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LNB misija

Veicināt radošu kultūras un 
zinātnes mantojuma 
izmantošanu, atbalstot izmantošanu, atbalstot 
Latvijas izaugsmi.



LNB vīzija

LNB ir nacionālas nozīmes kultūras, zinātnes un 
izglītības centrs, kas glabā nacionālo un pasaules 
publicēto mantojumu, nodrošina tā pieejamību 
ikvienam un veicina tā radošu izmantošanu. LNB 
sniedz uz lietotājiem orientētus pakalpojumus sniedz uz lietotājiem orientētus pakalpojumus 
klientiem kā analogajā, tā digitālajā vidē. Šīs 
vīzijas īstenošanā LNB sadarbojas ar citām 
Latvijas bibliotēkām un kultūras institūcijām, un 
iesaistās starptautiskajos kultūras procesos.



LNB vērtības

• Atvērtība - ikviens apmeklētājs ir gaidīts viesis 
un LNB ir atvērta sadarbībai ar jebkuru 
sadarbības partneri;

• Kompetence - mūsu darbinieki ir kompetenti • Kompetence - mūsu darbinieki ir kompetenti 
savā darbības sfērā, un spēj palīdzēt kā 
klientiem, tā partneriem;

• Kvalitāte – pakalpojumi tiek sniegti 
visaugstākajā līmenī, un mūsu klienti un partneri 
ir apmierināti ar mūsu darbu.



LNB darbības virzieni

• Nacionālo publikāciju saglabāšana nākamajām 
paaudzēm un daudzveidīgu kolekciju attīstība

• Informācijas par nacionālo publicēto mantojumu un 
LNB krājumu organizēšana to efektīvai izmantošanai

• Informācijas pakalpojumi LNB lietotājiem• Informācijas pakalpojumi LNB lietotājiem

• LNB attīstīšana par sabiedrībai atvērtu zinātnes, 
izglītības un kultūras centru un publicētā 
mantojuma atpazīstamības veicināšana

• Latvijas atmiņas institūciju, īpaši bibliotēku, 
attīstības un sadarbības veicināšana

• Sabiedrības informācijpratības veicināšana 



Krājums

Mērķis:
• Nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku nacionālā 

krājuma vākšanu un ilgtermiņa saglabāšanu kā 
tradicionālā, tā digitālā formā, kā arī mērķtiecīgu tradicionālā, tā digitālā formā, kā arī mērķtiecīgu 
un kvalitatīvu nozaru un speciālo krājumu 
attīstību. 



Krājums

• 1. uzdevums – nodrošināt pēc iespējas 
pilnīgāku nacionālā krājuma vākšanu

• 2. uzdevums – mērķtiecīgi un kvalitatīvi 
attīstīt nozaru un speciālos krājumus

• 3. uzdevums – īstenot krājuma pētīšanas un • 3. uzdevums – īstenot krājuma pētīšanas un 
atklāšanas pasākumus 

• 4. uzdevums – nodrošināt digitālā un fiziskā 
krājuma ilgtermiņa saglabāšanu



Dati

Mērķis:
• Nodrošināt, lai LNB un citu Latvijas bibliotēku 

bibliotēkas fiziskie un digitālie krājumi un 
nacionālais publicētais mantojums ir aprakstīts nacionālais publicētais mantojums ir aprakstīts 
pēc iespējas pilnīgāk un tādā veidā, kas veicina 
patstāvīgu klienta vajadzībām atbilstošāko 
krājuma vienību atrašanu elektroniskā veidā. 



Dati

• 1. uzdevums – palielināt datu apjomu

• 2. uzdevums – uzlabot datu kvalitāti

• 3. uzdevums – ieviest inovācijas datu jomā 



Pakalpojumi

Mērķis:

• Nodrošināt visplašākajai sabiedrībai kvalitatīvus 
un dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus 
informācijas pakalpojumus kā bibliotēkas telpā, informācijas pakalpojumus kā bibliotēkas telpā, 
tā digitālajā vidē. 



Pakalpojumi

• 1. uzdevums – sniegt kvalitatīvus informācijas 
pakalpojumus plašai sabiedrībai

• 2. uzdevums – izstrādāt pakalpojumus, kas 
atbilst LNB mērķauditoriju vajadzībāmatbilst LNB mērķauditoriju vajadzībām

• 3. uzdevums – attīstīt bibliotēkas sniegtos e-
pakalpojumus 



LNB kā zinātnes, izglītības un 

kultūras centrs

Mērķis:

• Kļūt par ikvienai personai pieejamu modernu 
pasaules līmeņa informācijas, izglītības, zinātnes, 
kultūras un komunikācijas centru, nodrošinot:kultūras un komunikācijas centru, nodrošinot:

• pozitīvu jaunās ēkas apmeklējuma pieredzi;

• rīkojot augstvērtīgas bibliotēkas norises;

• nodrošinot platformu sadarbības partneru 
norisēm.



Atmiņas institūciju sadarbība

Mērķis:

• Attīstīties kā bibliotēku un grāmatniecības 
nozares līderiem, sniegt bibliotēku sistēmai 
nepieciešamos atbalsta pakalpojumus un nepieciešamos atbalsta pakalpojumus un 
attīstīties kā starpnozaru kompetences centram 
digitalizācijas jomā.  



LNB kā starpnozaru kompetences 

centrs

• 1. uzdevums – pildīt Latviju bibliotēku sistēmas 
kompetences centra funkcijas

• 2. uzdevums – attīstīties kā starpnozaru 
kompetenču centram kompetenču centram 

• 3. uzdevums – aktīvi sadarboties ar 
starptautiskajiem partneriem

• 4. uzdevums – stiprināt pētniecisko darbību

• 5. uzdevums – stiprināt sadarbību ar 
uzņēmējiem



Informācijpratības veicināšana

Mērķis:

• Atbalstīt sabiedrības rakstpratības, 
informācijpratības un mūžizglītības attīstības informācijpratības un mūžizglītības attīstības 
procesus. 



LNB prioritātes

• Radīt pozitīvu bibliotēkas jaunās ēkas 
apmeklējuma pieredzi.

• Paplašināt un kvalitatīvi uzlabot LNB sniegtos 
pakalpojumus digitālajā vidē.pakalpojumus digitālajā vidē.

• Attīstīt LNB kompetences un nodrošināt to 
pārnesi uz citām Latvijas bibliotēkām un kultūras 
institūcijām.



Atbalsta procesi

• Darbības uzsākšana jaunajā LNB ēkā

• Bibliotēkas pārvaldība

• Personāla politika

• IT un materiāli tehniskais nodrošinājums• IT un materiāli tehniskais nodrošinājums

• Mārketinga un komunikācijas politika



Paldies!

Jautājumi?Jautājumi?

uldis.zarins@lnb.lv


