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Latvijas Bibliotēku padomes (LBP) darbības tiesiskais
pamats


Bibliotēku likums:




Latvijas Bibliotēku padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts
stratēăijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu
pieĦemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību.(Bibliotēku likuma 27.pants).

LBP funkcijas un kompetence ir noteikta Bibliotēku likuma 28.pantā:
(1) Latvijas Bibliotēku padome:
 1) piedalās bibliotēku attīstības un sadarbības nacionālās koncepcijas projekta izstrādē;
 2) sniedz Ministru kabinetam un pašvaldībām atzinumu par valsts budžeta un
pašvaldību budžetu projektiem attiecībā uz bibliotēku finansēšanu, kā arī par citiem ar
bibliotēku darbību saistītiem jautājumiem;
 3) sniedz atzinumu par valsts un pašvaldību bibliotēku dibināšanu, reorganizēšanu vai
likvidēšanu;
 4) sniedz atzinumus par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām;
 5) sniedz atzinumus Nacionālā kopkataloga, Nacionālā bibliotēku krājuma veidošanas
un saglabāšanas jautājumos;
 6) sniedz atzinumus par zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnes un informācijas
jomā;
 7) sniedz atzinumus bibliotēku sadarbības un attīstības, kā arī starptautiskās
sadarbības jautājumos;
 8) sniedz atzinumus bibliotēku darbinieku profesionālās izglītības un tālākizglītības
jautājumos;
 9) sniedz atzinumus par bibliotēku darbību regulējošiem normatīvo aktu projektiem.



Latvijas Bibliotēku padomes nolikums apstiprināts ar Kultūras ministrijas
2006. gada 26. janvāra rīkojumu Nr. 16
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LBP sastāvs






Bibliotēku padomes darbība aptver visus Latvijas bibliotēku
darbības svarīgākos jautājumus un ir efektīvs instruments
dažādu tautsaimniecības nozaru un pašvaldību teritoriju ietvaros
darbojošos bibliotēku problēmu analīzei, darbības koordinācijai
un kopīgu priekšlikumu izstrādei.
Bibliotēku padome sastāv no kultūras ministra uzaicinātiem
speciālistiem, kuri pārstāv bibliotēkas, bibliotēku nozares
nevalstiskās organizācijas un ar bibliotēku nozari saistītas
institūcijas.
Bibliotēku padomes sastāvā ir 17 locekĜi:
 četri valsts nozīmes bibliotēku pārstāvji;
 seši reăionu galveno bibliotēku pārstāvji;
 trīs bibliotēku nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji;
 viens bibliotekārās izglītības pārstāvis, viens Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvis, viens valsts aăentūras „Kultūras
informācijas sistēmas” pārstāvis un viens Kultūras ministrijas
pārstāvis.

LBB 10.kongress 12.04.2011.

3

LBP sastāvs
Aija Janbicka - Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas pārstāve, Rīgas
Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas direktore – pr-ja
Baiba Tormane – Bauskas Centrālās bibliotēkas direktore –pr-jas vietn.
LocekĜi :
Ināra Aploka – Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēkas direktore
Sigita Trūpa – PreiĜu Galvenās bibliotēkas vadītāja
Agnese Buholte – Latvijas Patentu tehniskās bibliotēkas direktore
Baiba Eversa – Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības valdes locekle, Skrundas
vidusskolas bibliotēkas vadītāja
Iveta Gudakovska – Latvijas Universitātes bibliotēkas direktore
Baiba Holma – Latvijas Universitātes Sociālo zinātĦu fakultātes Informācijas un
bibliotēku studiju nodaĜas vadītāja
Armands Magone – V/a "Kultūras informācijas sistēmas" direktors
Anna MauliĦa – Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes locekle, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas direktora vietniece
Daiga Orbidāne – Salaspils novada bibliotēkas direktore
Vita Paulāne – Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras komitejas
locekle, StopiĦu novada Domes priekšsēdētāja vietniece
Astra Pumpura – Ventspils Galvenās bibliotēkas vadītāja
Antra Sprudzāne – Gulbenes bibliotēkas direktore
Dzidra Šmita – Rīgas Domes Kultūras pārvaldes priekšniece
Jānis Turlajs – Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaĜas vadītājs
Andris Vilks – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors.
Linda Langenfelde – KM Bibliotēku nodaĜas vecākā referente- sekretāre
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Padomes sastāvs nodrošina pienācīgu pārstāvniecību:
 no visiem Latvijā esošo bibliotēku tipiem – no publiskajām, skolu,
augstākās izglītības iestāžu, speciālajām bibliotēkām un no
Latvijas Nacionālās bibliotēkas;
 no visiem Latvijas novadiem;
 no pašvaldībām (LPS), kuru pārziĦā ir plašais pašvaldību
publisko bibliotēku tīkls
Latvijas Bibliotēku padome izveido darba grupas un pieaicina
ekspertus ar bibliotēku darbību saistīto jautājumu analīzei un
risināšanai
Latvijas Bibliotēku padomes sēdes notiek vienu reizi mēnesī.
Padomes darbs tiek plānots (gada plāns). Plānoto jautājumu
sagatavošanā tiek iesaistīti visi padomes locekĜi. Padome izskata
tās kompetencē esošos jautājumus un pieĦem attiecīgus
lēmumus, par kuru realizāciju tiek sniegtas atskaites. SaskaĦā ar
Bibliotēku likumā noteikto, padomes sēdēs regulāri izskata
jautājumus par bibliotēku atbilstību akreditācijas nosacījumiem
un tiek apstiprināti bibliotēku akreditācijas atzinumi.
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LBP sēdes protokoli

http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/biblio/lb_padome.html
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LBP galvenie darbības virzieni


Bibliotēku sistēmas darbības analīze un attīstības
plānošana, piemēram, ikgadējo Latvijas bibliotēku darbības
pārskatu izskatīšana (LNB apkopojumi), VVBIS realizācijas un
attīstības jautājumi, nozaru bibliotēku darbības situācija,
bibliotēku darbinieku izglītības, profesionālās pilnveides un
tālākizglītības
iespēju
analīze,
Bibliotēku
attīstības
pamatnostādĦu projekta 2011.–2015.gadam izstrāde u.c.



Bibliotēku darbības problēmjautājumu izskatīšana,
piemēram, pašvaldību bibliotēku sadarbības jautājumi (RGB
funkciju izpilde), vispārizglītojošo izglītības iestāžu bibliotēku
nodrošinājums ar bibliotēku informācijas sistēmu, tās
ieviešana, bibliotekāru apmācība, bibliotēku darbinieku darba
samaksas jautājumi saistībā ar valstī noteikto darba
samaksas
kārtību,
finansējuma
piesaistes
iespējas
bibliotēkām u.c.
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LBP galvenie darbības virzieni


Bibliotēku sistēmas strukturālo un institucionālo
jautājumu izskatīšana, piemēram, pašvaldību bibliotēku
darbības izmaiĦas saistībā ar administratīvi teritoriālo
reformu, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas iekĜaušanās
LU
struktūrā,
Latvijas
Medicīnas
bibliotēkas
pievienošana Rīgas StradiĦa universitātes bibliotēkai,
izglītības iestāžu tīkla optimizācijas ietekme uz skolu
bibliotēku darbību, Patentu tehniskās bibliotēkas
darbības optimizācija u.c.
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LBP galvenie darbības virzieni


Atzinumi būtiski svarīgos bibliotēku darbības jautājumos, piemēram,
atzinums „Par reăionu galveno bibliotēku funkcijām Valsts vienotās
bibliotēku informācijas sistēmas nodrošināšanā un to īstenošanas
teritorijām pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas”, kas bija Ĝoti
svarīgs, lai nodrošinātu RGB darbības pēctecību reformētajās pašvaldībās,
atzinums “Par pašvaldības bibliotēkas vadītāja amatu”, kas zināma mērā
palīdzēja apturēt kĜūdaino praksi, kad veicot organizatoriskas pārmaiĦas
pašvaldības bibliotēku tīkla vadībā, centralizējot atsevišėas bibliotēku
funkcijas, vairākās pašvaldībās līdz šim pareizi lietotais bibliotēkas vadītāja
amata nosaukums kĜūdaini tiek aizvietots ar bibliotekāra amata nosaukumu.



Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumu izskatīšana un
apstiprināšana, kā arī pārskatu par Bibliotēku akreditācijas komisijas
ieteikumu izpildi bibliotēkās izskatīšana
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LBP nozīme


Latvijā darbojas ap 2000 dažādas bibliotēkas, kuras pieder
dažādiem dibinātājiem, pilda dažādu nozaru institūciju un
pašvaldību informacionālā atbalsta funkcijas, bet kopumā veido
Latvijas bibliotēku sistēmu – ir svarīgi, ka ir vienota darbības
platforma un pārstāvniecība nacionālajā līmenī, kas kopumā
monitorē situāciju nozarē, spēj operatīvi reaăēt un paust nozares
viedokli attiecīgās situācijās, konsolidē nozares potenciālu kopīgam
darbam attīstības virzienu izstrādē;



LBP darbība ir balstīta Bibliotēku likumā, kas sniedz tai pietiekamu
normatīvo pamatu dažādu funkciju īstenošanai un nozares kopīgas
pozīcijas formulēšanai nozarei būtiskos jautājumos;
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LBP nozīme


LBP ir būtiski svarīga loma bibliotēku nozares kvalitātes vadības
pasākumos – bibliotēku akreditācijā;



LBP ir būtiski svarīga nozīme kā Kultūras ministrijas sabiedriski
konsultatīvai institūcijai dažādu nozaru un pašvaldību institūciju
pakĜautībā esošo bibliotēku sadarbības organizācijā un iesaistīšanā
valsts politikas bibliotēku jomā izstrādē un īstenošanā, kā arī valsts
stratēăijas izstrādē bibliotēku jomā, veicinot bibliotēku attīstību un
sadarbību, kā arī lēmumu pieĦemšanu jautājumos, kas attiecas uz
bibliotēku darbību.

LBB 10.kongress 12.04.2011.

12

LBP darba plānā 2011.gadā
Bibliotēku attīstības pamatnostādĦu projekts 2011.–2015.g.










Latvijas bibliotēku darbība 2010.g.
Nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos
VVBIS 2.0 koncepcijas izstrāde
Nacionālā kultūras mantojuma digitalizācijas koncepcija
Nacionālās kopkatalogu sistēma
Bibliotēkāru profesionālā izglītība
Skolu bibliotēku problēmas un attīstība
LNB ceĜā uz jauno ēku
Latvijas Bibliotēku portāls
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LBP iespējamie darbības virzieni nākotnē


Sadarbība ar dažādām nozaru sabiedriski konsultatīvām padomēm,
lai diskutētu un atrastu kopīgas intereses attiecīgu nozaru bibliotēku
ciešākai integrācijai attiecīgu nozaru politikās un to nozīmes
palielināšanai (Latvijas Zinātnes padome, Latvijas Rektoru padome
u.c.)



Sadarbība ar līdzīgām citu valstu bibliotēku nozares pārstāvniecības
institūcijām, īpaši, ES ietvaros, lai pārĦemtu labo pieredzi un
kooordinētu darbības ES kopīgās bibliotēku un informācijas politikas
ietvaros
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Paldies par uzmanību !
Aija.Janbicka@rtu.lv
Tel. 67089443
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