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Grozījumi Bibliotēku likumā: pieņemti 
Saeimā 2.lasījumā

Izdarīt Bibliotēku likumā (Latvijas Republikas 
Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 
13.nr.; 2002, 14.nr.; 2006, 1.nr.) šādus 
grozījumus:
1. Aizstāt visā likumā vārdus „dome 
(padome)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu 
„dome” (attiecīgā locījumā). 
2. Aizstāt visā likumā vārdu „rajons” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdu  "novads” (attiecīgā 
locījumā). 



Grozījumi Bibliotēku likumā : pieņemti 
Saeimā 2.lasījumā

3. Izteikt 12. panta otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Novadu domes un  republikas pilsētas 

dome, savstarpēji vienojoties  un ņemot vērā 
Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus,    
izvirza vienu no attiecīgajā teritorijā esošajām 
bibliotēkām reģiona galvenās bibliotēkas 
statusam, nosakot tās uzdevumus un 
nodrošinot tās darbībai nepieciešamos 
finanšu līdzekļus.” 



Grozījumi Bibliotēku likumā : pieņemti 
Saeimā 2.lasījumā

4. Izteikt 17.panta  piektās daļas 3.punktu 
šādā redakcijā: 
„3) finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu 
veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos 
piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas 
saskaņotu lēmumu par attiecīgās bibliotēkas 
izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas 
statusam.”



Grozījumi Bibliotēku likumā : pieņemti 
Saeimā 2.lasījumā

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10. punktu 
šādā redakcijā: 

"9. Pašvaldību bibliotēkas, kas akreditētas līdz 2009. 
gada 1. jūlijam, turpina darboties attiecīgās 
bibliotēkas akreditācijas apliecībā norādītajā statusā 
līdz akreditācijas termiņa beigām. 
10. Novadu domes  un republikas pilsētas dome šā  
likuma 12. panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā 
bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam 
izvirza pēc tam, kad beidzies attiecīgās   līdz 2009. 
gada 1. jūlijam akreditētās reģiona galvenās 
bibliotēkas akreditācijas termiņš. " 



Līdzšinējā kārtība RGB izvirzīšanā
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Jaunā kārtība RGB izvirzīšanā

Novada dome 
(RGB dibinātājs)
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Jaunā kārtība RGB izvirzīšanā (tiks veikti grozījumi arī MK 
2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.709 „Bibliotēku 
akreditācijas noteikumi”)
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Augstākās izglītības likums: pieņemts 
Saeimā 1.lasījumā

28.pants. Augstākās izglītības institūciju uzdevumi
(6) Augstākās izglītības institūcija nodrošina bibliotēkas darbību, 

kurai ir studiju procesam, akadēmiskajam darbam un zinātniskajai 
darbībai atbilstošas telpas, aprīkojums un citi resursi.
53.pants. Augstākās izglītības institūciju zinātniskās darbības 
galvenie uzdevumi

(1) Zinātniskajā darbībā universitātes pilda šādus galvenos 
uzdevumus:

5) nodrošina valsts nozīmes bibliotēkas darbību… 
(2) Zinātniskajā darbībā akadēmijas pilda šādus galvenos 

uzdevumus:
5) nodrošina darbības virzienam atbilstošas bibliotēkas darbību … 
(4) Zinātniskajā darbībā koledžas pilda šādus galvenos uzdevumus:
4) nodrošina darbības virzienam atbilstošas bibliotēkas darbību.



Grozījumi Izglītības likumā: izskatīti MK 
sēdē 13.10.2008, tiks iesniegti Saeimai

15.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas 
kompetence izglītībā - izteikt 17.punktu šādā 
redakcijā:

"17) koordinē izglītības iestāžu bibliotēku un Valsts 
izglītības informācijas sistēmas darbību, organizē 
mācību līdzekļu, elektronisko mācību resursu un 
izglītības standartiem atbilstošu mācību grāmatu 
satura izstrādi;";
Papildināt 62.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Izglītības iestāde nodrošina bibliotēkas darbību."



Sarunas ar Finanšu ministriju un Valsts 
kasi

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra 
noteikumos Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”

Kods 2400 – Izdevumi periodikas iegādei 
Kodā 2400 uzskaita: Izdevumus bibliotēku krājumiem pieskaitāmo 

izdevumu iegādei (piemēram, žurnāli, laikraksti, biļeteni, gada 
pārskati, kalendāri u.c.).

Kods 5233 - Bibliotēku krājumi
Kodā 5233 uzskaita: Kodu 5233 piemēro likumā noteiktā kārtībā 

reģistrētu bibliotēku krājumu veidojošo grāmatu, tai skaitā 
mācību grāmatu un citu iespieddarbu, skaņu ierakstu, 
videoierakstu, elektronisko izdevumu un citu tamlīdzīgu 
izdevumu iegādei (izņemot izdevumus periodikas iegādei).”
Noraidījām ierosinājumu attiecināt uz bibliotēku krājumiem 
nolietojuma noteikšanu



Nepieciešamie grozījumi MK noteikumos Nr.355 “Vietējas 
nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” (bibliotēku tīkla 
normatīvi)

Bibliotēku skaitu pašvaldības administratīvajā teritorijā nosaka [ir] pagasta 
padome, pilsētas dome vai novada dome (padome) [jābūt] republikas pilsētas
vai novada dome, ievērojot šādus nosacījumus:
[ir] pagastā [jābūt] novada pagastā, kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 2000, ir 
vismaz viena pašvaldības bibliotēka. Ja pagasta iedzīvotāju skaits ir lielāks par 
2000, uz katriem nākamajiem 2000 iedzīvotāju pagasta teritorijā papildus ir 
vismaz viena pašvaldības bibliotēka;
[ir] 2.3. minimālo nepieciešamo pašvaldības bibliotēku skaitu attiecīgā novada 
pagastos nosaka saskaņā ar šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajām prasībām, 
bet pilsētās – saskaņā ar šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajām prasībām; 
[jābūt] – šo punktu svītrot
[ir] pilsētā (izņemot republikas pilsētas un Rīgu) [jābūt] novada pilsētā ir vismaz 
viena pašvaldības bibliotēka, kura apkalpo pieaugušos lietotājus, un vismaz viena 
pašvaldības bibliotēka, kura apkalpo bērnus, vai vismaz viena pašvaldības 
bibliotēka, kura apkalpo gan pieaugušos lietotājus, gan bērnus, un tajā ir izveidota 
bērnu apkalpošanas nodaļa;
republikas pilsētā uz katriem 12 000 iedzīvotāju ir vismaz viena pašvaldības 
bibliotēka, kura apkalpo pieaugušos lietotājus vai bērnus, vai vismaz viena 
pašvaldības bibliotēka, kura apkalpo gan pieaugušos lietotājus, gan bērnus, un 
tajā ir izveidota bērnu apkalpošanas nodaļa;
Rīgā uz katriem 25 000 iedzīvotāju ir vismaz viena pašvaldības bibliotēka, kura 
apkalpo pieaugušos lietotājus vai bērnus, vai vismaz viena pašvaldības bibliotēka, 
kura apkalpo gan pieaugušos lietotājus, gan bērnus, un tajā ir izveidota bērnu 
apkalpošanas nodaļa.



Nepieciešamie grozījumi MK 2006.gada 29.augusta 
noteikumos Nr.709 “Bibliotēku akreditācijas noteikumi”

Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus “rajona padomes” (visos locījumos) ar vārdiem “novada 
domes” (visos locījumos)
[ir] 6. Pašvaldību bibliotēku akreditācija vietējas nozīmes bibliotēkas statusam tiek uzsākta 
saskaņā ar attiecīgā reģiona galvenās bibliotēkas sagatavotu un Kultūras ministrijas 
apstiprinātu bibliotēku akreditācijas grafiku pēc attiecīgā reģiona (rajona, republikas pilsētas) 
galvenās bibliotēkas akreditācijas. [jābūt] 6. Pašvaldību bibliotēku akreditācija vietējas 
nozīmes bibliotēkas statusam tiek uzsākta saskaņā ar attiecīgās reģiona galvenās 
bibliotēkas sagatavotu un Kultūras ministrijas apstiprinātu bibliotēku akreditācijas grafiku pēc 
attiecīgās teritorijas reģiona galvenās bibliotēkas akreditācijas. 
10. Ja bibliotēku izvirza reģiona galvenās bibliotēkas statusam, papildus šo noteikumu 
9.punktā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno:
[ir] 10.1. attiecīgu rajona padomes lēmuma kopiju, ja bibliotēku izvirza reģiona galvenās 
bibliotēkas statusam attiecīgā rajona teritorijā; [jābūt] 10.1. attiecīgu novadu domju lēmuma
kopiju, ja bibliotēku izvirza reģiona galvenās bibliotēkas statusam attiecīgo novadu 
teritorijās; 
[ir] 10.3. rajonos, kuros nav nevienas bibliotēkas, kas atbilst reģiona galvenās bibliotēkas 
nosacījumiem, attiecīgu rajona padomes lēmuma kopiju un līguma kopiju par rajona padomes 
un republikas pilsētas domes vienošanos par to, ka attiecīgā republikas pilsētas bibliotēka 
pildīs reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas rajona teritorijā. [jābūt] 10.3. novados, kuros 
nav nevienas bibliotēkas, kas atbilst reģiona galvenās bibliotēkas nosacījumiem, 
attiecīgu novadu domju un republikas pilsētas domes lēmuma kopiju un līguma kopiju par 
attiecīgu novadu domju un republikas pilsētas domes vienošanos par to, ka attiecīgā 
republikas pilsētas bibliotēka pildīs reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgu novadu 
teritorijās. 



Bibliotēku finansiālā darbība
Kārtējie izdevumi (Ls) (neskaitot vispārizglītojošo skolu un profesionālās 
izglītības iestāžu bibliotēkas)

11 065 124
12 831 554

14 495 247

17 217 828

6 709 131
7 878 774

8 959 202
10 281 038

14 288 872

25 937 867

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

2003 2004 2005 2006 2007

Kopā
Pašv.publ.



Finansiālie un materiālie ieguldījumi bibliotēku nozarē

Līdzšinējie ieguldījumi jaunu tehnoloģiju ieviešanā publiskajās 
bibliotēkās - 22,7 milj.Ls

t.sk.:
- Latvijas valsts finansējums – 10 563 331 Ls (21 169 000 USD)
- Bila & Melindas Geitsu Fonda finansējums – 8 099 269 Ls (16 231 000 USD)
- korporācijas "Microsoft" ziedojums - programmatūra 874 bibliotēkām un 

desmit reģionālajiem bibliotekāru mācību centriem vairāk nekā 8,9 miljonu ASV 
dolāru (4,07 milj. Ls) vērtībā
Bila & Melindas Geitsu Fonda finansējums nākošajam sadarbības 
posmam (2009 – 2010)
ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto 
programmu līdzekļi bibliotēku infrastruktūrai, informācijas resursu 
attīstībai
Dotācijas pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas 
nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās

2007.g. – 700,0 tūkst. Ls
2008.g. – 940,9 tūkst. Ls
2009.g. – 890,0 tūkst. Ls



Vietējas nozīmes bibliotēkas iekšējie un ārējie resursi

Bibliotēkas iekšējie resursi (telpas, aprīkojums,
darbinieki, krājums u.c.). Bibliotēkas nodrošina lietotāju piekļuvi 

iekšējiem un ārējiem resursiem

Bibliotēkai pieejamie ārējie resursi

RGB resursi

LNB un citu valsts nozīmes 
bibliotēku resursi

V/A “Kultūras informācijas
sistēmas” resursi

Ārvalstu
bibliotēku

resursi



LIIS > VIIS 
http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/2897.html : Jaunumi 
2008./2009.mācību gadā > “Informējam par jauno Valsts izglītības 
informācijas sistēmu (turpmāk - VIIS), kas nomainīs 1997.gadā ieviesto 
Latvijas izglītības informatizācijas sistēmu (turpmāk - LIIS): Sākot no 
2008.gada oktobra, dati tiks pārnesti uz VIIS, pārbaudīti, laboti un 
nepieciešamības gadījumā ievadīti VIIS no jauna, paralēli veicot lietotāju 
apmācību. VIIS lietotājiem tiks nodrošināts arī konsultatīvais atbalsts.”

Izglītības sistēmas informatizācijas programma „Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas izglītības kvalitātei” Programma 2007. – 2013. 
gadam, apstiprināta ar Ministru kabineta 2006. gada 20.oktobra rīkojumu 
Nr.812 : “Uzlabotā skolas bibliotēkas IT infrastruktūra un bibliotēku 
informācijas sistēmas ieviešana ļaus sekmīgāk izmantot iespiestos un 
elektroniskos informācijas avotus mācību procesā.: 

Programmas darbības rezultāti: Attīstīta bibliotēku informācijas 
sistēma izglītības iestādēs, nodrošinot bibliotēku elektronisko katalogu 
papildināšanu, uzturēšanu un pieejamību. Bibliotēku informācijas 
sistēmas ļauj veidot elektroniskos katalogus un iekļauties valsts 
vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā. Izglītības iestāžu bibliotēku 
fonds papildināts ar mācību video un fonotēku materiāliem, kā arī 
elektroniskām apmācību programmām. Iegādāta pilnteksta datu bāze.

http://izm.izm.gov.lv/aktualitates/jaunumi/2897.html


LIIS > VIIS
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.812 "Par 
programmu "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības 
kvalitātei" 2007.-2013.gadam“: Ministru kabineta rīkojums Nr.790, 
2007.gada 10.decembrī
"2. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju 

programmas īstenošanā.”

Izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
izglītības kvalitātei“ īstenošanas rīcības plāns 2007.–2009.gadam, apstiprināts ar Ministru 
kabineta 2007.gada 12.decembra rīkojumu Nr.792

Rīcības plānā ietverta sadarbība ar Kultūras ministriju, pamatojoties uz faktu, ka 
Kultūras ministrijas pakļautībā esošā Valsts aģentūra „Kultūras informācijas 
sistēmas” kopš 2005.gada sākuma veiksmīgi realizē bibliotēku vienotās informācijas 
projektu, kurš tieši saistīts ar IKT attīstību pašvaldībās un to pakļautībā esošajās 
iestādēs: pasākumi: 

Datori mācību procesa atbalstam (t.sk. bibliotēkām). (Atbildīgā institūcija, kuras 
budžeta ir plānojams finansējums –IUMEPLS; Īstenotājs – ĪUMEPLS, KM, IZM

2007.g. KM valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” realizējusi atklātu 
konkursu „Par tehniskās infrastruktūras attīstības nodrošināšanu projekta „Valsts 
vienotā bibliotēku informatizācijas sistēma” ietvaros, kura rezultātā tiks iegādāta 
datortehnika izglītības iestāžu bibliotēkām – ar standarta programmatūru nodrošināts 
datorkomplekts, kas paredzēts izglītības iestāžu bibliotekāru vajadzībām.
2007.g. KM valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas” iepirkuma procedūras 
“Bibliotēku informācijas sistēmas funkcionālo moduļu un apmācības piegāde Latvijas 
izglītības iestāžu bibliotēkām projekta “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” 
ietvaros” rezultātā noslēdza līgumu ar SIA “TietoEnator Alise” par bibliotēku 
informācijas sistēmas SKOLU ALISE izstrādi un piegādi izglītības iestāžu 
bibliotēkām un bibliotekāru apmācību – šo procesu un sistēmas uzturēšanu 
turpmākos 3 gadus apmaksā valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”



VVBIS - VIIS
Valsts aģentūras “Kultūras informācijas sistēmas” darbības mērķis ir nodrošināt 
bibliotēkās, arhīvos un muzejos uzkrāto informācijas avotu un kultūras vērtību 
pieejamību sabiedrībai, izveidojot integrētu automatizētu informācijas sistēmu. (V/A 
“Kultūras informācijas sistēmas” nolikums – MK 2004.g.29.jūnija noteikumi Nr.559) -
izglītības iestāžu bibliotēku iekļaušanās valsts vienotājā bibliotēku informācijas 
sistēmā norit saskaņā ar VVBIS koncepciju 
Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā institūcija izglītības sistēmas 
informatizācijas programmas "Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītības 
kvalitātei“ īstenošanā – Izglītības un zinātnes ministrijai ir institucionālā atbildība par 
VVBIS iesaistīto izglītības iestāžu bibliotēku darbību un attīstību (saskaņā ar IZM 
nolikumu – IZM koordinē un īsteno izglītības informācijas sistēmas pilnveidi)

VIISVVBIS
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