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Pārmaiņas bibliotēku sistēmā

2011.gads – 807 bibliotēka, > 50 ārējās apkalpošanas 

punkti 

2012.gads  – 801 bibliotēka, 63 ārējās apkalpošanas punkti

28 reģionu galvenās bibliotēkas

Līvānu novada Centrālās bibliotēkas izvērtēšanas process 

akreditācijai par reģiona galveno bibliotēku; akreditēta 

2013.gada janvārī



Provizoriskie dati par pašvaldību publisko bibliotēku 

izmantojumu 2010.-2012.gadā:

lasītāji 

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

153 484 149 189 143 302

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2010 2011 2012

291 102 289 912 287 967

pieaugušie lasītāji bērni un jaunieši

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem Latvijas iedzīvotāju skaits 

pašvaldībās uz 2013.gada 1.janvāri ir 2 201 196, t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 

gadu vecumam – 364 064 (16,5%).



Provizoriskie dati par pašvaldību publisko bibliotēku 

izmantojumu 2010.-2012.gadā: 

apmeklējums
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Provizoriskie dati par pašvaldību publisko bibliotēku 

izmantojumu 2010.-2012.gadā: 

izsniegums 
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Pašvaldību publisko bibliotēku 

izmantojums Latvijā
Latvijas bibliotēkās 
kopā 

Pašvaldību 
publiskajās 
bibliotēkās

Iedzīvotāju 
bibliotekārais aptvērums

43% 19,5%

Bērnu un jauniešu 

aptvērums

96,6 % 39,3%
aptvērums

Apmeklējums uz vienu 
iedzīvotāju

9,7 4,47

Apmeklējums uz bērnu/ 

jaunieti

7,7 7,7

Izsniegto vienību skaits 
uz vienu iedzīvotāju

11,2 5,9

Izsniegto vienību skaits 

uz bērnu/jaunieti

21,9 7,8



Pašvaldību publisko bibliotēku 

krājums: finansējums un jaunieguvumi 

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 244 995 Ls 
1 319 306 Ls 

1 457 056 Ls 

Finansējums krājuma attīstībai (Ls) jaunieguvumu skaits

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2010 2011 2012

1 244 995 Ls 

588 958 606 488 583 188



Valsts atbalsts krājuma attīstībai 

2012.gadā – lielāks nekā pirms krīzes
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Bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšana

programma “Bērnu un jauniešu žūrija”
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Pašvaldību publisko bibliotēku krājums

� Izdevumi krājuma attīstībai uz vienu iedz. 0,66Ls
� Jaunieguvumu skaits uz 1000 iedz. 264,9 

vien.
(IFLA rekomendē “Publisko bibliot ēku pakalpojumu (IFLA rekomendē “Publisko bibliot ēku pakalpojumu 
vadlīnij ās” (2010)  - 250 vien., turīgākajās valstīs  -
sasniedz 400 vien.)



Izdevumi IT pakalpojumiem 

pašvaldību publiskajās bibliotēkās
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IT infrastruktūras uzlabojumi
� Atsevišķi datorkomplekti saņemti no KISC, iegādāti par 

projektu līdzekļiem vai pašvaldības finansējumu

� Lielākie papildinājumi

Gulbenes novada bibliotēkām  –31 darba stacija 
darbiniekiem par pašvaldības līdzekļiem (17 624 Ls); 6 
portatīvie datori, 2 planšetdatori un 6 e-lasīšanas ierīcespar portatīvie datori, 2 planšetdatori un 6 e-lasīšanas ierīcespar 
projekta “Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada 
iedzīvotāju apmācību nodrošināšanā un iniciatīvas 
veicināšanā” l īdzekļiem

Jūrmalas CB – 15 datori ar programmatūru par 
pašvaldības  līdz.(10 199 Ls)

Ventspils novada bibliotēkas – 15 datori par pašvaldības 
līdzekļiem, kā arī vēl 3 datori no KISC



E-resursi (t.sk. e-grāmatas) bibliotēkās

� E-resursu krājuma attīstība un izmantošanas veicināšana nav 
iekļauta bibliotēku stratēģiskajos dokumentos

� Sporādisks e-resursu krājuma dinamikas atspoguļojums  
pārskatos

� Tikai dažas bibliotēkas iepirkušas e-grāmatas un e-grāmatu 
lasīšanas ierīces, viena e-grāmatu izdevusilasīšanas ierīces, viena e-grāmatu izdevusi

� Gausa un mazizplatīta e-resursu tematisko kolekciju veidošana 
(galvenokārt - fotomateriālu kopu digitalizācija un 
piedāvāšana tiešsaistē; taču ievērojami sasniegumi Ventspils 
Bibliotēkai, Bauskas reģionam un Balvu CB) 



Bibliotēku infrastruktūras uzlabojumi

� Reālas aprises  - vairāku reģionu galveno 
bibliotēku plāniem par jaunu ēku (Jūrmalas CB, 
Bauskas CB, Limbažu CB, Cēsu CB)

� Daudzviet – papildus telpu remonts un  
labiekārtošana bibliotēku klientu vajadzībām, kas labiekārtošana bibliotēku klientu vajadzībām, kas 
nav saistītas ar krājuma izmantošanu 

bērnu stūrīši, rotaļu istabas (Cīravas bibliotēka, Pāvilostas 
bibliotēka)

trenažieru zāle Virgas pagasta Purmsātu bibliotēkā

otra telpa plašiem pasākumiem (Zlēku bibliotēka, Misas 
bibliotēka)



Atmiņas institūciju funkcionālo robežu 

saplūšana
� privātpersonu un institūciju arhīvu pārņemšana un informācijas sniegšana  

(Lauderu pagasta bibliotēka  - Lauderu Svētā Nikolaja pareizticīgo 
baznīcas arhīvs)

� Novadpētniecības istabu veidošana (Irlavas pagasta I bibliotēka,Viesatu 
pagasta bibliotēka, Annas pagasta bibliotēka, Malienas bibliotēka)

� Novadpētniecības muzeju pārņemšana un tālākveidošana (Abavas � Novadpētniecības muzeju pārņemšana un tālākveidošana (Abavas 
bibliotēka)

� Bibliotēku novadpētniecības materiāli - nozīmīgi jaunveidoto 
muzeju/novapētniecības istabu eksponāti (Lestenes pagasta bibliotēka, 
Jaunsātu pagasta bibliotēka)

� Bibliotekāri – vietējās vēstures gidi (Apes, Gaujienas, Pededzes, Ilzenes 
bibliotēkas) 

� Muzeju naktis – arī pagastu bibliotēkās (Irlavā, Bejā, Zemītē, Jaunpilī 
(notiek jau 2.gadu, 250 apmeklētāju)



Bibliotēkas kā nacionālās identitātes 

stiprinātājas
� Pretrun īgu, mazpētītu, taču aizraujošu vēstures jautājumu aktualizācija 

(Ugāles bibliotēkas ekspozīcija “Nacionālā pretošanās kustība Kurzemē II 
Pasaules kara noslēgumā”)

� Patriotismu veicinošu pasākumu organizēšana (zīmējumu konkursu, 
izstāžu, viktorīnu organizēšana par Latviju, dzejas lasījumi, mutvārdu 
vēstures ieraksti par saviļņojošiem pagātnes notikumiem)

� Vietējo latviešu valodas dialektu un izlokšņu saglabāšana, � Vietējo latviešu valodas dialektu un izlokšņu saglabāšana, 
popularizēšana (ierakstu veidošana, rakstu pieminekļu apzināšana, 
apkopošana, divās bibliotēkās (Balvu CB, Rēzeknes CB) – sadaļas 
latgaliešu valodā vai dialektā)

� Folkloras mantojuma vākšana (Balvu reģiona bibliotēkas, Gaujienas 
bibliotēka) 

� Informacionāla un praktiska palīdzība ģenealoģiskos, lokālās vēstures 
pētījumos

� Upītes bibliotēka - kultūrvēsturisks centrs Latvijas valsts pašā ZA 
pierobežā, tās ietvaros Antona Slišāna, jeb Latgaliskā istaba, kur sakārtotas 
latgaliešu grāmatas, novadpētniecības, etnogrāfijas materiāli



Bibliotēkas – paaudžu un sociālo grupu 

vienotājas, pilsonisko aktivitāšu veicinātājas 

� Jaunieši – priekšā lasītāji bērniem, senioriem 
(Ventspils bibliotēka); datorapmācību treneri 
(Ķekavas pagasta bibliotēka, akcija “Juniori 
palīdz senioriem”); pasākumu bērniem palīdz senioriem”); pasākumu bērniem 
organizatori (Sēmes bibliotēkā - Jauniešu centrs 
biedrība “Paradīze”)

� Seniori – priekšā lasītāji, stāstnieki bērniem 
(Valkas novada CB)

� Iedzīvotāju forumi bibliotēkās (Kandavā, Zemītē)



Starptautiskā sadarbība 
� Starptautisku konferenču organizēšana

(Rīgas CB – IFLA satelītkonference “Informācija pilsoniskajai izglītībai”)

� Savas pieredzes, sasniegumu reprezentācija starptautiskajai sabiedrībai 
(otrais starptautiskais bibliotekāru velobrauciens-nekonference “Cycling 
for libraries”, jauno bibliotekāru akadēmija “Globālie bibliotekāri” 
Ventspilī, RCB izstāde “Viena diena bibliotēkas dzīvē” IFLA
ģenerālkonferences ietvaros)

� Ārzemju bibliotekāru delegāciju uzņemšana (Ļeņingradas apgabala 
universālās zinātniskās bibliotēkas darbinieku viesošanās Limbažu GB, 
Valmieras Integrētajā bibliotēkā, Rīgas CB)

� Pārrobežu sadarbības projekti (kopā ar Lietuvas institūcijām –
“Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla 
izveidošana” Bauskas reģionā, Latgales Centrālā bibliotēka “Lasīšana-IT-
Radīšana” 

� Zviedru jaunietes Alūksnes pilsētas bibliotēkā



Konkursi ne tikai lasītājiem, bet arī 

…bibliotekāriem
Informācijpratības konkursi pagastu 
bibliotekāriem (Informācijpratības – Preiļu 
reģionā, Kuldīgas reģionā; radošuma –
Valmieras reģionā)Valmieras reģionā)

Kuldīgas Galvenā bibliotēka: “Jo labāka 
izglītība, jo labāki rezultāti. Sadursme ar 
bibliotekāru filozofiju, ka datubāzes nav 
vajadzīgas…Ieguvums – bibliotekāri 
izstrādāja lietotāju apmācību programmu.”



Semināri bibliotekāriem, pieredzes 

apmaiņa

� Līdztekus tradicionālajiem semināriem, 
diskusijas (Limbažos arī par bērnu 
datoratkarību), profesionālie braucieni uz citu datoratkarību), profesionālie braucieni uz citu 
reģionu bibliotēkām (2012.gadā 
visiecienītākais “objekts” – Līvānu novada 
Centrālā bibliotēka), kaimiņvalstu bibliotēkām 
un ievērojamām apskates vietām



Nozīmīgi dāvinājumi

� Rakstnieka Andra Kolberga privātās 19.gadsimta 
beigu-20.gadsimta 30.gadu peridisko izdevumu 
kolekcijas (197 eks.) dāvinājums Ventspils 
bibliotēkai

� Vairāki desmiti grāmatu un literārā žurnāla � Vairāki desmiti grāmatu un literārā žurnāla 
“Domas” eksemplāri no Ugāles pirmās 
bibliotēkas krājuma

� Valkas pagasta vēstures materiāli (apkārtraksti, 
lopkopības pārraudzības biedrības materiāli, senas 
fotogrāfijas ) – Sēļu bibliotēkā

�



Bērni un jaunieši bibliotēkās

Fakts: drukātie mediji jauno paaudzi interesē aizvien mazāk
16 (no 22) Alūksnes reģiona bibliotēkās bērnu un jauniešu 

apmeklējums ievērojami pārsniedz izsniegumu
Risinājumi

� Atraktīvas vides piedāvājums (bērnu stūrīši, rotaļu 
istabas, jauniešu zonas)istabas, jauniešu zonas)

� Galda spēļu kolekcija (Pūres bibliotēkā – vairāk 
nekā 40), galda spēļu turnīri (T

� Bērnu un jauniešu iesaiste bibliotekārajos 
procesos (kopīga pasākumu organizēšana, 
priekšā lasīšana)

� Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 



Bibliotēku iesaiste “Bērnu un jauniešu 

žūrijā”
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“Bērnu un jauniešu žūrijas” ekspertu 

skaita dinamika
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Bērni un jaunieši bibliotēkās
� Bagātīgas, interesantas balvas aizrautīgiem 

lasītājiem (Sēmes pagasta bibliotēka) 
� Pasākumi ar tējas dzeršanu
� Pārdomāta pieeja hiperaktīvajiem bērniem
� Spēļu laukumi vai šūpoles pie bibliotēkas 

(Jaunklidža bibliotēka)
� E-lasīšanas ierīču piedāvājums (Latgales CB)

Nepieciešams mācību kurss par saskarsmi 
ar bērniem un pusaudžiem



Konsultatīva un praktiska palīdzība 

uzņēmējiem

� Retumis atspoguļota bibliotēku darba pārskatos

� Parasti vienvirziena sadarbība (uzņēmēji kā 
bibliotēku pasākumu  sponsori)

Tomēr: 

� Dažviet – literatūra uzņēmējdarbības atbalstam 
(Bauska)

� bibliotēku organizēti tiešsaistes semināri 
uzņēmējiem 



Idejas sadarbībai ar uzņēmējiem

� Skat. Latvijas-Lietuvas sadarbības projektu “Uzņēmējdarb ības atbalsta 
bibliot ēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana” (iesaistītas: 
Bauskas, Rundāles novadu un Biržu, Pasvales, Pakrojas rajonu 
pašvaldības), kur bibliotēkas ir uzņēmējdarbības atbalsta un resursu centri 
(īstenošanas periods 02.05.2012- 01.11.2013)

Dažas idejas:

� Uzņēmēju nedēļas ar tematiskiem pasākumiem bibliotēkās� Uzņēmēju nedēļas ar tematiskiem pasākumiem bibliotēkās

� Aprīkojums, plaša grāmatu  (t.sk. e-grāmatu) u.c. materiālu  kolekcija

� Inovatīvu, jaunu produktu/pakalpojumu izstādes

� Semināri par informācijas meklēšanu, nodarbības, praktisku padomu 
sniegšana 

Projekta ietvaros: 1 bibliotēkas renovācija (tajā tiek pieņemts darbā otrs 
bibliotekārs, palielināts darbinieku atalgojums), 1 bibliotēkas remonts un 
infrastruktūras uzlabojumi, līdzekļi 1 bibliotēkas metu 



Atziņu kaleidoskops

� Lasītāji vienā apmeklējuma reizē paņem 1,4 grāmatas. 
Veidojas klientu grupa, kas izmanto tikai datorus, internetu 
(Alūksnes reģiona bibliotēkas)

� Latvijā maz raksta un izdod oriģinālliteratūru pusaudžiem, 
jāpiebilst – tieši zēniem (Cēsu CB)

Nepieciešams lielāks grāmatu krājums svešvalodās, sevišķi � Nepieciešams lielāks grāmatu krājums svešvalodās, sevišķi 
angļu valodā (RCB, Alūksnes reģiona bibliotēkas) 

� Darbinieku vērtēšana? –Ļoti labi, sevišķi tādēļ, ka svarīgs 
vērtēšanas aspekts ir  publicitāte (Jēkabpils reģ.), vērtīga 
darbiniekiem pašiem, atvieglo darbinieku rotāciju 
(Valmieras reģ.)



Diskutējamie temati

� Apmeklējumu statistika (vai fiziskais un virtuālais 
apmeklējums uzskaitāms kopā, vai atsevišķi, vai 
vērtējami kā vienlīdzīgi)

� Izsniegums kā viens no būtiskajiem bibliotēku 
darba kvalitātes indikatoriemdarba kvalitātes indikatoriem

� Kvalifik ācijas prasības bibliotēku darbiniekiem 
un vadītājiem

� Publisko bibliotēku pakalpojumu grozs

� E-grāmatu komplektēšana un izmantošana 
bibliotēkā (dažos reģionos jau gatavojas 
eksperimentēt)



Bibliotēku  analīze Skandināvijas 

valstīs 

Angļu valodā pieejams paraugs

http://tilastot.kirjastot.fi/en-http://tilastot.kirjastot.fi/en-
gb/basicstatistics.aspx?AreaKey=Y2012T101

N1



Kamēr citas bibliotēkas vēl tikai plāno 

ieviešanu, mēs jau esam paspējuši kļūdīties. 

Eksperimentēsim un nebīsimies no kļūdām! 

Kāda kaimiņvalsts publiskās bibliotēkas direktora 

atziņa 



Paldies par uzmanību!

Latvijas Nacionālā bibliotēka

www.lnb.lv


