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Stratēģija

→ Instruments, lai sasniegtu mērķi

→ Palīdz uzskatāmi samērot iespējas/ieceres un 

problēmas/resursus

→ Palīdz pārraudzīt (monitorēt) sasniegto→ Palīdz pārraudzīt (monitorēt) sasniegto

→ Iemesls komunikācijai starp ieinteresētajām 

pusēm un jaunu ideju ģenerēšanai

→ Informatīvs dokuments, kas izmantojams 

statistikai, pētniecībai, sadarbībai...



LNB 2013-2015 stratēģijas struktūra

1. Ievads

1.1 Darbības mandāts

1.2 Misija, vīzija un vērtības

1.3 Stratēģiskās prioritātes 2013.-2015. gadam

2.  Darbības virzieni

3. Institūcijas darbības spēju izvērtējums

3.1 Administratīva rakstura veicinošie un kavējošie faktori

3.2 Institūcijas darbības stiprās un vājās puses (SVID)

3.3 Plānotās izmaiņas institūcijas administratīvajā darbā
(t.sk. pārvaldība, personāla politika, IT, mārketings)



Darbības virzieni

Virziens I

Esošā situācija

Mērķis

Svarīgākie uzdevumiSvarīgākie uzdevumi
1) ..

2) ..

Īstenošanas resursi

Virziens II

...



Piemērs: LNB darbības virzieni

1. LNB kā sabiedrībai atvērta zinātnes, izglītības un 

kultūras centra darbība

2. LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstīšana

3. Nacionālās bibliogrāfisko datu sistēmas attīstīšana3. Nacionālās bibliogrāfisko datu sistēmas attīstīšana

4. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai (t.sk. piekļuves 

nodrošināšana tradicionāliem un digitāliem krājumiem)

5. LNB kā starpnozaru kompetences centra darbība

6. LNB kā mūžizglītības, rakstpratības un 

informācijpratības centra darbība



Piemērs: Darbības virziens - Nacionālās 

bibliogrāfisko datu sistēmas attīstīšana

Mērķis

Nodrošināt, lai LNB un citu Latvijas bibliotēku bibliotēkas 

fiziskie un digitālie krājumi un nacionālais publicētais 

mantojums ir aprakstīts pēc iespējas pilnīgāk un tādā veidā, 

kas veicina patstāvīgu klienta vajadzībām atbilstošāko krājuma kas veicina patstāvīgu klienta vajadzībām atbilstošāko krājuma 

vienību atrašanu elektroniskā veidā.

Uzdevumi

1) Palielināt datu apjomu

2) Attīstīt datu kvalitāti

3) Ieviest inovācijas datu jomā



Piemērs: Darbības virziens – Pakalpojumu sniegšana 

sabiedrībai

Mērķis

Nodrošināt visplašākajai sabiedrībai kvalitatīvus un 

dažādu mērķa grupu vajadzībām atbilstošus 

informācijas pakalpojumus kā bibliotēkas telpā, tā 

digitālajā vidē.digitālajā vidē.

Uzdevumi

1) Nodrošināt pakalpojumu kvalitāti

2) Izstrādāt pakalpojumus, kas atbilst mērķauditoriju 

vajadzībām

3) Attīstīt e-pakalpojumus



Stratēģijas un gada plāna sasaiste

1. darbības virziens

Mērķis

... ... ...

1.1 uzdevums1.1 uzdevums

... ... ... 

Pasākums / 

aktivitātes

Atbildīgā nodaļa vai

darbinieki

Rezultatīvais

rādītājs

Izpildes termiņš


