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Par programmu

• Sabiedrības integrācijas politikas īstenošanai 2012.gada budžeta 
grozījumos piešķirti Ls 100 000 publisko bibliotēku kapacitātes 
stiprināšanai grāmatu un citu izdevumu iegādē indentitātes un 
sabiedrības saliedētības veicināšanai

• Programma tiek realizēta izveidota, lai īstenotu Nacionālās identitātes, 

pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012. 
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pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012. 

– 2018.gadam noteiktos mērķus



• Programmas mērķis — atbalstot publisko bibliotēku kapacitāti 
sabiedrības nodrošināšanā ar daudzveidīgiem informācijas 
resursiem, stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūra, 
māksla, mūzika, teātris, arhitektūra, novadpētniecība, oriģināli 
zinātniski pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs) kā 
sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību 
kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī, veidojot 
izpratni par Latvijas kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un izpratni par Latvijas kultūrtelpu kā kulturāli daudzveidīgu un 
iekļaujošu. 

• Programmu finansē Kultūras ministrija un administrē Latvijas 
Nacionālā bibliotēka (uzsāka š.g. oktobrī)



Konkurss izdevējiemKonkurss izdevējiem

• LNB izstrādā konkursa nolikumu, organizē un izsludina konkursu 
izdevējiem

• Konkursā var piedalīties izdevniecības, grāmatu apgādi un  individuālie 
izdevēji

• Konkursam tiek pieņemtas grāmatas un citi izdevumi, kuri izdoti pēdējo 
trīs gadu laikā

• Mērķauditorija ir Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas vecāki par 18 
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• Mērķauditorija ir Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas vecāki par 18 
gadiem.



Iepirkšanai piedāvāto grāmatu un citu izdevumu 
vērtēšanas kritēriji

• Grāmatas un citi izdevumi par Latvijas un Eiropas kopējo vēsturi un 
kultūrvēsturi, vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūra, pētnieciskie 
darbi, latviešu un citu Eiropas Savienības nāciju valodu mācību 
līdzekļi, kā arī daiļliteratūra, kas atbilst projektu konkursa mērķiem

• Grāmatas un citi izdevumi latviešu, līvu, latgaliešu, Latvijas 
mazākumtautību un Eiropas Savienības valodās
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mazākumtautību un Eiropas Savienības valodās

• Klausāmgrāmatas, kā arī citi izdevumi, kuru izmantošana ir pieejama 
cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām 



Š.g. 24.oktobrī noslēdzās izdevēju konkurss:
• Iepirkumam iesniegti 428 izdevumi
• Konkursā piedalās 39 izdevniecības, grāmatu apgādi un  

individuālie izdevēji
Iesniegti: 
• kultūrvēsturiski izdevumi
• vēsture, politika
• tulkotā literatūra
• valodu mācību līdzekļi• valodu mācību līdzekļi
• vārdnīcas
• enciklopēdijas
• uzziņu literatūra
• oriģinālliteratūra
• pētnieciskie darbi
• Latvijā izdotās grāmatas krievu valodā



Programmas ekspertu komisijaProgrammas ekspertu komisija

• Izdevēju pieteikumus vērtē komisija, kuru veido eksperti no 
LR KM, LNB, Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas 
Grāmatizdevēju asociācijas

• 2.novembrī notika ekspertu komisijas sēde, kas izskatīja 
izdevēju iesniegtos izdevumus un lema par iepērkamajiem 
izdevumiem un to skaitu
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izdevumiem un to skaitu







• Atbalstīti:

– 149 izdevumi

– 32 izdevniecības, grāmatu apgādi un 
individuālie izdevēji

– 14 136 eksemplāri 

– Grāmatu komplekti 

• 30 (reģionu galvenās bibliotēkas) – 72 izdevumi• 30 (reģionu galvenās bibliotēkas) – 72 izdevumi

• 120 (novadu bibliotēkas) – 73 izdevumi

• 804 (publiskās bibliotēkas) – 4 izdevumi 



• Novembrī LNB iepērk izdevumus 

• No 10.decembra reģionu galvenās bibliotēkas 
varēs saņemt izdevumus Tērbatas ielā 75,Rīga

• LNB pavadzīme - RGB

• RGB - ar aktu nodot bezatlīdzībā attiecīgām • RGB - ar aktu nodot bezatlīdzībā attiecīgām 
bibliotēkām, kuras tās uzņem savā bilancē. 

• Ministru kabineta noteikumos Nr.1486 „Kārtība, 
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti“



Bibliotēku loma
Pasākumu cikli bibliotēkā
• organizēt izstādes, lekcijas un konferences
• organizēt dažādām mērķa grupām seminārus, diskusijas un mācības
• organizēt tikšanās ar autoriem, grāmatu vai filmu varoņiem
• demonstrēt filmas ar tām sekojošām diskusijām
• piedalīties atmiņu politikas izstrādē un īstenošanā, piem., skolēnu iesaistīšana 

iedzīvotāju atmiņu pierakstīšanā, ekspedīciju organizēšana uz svarīgākajām 
novada vēsturiskajām vietām,

• popularizējot “Kultūras kanonu” un parādot tā nozīmību un lomu identitātes 
veidošanā

Sadarbība ar skolu bibliotēkām,NVO un citām iestādēm
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Sadarbība ar skolu bibliotēkām,NVO un citām iestādēm
• sadarboties ar dažādu jomu NVO, valsts un pašvaldību institūcijām (skolas, 

dienas centri, aprūpes institūcijas),
• sadarboties ar muzejiem un arhīviem

• Informēt arī tuvākās skolu bibliotēkas un pieprasītākos izdevumus īslaicīgi 
izsniegt starpbibliotēku abonementa kārtā

Uzlīme

















Cerot uz sapratni un atsaucību! Cerot uz sapratni un atsaucību! 

Evija VjatereEvija Vjatere
Evija.Vjatere@lnb.lvEvija.Vjatere@lnb.lv
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