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Nacion ālās identit ātes, pilsonisk ās sabiedr ības 
un integr ācijas politikas pamatnost ādnes 2012. 

– 2018.gadam

• Ministru kabinetā apstiprinātas 2011.gada 20.oktobrī 
(rīkojums Nr. 542; prot. Nr.58 21.§)

• Pirms apstiprināšanas tika plaši apspriestas -• Pirms apstiprināšanas tika plaši apspriestas -
reģionālie forumi, NVO pārstāvji, eksperti, 
konsultatīvās padomes, sabiedriskās apspriešanas

• Saņemti 350 priekšlikumi 



Politikas virsm ērķis

stipra, saliedēta Latvijas tauta: nacionāla un 
demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās 
vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un 

Ikviens latvietis un Latvijas pilsonis (arī tie, kas nedzīvo Latvijā), 
ikviens Latvijas iedzīvotājs ir vajadzīgs Latvijai

vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un 
nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko 
vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un 
bagātināšanos Latvijas nacionālas 
demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai 



Trīs r īcības virzieni

• Pilsoniskā sabiedrība un integrācija

• Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa

• Saliedēta sociālā atmiņa



Bibliot ēku loma un l īdzdal ība integr ācijas 
politikas īstenošan ā I

• Izstādes, lekcijas un ekskursijas

• Dažādām mērķa grupām organizēti semināri, 
diskusijas un mācības

• Filmu rādīšana ar tai sekojošu diskusiju• Filmu rādīšana ar tai sekojošu diskusiju

• Runātāju klubi

• Brīvprātīgo darbs bibliotēkās

• “latviskās kultūrtelpas vēstnieki” no bibliotēku 
darbinieku vidus



Bibliot ēku loma un l īdzdal ība integr ācijas 
politikas īstenošan ā II

• Attīstīt un nostiprināt bibliotēku vidi kā kopienu 
centrus

• Līdzdalība atmiņu politikas izstrādē
• Bērnu un jauniešu žūrija
• Bērniem un pusaudžiem domātu pasākumu • Bērniem un pusaudžiem domātu pasākumu 

organizēšana, piemēram, skolēnu iesaistīšana 
iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīciju 
organizēšana uz svarīgākajām novada 
vēsturiskajām vietām



Nobeigums
• Bibliotēkām ir nozīmīga loma visu trīs rīcības

virzienu īstenošanā – pilsoniskās izglītības
veicināšanā, latviešu valodas, latviskās
kultūrtelpas un sociālās atmiņas jomā

• Bibliotēkas kā vietējās un nacionālās identitātes• Bibliotēkas kā vietējās un nacionālās identitātes
stiprinātāji

• Nepieciešams izmantot un attīstīt labi organizēto
bibliotēku tīklu



Paldies par uzmanību!


