iepazīstināja ar aktuālo LNB piedāvājumu zināt-
niskajām un speciālajām bibliotēkām, savukārt konfe-
rences mājvietas saimniece — JVLMA bibliotēkas vadī-
tāja Ineta Kivle — ar mūzikas bibliotēkas specifiku un 
tās īstenotajiem projektiem.

Konferences oficiālajai daļai noslēdzoties, atskanē-
ja ērģeļmūzikas skaņas. Pēc saspringtā darba bija pie-
nācis laiks veldzēt sirdi JVLMA Koncertdaļas vadītājas 
Janas Lāces organizētā akadēmijas studentu koncer-
tā, kā arī uzsaukt tostu veiksmīgiem nākamajiem piec-
padsmit!

1  Plašāk: Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcija “Periodika” / 
Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas “Letonica” biroja vadītājas In-
gas Grīnfeldes inform. ; materiāla sagat. Marlēna Krasovska. Bibliotē-

ku Pasaule [tiešsaiste]. Nr.45, 2009 [skatīts 2010. g. 27.febr.], 16.-18.lpp. 
Pieejams: http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/ 

biblioteku-pasaule/BP_45.pdf. ISSN ISSN 1691-5631.
2  Dreijere, Vita. Nevar sadalīt 33 miljonus. Diena, Nr.248, 2008, 

23.okt., 6.lpp. ISSN 1407-1290.
Vasiļjeva, Inese. Izglītības ministrijas savtīgums vai tuvredzība? : 

[par projekta “Latvijas akadēmiskais pamattīkls” iespējamo nodošanu 
LR Izglītības un zinātnes min. vadībā] / Inese Vasiļjeva, Edvards Smiltēns.  
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lu? / Zigmunds Zitmanis, Andris Darviņš ; pierakst. Audra Petrika. Izglītī-

ba un Kultūra, Nr.44, 2008, 20.nov., 15.lpp. ISSN 1407-4036.
3  Viens no ES struktūrfondiem, kas izveidots, lai visā Eiropā un re-

ģionos mazinātu pārticības un dzīves līmeņa atšķirības, tādējādi sekmē-
jot ekonomikas un sociālo kohēziju.
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