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Lietotie saīsinājumi
Saīsinājums
AsiaRes

Apraksts
Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēka

BAC
DOM
ERAF

Bibliotēku attīstības centrs
Digital Object Management System (Digitālo objektu pārvaldības sistēma)
Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ES
Europeana
IFLA

KAC
KM
MARC
NLC
NE
LBC
LNB

Eiropas Savienība
Eiropas digitālā bibliotēka
The International Federation of Library Associations and Institutions
(Starptautiskā bibliotēku asociācijas un institūcijas federācija)
International Standard Book Number (starptautiskais grāmatu standartnumurs)
International Standard Music Number (starptautiskais nošizdevumu
standartnumurs)
International Standard Serial Number (starptautiskais seriālizdevumu
standartnumurs)
Kompetenču attīstības centrs
Latvijas Republikas Kultūras ministrija
Machine - Readable Cataloguing (kataloga ierakstu veidošanas standarts)
Nozaru literatūras centrs
Nacionālā enciklopēdija
Letonikas un Baltijas centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNDB

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

LU
RDA
SKD
UDK
UIC
VARAM
VKKF

Latvijas Universitāte
Resource Description and Access (aprakstošo metadatu standarts)
Speciālo krājumu departaments
Universal Decimal Classification (bibliogrāfiskā klasifikācijas sistēma)
Uzziņu informācijas centrs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts Kultūrkapitāla fonds

ISBN
ISMN
ISSN

1. Pamatinformācija
1.1.

Iestādes juridiskais statuss un darbības mandāts

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir tiešās pārvaldības organizācija, kas atrodas
Kultūras ministrijas (KM) pārraudzībā un darbojas saskaņā ar likumu “Par Latvijas
Nacionālo bibliotēku”, 2006. gada 30. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.436
“Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
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Likums “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” nosaka, ka LNB ir Latvijas Republikas
vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas kalpo visas nācijas intelektuālajai
attīstībai; visu Latvijas Republikas iespieddarbu glabātāja, nacionālo bibliogrāfisko resursu
veidotāja un valsts bibliotēku sistēmas attīstības centrs, Latvijas Republikas nacionālās
bagātības sastāvdaļa; LNB krājumi un datubāzes ir vispārpieejami valsts īpašumi. LNB
pārstāv Latviju ar bibliotēku darbu saistītajās starptautiskajās organizācijās, piedalās nozares
starptautisko programmu izstrādē un īstenošanā, starpvaldību un tiešajos līgumos noteiktajā
kārtībā sadarbojas ar ārvalstu bibliotēkām.
Saskaņā ar “Bibliotēku likumu” bibliotēkām, tai skaitā LNB, ir šādas funkcijas:




Veikt pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, audiovizuālo izdevumu,
rokrakstu un citu dokumentu – uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu,
bibliografēšanu un saglabāšanu;
Nodrošināt bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un
izmantošanu un sniegt bibliotēkas pakalpojumus.

Saskaņā ar likumu „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” LNB ir šādas pamatfunkcijas:






Veidot nacionālo publikāciju krājumu, nodrošināt tā izmantošanu un
pastāvīgu saglabāšanu nākamajām paaudzēm;
Veidot Latvijas attīstībai nozīmīgu ārvalstu publikāciju krājumu un
nodrošināt tā izmantošanu;
Atbildēt par nacionālās bibliogrāfijas attīstību un organizēt un veidot Latvijas
bibliotēku kopkatalogu sistēmu;
Veicināt valsts bibliotēku attīstību, to efektīvu un lietderīgu darbību, sekmēt
nozares teorētisko un lietišķo attīstību;
Veikt zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un
grāmatzinātnē.

Saskaņā ar “Obligāto eksemplāru likumu” LNB ir tiesības un pienākums saņemt un
saglabāt visus Latvijas iespieddarbus, nekonvencionālo literatūru, elektroniskos izdevumus
un tiešsaistes publikācijas.

1.2.

Galvenie darbības virzieni, mērķi un uzdevumi

Lai īstenotu funkcijas, kas LNB deleģētas normatīvajos aktos, un realizētu LNB
misiju un vīziju, LNB īsteno darbību sešos galvenajos darbības virzienos, kas definēti LNB
darbības stratēģijā 2014.-2018.gadam:
1. LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības centrs.
Mērķis: kļūt par ikvienam pieejamu modernu pasaules līmeņa informācijas,
izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas centru, nodrošinot pozitīvu jaunās
ēkas apmeklējuma pieredzi.
Uzdevumi:
1.1. Nodrošināt pozitīvu jaunās ēkas apmeklējuma pieredzi;
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1.2. Rīkot augstvērtīgas bibliotēkas norises;
1.3. Nodrošināt platformu sadarbības partneru norisēm.
2. LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstība.
Mērķis: nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku nacionālā krājuma vākšanu un ilgtermiņa
saglabāšanu kā tradicionālā, tā digitālā formā, kā arī mērķtiecīgu un kvalitatīvu
nozaru un speciālo krājumu attīstību.
Uzdevumi:
2.1. Nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku nacionālā krājuma vākšanu;
2.2. Mērķtiecīgi un kvalitatīvi attīstīt nozaru un speciālos krājumus;
2.3. Veikt krājuma digitalizāciju un būtiski palielināt LNDB pieejamo
resursu apjomu;
2.4. Nodrošināt digitālā un fiziskā krājuma ilgtermiņa saglabāšanu.
3. Nacionālā bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēma.
Mērķis: attīstīt un organizēt digitālajā vidē nacionālo publicēto mantojumu
aprakstošos datus, autoritatīvos datus un kontrolētās vārdnīcas, iespējami kvalitatīvi
nodrošinot lasītāju meklēšanas un resursu identifikācijas vajadzības.
Uzdevumi:
3.1. Nodrošināt aprakstošo metadatu kvalitāti un plašu aptvērumu, bagātināt
bibliotēkas datus no ārējiem datu avotiem un radīt jaunus datu
pakalpojumus;
3.2. Attīstīt kontrolētās vārdnīcas un pilnveidot bibliotēku zināšanu
organizācijas sistēmu;
3.3. Nodrošināt LNB datu atbilstību mūsdienu prasībām un attīstības
tendencēm.
4. LNB informācijas pakalpojumi sabiedrībai.
Mērķis: nodrošināt kvalitatīvus un dažādu mērķgrupu vajadzībām atbilstošus
informācijas pakalpojumus kā bibliotēkas telpās, tā digitālajā vidē.
Uzdevumi:
4.1. Nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti, uzsākot darbu jaunajā ēkā;
4.2. Attīstīt pakalpojumus atbilstoši mērķgrupu vajadzībām;
4.3. Attīstīt bibliotēkas sniegtos e-pakalpojumus.
5. LNB kā nacionāls un starptautisks starpnozaru kompetences centrs.
Mērķis: attīstīties kā bibliotēku un grāmatniecības nozares līderiem, sniegt bibliotēku
sistēmai nepieciešamos atbalsta pakalpojumus un attīstīties kā starpnozaru
kompetences centram digitalizācijas jomā.
Uzdevumi:
5.1. Būt Latvijas bibliotēku sistēmas līderim;
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5.2. Attīstīt LNB kā atmiņas institūciju sadarbības platformu un starpnozaru
kompetenču centru Latvijas un starptautiskajā mērogā;
5.3. Attīstīt LNB kā letonikas, nacionālās identitātes, informācijas un
kognitīvo zinātņu pētniecības centru, kā arī kā bāzi nacionālās kultūras
pētniecībai un digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūras izveides
līderi;
5.4. Veicināt grāmatniecības attīstību un stiprināt sadarbību ar izdevējiem.
6. LNB kā mūžizglītības, rakstpratības un informācijpratības centrs.
Mērķis: atbalstīt sabiedrības rakstpratības, informācijpratības un mūžizglītības
attīstības procesus.
Uzdevumi:
6.1. Atbalstīt rakstpratības uzlabošanu;
6.2. Atbalstīt informācijpratības uzlabošanu;
6.3. Atbalstīt mūžizglītību.

Galvenie uzdevumi 2018. gadā

1.3.
-

Ieplānoto valsts simtgades pasākumu realizācijas nodrošināšana,
pozicionējot LNB kā valsts simtgades norišu centrālo vietu, t.sk. veiksmīgi
iekļauties oficiālo ārvalstu delegāciju obligātajā apskates programmā,
nodrošinot protokolam atbilstošas ekskursijas un dāvinājuma pasniegšanas
ceremonijas Tautas grāmatu plauktam.

-

Izstrādāt LNB stratēģiju 2019.-2023. gadam, kas atbalsta LNB misiju, vīziju
un nosaka vidējā termiņa prioritātes, nosprauž darbības mērķus un iezīmē
skaidru scenāriju to sasniegšanai, un panākt darbinieku atbalstu tai.

-

Izdot Nacionālās enciklopēdijas (NE) Latvijas sējumu, publicēt NE digitālo
versiju un īstenot veiksmīgu komunikāciju sabiedrībā.

-

Īstenot ERAF līdzfinansēto projektu “Kultūras mantojuma satura
digitalizācija (1.kārta)” labā kvalitātē, sasniedzot plānotos rezultatīvos
rādītājus, iekļaujoties plānotajā laika grafikā un budžetā un veicinot
konstruktīvu un mērķorientētu sadarbību ar partneriem un piegādātājiem.

-

Veikt bibliotēkas pakalpojumu un digitālo iespēju (LNDB) attīstīšanu un
mārketingu, panākot augstāku sabiedrības izpratnes un informētības līmeni
par digitālā kultūras mantojuma radošu izmantošanu.

-

Turpināt darbu pie LNB izglītojošās darbības attīstības, tostarp izstrādāt
padziļinātas LNB resursu apguves mācību programmas atbilstoši skolu un
augstāko mācību iestāžu programmām, integrēt mācību procesā kritisko
domāšanu veicinošus elementus; sadarbībā ar augstskolu akadēmisko
personālu studentiem nodrošināt atbilstoši izvēlētajam studiju virzienam
īpaši sagatavotas apmācības LNB resursu meklēšanā; pilnveidot studentu
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pētnieciskā darba rakstīšanas skolas pakalpojumu pētnieciskā darba izstrādē,
nodrošinot to ar LNB resursiem informācijas avotu meklēšanā un izguvē;
-

Uzsākt
sadarbību
ar
https://izdevejiem.lnb.lv

izdevējiem

e-pakalpojumu

sistēmā

-

Veidot jaunus sadarbības modeļus ar reģionu galvenajām bibliotēkām
bibliotēku izglītojošās darbības jomā. Stiprināt Latvijas publisko bibliotēku
metodisko un konsultatīvo darbu (stiprināt reģionu galvenās bibliotēkas kā
reģionu metodiskos un konsultatīvos centrus, pilnveidot to darba kvalitāti,
sagatavot metodiskā un konsultatīvā darba vadlīnijas un rokasgrāmatu,
izstrādāt mācību programmu metodiķu profesionālās kompetences
pilnveidošanai 30 stundu apjomā).

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti
Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums

2.1.

LNB finansējums noteikts saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam”.
Nr.

Finansiālie radītāji

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)

1.1.

dotācijas

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1.3.
1.4.
1.5.
2.

ārvalstu finanšu palīdzība
transferti
ziedojumi un dāvinājumi
Izdevumi (kopā)

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

2.1.1.

kārtējie izdevumi

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

procentu izdevumi
subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā
un starptautiskā sadarbība
uzturēšanas izdevumu transferti
izdevumi kapitālieguldījumiem

2.1.5.
2.2.

2017.
gads, 2018. gads, EUR
EUR (faktiskā Apstiprināts Faktiskā
izpilde)
likumā
izpilde
9 902
12
12
209
247 672
150 694
9 127
11
11
613
475 419
295 909
683
652
747
872
309
028

7

82 635
866
7 223

89 936
27 697
2 311

88 760
16 686
2 311

10 018
197
9 620
691
9 604
836

12
309 552
11
476 536
11
423 758

12
019 808
11
224 888
11
174 459

-

-

-

11 855

48
278

45
929

4 000
397 506

4 500
833 016

4 500
794 920
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Īstenotās valsts budžeta programmas un apakšprogrammas
Nr.

Rādītāja nosaukums

Apstiprināt
s likumā
(plānotais,
EUR)

Faktiskā
izpilde
(EUR)

Struktūrvienīb
a (-as), kura (as) aizpilda

21.00.00 Kultūras mantojums
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
9 527 465
9 619 640
BIGUN
1.1.
maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
652 309
747 028
BIGUN
1.2.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
8 875 156
8 872 612
dotācijas
2.
Izdevumi (kopā)
9 579 790
9 496 110
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
9 209 108
9 125 429
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
9 196 030
9 114 700
BIGUN
2.1.2.
kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un
13 078
10 729
BIGUN
starptautiskā sadarbība
2.2.
kapitālie izdevumi
370 682
370 681
BIGUN
22.02.00 Kultūras projekti un investīcijas – Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
40 000
39 235
BIGUN
1.1.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
40 000
39 235
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
40 000
39 235
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
40 000
39 235
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
40 000
39 235
BIGUN
22.05.00 Kultūras projekti un investīcijas – Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
107 230
103 706
BIGUN
1.1.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
107 230
103 706
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
107 230
103 706
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
97 230
93706
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
97 230
93706
BIGUN
2.2.
kapitālie izdevumi
10 000
10 000
BIGUN
22.10.00 Kultūras projekti un investīcijas – Sabiedrības saliedētības pasākumi
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
43 000
42 997
BIGUN
1.1.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
43 000
42 997
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
43 000
42 997
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
10 666
10 664
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
10 666
10 664
BIGUN
2.2.
kapitālie izdevumi
32 334
32 333
BIGUN
22.12.00 Kultūras projekti un investīcijas – Latvijas valsts simtgades programma
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
153 058
146 717
BIGUN
1.1.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
153 058
146 717
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
153 058
146 717
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
153 058
146 717
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
153 058
146 717
BIGUN
22.13.00 Kultūras projekti un investīcijas – Mediju politikas īstenošana
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
5 118
5 111
BIGUN
1.1.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
5 118
5 111
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
5 118
5 111
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
5 118
5 111
BIGUN
8
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2.1.1.
kārtējie izdevumi
618
611
BIGUN
2.1.2.
uzturēšanas izdevumu transferti
4 500
4 500
BIGUN
25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
6 273
6 141
BIGUN
1.1.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
6 273
6 141
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
6 273
6 141
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
6 273
6 141
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
6 273
6 141
BIGUN
62.07.00 – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
2 245 584
2 079 390
BIGUN
1.1.
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
2 245 584
2 079 390
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
2 245 584
2 079 390
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
1 825 584
1 697 484
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
1 825 584
1 697 484
BIGUN
2.2.
kapitālie izdevumi
420 000
381 906
BIGUN
63.07.00 – Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
19 320
9 975
BIGUN
1.1.
transferti
19 320
9 975
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
19 320
9 975
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
19 320
9 975
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
19 320
9 975
BIGUN
70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
20 352
18 686
BIGUN
1.1.
ārvalstu finanšu palīdzība
11 975
11 975
BIGUN
1.2.
transferti
8 377
6 711
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
27 136
22 766
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
27 136
22 766
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
27 136
22 766
BIGUN
73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
77 961
76 785
BIGUN
1.1.
ārvalstu finanšu palīdzība
77 961
76 785
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
77 961
62 578
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
77 961
62 578
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
42 761
27 378
BIGUN
2.1.2.
uzturēšanas izdevumu transferti
35 200
35 200
BIGUN
Ziedojumi un dāvinājumi
1.
Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)
2 311
2 311
BIGUN
1.1.
Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
2 300
2 300
BIGUN
1.2.
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā
11
11
BIGUN
2.
Izdevumi (kopā)
5 082
5 082
BIGUN
2.1.
uzturēšanas izdevumi (kopā)
5 082
5 082
BIGUN
2.1.1.
kārtējie izdevumi
5 082
5 082
BIGUN
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2.2.

ES un citu ārvalstu fondu un programmu finansēti projekti

2018. gadā LNB uzsāka un turpināja realizēt sekojošus ES struktūrfondu un
programmu un citu ārvalstu fondu un programmu finansētus projektus:


LNB kā vadošais partneris 2017. gadā uzsāka projekta “Kultūras mantojuma satura
digitalizācija (1.kārta)" realizēšanu (ERAF). Projekta mērķis ir Latvijas kultūras
mantojuma plaša pieejamība sabiedrībai digitālajā vide, kas kalpo par pamatu
nacionālas identitātes stiprināšanai, kultūras, zinātnes, zināšanu sabiedrības un
radošo industriju attīstībai, un nodrošināt ilgtspējīgu nacionāla kultūras mantojuma
ilgtermiņa saglabāšanu digitālā formā, atkārtotas tā izmantošanas iespējas jaunos
produktos un pakalpojumos, kā arī iekļaušanos vienota Eiropas un pasaules kultūras
digitālajā telpā. Projekts noslēdzas 2021.gada septembrī. 2018.gadā projekta ietvaros
digitalizētas 2 561 491 lappuse teksta dokumentu, 117 000 attēlu, 53 177 minūtes
skaņu un 10 655 minūtes video ierakstu. 2018. gada jūlijā ir publicēta digitālā
kolekcija “Latvijas Dziesmu svētku krātuve” (https://dziesmusvetki.lndb.lv), kas
satur vairāk nekā 3 300 dažāda tipa digitālos objektus. Pabeigta LNB datu arhivēšanas
risinājuma papildināšana. Veikta autortiesību situācijas izpēte un digitālā kultūras
mantojuma tirgus izpēte (mērķauditoriju aptaujas, izplatīšanas kanālu analīze, utml.).
Izstrādātas arhīviem, bibliotēkām un muzejiem kopējas kultūras mantojuma
digitalizācijas, ilglaicīgās saglabāšanas un izplatīšanas vadlīnijas. Uzsākta digitālo
objektu pārvaldības sistēmas papildinājumu ieviešana un Rasmošanas sistēmas
jaunākās versija ieviešana. Uzsākta digitālās kolekcijas “Rainis un Aspazija”
pilnveide.
 Uzsākta projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”
realizācija (Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001). Projekta mērķis ir
pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu
strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projekts dod iespēju
ar atvieglotiem maksas nosacījumiem esošajiem un topošajiem bibliotēku nozares
speciālistiem attīstīt savu profesionālo kompetenci. 2018.gadā mācības noritēja 2
mācību programmās: Profesionālās pilnveides izglītības programma “Informācijas
un bibliotēku zinību pamati”: mācības norit četrām grupām (katrā 15 cilvēki) un
Profesionālā tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības”: mācības norit divām
grupām (katrā 17 cilvēki). Mācības turpinās 2019.gadā.
 Turpināta projekta “Mediju prakse apgaismības laikmetā” (Erasmus+, KA2)
realizācija. Projekts apvieno vēsturiskus pētījumus par mediju praksi un informācijas
tīkliem apgaismības laikmetā ar pašreizējām norisēm jauno mediju un starpvalstu
komunikācijas kontekstā. LNB darbības: digitālā kolekcija, vasaras skola, izstāde.
2018.gadā, sadarbībā ar Potsdamas Universitāti izveidota izstāde “Herders un
Barons” (02.03.-20.05.2019).
 Noslēdzies projekts “CreaTeams in Library” (NordPlus Adult). Projekta mērķis bija
palielināt projekta partneru institūciju un projekta dalībnieku (bibliotēku speciālistu)
zināšanas, lai atbalstītu bibliotēkas apmeklētāju kompetenci un prasmes
mūžizglītības un aktīvas pilsonības jomā, t.sk., palielināt bibliotekāru kompetenci,
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paplašinot viņu zināšanas par pārrobežu bibliotēku darbu. 2018.gadā organizēta
projekta noslēguma sanāksme, notikusi dalība labās prakses apmaiņas seminārā
Valmierā un projekta dalībnieku vizīte LNB.
2017. gada septembrī sākta projekta “Rakstpratības attīstība Eiropā” realizācija
(Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) Telecom programma).
Projekta mērķis ir veicināt vienotu rakstpratības un izglītības attīstības jautājumu
izpēti Eiropā, apkopojot un veidojot rakstpratības jautājumiem veltītas tematiskās
tekstuālās un vizuālās datu kolekcijas, virtuālās izstādes, galerijas un informatīvās
slejas un blogus Eiropas vienotajā kultūras mantojuma satura vietnē Europeana.
2018.gadā izveidotas jaunas digitālās kolekcijas, kas veltītas grāmatniecības vēsturei,
latviešu rakstu valodas attīstībai, latviešu izglītības attīstībai un kalendāriem.
Pabeigta LNB kūrētās virtuālās izstādes izveide.
“Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanas metožu laboratorija”
(Erasmus+, KA2) projekts tika uzsākts 2017.gada nogalē un tiks realizēts līdz 2020.
gada 30. aprīlim. Mērķis ir izveidot starptautisku maģistra studiju programmu
“Medijpratība un informācijpratība”, kā arī virtuālu inovatīvo mācīšanas metožu
laboratoriju, kurā tiktu veidotas, testētas un aprobētas mācību metodes, pieejas un
formāti; organizēt medijpratības un informācijpratības mācīšanas metodēm veltītu
konferenci. 2018.gadā noticis darbs pie intelektuālo rezultātu izstrādes.
Īstenots starptautisks seminārs “Grāmatniecības muzeji un to auditorija” (CENL
Erlanda Koldinga Nīlsena projekta finansēšanas programma), kura mērķis bija
veicināt sadarbību starp grāmatniecības muzejiem/ekspozīcijām. Seminārā (11.12.05.2019) piedalījās 13 bibliotēku un 3 muzeju pārstāvji.
2018.gada vidū uzsākts realizēt projektu “Kultūras mantojums digitālā vidē: veidojot
sadarbības tīklu Baltijas reģionā” (CBSS PSF sekretariāts), kas paredz vērst
uzmanību Baltijas jūras reģiona nozīmībai Eiropā, nosakot digitālā dokumentārā
kultūras mantojuma dienas kārtību nākošajam 2020-2027 plānošanas periodam, un
rosināt sapratni par Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības nepieciešamību
dokumentārā kultūras mantojuma jomā. 2018.gadā notikusi partneru tikšanās
Rostokā. Uzsākts darbs ekspertu grupās, sākta konferences plānošana un
organizēšana. Projekts noslēdzas 2019.gada 31.oktobrī.
2018.gada nogalē uzsākts realizēt projektu “Inovatīvu kultūras mantojuma
pakalpojumu veidošana bibliotēkās (iTSELF)” (Erasmus +, KA2). Projekta mērķis ir
izglītojošu līdzekļu un rīku izstrāde viedtehnoloģiju ieviešanai bibliotēku
pakalpojumos kultūras mantojuma popularizēšanai. Projekts noslēdzas 2020.gada
nogalē.

2.3.

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Ziedotājs

Ziedotā/dāvinājuma
summa

PRIVĀTPERSONU ZIEDOJUMI
Sīlis Imants
JURIDISKO PERSONU ZIEDOJUMI

Ziedojuma/dāvinājuma
mērķis
11 Ziedojums bez mērķa
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Datorzinību centrs, SIA

100 Ziedojums DHN vasaras
skolai
2 200 Ziedojums DHN vasaras
skolai

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Betreft

2.4.

Galvenās aktivitātes, to mērķi un sasniegtie rezultāti

LNB darbības galvenos mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka 2014. gada
sākumā pieņemtā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības stratēģija 2014.-2018. gadam”.
2018.gads bija noslēdzošais šīs stratēģijas darbības periodā. Izvērtējot šī posma izvirzīto
mērķu un uzdevumu realizāciju (skat. pārskata 3.nodaļu), ir izstrādāta nākošās piecgades
attīstības stratēģija – 2019.-2023.gadam.
LNB darbības galvenie rādītāji:
Apmeklējums un izsniegums

2017. gads

2018. gads

Apmeklējums (kopā)

1 916 667

2 235 278

- t.sk. klātienes apmeklējums

517 528

442 222

- t.sk. virtuālais apmeklējums
1 399 139
- t.sk. tiešsaistes pakalpojumu izmantošana 145 561

1 793 056
260 336

Kopējais fiziskais izsniegums

345 686

338 347

Kopējais LNB lasītāju skaits

132 698

144 327

- t.sk. pirmo reizi reģistrēti klātienes lasītāji (skaits gadā)

15 460

11 585

Krājums

2017. gads

2018. gads

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits

4 203 658

4 212 623

Jaunieguvumi (skaits gadā, krājumā uzskaitītās vienības)

56 281

50 196

Elektronisko dokumentu (vienību) kopskaits

12 469

14 056

Pakalpojumi

2017. gads

2018. gads

Uzziņas un konsultācijas

54 315

46 204

Uzziņas ar padziļinātu informācijas meklēšanu

3 332

3 872

Vispārīgo un specializēto lasītāju apmācību dalībnieki

1 956

1 552

1. darbības virziens: LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības centrs.
LNB 2018. gads, kas Latvijas kultūrtelpā tika iezīmēts kā galvenais Latvijas simtās
jubilejas svinību gads, aizsākās ar projektu “Latvijas simtgades grāmatas”, kura ietvaros
valstiski nozīmīgi Latvijas viesi visa gada garumā apmeklēja LNB un dāvināja Tautas
grāmatu plauktam savu īpašo grāmatu, tādējādi nodrošinot valstisku un starptautisku
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atpazīstamību gan plauktam, gan bibliotēkai kopumā. Kopumā esam godam un augstā līmenī
uzņēmuši 36 ārvalstu amatpersonu vizītes un dāvinājumus.
Aprīlis iesākās ar Londonas grāmatu tirgus ietvaros piešķirtās starptautiskās izcilības
balvas “Library of the Year Award 2018” saņemšanu, kas iezīmēja LNB arī kā nozīmīgas
kultūras vietas lomu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mediju un sabiedrības kontekstā.

Starptautiskās izcilības balva “Library of the Year Award 2018”

Turpināts darbs pie Latvijas Kultūras kanona iedzīvināšanas un popularizēšanas:
notikusi regulāra Kultūras kanona tīmekļvietnes papildināšana un informācijas atjaunošana,
noslēgti līgumi un uzsākts darbs ar mājaslapas tekstu izstrādi angļu valodā, regulāri ievietota
informācija Kultūras kanona Facebook lapā, uzsākta Kultūras kanona darbā iesaistīto
institūciju apzināšana un sadarbības tīkla veidošana. Atjaunotās Kultūras kanona
tīmekļvietnes apmeklējumu skaits līdz 2018.gada beigās: 69 165. Notikuši kopā 30 radošās
darbnīcas Latvijas reģionos. Izveidotas un nolasītas divas lekcijas par Latvijas Kultūras
kanonu "Latviešu valodas un kultūras vasaras skolā 2018” diasporas jauniešiem. Izveidota
jauna spēle “Orientēšanās Gaismas pilī”. Regulāri papildināta "Kultūras kanona" mājas lapa
ar aktuālo informāciju, u.c. pasākumi.
Regulāri ir tikuši rīkoti pasākumi krājuma popularizēšanai – piemēram, Radio
Brīvā Eiropa kolekcijas atklāšana, diskusija/pasākums saistībā ar Ulda Rudaka atlasīto 100
labāko latviešu mūzikas albumu izstādes. Sadarbībā ar izdevniecību «Jāņa sēta» sagatavota
un izdota grāmata «100 gadi 100 kartēs», noticis grāmatas atvēršanas pasākums. Īpaš
2018.gadā dažādu norišu un pasākumu ietvaros ir ticis izcelts Sīkiespieddarbu krājums,
nodrošinot unikālus materiālus.
Latvijas simtgades gadā LNB telpās bija aplūkojamas 19 pašu producētās un 28
partneru producētas izstādes, kā arī 20 krājuma izlases. Nozīmīgākās LNB darbinieku
veidotās izstādes bija Latvijas valsts simtgades programmā iekļautās “Valsts pirms valsts.
Atbrīvošanās gadsimts 1817–1918.” un ceļojošā izstāde “Tiks aizliegts. Baltijas grāmata”,
kas savu ceļojumu pa trīs Baltijas valstīm noslēdza Rīgā. Apmeklētāju interesi raisīja arī
izstādes “Herders un Barons” un “Rembranta ēnā. Holandes oforts 17. gadsimtā”.
13
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Apmeklētāji varēja aplūkot arī trimdā savāktās Baltijas pagātnes liecības izstādē “Oto
Bongs. Krājējs” un atklāt LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma dārgumus izstādē
“Cimelia. Sešu gadsimtu liecības”.

Izstāde “Epizodes. No svētdienas līdz sestdienai 1918. gadā” bibliotēkas ātrija galerijā

Sadarbībā ar VARAM Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros īstenota
aktivitāte “Dāvana Latvijai – elektroniska ainavu dārgumu krātuve “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt””. Projekta ietvaros saņemti, apkopoti un precizēti aptuveni
1000 fotoattēli par 50 ainavu dārgumiem, veikta ainavu skaņu fiksācija, izveidota mājaslapa
un ceļojoša izstāde.
2018. gadā LNB patstāvīgo ekspozīciju "Grāmata Latvijā" apmeklējuši ap 40 000
cilvēku, izglītības programmā "Virtakas klase" iesaistījušies 5042. 2018. gadā pastāvīgās
ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” komanda izstādes “Epizodes. 1918” ietvaros sagatavoja
mikroekspozīciju – Raiņa “Daugavas” pirmpublicējumam veltītu sadaļu pastāvīgās
ekspozīcijas telpā. To papildināja īpaši šim eksponātam izveidots video ar vēsturnieka Jāņa
Šiliņa piedalīšanos, kā arī ar sešiem Latvijas laikmetīgās skatuves mākslas pārstāvjiem kopā
veidots Raiņa “Daugavas” iestudējums Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās ar nosaukumu
“Stikla kalns. Daugava” (radošā komanda: Andris Indāns, Dmitrijs Petrenko, Sabīne Moore,
Inga Tropa, Agate Bankava, Matīss Gricmanis, Dace Džeriņa; konsultants Jānis Siliņš;
producente Elīna Kalniņa). Izrādes apmeklēja 200 skatītāju, tā tika atzinīgi novērtēta no
teātra kritikas puses (Ata Rozentāla recenzija), kā arī saņēma Latvijas TV un Latvijas Radio
gada balvas “Kilograms kultūras” žūrijas nomināciju kategorijā “Pārsteigums”.
LNB ieņem nozīmīgu lomu sabiedrības izglītošanas procesā. Bez visām jau
iepriekš minētajām aktivitātēm, LNB gan pati, gan sadarbībā ar partneriem organizē dažāda
formāta un žanru nelielas norises. Starp jau tradicionāliem LNB rīkotiem pasākuma cikliem
minami "Letonikas lasījumi" – cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki
un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un
pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā; “Tikšanās
bibliotekāru stāvā: pieredzes stāsti”, kur katrs pasākums tiek veltīts konkrētai bibliotēku
darba aktualitātei vai tēmai. Kā pastāvīga vērtība ar labu apmeklējumu un atzinīgi novērtēti
14
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ir Ģimeņu sestdienas pasākumi, kas kļuvuši par populāru nedēļas nogales interaktīvu
pasākumu visai ģimenei. Tās ir veltītas grāmatām, ilustrāciju mākslai un nozīmīgiem
sabiedriskiem notikumiem, 2018.gadā pavisam bijušas 37 tikšanās un darbnīcas pirmsskolas
un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. To apmeklējums 1537, vidēji 42
dalībnieki katrā. Jau piekto gadu veiksmīgi turpinās sadarbība ar Latvijas Antropologu
biedrību, organizējot akadēmiskos lasījumus ciklā “Stāsti par cilvēku”, iepazīstināt
sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem pētījumu rezultātiem sociālantropoloģijā.
2018.gadā notikušas 6 lekcijas. Līdzās patstāvīgiem norižu cikliem, tiek organizēti
vienreizēji pasākumi, piemēram, reaģējot uz aktualitātēm sabiedrībā, piemēram, atzīmējot
Latvijas simtgadi un Latvijas Sarkanā Krusta simtgadi, sadarbībā ar Paula Stradiņa
Medicīnas vēstures muzeju un Latvijas Sarkano Krustu izveidota izstāde “Misijas sākums:
Latvijas Sarkanais Krusts 1918-1940”.
2018.gadā mērķtiecīgi strādāts pie izglītojošu un kultūras pasākumu nodrošināšanas
jauniešu auditorijai. TELPĀ -15+ veiksmīgi realizēta liela pasākumu daudzveidība, uzsākta
sadarbība ar jauniem partneriem. Gada laikā notikuši 117 pasākumi, kurus apmeklējuši 3 009
dalībnieki. Ievērojami pieaudzis karjeras izglītības aktivitāšu skaits.
Atskaites periodā turpināta un paplašināta sadarbība ar īpašu mērķauditoriju –
cilvēkiem ar redzes un dzirdes problēmām. Vispārīgajā lasītavā notikušas 36 vājredzīgo
lasītāju lasīšanas pulciņa nodarbības, sadarbībā ar Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrību
“Redzi mani”, Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociāciju Sadzirdi.lv, Latvijas Neredzīgo
biedrību un Latvijas Neredzīgo bibliotēku noorganizētas 3 izstādes ar izglītojošām lekcijām.
2. darbības virziens: LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstība.
Līdzīgi kā visā LNB 2014.-2018. gada stratēģijas periodā, LNB krājuma – gan
tradicionālā, gan elektroniskā krājuma - attīstību atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem var
vērtēt kā veiksmīgu arī stratēģijas noslēdzošajā gadā kopumā, plānotie uzdevumi gada
ietvaros ir izpildīti.
Kā nozīmīgākās aktivitātes krājuma attīstībā 2018. gadā jāmin: 1) Rezerves
krājuma Silakrogā izvērtēšana un pārstrukturēšana, kas ir devusi iespēju atjaunot LNB
krājumu ar Latvijas izdevumiem orģināliesējumā, kas izdoti, sākot no 19.gs. II puses līdz
1945. gadam; papildināt un atjaunot brīvpieejas krājumus ar 90. gadu un 2000. gadu Latvijas
izdevumiem; 2) komplekss letikas (ārvalstu izdevumi par Latviju) komplektēšanas
izvērtējums.
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LNB krājuma papildināšanas dinamika ar jauniem eksemplāriem
no RAK (dati no ALEPH)
1191

320

342

186
2013

2014

2015

16
2016

64
2017

2018

Eksemplāri

2018. gadā LNB krājumu ir bagātinājuši vairāki vērtīgi dāvinājumi: lielākie no tiem
- kino un teātra zinātnieces Valentīnas Freimanes (1922–2018) personīgā filmu un grāmatu
kolekcija, latgaliešu dzejnieces, zinātnieces un skolotājas Paulīnes Zalānes-Vallenas (1931–
2018) personīgās bibliotēkas un arhīva daļa, no Astrīdas Vītolas (Francija) saņemtie sava
vectēva, komponista un kordiriģenta Valdemāra Ozoliņa (1896–1973) nošu manuskripti un
personīgā arhīva materiāli, Sarmītes Gravas mākslas grāmatu un katalogu kolekciju par stikla
mākslu, Pētera Aizupieša (ASV) vērtīgu ārzemju klasiskās mūzikas ierakstu kolekcija u.c.
Vairāk
skatīt:
https://www.lnb.lv/lv/pateiciba-par-davinajumiem-latvijas-nacionalasbibliotekas-krajumam-2018-gada.
Noslēgti sadarbības līgumi ar SIA “Izdevniecība Dienas Žurnāli”, SIA “Mediju
Nams”, SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi” un VSIA “Latvijas Vēstnesis” par e-periodisko
izdevumu obligāto eksemplāru piegādi un plašāku pieejamību Latvijas Nacionālajā digitālajā
bibliotēkā (LNDB), nekā noteikts normatīvajos aktos. Kopumā LNB e-periodisko izdevumu
krājums, salīdzinot ar citiem izdevumu veidiem, ir pilnīgs un lietotājiem plašāk pieejams.
Veiksmīgi turpināta ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.
kārta)” realizācija un sagatavots 2.kārtas projekta detalizētais apraksts iesniegšanai VARAM.
Projekta realizācijas ietvaros veikta liela apjoma krājumu digitalizācija, publicētas visus
objektu tipus un procesus aptverošas vadlīnijas, uzsākta DOM pārveide par nacionāla līmeņa
vienotu digitālo objektu pārvaldības sistēmu un Tīmekļa rasmošanas sistēmas pilnveide. Ir
izveidota un 03.07.2018. publicēta “Dziesmu svētku krātuve”. Dziesmu svētku krātuves
izlaišana, jauna satura publicēšana Periodikas un Grāmatu portālos un marketinga aktivitāšu
uzsākšana ir būtiski palielinājuši LNDB lietojamību – salīdzinoši ar 2017. gadu kopējais
apmeklējums (sesiju skaits) pieaudzis par 34%, kopējais lietotāju skaits par 43%, bet kopējais
apskatīto lappušu skaits pieaudzis par 16%.
LNDB kolekciju “Dziesmu svētku krātuve” kopš tās publicēšanas 3. jūlijā līdz 2019.
gada janvārim jau iepazinuši 8 500 lasītāji no 37 pasaules valstīm, kuri kopā aplūkojuši
vairāk nekā 55 tūkstošus lappušu.
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Dziesmu svētku krātuves pirmā lapa

LNB krājumā, noslēdzot 2018. gadu, ir 4 212 263 fiziskās vienības. 2018. gadā LNB
krājuma pieaugums ir mazāks nekā iepriekšējā gadā 8965 vien. (jaunieguvumi - 50 196 vien.;
izslēgts no krājuma – 41 231 vien.). Tas skaidrojams ar to, ka aktīvi ir izvērtēts mikrofilmu
krājums, izslēgtas no dažādiem krājumiem dubletes (63 % no kopējā izslēgto vien.
skaita).Savukārt elektronisko izdevumu (tiešsaistē) krājums papildināts ar 1 587
eksemplāriem, no kuriem lielāko daļu veido elektroniskie obligātie eksemplāri – kopā
uzskaitīti 1 386 eksemplāri. 2018. gada beigās LNB krājumā ir 14 056 elektronisko
dokumentu vienības.
TRADICIONĀLĀ KRĀJUMA PAPILDINĀŠANA PĒC IZDEVUMA
VEIDA (2018)
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2018. gadā tradicionālajā krājumā pēc komplektēšanas avota visvairāk uzskaitīti
obligātie eksemplāri, tālāk seko dāvinājumi, pirktie izdevumi un izdevumi, kas saņemti no
starptautiskās apmaiņas partneriem.
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2018. GADĀ TRADICIONĀLAJĀ KRĀJUMĀ UZSKAITĪTS PĒC
KOMPLEKTĒŠANAS AVOTA (NESKAITOT NO JAUNA IEKĻAUTOS EKS.)
Pirktie
izdevumi;
7 878; 17%
Starptautiskā
apmaiņa; 989;
2%

Dāvinājumi;
15 806; 35%

Obligātie
eksemplāri;
21 241; 46%

3. darbības virziens: Nacionālā bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēma.
Kopumā 2018. gadā LNB izveidoto datu apjoms ir samazinājies, jo vairāk uzmanības
veltīts to kvalitātei - datu bagātināšanai un pilnveidošanai atbilstoši aktuālo starptautisko datu
standartu un semantiskā tīmekļa prasībām.
LNB katalogs ir Zinātnisko bibliotēku kopkataloga sastāvdaļa. 2018. gadā
kopkatalogā izveidots 40 961 jauns ieraksts. LNB ieguldījums ir vislielākais - 19 721
ieraksti (2017. gadā – 18 568). 2018. gada beigās pavisam kopkatalogā bija 880 356 ieraksti
(2017. g. - 842 018), t.sk. 475 418 ieraksti ar LNB eksemplāriem vai LNB e-resursi. Šobrīd
kopkataloga kopējais ierakstu skaits tuvojas 900 tūkstošiem ierakstu.
Kopkataloga bibliotēku izveidoto ierakstu skaits 2018. g.
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Analītikas datubāzi 2018. gadā izmantojuši klienti no 26 valstīm – visvairāk no
Latvijas, Krievijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes, ASV, Vācijas un Lietuvas. Tā ir otrais
izmantotākais Aleph sistēmas resurss pēc apmeklētāju un skatīto lapu skaita (vairāk tikai
Zinātnisko bibliotēku kopkatalogs). Optimizējot analītikas veidošanu, vairs netiek izrakstīti
brīvi pieejamie pašvaldību informatīvie izdevumi un laikraksts “Latvijas Vēstnesis”.
Vienlaikus uzsākta regulāra atsevišķu žurnālu rakstu segmentēšana, no kuriem iegūtie
metadati izmantoti analītikas veidošanā un rakstiem būs piekļuve http://periodika.lv/.
Nacionālā Analītikas datubāze 2018

80302
56211
34529
23426
1
Ierakstu skaits gadā

Reģionu bibliotēku piegādātie ieraksti
SIA "Lursoft" metadatu ieraksti
Saites uz rakstu pilntekstiem (ieskaitot Lursoft)

Pārskatītas saskarnes uzlabošanas iespējas nacionālās bibliogrāfijas datu meklēšanai
Primo. Gada nogalē uzsākta nacionālās bibliogrāfijas datu īpaša identificēšana LNB
katalogā, lai tos būtu iespējams nepastarpināti meklēt PRIMO kā atsevišķu faseti.
2018. gadā tika realizētas ieceres informatīvā izdevuma “Latvijas jaunākās
grāmatas” (2723 grāmatas) https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas vizuālā
noformējuma un satura kvalitātes uzlabošanā. Saņemtas pozitīvas atsauksmes no abonentiem
par veiktajām izmaiņām.
Aktualizētas metodikas “Nacionālo datu veidošana” un “Monogrāfiju bibliogrāfisko
ierakstu veidošana saskaņā ar RDA”, tām nodrošināta piekļuve Zinātnisko bibliotēku
kopkataloga veidotājiem un arī publisko bibliotēku datu veidotājiem (BIS ALISE).
2018.gadā ISBN, ISMN, ISSN un UDK pakalpojumu sniegšana nodrošināta LNB
portālā izdevējiem, samazinot manuāli veicamo darbu. Nodrošināta statistikas datu par
izdevējdarbību Latvijā sagatavošana, pirmo gadu datus eksportējot no LNB portāla
izdevējiem. No šī gada LNB tīmekļvietnē publicēts ne vien krājums “Latvijas
izdevējdarbības statistika 2017”, bet arī datu masīvs pētniecībai, kā arī Centrālās statistikas
pārvaldei iesniegtie dati.
Ieviešot RDA, vienlaikus tiek veikts datu pakalpojumu efektivitātes audits, izvērtējot
katra datu elementa atbilstību dažādu lietojumu vajadzībām un identificējot saistīto datu
pakalpojuma sniegšanai trūkstošās komponentes (ieviests arī jauns rezultatīvais rādītājs –
datu bagātināšana). Sagatavoti metodiskie un mācību materiāli, lai 2019. gadā uzsāktu
turpinājumizdevumu datu veidošanu saskaņā ar RDA.
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4. darbības virziens: LNB informācijas pakalpojumi sabiedrībai.
2018. gadā LNB ēku apmeklējuši 442 222 apmeklētāji (neskaitot visiem atvērto
publisko zonu), no tiem 270 708 lasītāji, kuriem izsniegtas 338 347 krājuma vienības.
Bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaits ik gadus turpina stabilu izaugsmi, 2018.gadā pirmo reizi
par LNB lasītājiem kļuva 11 585 cilvēki. Savukārt aktīvo lasītāju skaits gada laikā ir bijis
26 218.
2018. gadā LNDB kopējais apmeklējums sasniedza 834 799 sesijas, kas ir par 34%
(+210 445) vairāk nekā 2017. gadā. Galvenais kopējā apmeklējuma pieauguma iemesls ir
Periodikas (+25%, +60 363), Zudušās Latvijas (+22%, +51 456), Grāmatu (+44%, +23 582)
portālu un RunA kolekcijas (+330%, +15 895) apmeklējuma pieaugums, Vienotā meklētāja
popularitātes pieaugums (+96%, +9843), tiešā pieeja DOM objektiem (+77%, +40 327), kā
arī jaunās Dziesmu svētku krātuves publicēšana (+6 790).

LNDB apmeklējuma (sesiju skaits) pieaugums1

2018.gads pagājis Latvijas simtgades zīmē, arī pakalpojumu jomā – LNB ir ne vien
sagatavojusi virkni Latvijas simtgadei veltītu ekspozīciju un norišu, bet ir nodrošinājusi
ievērojamu skaitu informācijas un digitalizācijas pēc pieprasījuma pakalpojumu atmiņas
institūcijām, valsts un pašvaldības iestādēm, filmu studijām, kā arī citām organizācijām un
privātpersonām Latvijas nozīmīgajai jubilejai veltīto izstāžu, filmu un publicēšanai
sagatavoto izdevumu satura un ilustratīvā materiāla nodrošināšanai ar LNB krājuma
materiāliem. Latvijas 100gades kontekstā sagatavoti arī 11 deponējumi muzejiem,
bibliotēkām, LR Saeimai, LR Valsts kancelejai, citām iestādēm izstāžu, grāmatu prezentāciju
un publikāciju sagatavošanas vajadzībām.
2018.gadā prioritāri ir strādāts arī pie izglītojošās darbības attīstības un
nodrošināšanas visām mērķgrupām. Ir izstrādāti un ieviesti jauni pakalpojumi - Atvērtā

1
Ietver datus par periodika.lv, lndb.lv, kartes.lndb.lv, vitols.lnb.lv, gramatas.lndb.lv,
dziesmusvetki.lndb.lv, dom.lndb.lv, audio.lndb.lv, academia.lndb.lv, webarhivs.lndb.lv un runa.lnb.lv
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mācību stunda un Praktikums jaunajiem bibliotēkas lasītājiem. Mācību pakalpojuma ietvaros
novitāte ir arī Medijpratības nodarbību sagatavošana un vadīšana.
LNB sniegtie informācijas pakalpojumi lasītāju vidū saglabā stabilu pieprasījumu
– vairāk nekā 46 000 uzziņu un konsultāciju, kā arī vairāk nekā 3 800 uzziņu ar padziļinātu
informācijas meklēšanu un 477 profesionālās uzziņas un uzziņas ar padziļinātu informācijas
meklēšanu bibliotēku nozarē. Sastādīti vairāk 33 bibliogrāfiskie saraksti, sniegti 559
attālinātie informācijas pakalpojumi „Jautā bibliotekāram”.
Attiecībā uz bibliotēkas krājuma izsniegumu, statistika par pēdējiem trīs - pieciem
gadiem liecina, ka turpina pieaugt izsniegums no nozaru lasītavu brīvpieejas krājuma.
Atskaites gadā tas sasniedzis 29 850 vienības, izsniegums pieaudzis par 9%. Vislielākais
pieaugums novērojams vēstures nozares grāmatām - par 19%. Tas varētu būt saistīts ar
Latvijas valsts simtgadi un lielo intereses pieaugumu par Latvijas novadiem. Joprojām UIC
lasītavā vispieprasītākās ir vēstures, vispārīgo uzziņu izdevumu un daiļliteratūras grāmatas.
Piecu pieprasītāko nozaru procentuālā izmantojamība no kopējā
izsnieguma 2015-2018
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LNB turpina nodrošināt ekskursiju pakalpojumu. Līdzās plašai auditorijai
paredzētajai ekskursijai pa LNB ēku, LNB darbinieki gatavo arī specializētās ekskursijas
izstādēs un krājumos. 2018.gadā LNB apmeklējušas nepilni 2 000 ekskursiju grupu, ko veido
nepilni 30 000 ekskursantu, no tiem vairāk kā 7 000 bija svešvalodās runājošie. Ekskursijas
tiek vadītas 12 valodās: latviešu, angļu, krievu, vācu, franču, zviedru, somu, itāļu, poļu,
lietuviešu, japāņu un ķīniešu. Specializētās ekskursijas tiek sagatavotas atkarībā no
pieprasījuma. 2018.gadā novadītas ekskursijas, piemēram, piecas padziļinātas ekskursijas
pastāvīgajā ekspozīcijā ,,Grāmata Latvijā’’, Kinofotofono arhīva darbinieki tika iepazīstināti
ar mazāk pazīstamiem Letonikā pieejamiem avotiem un rīkiem, vadītas tematiskas
ekskursijas vispārizglītojošo skolu skolēniem un citiem eksursiju dalībniekiem atsevišķās
bibliotēkas lasītavās. Vēl joprojām bibliotēku ekskursijā iespējams apmeklēt arī individuāli.
2018.gadā šo iespēju izmantoja apmēram 50 000 interesentu.
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5. darbības virziens: LNB kā nacionāls un starptautisks starpnozaru kompetences
centrs.
2018. gadā tika sperts līdz šim nozīmīgākais solis Nacionālās enciklopēdijas
izveides procesā – 18. decembrī Bebrenē tika atvērta elektroniskā vietne enciklopedija.lv.
Līdzās ilgtermiņa elektroniskajai vietnei, 2018. gadā tika atvērts drukātais sējums “Latvija”
ar 864. lpp., 250 šķirkļiem un vairākiem simtiem ilustrāciju. Jau no 2015. gada enciklopēdijas
redakcija ir strādājusi satura veidošanas procesā. 2018. gadā līdz pat septembrim galvenā
uzmanība tika koncentrēta sējuma “Latvija” satura sagatavošanā publicēšanai, bet pēc tam
norisinājās intensīvs darbs gan ar sējuma šķirkļu piemērošanu elektroniskajai videi, gan tika
turpināta jaunu šķirkļu pasūtīšana, rediģēšana un publicēšana. Rezultātā, 2018. gada beigās
elektroniskajā vietnē bija pieejami pāri par 700 šķirkļiem. Līdzās tekstiem, 2018. gadā tika
veikts darbs ilustrāciju nodrošināšanā drukātajam sējumam. Tika sameklēti, iegādāti,
apstrādāti, ar šķirkļu autoriem saskaņoti un publicēti vairāki simti dažādu ilustrāciju (kartes,
grafiki, tabulas, foto, zīmējumi). Paralēli 2018. gadā iespēju robežās tika uzsākta
audioilustrāciju sagatavošana (dažādu mūzikas instrumentu ieraksti, valodas paraugu
ieraksti), bet gada nogalē atlasītas un iegādātas fotoilustrācijas un kartes elektroniskai vietnei.

Nacionālās enciklopēdijas izdevuma Latvija atklāšanas pasākums

Metodiskais un konsultatīvais darbs. Bibliotēku attīstības centrs (BAC) turpina
nodrošināt atbalstu reģionu galveno bibliotēku metodiķiem, sadarbībā ar Latvijas Zinātņu
akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas
apakškomisiju veic bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijas izstrādi un
popularizēšanu, sniedz uzziņas un konsultācijas nozares terminoloģijas jautājumos. Ir
iztulkotas un izdotas Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA)
vadlīnijas un ieteikumi – IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas un IFLA Ziņojums par attīstības
tendencēm. Iztulkots arī standarts “LVS ISO 11620:2014 Informācija un dokumentācija.
Bibliotēku darbības rādītāji” (ISO 11620:2014 Information and documentation Library
performance indicators). Trešais standarta izdevums atceļ un aizstāj otro izdevumu (ISO
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11620:2008). Pārstrādātais izdevums vienkopus ietver snieguma rādītājus, kas attiecas gan
uz bibliotēku elektroniskajiem, gan tradicionālajiem pakalpojumiem un resursiem.
2018. gada 12. septembrī sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā un Latvijas Bibliotekāru
biedrību noorganizēta starptautiska konference “21. gadsimta bibliotēka”. Konferences
mērķis – sniegt labākās pieredzes paraugus un iedrošināt Latvijas bibliotekārus ieviest
inovatīvus bibliotēku pakalpojumus bibliotēku darbā. Konferencē piedalījās vairāk nekā 350
bibliotekāri un interesenti no akadēmiskajām, publiskajām un skolu bibliotēkām.
Bērnu literatūras centrs 2018.gada novembrī un decembrī īstenoja semināru ciklu 28
reģionālajos centros par inovācijām LNB lasīšanas veicināšanas programmās. Semināru
programmā tika iekļautas aktualitātes par “Grāmatu startu”, „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūriju”, “Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību”, mediju un informācijpratību bibliotēkās, kā
arī šo programmu un projektu mārketinga un iesaistes paņēmieniem. Semināru ciklu
apmeklēja pavisam 904 dalībnieki, kuri izvērtējuma anketās pauduši visaugstāko
novērtējumu un bieži vien ierindojuši šo BLC piedāvājumu labāko motivācijas pasākumu
skaitā.
Lai veicinātu Latvijas bibliotēku nozares darbinieku informētību par jaunākajiem
procesiem literatūrā Latvijā un pasaulē un sekmētu bibliotēku krājuma kvalitātes
pilnveidošanu, 2018. gadā LNB Bibliotēku attīstības centrs realizēja vairāku pasākumu
kopu. Pēc vairāku gadu pārtraukuma pie Latvijas bibliotekāriem atgriezās digitāls ikmēneša
ieteicošs izdevums “Literatūras ceļvedis”, un 2018. gada 16. maijā LNB Konferenču centrā
ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu notika konference “Literatūras zināšanas
mūsdienīgam bibliotekāram”.
Lai veicinātu Latvijas bibliotēku darbinieku izpratni par Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasībām, kā arī sniegtu ieteikumus atsevišķu regulas prasību izpildei,
Bibliotēku attīstības centrs 2018. gada 12. aprīlī noorganizēja semināru bibliotekāriem par
personas datu aizsardzības jautājumiem un izstrādāja informatīvi konsultatīvu izdevumu
“Darbs ar personas datiem bibliotēkās”.
2018. gadā Bibliotēku attīstības centrs ir noorganizējis 27 profesionālās pilnveides
un pieredzes apmaiņas pasākumus, kopējais apmeklējums – 1768. Pārskata periodā izsniegti
1161 apliecinājumi par 14 profesionālās pilnveides pasākumiem. Bibliotēku attīstības centrs
sniedz konsultatīvu atbalstu visām Latvijas bibliotēkām. Vēsturiski visciešākā sadarbība ir
izveidojusies ar publisko bibliotēku sektoru, pamazām izvēršot darbību arī akadēmisko,
speciālo un skolu bibliotēku vidū. Lai nodrošinātu operatīvu informācijas izplatīšanu un ērtu
saziņu ar visām Latvijas bibliotēkām, tiek uzturētas 4 e-pasta adrešu vēstkopas:
publbibl@lnb.lv, zinspecbibl@lnb.lv, koledzubibl@lnb.lv un skolubibl@lnb.lv
Profesionālā pilnveide un tālākizglītība. Kompetenču attīstības centrā (KAC)
atskaites periodā sagatavoti un īstenoti četri kvalifikācijas eskāmeni, kā rezultātā pēc
profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” (960 h) apguves 9
izglītojamie, bet ārpus formālās izglītības kompetenču novērtēšanas kārtībā, eksāmenu
kārtojuši 36 cilvēki, kopā 45 cilvēki.
Mācības tika nodrošinātas 3 profesionālās pilnveides izglītības programmas
“Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240 h) grupām un 6 profesionālās tālākizglītības
programmas “Bibliotēku zinības” (960 h) grupām. Paralēli tika īstenotas 38 neformālās
izglītības programmas.
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2018.gadā KAC izsniedza 527 apliecības par profesionālo pilnveidi un tālākizglītību
Nodrošināta ESF Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. projekta
specifiskā mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” 2.kārtas
īstenošana atbilstoši vienošanās ar VIAA nosacījumiem. 2018.gadā mācības beidza viena
grupa 17 cilvēki profesionālās pilnveides izglītības programmā “Informācijas un bibliotēku
zinību pamati” (240 h), bet 17 vēl turpina mācības. Tāpat mācības turpina projekta 4 grupu
60 cilvēki profesionālās tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” (960 h).
Gada sākumā reģionu galveno bibliotēku, kurās ir mācību centri, pārstāvji seminārā
– diskusijā iepazinās ar 2017.gadā veikto LNB KAC vizitāciju šajos centros rezultātiem un
vienojās par turpmākajām sadarbības un komunikācijas iespējām.
Otrajā pusgadā tika izstrādāts plānotās 160 h profesionālās pilnveides izglītības
programmas “Pieaugušo lietpratības attīstīšana bibliotekārajā un informācijas darbā” (ar
adragoģijas ievirzi) saturs un jaunas 160 h profesionālās pilnveides izglītības programmas
“Bibliotēku pakalpojumu ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem attīstība ar dizaina
domāšanas metodi” saturs, programmas sagatavotas saskaņošanai LR Kultūras ministrijā un
licencēšanai.
6. darbības virziens: LNB kā rakstpratības, informācijpratības un mūžizglītības centrs.
2018. gadā ievērojamus laika resursus prasīja mācību pakalpojuma izpilde. Mācību
pakalpojumus informācijpratībā UIC sniegts 68 grupām ar 1 296 dalībniekiem un 14
individuāliem mācību dalībniekiem, kas ir līdzīgs skaits kā iepriekšējā gadā. No grupu
dalībnieku kopējā skaita 967 ir vispārizglītojošo skolu skolēni, studentu skaits mazāks – 285;
savukārt NLC mācību pakalpojumus informācijpratībā nodrošinājis 19 grupām ar 328
dalībniekiem.

Skolotāji mācībās 2018. gada pavasara skolēnu brīvdienās

Lai paplašinātu mācību pakalpojumu dalībnieku iespējas, UIC izstrādāti divi jauni
pakalpojumi - Atvērtā mācību stunda un Praktikums jaunajiem bibliotēkas lasītājiem.
Atvērtās mācību stundas saturā ietverta vispārīga informācija par LNB elektroniskajiem
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informācijas resursiem un informācijas meklēšanas iespējām. Šis pakalpojums tā
dalībniekiem nodrošina iespēju piedalīties mācībās ārpus īpaši organizēta pieteikuma.
Astoņpadsmito gadu pēc kārtas realizētā lasīšanas veicināšanas programma
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” arī 2018.gadā uzrādīja labus rezultātus – 630 bibliotēkās,
tostarp – 57 latviešu diasporas centros 26 valstīs - Eiropā, Austrālijā un Amerikā, kas ir līdz
šim plašākais programmas izplatības rādītājs ārpus Latvijas. Nacionālā Skaļās lasīšanas
sacensība 5.-6.klašu skolēniem, ko uzsākām 2017.gadā, nesusi pozitīvu ietekmi uz lasīšanas
problēmu risināšanu un veicinājusi lasītprieku zēnu vidū. Abās lasīšanas veicināšanas
iniciatīvās kopumā iesaistījušies ap 23 tūkstošiem lasītāju.
Kopš 2015. gada LNB ir iesaistīta Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016.–
2020. gadam īstenošanas plāna realizācijā. Organizētas nodarbības bērniem medijpratībā,
publicēta Dr.Aigas Grēniņas grāmata “Ceļojums medijpratībā: idejas nodarbībām ar bērniem
bibliotēkās”, kas bez maksas izplatīta publiskajās un skolu bibliotēkās visā Latvijā.
Nodarbībās ar bērniem tiek atklātas grāmatas un lasīšanas iespējas domāšanas, satura
izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmju attīstīšanai. Bieži tas tiek darīts izmantojot
skaļo lasīšanu, kad tikko lasītais tiek pārrunāts akcentējot medijpratībai raksturīgās tēmas,
piemēram, baumas, viltus ziņas, stereotipi, subjektivitāte. Nodarbībās pirmsskolas un
sākumskolas bērniem īpaša uzmanība pievērsta bilžu grāmatai kā medijam – bērni tiek
iepazīstināti ar grāmatas sastāvdaļām, rosināti pievērst uzmanību teksta un attēlu savstarpējai
mijiedarbībai un rakstītā vai zīmētā atbilstībai realitātei.
Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Mediju
pratības katedru notikusi Latvijas bibliotēku darbinieku izglītošana medijpratības jomā:
iepazīstināšana ar medijpratības konceptu un LU SZF veikto pētījumu Alūksnē, Latvijas
Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 21. saietā-konferencē “Bibliotēkas
pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”, semināros “Ievads medijpratībā” Jelgavā un
Alūksnē. 27 Latvijas bibliotekāri apguvuši padziļinātu medijpratības kursu, kļūstot par
“medijpratības meistariem”.
Pastāvīgās ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” izglītojošā programma “Virtakas klase”
turpinājusi izstrādāt un pilnveidot ar drukas un citu grāmatu ražošanai tuvu amatu tēmām
saistītu nodarbību klāstu kā bērniem, tā pieagušajiem, nostiprinot savu vadošo pozīciju šajā
kultūrizglītības nišā Latvijā.
2018. gada sākumā, līdzāspastāvot 3 izstādēm LNB ātrijā – “Grāmata Latvijā”,
“Melnās mākslas darbnīca”, “Luters. Pagrieziens” – pastāvīgās ekspozīcijas darbinieki
īstenoja saturiski un metodiski saistītu izglītojošo piedāvājumu skolēniem un pieaugušajiem
visās 3 izstādēs.
SKD turpināja īstenot Latvijas Kultūras kanona projektu, uzturot, atjaunojot un
papildinot www.kulturaskanons.lv tīmekļvietni, kā arī attīstot daudzveidīgu izglītojošo
darbnīcu programmu un nodrošinot to organizēšanu un vadīšanu Rīgā un reģionos ārpus
Rīgas.
2.5.

Veiktie pētījumi

Pētnieciskā darbība LNB notiek vairākos departamentos – Speciālo krājumu
departamenta Letonikas un Baltijas centra Pētniecības sektorā un Bibliogrāfijas institūtā, bet
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atsevišķos pētniecības projektos iesaistās arī citu departamentu darbinieki. 2018. gadā LNB
ar nodalītu slodzes daļu pētniecībai strādā 8 cilvēki.
LNB 2018.gadā turpināja īstenot LV100 ietvaros uzsākto konferenču ciklu “Valsts
pirms valsts”. 2018.gadā šī konferenču cikla ietvaros notika divas starptautiskas konferences
- ,,Latvijas teritorija agrīni modernā laikmeta politiskajā dimensijā 16. – 18. gadsimtā’’ 2018.
gada 20. – 22. septembris un ,,Valsts valstī. Latvija – Krievijas impērijas provinces 19.
gadsimtā’’ 2018. gada 6. – 8. decembris. Tāpat arī LBC rīkotā izstāde “Valsts pirms valsts.
Atbrīvošanās gadsimts 1817 – 1917.’’ 22. maijs – 19. augusts izraisīja plašu rezonansi un
guva atsaucību un ievērību, t.sk. liekot pamatus arī dažādiem turpmākiem nākotnes
sadarbības projektiem starptautiski. LNB izveidojusi vēl virkni citu nozīmīgu izstāžu, kas
prasījušas zinātniski pētniecisko darbu to sagatavošanā. Ceļojošā izstāde “Tiks aizliegts.
Baltijas grāmata”, kas savu ceļojumu pa trīs Baltijas valstīm noslēdza Rīgā. Apmeklētāju
interesi raisīja arī izstādes “Herders un Barons” un “Rembranta ēnā. Holandes oforts 17.
gadsimtā”, kas bija aplūkojamas 4. stāva ātrija galerijā. 5. stāvā apmeklētāji varēja aplūkot
trimdā savāktās Baltijas pagātnes liecības izstādē “Oto Bongs. Krājējs” un aklāt LNB Reto
grāmatu un rokrakstu krājuma dārgumus izstādē “Cimelia. Sešu gadsimtu liecības”.
2018.gadā Speciālo krājumu departaments stratēģiski uzsāka LNB kā zinātniski
pētnieciskās institūcijas statusa izpēti un LNB zinātniskās darbības sakārtošanu. SKD ir
sagatavojis vairākus veiksmīgus projektu pieteikumus, kā rezultātā LNB ir turpinājusi īstenot
valstiski nozīmīgas pētniecības iniciatīvas (piemēram, konferenču cikls “Valsts pirms valsts”
un to pavadošās izstādes un rakstu krājumi), kā arī piesaistot ievērojamu papildus
finansējumu zinātniskās darbības nodrošināšanai (Valsts pētījumu programmas projekta
sagatavošana).
LNB darbinieku iesaiste dažādos pētniecības projektos atspoguļojas arī šīs atskaites
sadaļā 2.2. “ES un citu ārvalstu fondu un programmu finansēti projekti”. LNB zinātniskās
institūcijas gada pārskats ir ievadīts Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā
NZDIS.

3. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu
Aizvadītais stratēģiskās plānošanas periods (2014.–2018. gads) Latvijas Nacionālajai
bibliotēkai bijis ļoti nozīmīgs. Bibliotēka ir pārcēlusies uz jauno ēku Mūkusalas ielā 3,
pāršķirot pilnīgi jaunu lappusi bibliotēkas vēsturē. Tas lielā mērā noteica iepriekšējā
stratēģiskās plānošanas posmā izvirzītās prioritātes – apdzīvot un iedzīvināt jauno bibliotēku,
radīt pozitīvu apmeklējuma pieredzi un vēlmi atgriezties.
Bibliotēkas realizētais pārcelšanās process (14.04.2014-17.10.2014) ir izrādījies
unikāls precedents pasaules nacionālo bibliotēku vēsturē – īstenojot loģistiski sarežģītu
procesu, pārcelšanās dēļ bibliotēka nevienu brīdi nebija slēgta. Turklāt arī jaunajā ēkā uzreiz
tika uzsākta lasītāju apkalpošana, pakāpeniski stāvu pa stāvam, atklājot lasītavas. Līdz ar to
bibliotēkas krājums ir nonācis tam atbilstošos apstākļos, izvietojoties lasītavu brīvpieejas
plauktos un krātuvēs. LNB repozitorijs Silakrogā, kur glabājas reti pieprasītās literatūras
krājumi, pēc pārējo piecu bibliotēkas ēku pārcelšanās uz Gaismas pili turpina savu darbību
līdzšinējā vietā. Izaicinošs laika posms bija arī 2015. gada pirmais pusgads, kad LNB bija
galvenā Latvijas prezidentūras ES Padomē sanāksmju norises vieta, un bibliotēkas darbība
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tika nodrošināta paralēli šim pasākumam. Tas mums ir sniedzis neatsveramu profesionālo
pieredzi augsta līmeņa viesu uzņemšanā.
Aizvadīto piecu gadu laikā bibliotēka ir iegājusi stabilā darba ritmā. Vienlaikus tā ir
bijusi iespēja izvērtēt piedāvātos pakalpojumus un to, cik funkcionāls ir telpu izvietojums un
iekārtojums. Īstenojot vairākus sadarbības projektus, kā arī izvērtējot LNB telpu izkārtojumu
un piemērotību lasītāju vajadzībām, Pakalpojumu departamentā ir izveidotas vairākas jaunas
lasītavas – Interneta lasītava, Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītava un
Džona Ficdžeralda Kenedija lasītava. Uzziņu informācijas centra lasītavā iekārtotas darba
telpas cilvēkiem ar redzes traucējumiem un atvērta jauniešiem paredzēta - Telpa -15+. 2019.
gada sākumā LNB ir 18 lasītavas.
Sabiedrības interese par bibliotēku ir nerimstoša, kopējais apmeklētāju skaits turpina
augt. Tas ir atstājis pozitīvu iespaidu arī uz lasītāju skaitu un bibliotekāro pakalpojumu
izmantojumu. Kopš pārcelšanās LNB reģistrēto lasītāju skaits ir audzis trīskārt. LNB ērtā
darba vide, krājuma pieejamība, personāla atsaucība un zināšanas ir mainījušas mācīšanās
kultūru Latvijā, ko apliecina lasītāju skaita pieaugums. Ievērojami audzis ir arī krājuma
izmantojums, kas skaidrojams, ne vien ar lasītāju skaita pieaugumu, bet arī ar brīvpieejas
krājuma apjomu un jaunās resursu meklēšanas sistēmas Primo ieviešanu.
Laiks pēc pārcelšanās ir arī izmantots, lai pārskatītu esošo organizācijas struktūru un
izvērtētu nepieciešamību veikt tajā izmaiņas. Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu iekšējo
un ārējo komunikāciju, kvalitatīvi apkalpotu klientus un sadarbības partnerus, producētu
pasākumus un izstādes krājuma popularizēšanai, kā arī garantētu ikvienas norises bibliotēkā
tehnisko nodrošinājumu, 2015. gada sākumā Komunikāciju un mārketinga nodaļa tika
reorganizēta un kļuva par Komunikācijas departamentu. Būtiskas strukturālas izmaiņas
notikušas, apvienojot Bibliotēku attīstības institūtu un Stratēģiskās attīstības nodaļu,
izveidojot Attīstības departamentu ar 4 struktūrvienībām: Bibliotēku attīstības centru,
Kompetenču attīstības centru, Bērnu literatūras centru un Digitālā mantojuma centru.
Realizējot stratēģijā izvirzīto uzdevumu, 2015. gadā LNB ietvaros darbību uzsāka
Nacionālās enciklopēdijas redakcija, kuras mērķis ir izveidot nacionālas nozīmes
informācijas resursu virtuālajā vidē un arī iespiestā formā. 2017. gadā Speciālo krājumu
departamenta ietvaros tika reorganizēts Letonikas un Baltijas centrs, kura mērķis ir
nodrošināt visaptverošu ar Latviju, latviešiem un Baltiju saistītu materiālu vākšanu,
pētniecību un pieejamību.
2016. gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests LNB akreditēja kā pieaugušo izglītības
iestādi, kas deva iespējas īstenot pieaugušo formālās izglītības programmas. 2017. gada 14.
augustā LNB ieguva valsts deleģējumu un tiesības veikt ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu (eksamināciju), kas eksāmenu kārtotājiem
ļauj iegūt 3.profesionālās kvalifikācijas līmeni profesijā “bibliotekārs” un saņemt valsts
atzītu dokumentu – apliecību.
Pateicoties iespējām, kuras sniedz bibliotēkas plašās, ērtās un pieejamās telpas, ir
bijusi iespēja aizvien daudzpusīgāk izvērst izglītojošo darbību. Lai šo jomu attīstītu
mērķtiecīgi un koordinēti, 2017. gadā tika pieņemta LNB Izglītojošās darbības stratēģija
2017.-2021. gadam. Šajā attīstības plānā LNB turpmākajiem pieciem gadiem savā
izglītojošajā darbībā izvirzīja trīs pamatvirzienus: pratības, kultūra un zinātne, bibliotēku
nozares un saskarnozaru speciālistu profesionālā izglītība un pilnveide.
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Līdz ar LNB attīstības stratēģijas 2019.-2023. gadam izstrādi, Izglītojošās darbības
stratēģija daļēji tiek integrēta šajā dokumentā. Veiksmīgas darbības rezultātā vairākos
izglītojošās darbības virzienos LNB loma valsts kontekstā ir vadošā. Stabilu līdera lomu LNB
ieņem lasītprasmes un lasīšanas paradumu veicināšanā. Līdzās jau par spēcīgu tradīciju
kļuvušajai lasīšanas veicināšanas programmai “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, 2017.
gadā tika uzsākta jauna lasīšanas veicināšana programma “Nacionālā skaļās lasīšanas
sacensība”, pirmajā izmēģinājuma gadā iesaistot vairāk nekā 7 000 skolēnu no 5. un 6.
klasēm. 2017. gadā ir iegūts saskaņojumu no Rīgas Izglītības un informācijas metodiskā
centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmai “Latvijas Nacionālās
bibliotēkas informācijas resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā”. UIC veic
programmas realizāciju vispārizglītojošo skolu pedagogiem un nodrošina informācijpratības
nodarbības citām mērķgrupām, to vidū skolēniem un studentiem. Pakalpojumi pusaudžu un
jauniešu auditorijai ir būtisks bibliotēkas darbības virziens. Telpā -15+ regulāri norit karjeras
un personības izaugsmes, talantu un spēju veicinoši kultūrizglītības pasākumi.
LNB ir arī Latvijas bibliotēku un saskarnozaru attīstības veicinātājs un atbalsta
punkts. Pēdējos gados īpaši tiek veicināta sadarbība ar akadēmiskajām bibliotēkām, tostarp
2017. gadā darbību uzsāka zinātnisko publikāciju brīvpieejas repozitorijs “Academia”.
Procesā ir labās prakses ieviešana: jauna starptautiska datu kvalitātes standarta (RDA) un
nacionālā kultūras mantojuma objektu identifikācijas sistēmu (VIAF, ISNI, OCCID)
ieviešana zinātnisko bibliotēku kopkataloga u.c. bibliotēku datu un zināšanu organizācijā ar
mērķi veicināt kultūras mantojuma datu publicēšanu tīmeklī. Būtisks jauninājums
saskarnozaru sadarbībā ir LNB portāla izdevējiem atvēršana 2017. gadā, izveidojot vienotu
vidi visu no LNB nepieciešamo pakalpojumu saņemšanai (ISBN, ISMN, ISSN, UDK). LNB
ir izveidots nozares datu centrs un LNB speciālisti ir vadošie eksperti arī kultūras mantojuma
digitalizācijas un saglabāšanas jautājumos.
2017. gadā uzsākts projekts "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)",
kuru īsteno LNB kopā ar projekta sadarbības partneriem – Latvijas Nacionālo arhīvu,
Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi un Kultūras informācijas sistēmu centru. Šī vērienīgā
projekta realizācija jau sagatavošanās posmā ir prasījusi daudz darba un līdz pat tā
realizēšanas beigām aizņems daudz laika LNB darbinieku ikdienas darbos. Vienlaikus
ieguvumi no projekta ir nenovērtējami – digitalizētā satura apjoms pieaugs par vairākiem
miljoniem vienību, tiek attīstīta digitālo objektu pārvaldības un saglabāšanas sistēma,
publicētas vairākas atvērto datu kopas, t.sk. saistīto atvērto datu kopa, izstrādāta integrētas
centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas 1. kārta u.c.
Līdz ar ienākšanu jaunajā ēkā ir izmainījusies arī LNB klātbūtne un vieta zinātnisko
institūciju vidē – LNB ir ne tikai mērķtiecīgi piesaistījusi jaunus pētniekus, investējusi
grāmatniecības un ar grāmatniecības vēsturi saistītu jautājumu pētniecībā, bet arī bijusi
vadošā balss šo jautājumu izcelšanā un popularizēšanā. 2014. gadā tika rīkota vērienīga
izstāde “1514. Grāmata. 2014". 2016. gadā atklāta LNB pastāvīgā ekspozīcija “Grāmata
Latvijā” ar plašu izglītojošā darba programmu, 2017. gadā atklāta izstāde “Luters.
Pagrieziens”. Latvijas valsts simtgades kontekstā, LNB ir kļuvusi par simtgades norišu
centrālo vietu, organizējot, piemēram, konferenču ciklu “Valsts pirms valsts” un izdodot
Nacionālās enciklopēdijas Latvijas sējumu. Arī ikviena cita LNB rīkota izstāde ir tiekusies
izcelt LNB krājuma vērtības, pētniecisko spēku un tēmu daudzveidību. Jaunā ēka ir ļāvusi
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pētnieciskajam darbam iznākt priekšplānā un kļūt par vienu no galvenajiem LNB
atpazīstamības virzieniem. LNB ir arī Kultūras kanona projekta realizētājs. Pētniecības jomā
tiek attīstīts digitālo humanitāro zinātņu virziens. LNB piedāvātais pakalpojums ir atvērts
pētnieciskajiem un studiju projektiem un paredz individuālu pieeju, vienojoties par
sadarbības formu un nepieciešamās informācijas saturu, formātu, apjomu u.c. parametriem.

4. Pakalpojumi
Likumā „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, „Bibliotēku likumā”, „Obligāto
eksemplāru likumā” un pārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei LNB sniedz
plašu publisko pakalpojumu klāstu, kuru galvenās mērķauditorijas ir plaša sabiedrība,
bibliotēkas un izdevēji. Saskaņā ar "Bibliotēku likuma” 5. pantā noteikto, lietotāju
apkalpošana, bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana, kā arī citi pamata pakalpojumi
sabiedrībai tiek sniegti bez maksas. Atsevišķus pakalpojumus, kas noteikti 2016. gada 26.
aprīlī MK noteikumos Nr. 251 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko maksas
pakalpojumu cenrādis”, LNB sniedz par maksu, kas veido LNB pašu ieņēmumus.
4.1. Starpiestāžu pakalpojumi
Starpbibliotēku abonements: LNB Latvijas bibliotēkām un to lasītājiem piedāvā
par izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, kas ļauj ikvienam Latvijas
iedzīvotājam sev tuvākajā bibliotēkā pasūtīt un lasīt izdevumus kā no LNB, tā arī no citu
Latvijas bibliotēku krājumiem.
Praktiskie pakalpojumi bibliotēkām: LNB saskaņā ar „Obligāto eksemplāru
likuma” nosacījumiem veic obligātā eksemplāra vienību sadali citām Latvijas bibliotēkām,
uztur brīvpieejas apmaiņas krājumu, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas bibliotēkām
un citām kultūras institūcijām krājuma veidošanā, veic bezatlīdzības izdevumu sadali
Latvijas bibliotēkām. LNB realizē arī bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmas
„ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un „Grāmatu starts”. Tāpat LNB piedāvā citām Latvijas
bibliotēkām ceļojošās izstādes.
Bibliogrāfiskie pakalpojumi: LNB veido nacionālo izdevumu bibliogrāfiskos
ierakstus un autoritatīvos ierakstus, kurus pēc tam bez maksas var izmantot visas Latvijas
bibliotēkas savu krājumu aprakstīšanai, kā arī īsteno Nacionālā kopkataloga kvalitātes
kontroli.
Konsultatīvais atbalsts: LNB sniedz konsultācijas ar bibliotēku darbu saistītos
jautājumos visām Latvijas bibliotēkām, kas ļauj paaugstināt Latvijas bibliotēku sniegto
pakalpojumu kvalitāti. Galvenās konsultāciju jomas ir kataloģizācija (MARC 21 un RDA
standarti), indeksācija (klasifikācija un priekšmetošana), bibliogrāfisko aprakstu veidošana,
metadatu veidošana, bērnu un jauniešu bibliotekārā apkalpošana, lasīšanas veicināšanas
pasākumu īstenošana, kultūras mantojuma digitalizācija, autortiesības bibliotēkās, bibliotēku
nozares formālā un neformālā izglītība, izstāžu darbs, bibliotēku darba stratēģiskā plānošana
un pārvaldība, krājumu, tai skaitā elektronisko, veidošana u.c.
Profesionālās pilnveides pakalpojumi: LNB ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības
iestāde (apliecība Nr.3360300678, 2008. gada 25. jūnijs). LNB Kompetenču attīstības centrs
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(KAC) piedāvā kursus un izglītības programmas dažādām publisko, zinātnisko, speciālo un
izglītības iestāžu bibliotēku darbinieku mērķgrupām. KAC ir iespējams apgūt 160 stundu
profesionālās pilnveides izglītības programmu „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”
(licence nr. P_1064, izsniegta 2019. gada 13. martā), 960 stundu profesionālās tālākizglītības
programmu “Bibliotēku zinības” (licence nr. P-13329, izsniegta 2016. gada 28. janvārī), kā
arī nokārtot valsts kvalifikācijas eksāmenu 3.profesionālā kvalifikācijas līmeņa iegūšanai
profesijā - bibliotekārs.
Standartu, terminu un vadlīniju veidošana: Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu
akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas
apakškomisiju LNB veic bibliotēku un saskarnozaru terminu izstrādi un uztur bibliotēku,
muzeju un arhīvu terminu datubāzi, un sadarbībā ar Informācijas un dokumentācijas
standartizācijas tehnisko komiteju veic atmiņas institūciju standartu tulkošanu. LNB tulko
un izdod arī Starptautiskās bibliotēku asociācijas un institūciju federācijas (IFLA) vadlīnijas
un ieteikumus. Bibliotēku vajadzībām tiek veidotas arī bibliotēku darba vadlīnijas,
konsultatīvie un informatīvie materiāli.
Statistikas veidošana: LNB apkopo bibliotēku nozares statistiku, kā arī apkopo un
analizē bibliotēku gada pārskatus.
Nozares informācijas veidošana un izplatīšana: LNB veido Latvijas bibliotēku
portāla www.biblioteka.lv saturu un uztur vairākas bibliotekāro darbinieku vēstkopas.
4.2. Komercpakalpojumi
Šobrīd LNB maksas pakalpojumu klāstu pamatā veido kopēšanas, drukāšanas,
skenēšanas un teksta dokumentu un attēlu digitalizācija pēc pieprasījuma bibliotēkām,
starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi, personālā abonementa pakalpojumi
un soda naudas par novēlotu izsniegto izdevumu atgriešanu. Uzziņu informācijas centrs
sniedz augstas pievienotās vērtības informācijas pakalpojumus kā fiziskām, tā juridiskām
personām: veic padziļinātu informācijas meklēšanu, veido tematiskus bibliogrāfiskos
sarakstus, informācijas apkopojumus un preses apskatus. Fiziskām un juridiskām personām
pieejami arī bibliotēkas materiālu digitalizācijas pakalpojumi un sietuves pakalpojumi.
Izdevējiem tiek sniegti UDK šifru (bezmaksas), ISBN numuru un ISSN svītrkodu
piešķiršanas pakalpojumi. Muzejiem un citām atmiņas institūcijām tiek nodrošināta iespēja
saņemt izdevumus no LNB speciālajiem krājumiem eksponēšanas nolūkiem. Savukārt
jebkuram interesantam ir iespēja iegādāties LNB izdotos bibliogrāfiskos rādītājus un citus
izdevumus.
LNB maksas pakalpojumu klāstu papildina arī telpu un audiovizuālā aprīkojuma
nomas pakalpojumi. LNB piedāvā pasākumiem izīrēt vairāk nekā 20 telpas ar kopējo platību
5300 m2 – konferenču un koncertu zāli ar 380 cilvēku ietilpību, konferenču centru ar 400
cilvēku ietilpību, izstāžu zāles, kamerzāli, pasākumu telpas 11. un 12. stāvā un citas telpas –
koncertu, izrāžu, kino seansu, konferenču, semināru, diskusiju, izstāžu, prezentāciju,
simpoziju, gadatirgu un citu pasākumu rīkošanai zinātnes, izglītības un kultūras jomā. Īrei
tiek piedāvātas arī mācību klases un datorklases. Līdz ar telpām ir iespējams iznomāt arī to
audiovizuālo aprīkojumu – apskaņošanas sistēmas, ekrānus, interaktīvās tāfeles, projektorus,
videotelekonferenču iekārtas u.t.t.
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4.3. Publiskie pakalpojumi
Grāmatu, periodisko izdevumu, audiovizuālo materiālu u.c. krājuma vienību
izsniegšana: LNB krājumā ir vairāk nekā 4 miljoni vienību, kas pieejamas bibliotēkas
lasītājiem. Aptuveni 350 000 krājuma vienību pieejamas brīvpieejā. Krājuma pamatā ir t.s.
nacionālais krājums, kuru papildina speciālie krājumi – retumi un rokraksti, grafiskās
mākslas darbi, notis, kartes, audiovizuālie izdevumi, sīkiespiedumi – un nozaru krājumi,
kurus pamatā veido izdevumi svešvalodās LNB materiālus izsniedz izmantošanai tikai LNB
lasītavās, piedāvājot iespēju nepieciešamos izdevumus iepriekš rezervēt. Atsevišķām lasītāju
grupām par maksu ir pieejams personālā abonementa pakalpojums.
Starptautiskais starpbibliotēku abonements: LNB saviem lasītājiem piedāvā par
maksu izmantot starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumus, gadījumos, ja LNB
un citu Latvijas bibliotēku krājumā vai abonētajās datu bāzēs nav lasītājiem nepieciešamā
izdevuma, pasūtot to no ārvalstu bibliotēkām.
Elektronisko resursu izmantošana LNB lasītājiem piedāvā izmantot vairāk nekā 6
000 e-grāmatas, kā Latvijā izdotās, tā nozaru krājumiem piederošās, un vairāk nekā 40
elektroniskās datu bāzes, gan vispārīgas Latvijā veidotas datu bāzes (LETA, Letonika.lv,
Lursoft, NAIS u.c.), gan nozīmīgākās ārvalstu nozaru datu bāzes (EBSCO, Emerald, JSTOR,
ScienceDirect, SCOPUS u.c.). Autortiesību ierobežojumu dēļ vairums datu bāžu
izmantojamas tikai bibliotēkas telpās.
Uzziņas un konsultācijas LNB sniedz lasītājiem uzziņas un konsultācijas par LNB
pakalpojumiem un to pieejamību, LNB krājumu, informācijas meklēšanu LNB
elektroniskajos un tradicionālajos informācijas resursos (elektroniskajā katalogā, datubāzēs,
digitālajā bibliotēkā, kartīšu katalogos, kartotēkās), internetā un citu Latvijas un lielāko
pasaules bibliotēku informācijas resursos. Pēc pieprasījuma tiek sagatavotas precizējošās,
adresālās, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas. Tiek sniegts pakalpojums "Jautā
bibliotekāram" – iespēja uzdot jautājumu par LNB, tās krājumu un pakalpojumiem,
izmantojot e-pastu. LNB sagatavo un divas reizes mēnesī tiešsaistē publicē biļetenu „Latvijas
jaunākās grāmatas”, no kura iespējams veikt izdevuma rezervēšanu katalogā.
Kopēšana, drukāšana un iesiešana: LNB saviem lasītājiem par maksu piedāvā
iegūt melnbaltas, krāsainas un digitālas kopijas no bibliotēkas krājuma vienībām. Tiek
nodrošināta arī izdruku veikšana no digitālajiem resursiem, kā arī izdevumu iesiešanas
pakalpojums.
Digitālo kopiju piegāde: LNB piedāvā lasītājiem iespēju attālināti par maksu pasūtīt
digitālas izdevumu kopijas; atkarībā no izdevuma autortiesību statusa ir iespējams iegūt vai
nu darba fragmentu, vai visa izdevuma kopiju, kuru LNB piegādā pa e-pastu vai tiešsaistē.
Informācijpratības pakalpojumi: LNB piedāvā lasītājiem iespēju pieteikties uz
bezmaksas mācību nodarbībām informācijas meklēšanā: LNB elektroniskais katalogs, valsts
nozīmes kopkatalogs; Analītikas (žurnālu, avīžu rakstu) datubāze; LNB Digitālā bibliotēka;
LNB tiešsaistes abonētās datubāzes; Ekonomikas un tiesību zinātnes; Humanitārās un
sociālās zinātnes; Tehnoloģijas un dabaszinātnes. Mācību procesu iespējams pielāgot,
mācoties meklēt informāciju saskaņā ar izvēlēto tematu. Vispārizglītojošām skolām mācību
pakalpojuma ietvaros piedāvāta iespēja vadīt mācību stundas bibliotēkā. Saskaņā ar skolu
mācību programmu mācību stundā bibliotēkā iespējams izmantot tās krājuma materiālus.
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Augstākām mācību iestādēm ir iespēja noturēt lekcijas bibliotēkā – LNB piedāvā mācību
procesu bagātināt ar informācijas prasmju apguves kursu.
Ekskursijas: LNB piedāvā ekskursijas pa bibliotēku, kurās interesenti var iepazīties
ar LNB lasītavām, krājumiem un pakalpojumiem.
Izstādes: LNB katru gadu veido ievērojamu skaitu izstāžu, sākot ar nelielām
izstādēm (krājuma izlasēm) lasītavu telpās, kurās lasītāji var iepazīties ar krājuma
jaunieguvumiem un atklāt LNB krājuma daudzveidību, un beidzot ar nozīmīgām tematiskām
izstādēm, kas pēc to izstādīšanas LNB nereti pēc tam tiek, izstādītas arī citās Latvijas
bibliotēkās, kā arī ārvalstīs.
Bibliogrāfiskā informācija (tiešsaistes pakalpojums): LNB nodrošina ikvienam
iespēju iepazīties ar LNB krājumiem un atrast nepieciešamos izdevumus tās veidotajos
elektroniskajos tiešsaistes katalogos un datubāzēs. LNB katalogu un datubāzu sistēmu veido
elektroniskais katalogs, digitalizēti kartīšu katalogi, nacionālā bibliogrāfija, tai skaitā
nacionālā analītikas datu bāze, kura apkopota informācija par publikācijām presē, kā arī
atsevišķām nozarēm veltītas tematiskas datubāzes. Katalogā tiek nodrošināta iespēja rezervēt
nepieciešamos izdevumus, saglabāt meklēšanas rezultātus, veidot kolekcijas e-plauktā un
skatīt informāciju par rezervētajām un izsniegtajām grāmatām un to nodošanas termiņiem.
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (tiešsaistes pakalpojums): LNB savu
krājumu digitalizāciju veic jau kopš 1999. gada, un kopš 2008. gada veido Latvijas Nacionālo
digitālo bibliotēku. To veido digitalizētie LNB un tās satura partneru krājumu materiāli
(periodiskie izdevumi, grāmatas, kartes, attēli, audiovizuālie materiāli) un Latvijas tīmekļa
vietņu arhīvs. Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 1400 nosaukumu laikraksti un žurnāli,
kopā vairāk nekā 5 miljoni lappušu, no tiem publiski pieejami izdevumi, kas izdoti līdz 1948.
gadam. Grāmatu portālā ir pieejamas aptuveni 10 000 grāmatas, kopā vairāk nekā 2,5 miljoni
lappušu, kas izdotas, sākot ar 1677. gadu, no tām apmēram 3000 grāmatas pieejamas
publiski. Abi šie resursi nodrošina pilnteksta meklēšanu un bagātīgas personalizācijas
iespējas. Karšu portālā iekļauti vairāki tūkstoši karšu, kas izdotas laikā no 17. gs. sākuma
līdz mūsdienām, un tas nodrošina vēsturisko karšu pārlūkošanu, vietvārdu meklēšanu un
vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem. Attēlu kolekcija „Zudusī
Latvija” sniedz iespēju aplūkot vairāk nekā 45 000 foto uzņēmumu, kas atspoguļo Latvijas
vēsturi. Skaņu ierakstu kolekcija ļauj noklausīties vairāk nekā 70 gadus vecus mūzikas
ierakstus, kā arī Latvijas politiķu runas. Latvijas tīmekļa vietņu arhīvu veido apmēram 3000
Latvijas tīmekļa vietnes, kas izlases veidā vāktas kopš 2008. gada. Daļa digitālo objektu
pilnībā pieejami visai sabiedrībai, taču daļa autortiesību ierobežojumu dēļ aplūkojama tikai
Gaismas tīklā - LNB un Latvijas publisko bibliotēku telpās.

4.4. Izdevējdarbība
Nosaukums

Autors (-i)

Izdevējs, vieta, gads

100 gadi 100 kartēs

Sastādītājs un teksta
autors Jānis Barbans ;
priekšvārds: Andris
Vilks ; redaktori: Ilze

Rīga : Karšu izdevniecība
Jāņa Sēta : Latvijas
Nacionālā bibliotēka, 2018
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Grāmata Latvijā /
Lasām Latvijā :
esejas par lasīšanas
vēsturi

IFLA Skolu
bibliotēku vadlīnijas

IFLA Ziņojums par
attīstības tendencēm

Latvijas
izdevējdarbības
statistika 2017

Antēna, Mareks Kilups,
Jānis Turlajs, Anda Juta
Zālīte ; māksliniece
Līga Dubrovska ;
kartogrāfes: Ieva Grabe,
Ingūna Pūkaine
Sastādītāja Maija UzulaPetrovska ; dizains: Una
Grants ; fotogrāfi: Māris
Lapiņš, Krists Luhaers ;
teksti: Pauls Daija,
Gustavs Strenga, Maija
Uzula-Petrovska ;
redaktore Jolanta Treile
No angļu valodas
tulkojusi: Inese Kazāka
Redaktores: Māra
Jēkabsone, Anda
Saldovere, Evija Vjatere
No angļu valodas
tulkojusi: Inese Kazāka,
Kristīne Deksne,
Māra Jēkabsone
Atbildīgā par izdevuma
sagatavošanu:
Evija Vjatere
Redaktores: Gunta
Lodziņa un Elza Ungure

Rīga
: Latvijas Nacionālā bibliot
ēka, 2018

ISBN
9789984850580

Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2018

http://dom.lndb.l
v/data/obj/file/2
2657103.pdf

Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2018

http://dom.lndb.l
v/data/obj/file/2
1019600.pdf

Rīga : LNB Bibliogrāfijas
institūts, 2018

ISSN 22559949
ISBN 978-9984850-59-7
http://dom.lndb.l
v/data/obj/file/2
0756107.pdf
ISSN 22559523
http://dom.lndb.l
v/data/obj/2710
68.html;
105 abonenti
https://www.lnb.
lv/lv/profesional
ieresursi/literatura
s-celvedis

Latvijas jaunākās
grāmatas (24
numuri)

Redaktores: Ilva Āķe un
Rita Dzvinko

Rīga : LNB Bibliogrāfijas
institūts, 2018

Literatūras ceļvedis,
sagatavoti 8 astoņi
numuri

Sadarbībā ar LNB
speciālistiem un LU
Humanitāro zinātņu
fakultātes Latvistikas un
baltistikas nodaļas
mācībspēkiem un
studentiem.
Atbildīgie par izdevuma
sagatavošanu:
Evija Vjatere un Anda
Saldovere
Galvenais redaktors
Valters Ščerbinskis ;
redaktores: Anda
Feščenko, Ilze Fogele,

Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2019

Nacionālā
enciklopēdija.
Latvija

Rīga : Latvijas Nacionālā
bibliotēka, 2018
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Periodikas rādītājs
2017

Ieva Heimane [un vēl 3
redaktori] ; dizainere
Anna Aizsilniece ;
personu rādītāja
veidotāja Elita Egle ;
konsultants Valdis
Veilands.
Redaktores: Ilona
Dukure un Līga
Gūtmane

Rīga : LNB Bibliogrāfijas
institūts, 2018

ISSN 16919289
ISBN 978-9984850-60-3
http://dom.lndb.l
v/data/obj/5690
79.html

5. Uzlabojumi institūcijas vadībā un organizācijā
2018.gadā ir izstrādāta un pieņemta LNB attīstības stratēģija 2019.-2023.gadam.
2019.gada plānošanas darbs veikts atbilstoši jaunajai stratēģijai.

6. Personāls
2018. gadā vidējais amata vietu skaits LNB bija 372. Gada laikā darba tiesiskās
attiecības pārtrauktas ar 35 darbiniekiem, bet nodibinātas ar 25 darbiniekiem. Pārskata gada
beigās LNB strādāja 360 darbinieki, no kuriem 11 strādāja uz nepilnu slodzi. 57.5% LNB
darbinieku bija nodarbināti bibliotekāros amatos. Sieviešu īpatsvars kolektīvā bija 78.9%.
Pārskata perioda beigās LNB strādāja 15 darbinieki, kuriem ir zinātņu doktora grāds,
savukārt doktorantūrā studē 6 darbinieki.

7. Komunikācija ar sabiedrību
2018.gadā izceļama teicamā sadarbība ar pašmāju medijiem (īpaši LR1 , LR3,
LTV1 un Delfi.lv) gan NE kontekstā, gan, informējot par LNB visdažādākajām aktivitātēm
visa gada garumā. Tāpat arī jāuzsver jaunu un paliekošu sadarbību veidošanās ar
starptautisko filmu festivālu “RIGA IFF”, konferenci “TedEx”, kā arī jau esošu veiksmīgu
sadarbību turpinājums ar biedrību “Simboli un riti” Klusuma un meditācijas istabas
parvaldīšanā. Jau vairākus gadus daudzveidīgi sadarbojamies “Red Bull GmbH”, organizējot
gan ar ekstrēmo sportu, gan ar prāta spēlēm saistītus pasākumumus. Savukārt kā nozīmīgus
ilggadējus korporatīvos klientus jāmin “NATO Stratcom” biroju un “LATO Riga
Conference” organizatorus.
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Starptautiskā filmu festivāla “RIGA IFF” Arhitektūras programma LNB Ziedoņa zālē

Latvijas simtgadē LNB laba sadarbība ir veidojusies arī ar LV100 biroju un Atbalsta
biedrību, kuri kopīgi nodrošināja pasākumu programmu LNB Draugu telpā. Tāpat jāmin
veiksmīga sadarbība ar Satversmes tiesu, kur ciešā kopsadarbībā 2018. gadā tapuši jau divi
tematiski pasākumi bibliotēkas korē ar Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles un
atzītu kultūras ekspertu dalību. Latvijas simtgadē arī pievērsām pastiprinātu uzmanību
valstiskuma idejai, pasludinot maiju par Satversmes mēnesi, kurā aktualizējām ar tiesiskumu
saistītus jautājumus, gan iepriekšminētās diskusijas, gan tematiskās krājuma izlases formā
Ekonomikas un tiesībzinātņu lasītavā.
Kopumā 2017. gadā tika sagatavotas un dažādiem mediju kanāliem izplatītas
aptuveni 330 ziņas un preses relīzes, LNB tīmekļa vietnē sagatavotas un publicētas 1190
ziņas, sagatavotas un digitālajā vidē izplatītas 313 foto galerijas un videoklipi, intensīva
komunikācija ir notikusi arī sociālajos tīklos. Drukātajos un elektroniskajos masu medijos
par LNB ir bijušas aptuveni 400 publikācijas. 2017. gadā tika turpināts komunicēts tādos
sociālajos tīklos kā Facebook un Twitter, kā arī tika aktivizēts Instagram bibliotēkas konts,
kurā šobrīd vērojams vislielākais sekotāju pieaugums. Savukārt, lai paplašinātu informācijas
saņēmēju auditoriju, paralēli iknedēļas LNB aktualitāšu kopsavilkumiem, tika uzsākts veidot
īpašu kopsavilkumus skolu auditorijai, kura tiek izsūtīta katra mēneša pirmajos datumos,
skolu bibliotekāriem tālākai izplatīšanai savās skolās. LNB profilu sekotāju skaits sociālajos
tīklos 2018. gada sākumā pārsniedz 24 000 (Facebook sekotāju skaits sasniedzis 13 812
(2017. gadā – 8 464), Twitter – 8 961 (2017. gadā - 8 623), Instagram – 1 171 (2017. gadā –
617), YouTube – 209 (2017.gadā 178)).
2017. gadā notika divas preses konferences – preses konference par Rīgas triatlonu
un LNB sadarbību ar Latvijas Triatlona federāciju (04.08.2017) un par izstādi “Luters.
Pagrieziens” (31.10.2017).
2017. gadā vairāk uzmanības tika pievērsts sociālās atbildības projektiem, tirgojot
“SOS bērnu ciemati Latvijā” Ziemassvētku kartiņas un izvietojot naudas vākšanas krājkasīti
ugunsgrēkos cietušo atbalsta fondam, jāmin arī sadarbība ar Latvijas Samariešu apvienību
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un Latvijas Jauniešu kustību “Tellus”. Tāpat tika turpināta sadarbība ar “Valsts Asisndonoru
centru”, divas reizes organizējot asins pieņemšanas punktu LNB telpās.
Vēl tika sperti pirmie soļi krievvalodīgo auditorijas apgūšanas virzienā, organizējot
tikšanās gan ar krievvalodīgo sabiedrības daļas viedokļu līderiem, gan konsultējoties ar
pētniekiem, kas nodarbojas ar šīs auditorijas pētniecību profesionāli, kā arī izveidojot
tālejošu sadarbību ar žurnālu “Atvērtā pilsēta” kopīgu pasākumu rīkošanā.

8. Plānotie pasākumi 2019. gadā
2019. gadā sākas jaunās LNB attīstības stratēģijas 2019.-2023. gadam realizācija.
LNB prioritāte un centrālā ass šajā plānošanas periodā ir bibliotēkas krājums – tā vispusīga
veidošana, saglabāšana un pētniecība. 2019. gads lielā mērā tiek plānots kā laika posms, kurā
krājuma kontekstā ir nepieciešams apzināt esošo situāciju, vajadzības un atbilstoši izplānot
turpmākās darbības, lai turpmākajos gados veiksmīgi realizētu stratēģijā formulētos darba
uzdevumus.
Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts
ilgtspējai’” atklātā konkursā finansējumu ieguvis LNB projekts “Dokumentārā
mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”’
projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0022. Projekta īstenošana paredzēta no 2018. gada 27.
novembra līdz 2021. gada 29. novembrim. Kopējais finansējums trim gadiem 585 250 00
EUR. Projekta partneris ir Vidzemes Augstskolas Humanitāro un sociālo zinātņu pētniecības
institūts. 2019. gadā projekta ietvaros paredzēts sagatavot rakstus publicēšanai dažādos
zinātniskos žurnālos, sagatavot konceptu un publikācijas LNB kārtējam zinātnisko rakstu
krājumam (izdošana plānota 2020. gadā), sagatavot konceptu kolektīvai monogrāfijai
“Dokumentārais mantojums LNB”, noorganizēt divus zinātniskus seminārus, atvērt divas
izstāde, kas atspoguļo LNB nepublicētos un publicētos resursus.
Plānots apstiprināt grozījumus LNB publisko maksas pakalpojumu cenrādī,
turpināt darbu pie grozījumiem Obligāto eksemplāru likumā un uzsākt darbu pie
grozījumiem likumā Par Latvijas Nacionālo bibliotēku.
2019. gadā, līdzās citām nacionālas nozīmes institūcijām, arī Latvijas Nacionālā
bibliotēka atzīmē savu 100. dzimšanas dienu. Šim notikumam par godu tiks realizēts
projekts “Neredzamā bibliotēka” - atklāta izstāde, izstrādātas publikācijas un uzsākts īstenot
muzejpedagoģijas programmu. Projekta mērķis ir Latvijas kultūrapziņā atgriezt zudušās vai
izceļojušās bibliotēkas, kuras kā neredzamas kultūras bagātības joprojām veido mūsu nācijas
un valsts identitāti.
Septembrī durvis vērs rekonstruētā Bērnu literatūras centra lasītava 7. stāvā. Kopā ar
LNB Atbalsta biedrību realizētajam projektam dots nosaukums “Septītās debesis bērniem”.
Tā būs dāvana sabiedrībai bibliotēkas simtgades programmā un kļūs par lielisku vietu
bērniem intelektuālās un emocionālās pieredzes pilnveidošanai.
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