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RGB atbalsts pašvaldību publisko 

bibliotēku tīkla attīstībai



Latvijas standarts LVS ISO 2789:2016 “Informācija 

un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku 
statistika”

Ārējais apkalpošanas punkts - pakalpojumu punkts ārpus bibliotēkas, 

kurā lietotājiem regulāri pieejami noteikti pakalpojumi. 

o Šādi punkti atrodas ārpus bibliotēkas telpām, piemēram, veco ļaužu 

pansionātos, sabiedriskajos centros, ārstniecības iestādēs u.tml. 

vietās, kurās deponēti bibliotēkas materiāli ierobežotai lietotāju 

grupai.

Filiālbibliotēka – lielākas administratīvas vienības daļa, kas atsevišķās 

telpās nodrošina pakalpojumus īpašai lietotāju grupai (piem., 

bērniem, mācībspēkiem) vai noteiktai vietējās sabiedrības daļai.



RGB kā reģionālā līmeņa metodiskais centrs

• Bibliotēku akreditē ne tikai kā reģiona galveno bibliotēku, bet kā 

attiecīgā reģiona metodisko centru.

• RGB sniedz vietējām pašvaldību bibliotēkām pakalpojumu bloku

• Metodiķa darbs ir ļoti svarīgs, bet metodiķis nevar būt kompetents 

visās jomās, ir jāiesaistās visai bibliotēkai

• RGB ir ļoti svarīga loma, jo RGB pastāvīgi veic vietējas nozīmes 

līmeņa bibliotēku darbības kvalitātes monitoringu

• RGB līmenis ir saistošais posms, kas veido saikni starp nacionālo un 
vietējo līmeni. Ja iztrūkst RGB līmenis, LNB nacionālajā līmenī nevar 
konstruktīvi nepastarpināti sadarboties ar apakšējo līmeni, jo nevar 
aptvert visu sistēmu.



RGB kā reģionālā līmeņa metodiskais centrs

RGB

• veic funkcijas atbilstoši normatīvajiem aktiem

• pārrauga visu reģiona bibliotēku darbību, ņemot vērā KM un LNB 
ieteikumus. 

• Pārzina visu reģiona bibliotēku tīklu, apzina to vajadzības, pamana 
vājās vietas, problēmas un spēj profesionāli  reaģēt, sniedzot 
metodisko palīdzību, tieši tāpat kā tas ir jāredz Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai kā augstākajam līmenim attiecībā uz RGB. 

• RGB ne tikai pārrauga reģiona bibliotēku profesionālo darbu, bet arī 
komunicē ar pašvaldībām, informē tās par  novada bibliotēku darbu 
un konsultē par bibliotēku tīkla darbību



Diskusijas jautājumi

• Veidi, kā RGB iesaistās reģiona pašvaldības lēmumu pieņemšanā 
par pagastu bibliotēku tīklu (ierakstīts līgumā, kārtējo vizitāciju
pārskati un ieteikumi, plānotās tikšanās ar pašvaldību, atskaites..)

• Kāda ir jūsu reģiona bibliotēku struktūra: centralizēta/decentralizēta, 
struktūras +/-; (iespējami) plānotais nākotnē. 

• Bibliotekāru slodžu likmju un bibliotēku darba laika izmaiņas pēdējo 
gadu laikā? Kāds tam ir iemesls? Kāda bija iedzīvotāju reakcija?

• Ja bibliotēkas darba laiks ir samazināts, vai  pilna laika pieejamību 
iespējams nodrošināt, paplašinot bibliotēku pakalpojumus vai 
organizējot pakalpojumu pieejamību kopā ar citiem pašvaldības 
struktūrām, NVO?

• Vai esošais normatīvais regulējums par bibliotēku tīkla darbību ir 
šodienas situācijai atbilstošs? Ja nē – vai būtu apspriežama 
bibliotēku tīkla organizācija, mainot kritērijus? Kādi tie būtu?



Bibliotēkas funkcijas un iniciatīvas
• Literatūras, lasīšanas un latviešu valodas popularizēšana

• Informācijas un mūžizglītības nodrošināšana

• Informācijas apkopošana un pieejamības nodrošināšana (vietēja 

kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, vākšana, sistematizēšana, 

kolekciju veidošana un atrādīšana)

• E-prasmju apguves un pilnveides, kā arī digitālā satura pieejamības 

centrs

• Valsts un pašvaldību e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un 

konsultatīvais atbalsts

• Socializēšanās atbalsta pasākumi 

• Kultūras, radošuma, sabiedrisko iniciatīvu popularizēšana un 

veicināšana 



Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības 

noteikumi

• novada pagastā, kurā iedzīvotāju skaits nepārsniedz 2000, ir vismaz 

viena pašvaldības bibliotēka. 

• pašvaldību bibliotēku darba laiks ir vismaz 35 stundas nedēļā. 

Bibliotēkas ir atvērtas lietotājiem izdevīgā laikā, ņemot vērā lietotāju 

plūsmu;



Kopsavilkums. Darba grupu ieteikumi

• Par normatīvo regulējumu – viedoklis, ieteikumi

• Par mazo pagasta bibliotēku lomas un pieejamības 

saglabāšanu un nostiprināšanu – iespējamie modeļi:

a) pagasta bibliotēka – sabiedriskais centrs

b) otrās/trešās bibliotēkas modeļi

c) ārējo apkalpošanas punktu pakalpojumi

• Ja ir - papildus apspriežamie jautājumi diskusijā ar LPS


