
LA
TV

IJ
A

S 
B

IB
LI

O
TĒ

K
A

S 
20

17
. 

U
N

 2
01

8.
 G

A
D

Ā
P

ār
sk

at
a 

zi
ņo

ju
m

s



Izdevuma sagatavošanas darba grupa:

Evija Vjatere, LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja

Jānis Kreicbergs, LNB Bibliotēku attīstības centra projektu vadītājs

Silva Vucena, LNB Attīstības departamenta stratēģiskās attīstības speciāliste

Ilze Kļaviņa, LNB Bibliotēku attīstības centra projektu koordinatore

Marlēna Krasovska, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku attīstības centra tīmekļa resursu redaktore

Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja

Ilze Marga, LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre

Diāna Rudzīte, LNB Bibliotēku attīstības centra statistikas eksperte

Darba grupas vadītāja un atbildīgā par izdevuma sagatavošanu: 

Māra Jēkabsone, LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre

Makets un vāka foto: LNB

Par izdevumu atbild: LNB Bibliotēku attīstības centrs

Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019

lnb.lv  #lnblv 



Satura rādītājs

Ievads

Priekšvārds

Latvijas bibliotēku sistēma

Galvenie statistikas rādītāji

Latvijas Nacionālā bibliotēka – bibliotēku nozares attīstības virzītāja

LNB ieguldījums bibliotēku nozarē un saskarnozarēs

LNB ieguldījums sabiedrības izglītībā un iekļaušanā

LNB ieguldījums zinātnē

Akadēmiskās un speciālās bibliotēkas – atbalsts zinātnei un pētniecībai

Publiskās bibliotēkas – informācijas, zināšanu un kultūras citadeles

Bibliotēkas – iedzīvotāju izglītotājas

Projektdarbība – līdzekļu piesaiste bibliotēku attīstībai

Bibliotēkas – lokālo vērtību uzturētājas un piederības izjūtas stiprinātājas

Darbs ar bērniem un jauniešiem – ieguldījums valsts nākotnē

Publiskās bibliotēkas – nozīmīgs partneris kopienu attīstībā

Skolu bibliotēkas – informācijpratīgas un atbildīgas sabiedrības veidotājas

Bibliotēkas – ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenotājas

Izmantotie informācijas avoti

4

5

6

9

12

13

15

16

18

22

24

25

27

28

31

32

36

39



4

Ievads

Pārskata ziņojums par Latvijas bibliotēkām 

tiek sagatavots pirmo reizi. To izstrādājis 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Attīstības 

departamenta Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā 

ar citiem LNB speciālistiem.

Pārskata mērķis ir sniegt galvenos bibliotēku 

rādītājus un tendences par 2017. un 2018. gadu. 

Ziņojums sagatavots, balstoties uz Latvijas kultūras 

datu portāla statistikas datiem, informāciju no 

bibliotēku darba gada pārskatiem, bibliotēku 

speciālistu viedokļiem un atziņām no bibliotēku 

nozares profesionālajiem pasākumiem. Informācija 

skatīta Latvijas un starptautisko nozares dokumentu 

kontekstā.

Pārskata sākumā sniegts Latvijas bibliotēku 

sistēmas apraksts, tam seko galvenie pēdējo trīs 

gadu bibliotēku statistikas rādītāji. Pārskata daļa, 

kas veltīta bibliotēku darbam 2017. un 2018. gadā, 

sniegta atsevišķi aplūkojot akadēmisko, speciālo, 

publisko un skolu bibliotēku tendences, kā arī 

ieskicējot LNB lomu bibliotēku sistēmas attīstībā. 

Atsevišķi izcelts bibliotēku darbs ar bērniem un 

jauniešiem, novadpētniecības darbs un bibliotēku 

loma ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. 

Ziņojumu noslēdz izmantoto informācijas avotu 

saraksts.
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Priekšvārds

Bibliotekāri labāk nekā jebkurš cits zina, 

cik sarežģīti ir atrast lietderīgu un uzticamu 

informāciju. Šobrīd informācijas ir tik daudz, 

ka tajā bez īpašām prasmēm grūti orientēties, 

un vērtīgākā informācija nereti paliek apslēpta 

mazsvarīgas un pat nepatiesas informācijas jūklī. 

Atlasīt svarīgo, būtisko, konkrētajam cilvēkam 

vajadzīgo – tā ir bibliotekāru ikdiena.

Informācijas par to, ko dara Latvijas bibliotēkas, 

netrūkst. Veiksmīgi darbojas bibliotēku nozares 

profesionālais resurss “Biblioteka.lv”, statistiskā 

informācija par bibliotēku darbību ir atrodama 

Latvijas kultūras datu portālā, bibliotēkas publicē 

informāciju savās tīmekļvietnēs un sociālo mediju 

profilos, nereti par bibliotēku darbību informē arī 

plašsaziņas līdzekļi. Taču tie visi ir puzles gabaliņi, 

kurus salikt kopā, lai iegūtu kopskatu, nebūt nav 

vienkārši.

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos 

Uldis Zariņš

Tāpēc esmu ļoti gandarīts, ka ir tapis pirmais 

ziņojums par Latvijas bibliotēkām, kas sniedz 

koncentrētu, visaptverošu pārskatu par situāciju 

Latvijas bibliotēku nozarē: aktuālajām tendencēm, 

būtiskākajiem notikumiem un sasniegumiem, 

sāpīgākajām problēmām. Ticu, ka tas noderēs arī 

pašiem bibliotekāriem, lai labāk apjaustu nozares 

kopsakarības – kā zināms, ir gana viegli “aiz kokiem 

pazaudēt mežu”. Taču pats galvenais – ziņojums 

dos lielisku iespēju pastāstīt plašākai sabiedrībai 

par to, kas notiek Latvijas bibliotēkās, un, kas zina, 

varbūt pie viena arī mazināt vēl aizvien populāros 

stereotipus par bibliotēkām un bibliotekāriem, 

izceļot inovācijas un parādot, cik lielu un nozīmīgu 

darbu bibliotēkas veic sabiedrības labā.
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Latvijas bibliotēku sistēma

Latvijas bibliotēku tīkls pārklāj visu valsts teritoriju, 

nodrošinot kvalitatīvus informācijas, kultūras 

un mūžizglītības pakalpojumus un vēsturiskā 

un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un 

pieejamību, sekmējot zināšanu un kultūras vērtību 

pārnesi jaunu zināšanu un kultūras vērtību radīšanai, 

organizējot rakstpratības un lasīšanas veicināšanas 

aktivitātes, attīstot iedzīvotāju medijpratības un 

informācijpratības iemaņas, piedāvājot atvērtu un 

iekļaujošu izglītošanās un tikšanās telpu, veicinot 

iedzīvotāju sabiedrisko un pilsonisko aktivitāti un 

visas valsts attīstību.

Latvijas bibliotēku sistēma aptver trīs sektorus – 

valsts, pašvaldību un privāto sektoru. Attiecīgu 

ministriju pakļautībā esošās valsts sektora 

bibliotēkas nodrošina noteiktu nozaru darbībai un 

attīstībai nepieciešamos bibliotēku pakalpojumus 

nacionālā un starptautiskā līmenī. Pašvaldību 

bibliotēkas nodrošina bibliotēku pakalpojumus 

noteiktu administratīvo teritoriju iedzīvotājiem. 

Privātā sektora bibliotēkas sniedz bibliotēku 

pakalpojumus savu institūciju pārstāvjiem.

Pēc darbības veida, saskaņā ar standartu “LVS 

ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. 

Starptautiskā bibliotēku statistika”, Latvijā tiek 

izdalīti šādi bibliotēku tipi:

  akadēmiskās bibliotēkas;

  publiskās bibliotēkas;

  skolu bibliotēkas;

  speciālās bibliotēkas.

Akadēmiskās bibliotēkas ir bibliotēkas, kuru gal-

venais uzdevums ir aptvert mācībām un pētniecī-

bai nepieciešamo informāciju. Ietver augstāko 

izglītības iestāžu bibliotēkas un universālās zinātn-

iskās bibliotēkas.1 Augstākās izglītības iestāžu bib-

liotēkas ir bibliotēkas, kuru galvenais uzdevums 

ir sniegt pakalpojumus universitāšu un citu trešā 

(terciārā) un augstāka līmeņa izglītības iestāžu stu-

dentiem, akadēmiskajam un profesionālajam per-

sonālam.2

Latvijā vienīgā universālā zinātniskā bibliotē-

ka ir Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), kas ir 

Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas 

nozīmes institūcija un kas darbojas saskaņā ar li-

kumu “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, Ministru 

kabineta apstiprinātu nolikumu un citiem saistoša-

jiem normatīvajiem aktiem. LNB ir visu Latvijas 

Republikas iespieddarbu glabātāja, nacionālo 

bibliogrāfisko resursu veidotāja un valsts bibli-

otēku sistēmas attīstības centrs, īstenojot nozares 

zināšanu pārnesi un bibliotekāro procesu standar-

tizāciju, veicot zinātniskās pētniecības darbu un 

piedaloties bibliotekārās darbības pamatvirzienu 

īstenošanā.

Publiskās bibliotēkas ir universālas bibliotēkas, 

kas ir atvērtas sabiedrībai un sniedz pakalpojumus 

vietējiem vai reģiona iedzīvotājiem, un parasti daļēji 

vai pilnībā tiek finansētas no valsts un pašvaldību 

līdzekļiem. Publiskās bibliotēkas tiek uzskatītas 

par atvērtām sabiedrībai arī tad, ja to pakalpojumi 

galvenokārt paredzēti īpašām iedzīvotāju grupām, 

piemēram, bērniem, vājredzīgām personām vai 

slimnīcu pacientiem.3 Pie publisko bibliotēku 

grupas pieder arī Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 

kura nodrošina piekļuvi grāmatām un informācijai 

cilvēkiem, kam dažādu iemeslu dēļ ir apgrūtināta 

lasīšana parastajā iespiedrakstā. Bibliotēka 

1   LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika.

2   LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika, 7. lpp. 6. lpp.

3   LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika, 8. lpp.

https://likumi.lv/doc.php?id=62905
https://likumi.lv/doc.php?id=136511
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piedāvā izdevumus šiem cilvēkiem pielāgotā veidā, 

piemēram, grāmatas Braila rakstā, palielinātā drukā 

un vieglajā valodā, kā arī audiogrāmatas.

Skolu bibliotēkas ir jebkura veida skolai, kas 

ir zemāka par trešo (terciāro) izglītības līmeni, 

piederīga bibliotēka, kuras galvenais uzdevums 

ir sniegt pakalpojumus šīs skolas skolēniem un 

skolotājiem.4

Speciālās bibliotēkas ir bibliotēkas, kas aptver 

vienu disciplīnu, atsevišķu zinību jomu vai īpašas 

reģionālas intereses. Ietver bibliotēkas, kas sniedz 

pakalpojumus īpašām lietotāju kategorijām vai 

strādā ar konkrēta veida resursiem, kā arī atse-

višķu organizāciju bibliotēkas, kas kalpo šo organ-

izāciju mērķiem.5

Visām Latvijā reģistrētajām bibliotēkām6 ir jāievēro 

Bibliotēku likums un citi saistošie normatīvie 

dokumenti. Bibliotēku nozari reglamentējošos 

normatīvos aktus un valsts politiku bibliotēku jomā 

izstrādā Kultūras ministrija, kas nodrošina arī Latvijas 

Bibliotēku padomes darbību. Latvijas Bibliotēku 

padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas 

piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, 

veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī 

lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz 

bibliotēku darbību.

Lai bibliotēku sistēma attīstītos saskaņā ar valsts 

attīstības virzieniem, ir izstrādāta “Bibliotēku 

nozares stratēģija 2014–2020”, kurā definēti 

uzdevumi un aktivitātes Latvijas valsts kultūrpolitikas 

pamatnostādnēs 2014.–2020.  gadam “Radošā 

Latvija” izvirzīto mērķu īstenošanai bibliotēku 

nozarē. “Bibliotēku nozares stratēģiju 2014–

2020” izstrādājusi Latvijas Bibliotēku padome, tā 

apstiprināta Latvijas Bibliotēku padomes 2014. gada 

14. oktobra sēdē un aktualizēta 2017. gadā 7.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709 

“Bibliotēku akreditācijas noteikumi” valsts un 

pašvaldību bibliotēkām reizi piecos gados ir 

pienākums akreditēties. Akreditācijas mērķis ir 

nodrošināt visiem valsts iedzīvotājiem vienlīdzīgus 

un kvalitatīvus bibliotēku pakalpojumus. Akreditāciju 

veic un akreditācijas dokumentus, ievērojot Latvijas 

Bibliotēku padomes atzinumu, izsniedz Kultūras 

ministrija. Akreditācijas rezultātā bibliotēkas iegūst 

valsts nozīmes bibliotēkas, reģiona galvenās 

bibliotēkas vai vietējas nozīmes bibliotēkas statusu. 

2017. gadā tika akreditētas 86 bibliotēkas: 2 valsts 

nozīmes bibliotēkas, 9 reģionu galvenās bibliotēkas, 

75 vietējas nozīmes bibliotēkas; savukārt 2018. gadā 

akreditētas 125 bibliotēkas: 5 reģionu galvenās 

bibliotēkas un 120 vietējas nozīmes bibliotēkas. 

Ar akreditācijas atzinumiem var iepazīties Latvijas 

Bibliotēku portālā.

4   LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika, 8. lpp.

5   LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika, 8. lpp.

6   Saskaņā ar Bibliotēku likumu visām bibliotēkām ir jāreģistrējas Bibliotēku reģistrā, kuru uztur Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa.

7   Aktualizētā stratēģija apstiprināta Latvijas Bibliotēku padomes 2017. gada 3. oktobra sēdē.

vietējais 
līmenis

Vietējas nozīmes bibliotēkas – pilsētu un novadu 

teritorijās un nozaru institūcijās

Reģionu galvenās bibliotēkas – bibliotēku 

sistēmas attīstības centri reģionos

LNB – bibliotēku sistēmas attīstības centrs

Citas valsts nozīmes bibliotēkas

reģionālais 
līmenis

nacionālais
līmenis

Avots: Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa

Latvijas bibliotēku sistēmas piramīda

https://likumi.lv/doc.php?id=48567
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/bibliotekas/strategija-un-dokumenti
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/bibliotekas/strategija-un-dokumenti
https://www.km.gov.lv/lv
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/bibliotekas/padome
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/bibliotekas/padome
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Nozares/Bibliotekas/Biblioteku_strategija_2014_2020_aktualiz.2017.pdf
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Nozares/Bibliotekas/Biblioteku_strategija_2014_2020_aktualiz.2017.pdf
https://likumi.lv/ta/id/142695-biblioteku-akreditacijas-noteikumi
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/bibliotekas/pakalpojumi
https://www.km.gov.lv/lv/kultura/bibliotekas/pakalpojumi
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Nozīmīga Latvijas bibliotēku atbalsta institūcija ir 

Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC), kura 

darbības mērķis ir nodrošināt bibliotēkās, arhīvos 

un muzejos uzkrāto informācijas un kultūras vērtību 

pieejamību sabiedrībai, izmantojot jaunākos 

informācijas tehnoloģiju risinājumus. Svarīgs 

Latvijas bibliotēku atbalsta instruments ir Gaismas 

tīkls. Atbilstoši KISC sniegtajai informācijai, 

Gaismas tīkls jeb Valsts vienotā bibliotēku 

informācijas sistēma ir saskaņota, mērķtiecīgi 

īstenota, uz piekļuvi informācijai un zināšanām 

vērsta valsts un publisko bibliotēku informācijas 

sistēma, kuras tehnoloģisko darbību nodrošina 

KISC, bet saturu – KISC, LNB un citi sadarbības 

partneri, kā arī sistēmā iesaistītās bibliotēkas. 

Šāda modernās informācijas tehnoloģijās balstīta 

sistēma ir inovatīvs bibliotēku darbības risinājums, 

kas nodrošina bibliotēkām iespēju gan apkopot un 

saglabāt nacionālās kultūras un zinātnes vērtības, 

gan sniegt piekļuvi tām, piedāvājot Latvijas 

iedzīvotājiem plašu un daudzveidīgu, pieejamu 

informācijas resursu klāstu.

Gaismas tīkls ietver šādus bibliotēku resursus un pakalpojumus:

  tīklā iekļauto publisko bibliotēku elektroniskos kopkatalogus;

  valsts nozīmes un augstākās izglītības iestāžu bibliotēku kopkatalogu bibliotēku informācijas sistēmā 

“Aleph 500”;

  valsts nozīmes un augstākās izglītības iestāžu bibliotēkās pieejamo resursu meklēšanas sistēmu “Primo”;

  pašvaldību publiskajās bibliotēkās izveidoto vienoto iekšējo tīklu, kurā iedzīvotājiem bez maksas 

pieejami Latvijā radīti, ar autortiesībām aizsargāti resursi – latviešu filmas portālā “Filmas.lv”, Latvijas 

Televīzijas un Radio raidījumi audiovizuālo ierakstu portālā “Diva.lv”, Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 

resursi u. c.;

  programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros pieejamas dažāda satura elektroniskās 

publikācijas, t. sk. datubāzu abonēšana ar atvieglotiem noteikumiem – abonēšanas maksu atlaides un 

speciālie piedāvājumi, datubāzu bezmaksas izmēģinājumi, lietošanas apmācība un informatīvi semināri.

Ieguldījumu bibliotēku nozares attīstībā sniedz arī 

profesionālās nevalstiskās organizācijas: Latvijas 

Bibliotekāru biedrība, Latvijas Akadēmisko 

bibliotēku asociācija, Latvijas Skolu bibliotekāru 

biedrība un Latvijas Bibliotekāru izglītības 

apvienība. Ar 2018.  gada 25.  maiju Eiropas 

Savienībā ir jāievēro 2016.  gada 27.  aprīlī 

pieņemtā Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 

brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula – 

General Data Protection Regulation). Tā kā Latvija 

ir Eiropas Savienības dalībvalsts, 2018.  gadā 

notika ievērojams darbs, lai sakārtotu bibliotēku 

darbu atbilstoši regulas prasībām.

http://www.kis.gov.lv/
http://www.bibliotekari.lv/
http://www.bibliotekari.lv/
http://www.lataba.lv/
http://www.lataba.lv/
http://www.lsbb.lv/
http://www.lsbb.lv/


9

Galvenie statistikas rādītāji

Pamatojoties uz Latvijas kultūras datu portāla 

statistikas datiem8, 2018. gadā Latvijā darbojās 

1597 bibliotēkas, kuras gada laikā apmeklētas 

vairāk nekā 12 miljonus reižu. Bibliotēku krājuma 

kopskaits 2018.  gada beigās bija 72,5 miljoni 

vienību, savukārt Latvijas bibliotēkās reģistrēto 

lasītāju kopskaits 2017. un 2018. gadā bija 38 % 

no kopējā iedzīvotāju skaita.

8   Bibliotēku statistikas dati publiski pieejami Latvijas kultūras datu portālā. Latvijas bibliotēku statistiku apkopo un publisko LNB
     Bibliotēku attīstības centrs. Bibliotēku statistikas datu apkopojums pieejams LNB tīmekļvietnē.

1597 
bibliotēku skaits Latvijā

1 
nacionālā bibliotēka 
(Latvijas Nacionālā bibliotēka) 1312

vidējais iedzīvotāju skaits uz 
vienu bibliotēku

48 
augstākās izglītības 
iestāžu bibliotēkas

732 
vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas

38 %
Latvijas iedzīvotāji izmanto 
bibliotēku pakalpojumus

34.6
vidēji bibliotēkās glabāto dokumentu 
skaits uz vienu iedzīvotāju

15
vidēji gadā bibliotēkas lietotājs 
apmeklē bibliotēku (reizes)

6411
vidēji bibliotēkās glabāto dokumentu 
skaits uz vienu iedzīvotāju

100 %
publiskās bibliotēkas, kurās bez 
maksas pieejams internets

b
ib

lio
tē

ku
 

ap
m

ek
lē

ju
m

s

 – 0.6 %
fiziskais

+ 3.6 %
virtuālais

29 
augstskolu 
bibliotēkas 

+=
19 
koledžu 
bibliotēkas

789
publiskās 
bibliotēkas

8
Latvijas 
Neredzīgo 
bibliotēka 
ar 7 filiāl-
bibliotēkām

+= 781 
pašvaldību 
publiskā 
bibliotēka

Latvijas bibliotēku skaits 2018. gadā
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   Krājums (informācijas vienību skaits gada beigās)

Gads 2016 2017 2018
Latvijas Nacionālā bibliotēka 4 190 606 4 216 127 4 226 679
Augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas 9 329 889 9 311 497 9 257 491
Vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkas 11 622 728 11 258 829 10 701 049
Publiskās bibliotēkas 8 665 362 8 572 245 8 472 459
Speciālās bibliotēkas9     39 940 975 39 890 302 39 863 015

   Lietotāju skaits10

Gads 2016 2017 2018
Latvijas Nacionālā bibliotēka 24 242 26 556 26 218
Augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas 96 968 94 464 99 984
Vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkas 246 398 239 012 260 560
Publiskās bibliotēkas 431 240 425 104 415 949
Speciālās bibliotēkas 9592 10 582 8873

   Izsniegums
Gads 2016 2017 2018
Latvijas Nacionālā bibliotēka 324 424 417 729 450 117
Augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas 2 484 083 2 180 011 2 282 824
Vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkas 5 560 558 5 957 597 5 861 965
Publiskās bibliotēkas 11 983 558 11 753 556 11 022 919
Speciālās bibliotēkas 160 969 171 525 175 229

   Fiziskais apmeklējums
Gads 2016 2017 2018
Latvijas Nacionālā bibliotēka 388 604 517 528 442 222
Augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas 1 852 065 1 553 008 1 736 400
Vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkas 4 268 713 4 031 762 4 159 219
Publiskās bibliotēkas 6 465 216 6 120 617 5 854 538
Speciālās bibliotēkas 54 275 48 457 43 088

   Virtuālais apmeklējums11

Gads 2016 2017 2018
Latvijas Nacionālā bibliotēka 1 153 562 1 297 707 1 532 720
Augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas 2 545 898 2 687 124 2 788 715
Vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkas12

Publiskās bibliotēkas 2 707 487 2 321 775 2 238 180
Speciālās bibliotēkas 103 804 115 531 89 190

   Bibliotekāro darbinieku skaits
Gads 2016 2017 2018
Latvijas Nacionālā bibliotēka 204 200 207
Augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas 301 303 301
Vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkas 940 907 851
Publiskās bibliotēkas 1712 1686 1686
Speciālās bibliotēkas 51 49 42

9     Lielāko daļu speciālo bibliotēku kopkrājuma veido Latvijas Republikas Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra patentu krājums.

10 Reģistrēts lietotājs, kas pārskata periodā apmeklējis bibliotēku vai izmantojis bibliotēkas infrastruktūru un pakalpojumus. (LVS ISO  
2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika, 10. lpp.)

11  Nepārtraukts lietotāja darbību cikls bibliotēkas vietnē, ko veicis lietotājs ārpus bibliotēkas IP adrešu zonas (parasti arī ārpus bibliotēkas 
telpām), neatkarīgi no aplūkoto lapu vai elementu skaita. (LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku 
statistika, 18. lpp.) Virtuālajā apmeklējumā neietilpst bibliotēkas sociālo mediju profilu apmeklējums.

12  Izglītības iestāžu bibliotēkām nav pieejams objektīvs virtuālo apmeklējumu skaits, jo šī tipa bibliotēkām lielākoties nav savu tīmekļvietņu, 
bet no izglītības iestādes tīmekļvietnes apmeklējuma visbiežāk nav iespējams izdalīt bibliotēkas virtuālo apmeklējumu.
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Latvijas bibliotēku tīkls ir vērtējams kā stabils un 

Latvijas iedzīvotājiem pieejams. Iedzīvotāju skaita 

sarukums valstī likumsakarīgi izraisa bibliotēku 

skaita samazināšanos. Slēdzot skolu, tiek slēgta 

arī skolas bibliotēka; samazinoties iedzīvotāju 

skaitam, tiek vērtēti publisko bibliotēku rādītāji un 

pakalpojumi, un atbilstoši iedzīvotāju blīvumam un 

pašvaldības finansiālajām iespējām tiek meklēts 

optimālākais risinājums bibliotekāro pakalpojumu 

nodrošināšanai: izmaiņas bibliotēku struktūrā, 

centralizācijas modeļa ieviešana, darbinieki veic 

vairākus amata pienākumus, tiek samazinātas darba 

slodzes u. tml.

Vēsturiski daudzos Latvijas pagastos ir saglabājušās 

divas un trīs bibliotēkas, taču iedzīvotāju 

skaitam sarūkot, pašvaldībām savu bibliotēku 

tīklu nākas pārskatīt. Viens no bibliotēku tīkla 

optimizācijas iznākumiem pēdējos 10 gados ir 

bibliotēku pārveidošana par ārējās apkalpošanas 

punktiem – laikā no 2007. līdz 2017. gadam par 

ārējiem apkalpošanas punktiem pārveidotas 30 

bibliotēkas. Lai saglabātu bibliotekāro pakalpojumu 

pieejamību iedzīvotājiem mazapdzīvotās vietās, 

Latvijas Bibliotēku padome veic intensīvu dialogu ar 

pašvaldībām. Papildus tam 2018. gadā aktualizēta 

jēdziena “ārējais apkalpošanas punkts” izpratne 

atbilstoši 2016. gadā pieņemtajam standartam 

“LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. 

Starptautiskā bibliotēku statistika”13 – Latvijas 

Bibliotēku padome apstiprināja ieteikumu, veicot 

pagasta otro un trešo bibliotēku reorganizāciju, 

13  Ārējais apkalpošanas punkts ir pakalpojumu punkts ārpus bibliotēkas, kurā lietotājiem regulāri pieejami noteikti pakalpojumi. Piezīmes: 
1. Šādi punkti atrodas ārpus bibliotēkas telpām, piemēram, veco ļaužu pansionātos, sabiedriskajos centros, ārstniecības iestādēs u. tml. 
vietās, kurās deponēti bibliotēkas materiāli ierobežotai lietotāju grupai. 2. Ietver arī pakalpojumu punktus, kuri piedāvā elektroniskos 
pakalpojumus, ne – iespiestos izdevumus. 3. Pie ārējās apkalpošanas punktiem neuzskaita pārvietojamās bibliotēkas un to pieturvietas. 
4. Datorpieslēgums ārpus bibliotēkas telpām (piemēram, studentu kopmītnēs) nav uzskatāms par ārējo apkalpošanas punktu. (LVS ISO 
2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika, 7. lpp.) Latvijā ārējie apkalpošanas punkti sniedz bibliotekāros 
pakalpojumus slimnīcās, pansionātos, cietumos.

pārveidot tās nevis par ārējās apkalpošanas 

punktiem, bet par attiecīgās pagasta bibliotēkas 

struktūrvienībām.

Gadu no gada krītas bibliotēku fiziskais 

apmeklējums, kas skaidrojams gan ar iedzīvotāju 

skaita samazināšanos, gan ar to, ka pieaug 

pakalpojumu klāsts un kvalitāte, kurus bibliotēkas 

nodrošina attālināti. Šo tendenci apstiprina 

virtuālā apmeklējuma pieaugums, īpaši LNB un 

akadēmiskajās bibliotēkās, kuras arvien vairāk 

piedāvā dažādus elektroniskos resursus – datubāzes, 

digitālo bibliotēku u.  c. Virtuālā apmeklējuma 

kritums publiskajās bibliotēkās skaidrojams ar šī tipa 

bibliotēku aktivitātes paaugstināšanos sociālajos 

medijos, līdz ar to iedzīvotāji arvien vairāk aktuālo 

informāciju saņem sociālo mediju vidē un tādēļ 

retāk apmeklē bibliotēku tīmekļvietnes.

Izsnieguma rādītāji dažādos bibliotēku tipos ir 

atšķirīgi, un, izņemot pieaugumu LNB un nelielas 

pieauguma/krituma svārstības atsevišķos bibliotēku 

veidos, kopumā ir ar lejupejošu virzību.

Bibliotēku finansiālie koprādītāji demonstrē 

augošu tendenci – palielinās izdevumi gan krājuma 

komplektēšanai, gan informācijas tehnoloģijām, gan 

personālam. Tomēr, skatot šos pozitīvos rādītājus, 

jāņem vērā kopējā ekonomiskā situācija, piemēram, 

inflācijas, grāmatu cenu un datubāzu abonēšanas 

maksas pieaugums, kā arī nevienmērīgā ekonomiskā 

attīstība dažādos valsts reģionos.
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Latvijas Nacionālā bibliotēka – bibliotēku 
nozares attīstības virzītāja

Ar 2018.  gadu ir noslēdzies LNB plānošanas 

periods 2014.–2018.  gadam. Darbs pie LNB 

attīstības stratēģijas 2019.–2023. gadam sākās ar 

iepriekšējā perioda izvērtējumu. Aizvadītie pieci 

gadi bibliotēkas vēsturē bijuši īpaši nozīmīgi – 

veiksmīgi uzsākts darbs jaunajās telpās Mūkusalas 

ielā 3. Daudzējādā ziņā bibliotēka sāka jaunu dzīvi – 

jaunā ēka ļauj realizēt pilnīgi citas kvalitātes un 

cita mēroga pakalpojumu sniegšanu. Īstenojot 

vairākus sadarbības projektus, kā arī izvērtējot 

bibliotēkas telpu izkārtojumu un piemērotību 

lasītāju vajadzībām, tika izveidotas vairākas 

jaunas lasītavas, piemēram, Baltijas Austrumāzijas 

pētniecības centra (AsiaRes) lasītava un Džona 

Ficdžeralda Kenedija lasītava; Uzziņu informācijas 

centra lasītavā atvērta vide jauniešiem (telpa –15+) 

un iekārtotas darba telpas cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem. 2018. gada nogalē LNB bija 18 

lasītavas.

Pateicoties apstākļu kopumam, ko mijiedarbībā ar 

darbinieku profesionalitāti ir radījusi bibliotēkas ēka, 

LNB var lepoties ar nerimstošu apmeklētāju interesi, 

kas likumsakarīgi atstāj pozitīvu iespaidu uz lasītāju 

skaitu un bibliotekāro pakalpojumu izmantojumu 

– kopš pārcelšanās LNB reģistrēto lasītāju skaits ir 

audzis trīskārt. Ievērojami palielinājies arī krājuma 

izmantojums, kas skaidrojams ne vien ar lasītāju 

skaita pieaugumu, bet arī ar brīvpieejas krājuma 

iespējām un resursu meklēšanas sistēmas “Primo” 

ieviešanu 2017. gadā. LNB darba vide, krājuma 

pieejamība, personāla atsaucība un zināšanas 

ir mainījušas mācīšanās kultūru Latvijā. Tas cieši 

saistīts arī ar LNB atrašanās vietu – t. s. zināšanu 

jūdzi, kas veidojas Daugavas kreisajā krastā, vienotā 

zinātnes un inovāciju infrastruktūrā apvienojot 

četras universitātes un LNB. Iekļaušanās šajā 

struktūrā un savas pievienotās vērtības radīšana 

pēdējos gados ir bijusi un turpinās būt svarīgs LNB 

darba uzdevums.

tiešsaistes rīku un vietņu 
apmeklējums 1,8 miljoni reižu gadā

jaunākajam 
lasītājam 5

krājuma apjoms  
4,2 miljoni vienību

vecākajam 
lasītājam 94

370 
darbinieki 

katrs trīspadsmitais Latvijas 
iedzīvotājs ir LNB lasītājs

ēkas un lasītavu 
apmeklējums gadā 

350 000

LNB skaitļos 2018

https://lnb.lv/lv/krajums/baltijas-austrumazijas-petniecibas-centra-asiares-bibliotekas-lasitava
https://lnb.lv/lv/krajums/baltijas-austrumazijas-petniecibas-centra-asiares-bibliotekas-lasitava
https://lv.usembassy.gov/lv/education-culture-lv/jfk-reading-room-lv/
https://lv.usembassy.gov/lv/education-culture-lv/jfk-reading-room-lv/
https://lnb.lv/lv/krajums/telpa-15
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LNB ieguldījums bibliotēku nozarē 
un saskarnozarēs

Viena no LNB funkcijām ir būt par Latvijas bibliotēku 

sistēmas kompetences centru un nodrošināt 

zināšanu pārnesi visai bibliotēku sistēmai – LNB 

uzkrāj labās prakses pieredzi un izplata to citām 

bibliotēkām, darbojas nozares standartizācijas 

procesos, sagatavo konsultatīvus un metodiskus 

materiālus, sniedz uzziņas un konsultācijas, 

nodrošina bibliotēku darbinieku profesionālo 

pilnveidi un tālākizglītību, veic profesionālās 

informācijas apriti, apkopo bibliotēku statistiku, 

iniciē un vada nozares attīstības projektus.

LNB Bibliotēku attīstības centrs savā darbā 

proaktīvi reaģē uz nozares vajadzībām un 

aktualitātēm. 2017. gadā organizēti vairāki agrāk 

nebijuši pasākumi: skolu bibliotekāru seminārs, 

lasītāju apkalpošanas speciālistu konference un 

starptautiska bibliotēku nozares terminoloģijai 

veltīta konference. Lai veicinātu Latvijas bibliotēku 

darbinieku informētību par jaunākajiem procesiem 

literatūrā un sekmētu bibliotēku krājuma 

kvalitātes pilnveidošanu, 2018.  gadā realizēta 

vairāku pasākumu kopa – pēc pārtraukuma pie 

Latvijas bibliotekāriem atgriezās digitāls ieteicošs 

ikmēneša izdevums “Literatūras ceļvedis”, un 

2018. gada maijā notika konference “Literatūras 

zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”. 

Organizēts arī informatīvi izglītojošs seminārs, 

lai veicinātu bibliotekāru izpratni par Vispārīgās 

datu aizsardzības regulas prasībām un sniegtu 

ieteikumus atsevišķu regulas prasību izpildei; 

izstrādāts informatīvi konsultatīvs izdevums “Darbs 

ar personas datiem bibliotēkās”. Lai veicinātu 

bibliotēku pieredzes apmaiņu starptautiskā 

līmenī, 2018. gadā LNB Bibliotēku attīstības centrs 

sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību un 

Gētes institūtu Rīgā organizēja inovatīva bibliotēku 

darba aktualitātēm veltītu starptautisku konferenci 

“21. gadsimta bibliotēka”. Regulāri tiek tulkotas 

Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 

federācijas (International Federation of Library 

Associations and Institutions, IFLA) vadlīnijas un citi 

dokumenti: 2018. gadā LNB Bibliotēku attīstības 

centrs sagatavoja IFLA Skolu bibliotēku vadlīniju 

2.  izdevuma tulkojumu latviešu valodā un IFLA 

Ziņojuma par attīstības tendencēm 2018. gada 

izdevumu14.

Kopš 2015. gada LNB Bibliotēku attīstības centrs ir 

iesaistīts Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 

2016.–2020. gadam īstenošanas plāna realizācijā. 

2017. un 2018.  gadā sadarbībā ar Latvijas 

Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO 

Medijpratības un informācijpratības katedru 

notikusi Latvijas bibliotēku darbinieku izglītošana 

medijpratības jomā. LNB Bērnu literatūras centrs 

2017.  gadā sagatavojis izdevumu “Ceļojums 

medijpratībā. Idejas nodarbībām ar bērniem 

bibliotēkās”, kas satur nodarbību scenārijus 

bibliotekāriem, skolotājiem, vecākiem un visiem 

citiem, kas ir ieinteresēti ar grāmatas starpniecību 

attīstīt un pilnveidot kritiskās domāšanas, satura 

izvērtēšanas, atstāstīšanas un jautāšanas prasmes 

pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma 

bērniem.

Pēdējos gados LNB īpaši veicina sadarbību 

ar akadēmiskajām bibliotēkām. 2017.  gadā 

darbību sāka zinātnisko publikāciju brīvpieejas 

repozitorijs “Academia”. Procesā ir jauna datu 

veidošanas standarta “Resursu apraksts un 

piekļuve” (Resource Description and Access, 

RDA) un nacionālā kultūras mantojuma 

objektu identifikācijas sistēmu – Starptautiskā 

autoritatīvo datu reģistra (Virtual International 

Authority File, VIAF), Starptautiskā personvārdu/

institūciju nosaukumu standartidentifikatora 

(International Standard Name Identifier, ISNI), 

Pētnieku un līdzautoru brīvpieejas identifikatoru 

sistēmas (Open Researcher and Contributor ID, 

ORCID) – ieviešana valsts nozīmes bibliotēku 

14   2017. gadā LNB Bibliotēku attīstības centrs sagatavoja IFLA Ziņojuma par attīstības tendencēm 2017. gada izdevumu.

https://lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis
https://www.lnb.lv/lv/sagatavots-informativi-konsultativs-izdevums-darbs-ar-personas-datiem-bibliotekas
https://www.lnb.lv/lv/sagatavots-informativi-konsultativs-izdevums-darbs-ar-personas-datiem-bibliotekas
https://www.lnb.lv/lv/latviskots-ifla-skolu-biblioteku-vadliniju-otrais-izdevums
https://www.lnb.lv/lv/latviskots-ifla-skolu-biblioteku-vadliniju-otrais-izdevums
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/26063144.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/26063144.pdf
https://lnb.lv/lv/izdevums-celojums-medijpratiba-idejas-nodarbibam-ar-berniem-bibliotekas-driz-sasniegs-skolu-un
https://lnb.lv/lv/izdevums-celojums-medijpratiba-idejas-nodarbibam-ar-berniem-bibliotekas-driz-sasniegs-skolu-un
https://lnb.lv/lv/izdevums-celojums-medijpratiba-idejas-nodarbibam-ar-berniem-bibliotekas-driz-sasniegs-skolu-un
https://academia.lndb.lv/
https://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/katalogizacijas-noteikumi
https://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/katalogizacijas-noteikumi
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/21019600.pdf
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kopkataloga un citu 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 

LNB pakalpojumu saņemšanai (ISBN, ISMN, ISSN, 

UDK u.  c.). LNB speciālisti ir vadošie eksperti 

kultūras mantojuma digitalizācijas un saglabāšanas 

jautājumos.

2016. gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests 

LNB akreditēja kā pieaugušo izglītības iestādi, kas 

deva iespēju īstenot formālās pieaugušo izglītības 

programmas – LNB Kompetenču attīstības centrs 

nodrošina divas bibliotekāru auditorijai nozīmīgas 

programmas: akreditēta profesionālās pilnveides 

izglītības programma “Informācijas un bibliotēku 

zinību pamati” (240 stundas) un akreditēta 

tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960 

stundas). Pēc 960 stundu programmas apguves 

tiek iegūta 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

apliecība profesijā “bibliotekārs”.15

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”. Līdz 

2018.  gada beigām eksāmenu nokārtojuši un 

kvalifikāciju ieguvuši 57 bibliotekāri. LNB darbs 

bibliotekāru ārpus formālās izglītības sistēmas 

iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanā ir 

augstu novērtēts Akadēmiskā informācijas centra 

pašvērtējuma ziņojumā par 2018. gadu: “Piemērs, 

kas raksturo darba devēju un sadarbības partneru 

lomu, veicinot darba vai brīvprātīgo darbību 

rezultātā iegūto neformālās un ikdienas mācīšanās 

rezultātu atzīšanu, ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

iniciatīva bibliotekāra kvalifikācijas ieviešanā un 

atzīšanā bibliotēku nozarē”16.

No 2018. līdz 2020. gadam LNB Kompetenču 

attīstības centrs kā Valsts izglītības attīstības 

aģentūras (VIAA) partneris īsteno Eiropas 

Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu 

profesionālās kompetences pilnveide” finansētās 

trīs izglītības programmas bibliotēku nozarē. 

Projekts dod iespēju esošajiem un topošajiem 

bibliotēku nozares speciālistiem attīstīt 

profesionālo kompetenci ar atvieglotiem maksas 

nosacījumiem. 2018.  gadā mācības noritēja 

divās mācību programmās: profesionālās 

pilnveides izglītības programma “Informācijas un 

bibliotēku zinību pamati” (mācības norit divām 

grupām, katrā – 17 izglītojamie) un profesionālā 

tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” 

(mācības norit četrām grupām, katrā – 15 

izglītojamie).

2017. gadā uzsākts projekts “Kultūras mantojuma 

satura digitalizācija (1. kārta)”, kuru LNB īsteno 

kopā ar projekta sadarbības partneriem – Latvijas 

Nacionālo arhīvu, Nacionālo kultūras mantojuma 

pārvaldi un Kultūras informācijas sistēmu centru. 

Projekta noslēgums plānots 2021. gada septembrī. 

Projekta ieguvumi ir nenovērtējami – digitalizētā 

satura apjoms pieaug par vairākiem miljoniem 

vienību (2018. gadā vien digitalizēts vairāk nekā 

2,5 miljoni lappušu teksta dokumentu, 117 000 

attēlu, 53 177 minūtes skaņu un 10 655 minūtes 

video ierakstu), 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. 2018. gada jūlijā publicēta digitālā kolekcija 

“Latvijas Dziesmu svētku krātuve”, kas satur 

vairāk nekā 3300 dažāda tipa digitālos objektus. 

Izstrādātas arhīviem, bibliotēkām un muzejiem 

adresētas kultūras mantojuma digitalizācijas, 

ilglaicīgās saglabāšanas un izplatīšanas vadlīnijas. 

2018. gadā sagatavots projekta 2. kārtas apraksts.

15   Latvijā bibliotekāro izglītību var iegūt Latvijas Universitātē, izvēloties bakalaura studiju programmu “Informācijas pārvaldība” vai maģistra 
studiju programmu “Bibliotēkzinātne un informācija”. Latvijas Kultūras koledža piedāvā studiju programmu “Bibliotēku informācijas 
speciālists”, kura nodrošina 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

16   Akadēmiskās informācijas centrs. Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā: pašvērtējuma ziņojums. 2018, 
33. lpp. Pieejams: http://www.aic.lv/portal/content/files/Neform_mac_atzis_zinojums_2018_2.pdf

https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/izdeveju-portals
https://www.lnb.lv/lv/projekti/projekts-kulturas-mantojuma-satura-digitalizacija-1-karta
https://www.lnb.lv/lv/projekti/projekts-kulturas-mantojuma-satura-digitalizacija-1-karta
https://dziesmusvetki.lndb.lv/
https://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/digitalizacijas-vadlinijas
https://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/digitalizacijas-vadlinijas
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LNB ieguldījums sabiedrības 
izglītībā un iekļaušanā

Plašās, ērtās un pieejamās bibliotēkas telpas ir 

devušas iespēju aizvien daudzpusīgāk izvērst 

arī LNB izglītojošo darbību. Lai šo jomu attīstītu 

mērķtiecīgi un koordinēti, 2017.  gadā tika 

pieņemta LNB Izglītojošās darbības stratēģija 

2017.–2021.  gadam. Dokumentā tika izvirzīti 

trīs LNB izglītojošās darbības pamatvirzieni: 

pratības; kultūra un zinātne; bibliotēku nozares 

un saskarnozaru speciālistu profesionālā izglītība 

un pilnveide. LNB attīstības stratēģijas 2019.–

2023. gadam izstrādes gaitā Izglītojošās darbības 

stratēģija daļēji integrēta kopējā LNB stratēģijā.

Veiksmīgas darbības rezultātā LNB ieņem vadošu 

lomu vairākos izglītojošās darbības virzienos. LNB 

ir stabils līderis lasītprasmes un lasīšanas paradumu 

veicināšanā. 2017.  gadā tika uzsākta jauna 

lasīšanas veicināšanas programma “Nacionālā 

skaļās lasīšanas sacensība”, pirmajā izmēģinājuma 

gadā iesaistot vairāk nekā 7000 skolēnu no 5. un 

6.  klasēm. Lasīšanas veicināšanas programma 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2018. gadā 

notika jau astoņpadsmito reizi, pulcinot vairāk nekā 

20 tūkstošus lasītāju no 570 Latvijas bibliotēkām 

un 57 latviešu diasporas centriem 26 valstīs.

Īstenojot Kultūras ministrijas deleģēto projektu 

“Sabiedrības medijpratības veicināšanas 

pasākumi”, pratību lokā īpaša uzmanība pievērsta 

medijpratības apguvei. 2017.  gadā iegūts 

saskaņojums no Rīgas Izglītības un informācijas 

metodiskā centra pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveides A programmai 

“Latvijas Nacionālās bibliotēkas informācijas 

resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā 

izglītībā”. LNB veic programmas realizāciju 

vispārizglītojošo skolu pedagogiem un nodrošina 

informācijpratības nodarbības citām mērķgrupām, 

to vidū skolēniem un studentiem. Būtisks LNB 

darbības virziens ir arī pakalpojumi pusaudžu 

un jauniešu auditorijai – telpā –15+ regulāri 

norit karjeras un personības izaugsmes, talantu 

un spējas veicinoši kultūrizglītības pasākumi. 

Nozīmīgu lomu LNB īstenotajā sabiedrības 

izglītošanas procesā ieņem izglītības programma 

“Virtakas klase” (2018.  gadā iesaistījušies 

5042 dalībnieki), kas darbojas ciešā saistībā ar 

LNB pastāvīgo ekspozīciju “Grāmata Latvijā”.

Sadarbībā ar plašu partneru loku LNB organizē 

daudz dažāda formāta un žanru izglītojošas norises. 

Starp jau tradicionāliem LNB rīkotiem pasākumu 

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. Kā pastāvīga vērtība ar labu 

apmeklējumu un atzinīgu novērtējumu ir LNB 

Bērnu literatūras centra Ģimeņu sestdienas 

pasākumi, kas kļuvuši par populāru nedēļas 

nogales aktivitāti daudzām ģimenēm. Veiksmīgi 

turpinās sadarbība ar Latvijas Antropologu 

biedrību, organizējot akadēmiskos lasījumus ciklā 

“Stāsti par cilvēku” un iepazīstinot sabiedrību ar 

Latvijā un ārzemēs veiktajiem pētījumu rezultātiem 

sociālantropoloģijā. Īpaša mērķauditorija LNB ir 

neredzīgie un vājredzīgie cilvēki, kuriem Uzziņu un 

informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā pieejamas 

četras speciāli iekārtotas individuālā un grupu 

darba telpas. 2018. gadā 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 trīs 

izstādes ar izglītojošām lekcijām. Kā pilotprojekts 

organizēta tematiska darbnīca vājredzīgiem 

cilvēkiem, kurā dalībnieki iepazinās ar papīra 

vēsturi, dažādiem papīra un grāmatu iesējuma 

veidiem. Nodarbības laikā tika piedāvāta iespēja 

ar dažādu maņu palīdzību iepazīt iesējumā 

izmantotos papīra veidus un pašiem izmēģināt 

vienkāršāko iesējuma veidu, izveidojot piezīmju 

grāmatiņu.

https://lnb.lv/lv/gramata-latvija/virtakas-klase
https://lnb.lv/lv/gramata-latvija/pastaviga-ekspozicija-gramata-latvija
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LNB ieguldījums zinātnē

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. 2017. gadā atklāta 

izstāde “Luters. Pagrieziens”; Latvijas valsts 

simtgades kontekstā LNB bija centrālā simtgades 

norišu vieta, organizējot tādus pasākumus kā, 

piemēram, konferenču cikls “Valsts pirms valsts”. 

LNB paspārnē darbojas Nacionālās enciklopēdijas 

redakcija, kuras darbs 2018.  gadā vainagojās 

ar Nacionālās enciklopēdijas Latvijas sējuma 

izdošanu un enciklopēdijas digitālās versijas 

“Enciklopedija.lv” publiskošanu.

2018. gadā intensīvi strādāts pie LNB zinātniskās 

darbības sakārtošanas. Sagatavoti vairāki veiksmīgi 

projektu pieteikumi, kā rezultātā LNB turpina 

īstenot valstiski nozīmīgas pētniecības iniciatīvas, 

t.  sk. piesaistot ievērojamu papildfinansējumu 

zinātniskās darbības nodrošināšanai (Valsts 

pētījumu programmas projekta sagatavošana). LNB 

ir arī Latvijas Kultūras kanona tīmekļvietnes projekta 

realizētāja. Pētniecības jomā intensīvi un pārliecinoši 

tiek attīstīts digitālo humanitāro zinātņu virziens.

https://enciklopedija.lv/
https://kulturaskanons.lv/
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2018. gada 10.  aprīlī Londonas Grāmatu tirgū 

(London Book Fair) LNB ieguva Starptautisko 

izcilības balvu nominācijā “Gada bibliotēka 2018” 

(Library of the Year Award 2018). “Šis novērtējums ir 

visas bibliotēkas darbinieku ieguldījuma rezultāts! 

Tas ir par daudzveidīgo saturisko piedāvājumu, 

pakalpojumiem, pasākumiem un tehnoloģiskajām 

iespējām, lai nodrošinātu, ka bibliotēka būtu atvērta, 

noderīga un interesanta ikvienam. Esam gandarīti 

un aizkustināti, un grūti iedomāties kādu augstāku 

novērtējuma formu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, 

tās veselumam,” atzīst LNB direktors Andris Vilks.

LNB direktors Andris Vilks, saņemot Starptautisko izcilības balvu nominācijā “Gada bibliotēka 2018”. 

Foto: Baiba Braže
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Akadēmiskās un speciālās bibliotēkas – 
atbalsts zinātnei un pētniecībai

Akadēmiskajās bibliotēkās turpinās to lomas 

transformācija un tiek apgūtas jaunas funkcijas 

atbilstoši akadēmiskajā vidē un pasaulē notiekošajai 

attīstībai. Akadēmisko bibliotēku pakalpojumi 

turpina zaudēt piesaisti bibliotēkas fiziskajai telpai 

un mazinās bibliotēkas personāla nepastarpinātā 

mijiedarbība ar mērķauditoriju – akadēmiskās 

bibliotēkas sen vairs nav vienīgā vieta, uz kuru 

studenti dodas strādāt ar datoru, piekļūt internetam 

un saņemt bibliotēkas sarūpētos informācijas 

resursus. Aizvien vairāk pakalpojumu kļūst pieejami 

attālinātā, 24/7 un pašapkalpošanās režīmā.

aktīvo lietotāju skaits

108 857

1 779 488
fiziskais apmeklējums

91 690
ienākušo dokumentu skaits

29
augstskolu

19
koledžu

27
speciālās

2 877 905
virtuālais apmeklējums

izsniegto dokumentu skaits

2 458 053
bibliotēku krājums

49 120 506

343
bibliotekāro darbinieku skaits

179 272
izslēgto dokumentu skaits

Akadēmiskās bibliotēkas skaitļos 2018
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  Integrēti meklēšanas rīki (piemēram, 2017. gadā ieviestais vienotais meklētājs “Primo”) ļauj ērti 

sameklēt informāciju bibliotēku katalogos un abonētajās datubāzēs. Lietotājs bez tiešas bibliotēkas 

darbinieku starpniecības patstāvīgi var sameklēt un iegūt viņam nepieciešamo informāciju, noskaidrot tās 

atrašanās vietu un pārvaldīt savu lietotāja darbību (izdevumu nodošanas termiņš, rezervācija, meklējumu 

vēsture u. c.).

  Pašapkalpošanās iekārtas, kuras lielākās akadēmiskās bibliotēkas sāka ieviest jau pirms 10 gadiem, gūst 

aizvien plašāku izplatību un ļauj lietotājiem veikt funkcijas, kur līdz šim bija nepieciešama tieša bibliotēkas 

darbinieku iesaiste, piemēram, grāmatu izsniegšana un nodošana. Kopā ar pāreju uz multifunkcionālajām 

pašapkalpošanās iekārtām un “kioskiem”, arvien vairāk dažāda veida piekļuvei un norēķiniem tiek 

izmantotas studentu apliecības vai citi personas identifikācijas līdzekļi.

  Studiju procesā aizvien vairāk ienāk dažāda veida un pakāpes tiešsaistes studiju formas: sākot ar 

lekciju plānojuma, prezentāciju, literatūras un/vai citu materiālu ievietošanu e-studiju vidē un beidzot ar 

video lekcijām, vebināriem, simulācijām un pārbaudījumu norisi tiešsaistē. Šie procesi neizbēgami ietekmē 

veidu, kā studenti iegūst studijām nepieciešamo informāciju. Attīstot informācijas resursu ievietošanu 

e-vidē, pozitīvo efektu (piemēram, informācijas resursu pieejamības un nodrošinājuma uzlabošana) nereti 

pavada tādi blakusefekti kā fiziskā izsnieguma samazināšanās, zems studentu informācijpratības līmenis un 

e-resursu izmantošanas statistika. Šo procesu kontrolei ir svarīga bibliotēku un e-studiju satura didaktikas 

speciālistu sadarbība, lai studējošie, patērējot tikai to, kas atlasīts, sagatavots un ievietots e-studiju vidē, 

nezaudētu savas informācijas meklēšanas un analīzes iemaņas un gan prastu, gan būtu motivēti izmantot 

bibliotēku krājumu un e-resursus. Augstskolas sāk apzināties šo prasmīgas didaktikas efektu un arvien 

intensīvāk strādā pie pārdomātas un koordinētas e-studiju vides attīstīšanas: Latvijas Universitātes kursu 

aprakstu literatūras sarakstu sasaiste ar bibliotēkas katalogu; Rīgas Stradiņa universitātes mācību objektu 

pārvaldība un repozitorija izveide; Rīgas Tehniskās universitātes e-studiju vides attīstība un bagātināšana.

  Jaunajās un renovētajās augstskolu ēkās (piemēram, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā) 

par tendenci kļūst telpu plānojumā iekļaut dažādas neformālas darba vietas – dīvānus, pufus, atpūtas 

stūrīšus, kā arī izmantot citas telpu iekārtojuma formas (individuālās vai grupu nodarbību kabīnes), lai 

veidotu bibliotēkā vietu individuālam vai grupu darbam.

  Atsevišķās augstskolu bibliotēkās iespēju robežās (jaunas telpas, renovācija, pārplānošana) tiek 

ieviestas diennakts lasītavas, piemēram, Latvijas Universitātes Bibliotēkā, Rīgas Tehniskās universitātes 

Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā, biznesa augstskolas “Turība” bibliotēkā. 

Tajās paralēli darba vietu pieejamībai domāts arī par lietotāju ērtībām, nodrošinot atpūtas zonas, virtuves, 

pārtikas un dzērienu automātus.

Šī virzība nozīmē tikai vienu – akadēmiskajām 

bibliotēkām jābūt gatavām transformēt savas 

funkcijas, darba procesus un darbiniekus 

uz attālinātu un pastarpinātu pakalpojumu 

nodrošināšanu. Akadēmisko bibliotēku personāls 

pakāpeniski pāriet no tiešas mijiedarbības ar 

lietotāju lasītavās un citās publiski pieejamās 

bibliotēku telpās uz “neredzamo zonu”. Lai 

augstskolu vadībai nerastos maldīgs priekšstats 

par to, ka modernās tehnoloģijas un pakalpojumi 

ļauj aizstāt, ietaupīt vai samazināt bibliotēkas 

darbinieku skaitu, ir svarīgi demonstrēt un skaidrot, 

ka efektīvai un raitai attālināto un interaktīvo 

pakalpojumu funkcionēšanai un administrēšanai ir 

nepieciešams pietiekams skaits atbilstoši kvalificētu 

darbinieku. Komunikācijas un skaidrojošais 
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darbs var notikt, izmantojot dažādas metodes, 

piemēram, Latvijas Universitātes Bibliotēka 

2018. gadā noorganizēja fokusgrupu diskusijas 

“Bibliotēkas atbalsts studiju informacionālajā 

nodrošinājumā”. Paralēli tam, bibliotēkām pašām ir 

jāpārskata savu darbinieku kompetence, funkcijas 

un nepārtraukti jāpilnveido profesionalitāte: datu 

pārvaldība, digitalizācija, autortiesību atļauju 

iegūšana e-studijās ievietotajiem materiāliem, 

pētniecības rezultātu rādītāju analītika un 

metrika, maketēšana, multimediju apstrāde – tās 

ir tikai dažas no prasmēm, kas nepieciešamas, lai 

akadēmisko bibliotēku personāls spētu ne tikai 

nodrošināt modernus un kvalitatīvus pakalpojumus 

saviem lietotājiem, bet arī pierādītu bibliotēkas 

nozīmību augstskolas attīstības procesos.

Akadēmiskās bibliotēkas arvien vairāk iesaistās atbalsta sniegšanā zinātniskajam un pētniecības darbam:

  atvērtās piekļuves (Open Access) kustība virzās uz ciešāku datu atklāšanas un apmaiņas harmonizāciju 

Eiropas mērogā. Augstskolām, kuras darbojas starptautiskajā zinātnes un pētniecības vidē, un to 

bibliotēkām būs jāspēj iekļauties aktuālajos akadēmiskās un zinātniskās informācijas organizēšanas 

procesos – institucionālo repozitoriju uzturēšanā, to evolūcijā no publikāciju krātuvēm uz datu arhīviem 

un integrāciju Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa (European Open Science Cloud, EOSC) infrastruktūrā. 

Par tendenci kļūst arī digitālās pētniecības laboratoriju veidošanās augstskolu paspārnē. Bibliotēkām 

kā informācijas resursu glabātājām un organizētājām tas paver iespēju apliecināt savu lomu un vietu 

šajā strauji augošajā pētniecības un praktiskās izstrādes laukā;

  akadēmiskā un zinātniskā personāla darbības novērtējumā un augstskolu reitingā joprojām 

nozīmīgs rādītājs ir publikāciju skaits, t. sk. starptautiskos citējamos zinātniskajos žurnālos. Tas, kuras 

struktūrvienības kompetencē iekļauta pētniecības rādītāju mērīšana, dažādās augstskolās noteikts 

citādi, tomēr ļoti bieži šajā procesā tiek iesaistītas tieši akadēmiskās bibliotēkas – gan atbildot par 

institucionālo repozitoriju uzturēšanu un satura kvalitātes nodrošinājumu, gan veicot publikāciju 

uzskaiti un apkopošanu, gan organizējot informatīvus seminārus un sniedzot konsultācijas. Piemēram, 

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka 2018. gadā veica augstskolas akadēmiskā personāla zinātnisko 

publikāciju apkopošanu un sistematizāciju pēc nozīmīguma, savukārt Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes bibliotēka, lietojot programmu “Mendeley Premium” ieviesa iespēju gan mācībspēkiem, 

gan studentiem pārvaldīt savus zinātniskos darbus, dalīties ar tiem un tiešsaistē sadarboties ar citiem 

zinātniekiem. Šī darbības joma dod iespēju akadēmiskajām bibliotēkām būt noderīgām, sniedzot 

profesionālu atbalsta funkciju savām institūcijām, tāpēc nākotnē būtu tikai attīstāma un paplašināma.

Aktuāls ir jautājums par finanšu resursu 

nodrošinājumu akadēmisko bibliotēku 

krājuma komplektēšanā. Vidēji puse krājuma 

komplektēšanai atvēlētā budžeta akadēmiskajās 

bibliotēkās tiek izlietota e-resursu abonēšanai. 

Diemžēl vērojams pastāvīgs datubāzu un citu 

e-resursu abonēšanas maksu pieaugums (vidēji 

5  % gadā). Pozitīvi vērtējama akadēmisko 

bibliotēku un LNB iniciatīva uzsākt diskusiju par 

iespējām meklēt ceļus šo izmaksu mazināšanai 

un resursu koordinēšanai, kas ļautu izvērtēt 

iespējas akadēmiskajām bibliotēkām saskaņot 

un vienoties par noteiktu, specifisku un dārgu 

e-resursu koplietošanu, vienlaikus veicinot 

studentu ieradumu apmeklēt ne tikai savas, bet 

arī citu augstskolu bibliotēkas un LNB. Šādu pieeju 

īstenot vislielākais potenciāls ir Rīgā bāzētajām 

augstskolām – galvaspilsētā iespējas nokļūt un 

izmantot citu augstskolu bibliotēku e-resursus 

ir labi organizētas. Paralēli tam būtu jādiskutē 

par studiju programmu akreditācijas prasībām 

attiecībā uz kursu informatīvo nodrošinājumu. 

Studentu mobilitātes un koordinētas bibliotēku 

resursu koplietošanas apstākļos būtu nepraktiski 

akreditācijas procesā pieprasīt dārgu e-resursu 

iegādi un abonēšanu katrai augstskolai atsevišķi, 
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tādējādi dublējot informācijas resursu piedāvājumu 

un nelietderīgi izmantojot finansiālos resursus.

Latvijas speciālo bibliotēku tīkls ir neviendabīgs, 

atšķiras arī to pārvaldības modeļi, tehniskais un 

finansiālais nodrošinājums. Speciālo bibliotēku 

grupā 2018. gadā bija reģistrētas 27 bibliotēkas, 

tajā skaitā – astoņas slimnīcu un sociālās aprūpes 

centru bibliotēkas, četras muzeju bibliotēkas un 

četras institūtu bibliotēkas, pašvaldību izglītības 

pārvalžu, uzņēmumu u. tml. bibliotēkas. Speciālo 

bibliotēku grupā ietilpst arī Latvijas Republikas 

Saeimas bibliotēka, Latvijas Bankas bibliotēka, 

Gētes institūta Rīgā bibliotēka, Ziemeļu Ministru 

padomes biroja Latvijā bibliotēka un Latvijas 

Republikas Patentu valdes Intelektuālā īpašuma 

informācijas centrs (agrākā Patentu Tehniskā 

bibliotēka).

Galvenais speciālo bibliotēku uzdevums ir 

nodrošināt savu institūciju darbiniekus ar 

viņu darbam nepieciešamajiem, bieži vien – 

specifiskiem, nozares informācijas resursiem un 

pakalpojumiem. Dažas no speciālajām bibliotēkām 

ir slēgtas plašākai publikai un pieejamas vien 

organizāciju darbiniekiem, taču citas speciālās 

bibliotēkas ir atvērtas ikvienam interesentam. 

Atsevišķas speciālās bibliotēkas veic intensīvu 

savas organizācijas darbības skaidrošanu un 

popularizēšanu sabiedrībā. Piemēram, Gētes 

institūta bibliotēka Rīgā piedāvā bibliotēkām un 

citām institūcijām ceļojošās izstādes un tematiskus 

mediju komplektus vācu valodas skolotājiem, 

savukārt Latvijas Republikas Patentu valdes 

Intelektuālā īpašuma informācijas centrs aktīvi 

iesaistās sabiedrības informēšanā un izglītošanā 

par rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma 

aizsardzību17, t. sk. sagatavo ceļojošās izstādes, 

izdod grāmatas un metodiskus materiālus, veido 

skaidrojošus video un piedāvā mācības dažādām 

mērķgrupām.

17   45 izglītojoši pasākumi 2017. gadā; 54 – 2018. gadā.
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Publiskās bibliotēkas – informācijas, 
zināšanu un kultūras citadeles

Publiskās bibliotēkas skaitļos 2018

11 022 919
izsniegto dokumentu

publisko bibliotēku

789
aktīvo lietotāju

415 949

5 854 538
fiziskais apmeklējums

1686
bibliotekārie darbinieki

2 238 180
virtuālais apmeklējums

8 472 459
bibliotēku krājums

2017. un 2018. gads Latvijas publiskajām bibliotēkām 

aizvadīts valsts simtgades zīmē – gatavojot 

Latvijas simtgadei veltītus informācijas materiālus, 

organizējot pasākumus, rakstot projektus, pievēršot 

sabiedrības uzmanību valsts vēsturei un kultūras 

mantojumam, stiprinot iedzīvotāju piederības izjūtu 

un lepnumu par savu valsti.

Gadu no gada īpašu uzmanību bibliotēkas velta 

krājuma kvalitātei – aktuālās literatūras iegādei, 

neaktuālo izdevumu norakstīšanai, krājuma 

izvērtēšanai, lai iedzīvotājiem piedāvātu gan 

saturīgu izklaides literatūru un augstas raudzes 

tulkoto un oriģinālliteratūru, gan uzticamus un 

vērtīgus uzziņu un nozaru informācijas avotus. 

Latvijas simtgades gadā latviešu oriģinālliteratūra 

iepirkta krietni vairāk nekā agrāk – līdz pat 33 % 

no visiem gada jaunieguvumiem – un piedzīvojusi 

līdz šim nebijušu interesi arī no lasītāju puses, 

ko demonstrē augsts latviešu oriģinālliteratūras 

izsnieguma rādītājs. Tas noticis pateicoties 

gan bagātīgajam latviešu oriģinālliteratūras 

piedāvājumam izdevniecībās, gan bibliotēku 

veiktajiem literatūras popularizēšanas pasākumiem, 

t. sk. regulārām rakstnieku vizītēm bibliotēkās. 

Gadu gaitā nostiprinājusies pārliecība, ka 

bibliotēka ir vieta, kur autors satiek savu lasītāju, 

bet lasītājs – autoru. Rakstnieku viesošanās 

bibliotēkās ļauj iepazīt rakstnieka personību, veicina 

iedzīvotāju interesi un izpratni par literatūru, kā arī 

veido rakstnieka dialogu ar lasītājiem, iedvesmo 

jaunu darbu radīšanai.
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Reģionu galvenās bibliotēkas

  Bibliotēku lietotāju vidū populārāka kļūst datubāzu izmantošana, īpaši to sekmē iespēja datubāzes 

izmantot attālināti, nevis tikai bibliotēku telpās kā līdz šim.

  Arvien vairāk bibliotēkās ienāk galda spēles – pateicoties izvērstajam šo spēļu popularizēšanas 

darbam, tās kļūst arvien iecienītākas.

  Izteikta tendence ir āra lasītavu izveide, kas ļauj bibliotēkas pakalpojumus izmantot brīvā dabā – 

ārpus bibliotēku telpām.

  Sadarbībā ar bibliotēkām tiek atvērti grāmatu un periodikas plaukti autoostās un dzelzceļa stacijās.

Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku iedzīvotāju 

loku, bibliotēkas regulāri veic lasītāju un 

iedzīvotāju vajadzību izpēti un esošo pakalpojumu 

pilnveidošanu un jaunu pakalpojumu attīstīšanu, 

kā arī dažādas aktivitātes jaunu mērķgrupu 

piesaistīšanai (uzņēmēji, lauksaimnieki, jaunās 

māmiņas, ģimenes). Arvien vairāk bibliotēku 

darba procesos tiek iesaistīta sabiedrība – krājuma 

komplektēšanā, grāmatu apskatu veidošanā, 

mācību nodarbību vadīšanā u. c.

Intensīvi publiskās bibliotēkas strādā gan pie 

savu tīmekļvietņu dizaina un satura attīstības, 

gan izvērš darbu sociālajos medijos. Ļoti lielu 

popularitāti pēdējos gados bibliotēku vidū guvis 

“Facebook” un “Instagram”, taču bibliotēkas 

vēl aizvien turpina darboties arī “Draugiem.

lv” un “Twitter”. Sociālie mediji ir īpaši efektīvi, 

ja bibliotēkai nav savas tīmekļvietnes un 

informācija tiek publicēta kopējā novada vai 

pilsētas vietnē, kur tā ir grūtāk pamanāma un 

atkarībā no resursa redaktora noslodzes var 

nebūt operatīvi ievietota. Lai darbība sociālajos 

medijos būtu plānota, mērķtiecīga un līdz ar to 

efektīva, bibliotēkām ieteicams izstrādāt savu 

sociālo mediju stratēģiju.
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Nozīmīga loma publisko bibliotēku attīstībā 

ir reģionu galvenajām bibliotēkām, kuras ne 

tikai veido attiecīgās administratīvās teritorijas 

bibliotēku krājuma kopkatalogu, bet arī 

nodrošina bibliotēku krājumu komplektēšanas 

koordināciju un sniedz konsultatīvu palīdzību18. 

Svarīgi, lai metodiskajā un konsultatīvajā darbā 

būtu iesaistīti visi reģiona galvenās bibliotēkas 

speciālisti, ne tikai metodiķis, kurš lielākoties 

veic šī darba koordināciju un pārraudzību, kā arī 

profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanu. 

Reģiona galvenās bibliotēkas uzdevums ir ne tikai 

nodrošināt regulāru profesionālo pilnveidi sava 

reģiona bibliotēku darbiniekiem, bet arī pārraudzīt 

bibliotēku darba kvalitāti, veicināt bibliotekāru 

iniciatīvu un motivāciju, veikt bibliotēku interešu 

aizstāvības aktivitātes. Tematiski publisko 

bibliotēku profesionālās pilnveides jomā 

2017. un 2018.  gadā īpaša vērība pievērsta 

bibliotekāru digitālo prasmju uzlabošanai – 

gan darbā ar dažādiem digitālajiem resursiem, 

gan citām tīmekļa iespējām. Vairākos reģionos 

uzsākta bibliotekāru sagatavošana profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenam, piemēram, Kuldīgas 

novadā 2018. gadā profesionālās kvalifikācijas 

eksāmenu veiksmīgi nokārtojuši un kvalifikāciju 

“Bibliotekārs” ieguvuši 10 Kuldīgas novada 

bibliotekāri.

Bibliotēkas – iedzīvotāju 
izglītotājas

Arvien spēcīgāk bibliotēkas sevi piesaka 

izglītojošās darbības jomā – bibliotēku 

piedāvājums ir patiešām daudzveidīgs: tematiski 

pasākumi, praktiskas nodarbības, uzziņas un 

konsultācijas, izstādes, lekcijas u. c. Neatsveramu 

darbu bibliotēkas dara iedzīvotāju izglītošanā 

darbā ar e-resursiem un e-pakalpojumiem, 

senioriem tiek mācītas datorprasmes, skolēniem 

tiek sniegta palīdzība zinātniski pētniecisko darbu 

izstrādē, visām iedzīvotāju grupām tiek piedāvātas 

medijpratības un informācijpratības nodarbības, 

angļu valodas nodarbības, lekcijas par veselību, 

tiesībām, videi draudzīgu dzīvesveidu un citām 

tēmām. Bibliotēku organizētās izglītojošās 

nodarbības tiek aktīvi izmantotas, īpaši pozitīvi 

iedzīvotāji novērtē to, ka mācības ir bez maksas un 

notiek brīvā, nepiespiestā gaisotnē. Konstatēts, ka 

sniegto uzziņu skaitam ir tendence samazināties, 

jo, pateicoties bibliotēkas veiktajam izglītojošajam 

darbam, iedzīvotāji ir attīstījuši savas prasmes.

Blakus līdz šim ierastajām bibliotēku izglītojošās 

darbības mērķauditorijām (seniori un skolēni), 

intensīvi tiek piesaistīta jauna publika – skolotāji, 

uzņēmēji u.  c. Piemēram, Kuldīgas Galvenā 

bibliotēka 2018. gada “Digitālās nedēļas” laikā 

organizēja mācības uzņēmējiem (akcentu liekot 

uz mikrouzņēmējiem un pašnodarbinātajiem), 

kuru laikā bija iespējams apgūt uzņēmējdarbībā 

nozīmīgas tiešsaistes platformas un papildināt 

zināšanas par produktivitātes veicināšanu 

digitālajā vidē; Gulbenes novada bibliotēka 

uzņēmējiem piedāvāja trīs semināru ciklu 

“Radoša resursu izmantošana uzņēmējdarbībā un 

pašizaugsmē” par tādām tēmām kā biznesa ideju 

ģenerēšana, efektīva laika plānošana un radošā 

uzņēmējdarbība.

Lai gan bibliotēkas piedāvā plašu izglītojošu 

nodarbību klāstu, lielākoties tās nav licencētas 

izglītības programmas. Tomēr pamazām arvien 

vairāk bibliotēku piedāvā arī licencētas izglītības 

programmas. Pionieris izglītības programmu 

licencēšanā ir Latgales Centrālā bibliotēka, 

kura savas neformālās pieaugušo izglītības 

programmas ir licencējusi jau 2016. gadā: “Datoru 

un interneta prasmju apguve senioriem”, “Angļu 

valodas pamatkurss senioriem”, “Angļu valodas 

pamatkurss iesācējiem”, “Angļu valodas kurss 

lietotājiem ar priekšzināšanām” un “Ievadkurss 

bibliotekārajā darbā”. 2017. un 2018.  gadā 

neformālās pieaugušo izglītības programmas 

18   Bibliotēku likuma 12. pants.

https://likumi.lv/doc.php?id=48567
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licencējusi Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 

(“Datora lietošana un interneta izmantošanas 

pamati senioriem”), Gulbenes novada bibliotēka 

(“Elektroniskie resursi un informācijas meklēšana”, 

“E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas”, 

“Bibliotekārā darba pamatzināšanas”) un 

Jelgavas pilsētas bibliotēka (divas pedagogu 

profesionālās pilnveides programmas: “Pedagogu 

informācijpratības uzlabošana un pilnveide” un 

“Ievads medijpratībā”).

Projektdarbība – līdzekļu piesaiste 
bibliotēku attīstībai

Lai iegūtu papildu līdzekļus pakalpojumu 

attīstīšanai un infrastruktūras uzlabošanai, 

bibliotēkas regulāri iesaistās projektu darbībā. 

Viens no projektu ieguvumiem ir iespēja 

iegādāties dažādu aprīkojumu un resursus: 

spēles, izstāžu aprīkojumu, mēbeles, rotaļlietas, 

datorus, e-grāmatu lasītājus u.  c. Tieši 

projektdarbības rezultātā bibliotēkās arvien 

vairāk ienāk dažādas inovatīvas tehnoloģijas: 3D 

printeri, virtuālās realitātes brilles, interaktīvie 

kioski, roboti utt. Projektu līdzekļi tiek izlietoti arī 

izglītojošu un kultūras pasākumu organizēšanai, 

modernu informācijas resursu un digitālo 

pakalpojumu ieviešanai, kā arī bibliotekāru 

profesionālajai pilnveidei. Bibliotēku projekti tiek 

iesniegti gan reģionālajos projektu konkursos, 

gan Valsts kultūrkapitāla fonda projektu 

konkursos, gan starptautisku un starpreģionu 

sadarbības programmu projektu konkursos.

  Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts 

“Biznesa bibliotēku potenciāla attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” 

(BUSINESS BAG) – Bauskas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Pasvales publisko bibliotēku. 

Projekta rezultātā atjaunotas un aprīkotas bibliotēku telpas; izstrādātas neformālās izglītības 

programmas sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem uzņēmējdarbības prasmju 

attīstīšanā; sagatavotas mentoru vadlīnijas darbā ar topošajiem uzņēmējiem – bērniem un 

jauniešiem; organizētas skolotāju un bibliotekāru mācības par mentoringu, izveidots mentoru 

tīkls; izstrādāta biznesa simulācijas programma “ECO SIM ADAM” un tās metodoloģija; organizēts 

skolēnu biznesa ideju konkurss “Jaunie uzņēmēji bez robežām”; rīkoti skolēnu pārrobežu tirdziņi 

un jauniešu biznesa forums; notikušas mentoru un skolēnu pārrobežu nometnes; iegādāta biznesa 

literatūra un attīstošas galda spēles; organizēti bibliotekāru pieredzes apmaiņas braucieni uz 

Somijas un Dānijas bibliotēkām; organizēti skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni un ēnu dienas, 

apmeklējot uzņēmumus; rīkoti tīklošanās pasākumi starp vietēja un nacionāla līmeņa biznesa 

asociācijām un uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām.

  Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts 

“Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas 

veids” – Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka un Jēkabpils pilsētas bibliotēka sadarbībā 

ar Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku. Projekta laikā tika organizētas grupu mācības, 

kurās bērni apmeklēja dažādas iestādes, uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos ar to 

darbu, interaktīvas spēles, video un prezentāciju veidošana, kā arī divas nometnes; savukārt 

bibliotekāri zināšanas pilnveidoja kopīgos projekta partneru semināros un mācību braucienā 

uz Berlīnes bibliotēkām. Lai nodrošinātu projekta aktivitātes un ilgtspējību, tika izremontētas 

bibliotēku telpas, iegādāti datori, “Xbox” spēļu konsoles, interaktīvās tāfeles un cita aparatūra 

interaktīvai bērnu izglītošanai.
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  Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un 

Dienvidlatgalē” (Network-DigiHubs) – Latgales Centrālā bibliotēka un Preiļu Galvenā bibliotēka 

sadarbībā ar Utenas un Zarasu publiskajām bibliotēkām. Projekta rezultātā visās projekta bibliotēkās 

izveidoti Ģimenes digitālo aktivitāšu centri (DigiHubs). Piedāvājums galvenokārt adresēts ģimenēm ar 

bērniem un dažāda vecuma skolēnu grupām, taču pakalpojumu var izmantot arī individuāli apmeklētāji 

neatkarīgi no vecuma un pieredzes tehnoloģiju izmantošanā. Ģimenes digitālo aktivitāšu centros ir 

pieejamas šādas izglītojošas tehnoloģiju inovācijas:
  interaktīvs velobrauciens, kurā, neizejot no bibliotēkas, iespējams nodoties fiziskai aktivitātei un 

apskatīt populārākos Austrumlietuvas un Dienvidlatvijas tūrisma objektus;
  kinētisku viktorīnu kolekcija, kas darbojas uz kustību atpazīšanas tehnoloģiju bāzes un ļauj gan 

izkustēties, gan pārbaudīt zināšanas par dažādām tēmām (latviešu un lietuviešu literatūra, Latvijas 

un Lietuvas ģeogrāfija u. c.);
  virtuālās realitātes brilles, kurās var skatīt Daugavpils, Utenas, Zarasu un Preiļu kultūrvēstures 

objektus un izklaides infrastruktūru;
  “Lego Mindstorms” robotikas nodarbības, kuru gaitā var iegūt pamatzināšanas par šo robotu 

konstruēšanu, programmēšanu un vadīšanu;
  3D drukas rīki (printeris un pildspalvas), kas ļauj rīkot radošas darbnīcas digitālajā modelēšanā un 

dažādu priekšmetu prototipu izgatavošanā;
   bezmaksas lietotne par bibliotēku, kas, to lejplādējot, dod iespēju savā planšetdatorā vai viedtālrunī 

iegūt informāciju par bibliotēkas aktualitātēm. 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centros strādā bibliotekāri, kuri projekta laikā ir apguvuši darbam ar 

tehnoloģijām nepieciešamās kompetences un mentoru apmācības kursu. Centra tehnoloģiju piedāvājumu 

papildina galda spēles un uzziņu literatūra.

  Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” (Self-service libraries 

for different generations) – Jelgavas pilsētas bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 

sadarbībā ar Šauļu pilsētas publisko bibliotēku. Projekta rezultātā veikta bibliotēku pakalpojumu 

modernizācija un uzlabota bibliotēku pakalpojumu pieejamība un efektivitāte, ieviešot drošības vārtus un 

pašapkalpošanās iekārtas; izveidojot interaktīvu spēli dabaszinātnēs un iegādājoties galda spēles, kas vecina 

loģisko domāšanu, pasaules izzināšanu, radošumu un jaunradi; organizējot brīvprātīgo jauniešu (“zināšanu 

vēstnešu”) piesaisti bibliotēkai aktivitātē “Mācīties vienam no otra”, lai veicinātu paaudžu sadarbību prasmju 

un iemaņu attīstībā; rīkojot tradicionālus un inovatīvus sarīkojumus un aktivitātes ģimenēm, lai veicinātu 

ģimenes bibliotēkas modeļa attīstību. Lai veicinātu bibliotekāru profesionālo pilnveidi, projekta gaitā 

organizētas bibliotekāru pieredzes apmaiņas darbnīcas, kurās tika demonstrēti projekta jaunievedumi.

  Ziemeļvalstu ministru padomes programmas “Nordplus” projekts “Radošās komandas 

bibliotēkā” (CreaTeams in Library) – Valmieras bibliotēka sadarbībā ar bibliotēkām un nevalstiskajām 

organizācijām no Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas un Islandes. Projekta laikā 

notika trīs projekta partneru tikšanās izaugsmes, iedvesmas un pieredzes apmaiņas treniņu veidā: 

Herningā (Dānija), Turku (Somija) un Valmierā un Rīgā (Latvija). Sanāksmju starplaikā tika realizētas 

dažādas inovatīvas un eksperimentālas aktivitātes, lai attīstītu bibliotekāru prasmes un radošumu: 

pasākumu tiešraides, videofilmu veidošana, vārdu gleznas domino tehnikā, “Skype” grāmatu klubs, 

grāmatu ideju vietne “Mana dzīve grāmatplauktā” (My Life in a Bookshelf), kultūrizpētes brauciens u. c.

http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/foto/2017/skype-book-club-skype-gramatu-klubs-ar-tallinas-centralo-biblioteku
http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/biblioteka/valmieras-bibliotekas-kulturizglitibas-izpetes-brauciens-uz-hijuma
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  Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas “Nordplus” projekts “Publisko bibliotēku pakalpojumi 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (Public library services for people with disabilities) – Jelgavas 

pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Utenas publisko bibliotēku. Projekta laikā Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Utenas publisko bibliotēku Lietuvā, kur guva 

jaunas zināšanas un pieredzi par publisko bibliotēku pakalpojumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Lai pilnveidotu profesionālās kompetences dažādās ar jauniešiem saistītās darba jomās, 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki iesaistījās Eiropas Komisijas Erasmus+ projektā 

“YouthWork HD”, kuru īstenoja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija 

(LIKTA) kopā ar sadarbības partneriem no Lietuvas, Itālijas un Horvātijas. Projekta rezultātā izstrādāta 

tiešsaistes mācību programma jaunatnes darbinieku profesionālās pilnveides nodrošināšanai valsts 

un pašvaldību iestādēs un nevalstiskajās organizācijās. Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieki 

projektā iesaistījās kā pilotkursa dalībnieki un veica izstrādāto mācību materiālu testēšanu.

Bibliotēkas – lokālo vērtību 
uzturētājas un piederības izjūtas 
stiprinātājas

Pateicoties Latvijas valsts simtgadei, 2017. un 

2018. gadā novadpētniecība Latvijas publiskajās 

bibliotēkās nostiprinājusies kā viena no 

bibliotēku darba prioritātēm. Valsts simtgade 

Latvijas bibliotēkās atzīmēta, ne tikai pievēršot 

uzmanību nacionāla līmeņa jautājumiem, bet 

arī apzinot un izceļot lokālās vērtības – katra 

pagasta, pilsētas un novada cilvēku nozīmi valsts 

izveidē un attīstībā. Liela uzmanība pievērsta 

novadpētniecības krājuma un pakalpojumu 

attīstīšanai, popularizēšanai, pieejamībai 

e-vidē, sabiedrības iesaistīšanai, novadnieku 

dzīves stāstu un atmiņu dokumentēšanai.

Bibliotēku ieguldītais darbs novadpētniecībā, 

jo īpaši attālinātas piekļuves nodrošināšana 

novadpētniecības materiāliem (vai bibliogrāfiskajai 

informācijai par tiem) un popularizēšana globālajā 

tīmeklī rezultējusies arvien lielākā iedzīvotāju interesē 

par savu novadu un augošā novadpētniecības 

resursu pieprasījumā. Arvien vairāk bibliotēku 

papildina bibliotēku informācijas sistēmā 

“ALISE” veidoto novadpētniecības datubāzu 

bibliogrāfiskos ierakstus ar piekļuves iespēju 

pilntekstiem. Vairākas bibliotēkas noslēgušas 

līgumus ar sava reģiona vai novada laikrakstu 

izdevējiem par publikāciju pilntekstu pievienošanu 

novadpētniecības datubāzē. Novadpētniecības 

resursu digitalizācija galvenokārt notiek reģionu 

galvenajās bibliotēkās, to uzsākušas arī vairākas 

novadu un pagastu bibliotēkas. Valmieras 

bibliotēkas darbs rezultējies ar novadpētniecības 

platformas izveidi, savukārt Salaspils novada 

bibliotēka publiskojusi multimediālu vietni par 

savu novadnieku – dzejnieku Knutu Skujenieku.

Tā kā visplašāko auditoriju iespējams sasniegt 

tīmeklī, bibliotēkas veido virtuālas izstādes, 

novadpētniecības emuārus, rīko virtuālus 

konkursus, izstrādā virtuālas spēles, uzņem 

filmas un videostāstus, izvērš darbību sociālo 

mediju platformās (“Facebook”, “Draugiem.lv”, 

“Twitter”, “Youtube”). Lielu sabiedrības atsaucību 

izpelnījušies bibliotēku organizētie pārgājieni, 

ekspedīcijas, velobraucieni un ekskursijas. 

Piemēram, Gulbenes novada bibliotēka izveidojusi 

Latvijas 100. gadadienai veltītu Gulbenes novada 

piederības spēli “Pavedieni”. Spēles ideja – aktīvā 

veidā, apceļojot Gulbenes novadu un pilsētu un 

veicot 100 uzdevumus, spēles dalībnieki tiek 

iepazīstināti ar novada kultūrvēsturiskajām vietām, 

notikumiem, dabas objektiem un cilvēkiem.

Bibliotēkas mērķtiecīgi iesaista sabiedrību vietējā 

kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, 

http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba
http://biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba
https://www.knutsskujenieks.lv/
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aicinot pārskatīt ģimenes arhīvus un papildināt 

bibliotēku novadpētniecības krājumus, dalīties 

atmiņās, piedalīties pasākumos, iesaistīties 

brīvprātīgajā novadpētniecības darbā. Tiek veidota 

aktīva sadarbība ar vietējiem novadpētniekiem, 

kolekcionāriem, vēstures entuziastiem, 

iedzīvotājiem tiek organizētas novadpētniecības 

nodarbības. Rezultātā bibliotēku krājumi 

bagātinājušies ar unikāliem vēstures materiāliem, 

iegūta nozīmīga informācija. Vairākās bibliotēkās 

darbojas novadpētnieku, vēstures draugu klubi. 

Daudzas bibliotēkas ir novadnieku salidojumu 

organizētājas. Sabiedrības iesaistīšana ne tikai 

palīdz bibliotēkām veikt novadpētniecības 

darbu un bagātināt novadpētniecības resursus, 

tā vairo arī sabiedrības interesi par novadu un 

novadpētniecību. Pēdējos gados vērojama 

pieaugoša sabiedrības interese par ģenealoģiju, 

dzimtu vēstures pētniecību un dzimtas koku 

veidošanu, tādēļ bibliotēkas sāk izvērst darbību 

arī šajā virzienā – gan organizējot izglītojošas 

nodarbības, gan vācot mutvārdu vēstures liecības.

Arvien vairāk bibliotēku iesaistās novada 

notikumu dokumentēšanā, lai tos saglabātu 

nākotnei. Novadpētniecības darbs ir saistīts ne 

tikai ar novada vēstures izpēti, bet arī mūsdienu 

notikumu fiksāciju un nodošanu nākamajām 

paaudzēm. Bibliotēkām ir jābūt klātesošām visās 

nozīmīgākajās novada norisēs, un, ja novadā ir 

muzejs, tad tieši šodienas saglabāšana (fotogrāfijas, 

mutvārdu liecības, notikumu apraksti, video u. c.) 

ir bibliotēku novadpētniecības darba īpašā misija. 

Bibliotēku novadpētniecības darba rezultāts ir 

ne tikai kultūras mantojuma dokumentēšana 

un saglabāšana, bet vēl jo vairāk – pilsoniskās 

aktivitātes, līdzdalības rosināšana, piederības 

izjūtas stiprināšana un vietējo kopienu saliedēšana. 

Īpaša nozīme novadpētniecībai ir vietās, kur nav 

novadpētniecības muzeju, tur novadpētniecības 

darbs ir viens no bibliotēku svarīgākajiem darba 

virzieniem. Tas ir arī ļoti nozīmīgs aspekts bibliotēku 

interešu aizstāvības darbā. Nākotnē bibliotekāriem 

jāapsver citu novada pašvaldības speciālistu 

iesaiste novadpētniecības darbā un sadarbības 

iespējas, jo novadpētniecības darbs tiek veikts visas 

sabiedrības interesēs – novadpētniecības resursi 

popularizē novadu un veicina tā atpazīstamību.

Darbs ar bērniem un jauniešiem – 
ieguldījums valsts nākotnē

2017. un 2018.  gads bibliotēku pakalpojumu 

attīstībā bērnu un jauniešu auditorijai raksturīgs 

ar vietējas nozīmes un valsts mēroga lasīšanas 

veicināšanas programmām, kurās būtisks uzsvars 

ir tieši uz bērnu un pusaudžu lasīšanas un 

rakstpratības veicināšanu, kā arī uz kvalitatīvas 

literatūras izplatīšanu. LNB programma “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”, kas darbojas jau 18 

gadus, iesaistījusi ap 20 000 lasītāju gan no Latvijas 

bibliotēkām, gan diasporas centriem pasaulē, 

apgūts 73 500 eiro liels valsts finansējums jaunāko 

lasītprieku raisošo grāmatu iegādei. Divreiz lielāks 

finansējums šim mērķim piesaistīts vietējā līmenī – 

pilnas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu 

kolekcijas iegādei un svētku organizēšanai, 

tajā skaitā balvām programmas dalībniekiem. 

2018. gadā rosīgas vietējās lasītāju žūrijas darbojās 

630 bibliotēkās un 57 latviešu diasporas centros 

teju visos pasaules kontinentos. Gandrīz 70 % 

no iesaistītajām bibliotēkām “Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” ir vienīgā īstenotā lasīšanas 

veicināšanas programma, 12 % bibliotēku papildus 

šai programmai ir arī pašiem sava lasīšanas 

veicināšanas iniciatīva.

Jaunā iniciatīva “Nacionālā skaļās lasīšanas 

sacensība”, ko LNB uzsāka 2017. gada septembrī, 

ir aizrāvusi daudzus bibliotekārus, skolotājus un 

skolēnus. Pirmajā gadā programmā iesaistījās ap 

7000 dalībnieku (5. un 6. klašu skolēni vecumā no 

11 līdz 12 gadiem), īpaši aktīvi bija zēni. Šī iniciatīva 

iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo 

neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu. 

Kā liecina Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas 

pētījuma (Progress in International Reading 

Literacy Study, PIRLS) 2016. gada rezultāti, Latvijas 

skolēni paši sevi kā lasītājus 50 valstu konkurencē 
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ierindo 4.  vietā no beigām, tādēļ “Nacionālā 

skaļās lasīšanas sacensība” paredzēta ne tikai 

lasītprasmes un intereses par lasīšanu veicināšanai, 

bet arī bērnu pašapziņas celšanai, kā arī zēnu un 

meiteņu lasīšanas līmeņa izlīdzināšanai. 11–12 

gadu vecumposms ir riska grupa, kad samazinās 

interese par lasīšanu un bibliotēku pakalpojumiem. 

Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma 

(Programme for International Student Assesement, 

PISA) rekomendē īpašu atbalstu šai grupai, inovatīvu 

pieeju un metodiku, kam atbilst “Nacionālās 

skaļās lasīšanas sacensības” teorētiskie pamati. 

Sacensību gars īpaši aizrauj zēnus, savukārt 

pozitīva, komplimentējoša attieksme gatavošanās 

un vērtēšanas procesā nostiprina komandas garu. 

Arī 2018. gadā darbs tika turpināts, un dalībnieku 

skaits ir krietni pieaudzis – 11  000 dalībnieku. 

Programma paredz vairāku līmeņu sacensības – 

klasē, skolā, bibliotēkā, reģionā un valsts finālā. 

Uz noslēguma pasākumu ierodas 30 reģionālie 

lasīšanas čempioni, klātienē viņus atbalsta 

visa klase.
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Pašiem mazākajiem bibliotēku lasītājiem ir 

iespēja piedalīties programmas “Grāmatu 

starts” aktivitātēs. “Grāmatu starts“ ir LNB 

Bērnu literatūras centra veidota lasīšanas 

veicināšanas programma pirmsskolas vecuma 

bērniem. Programma tiek īstenota no 2014. gada, 

un veicina bērnu lasītprieku, lasītprasmi un 

personības attīstību. 2017. un 2018.  gadā 

programmā piedalījās vismaz 50 bibliotēkas 

no visas Latvijas. Programma paredz pirmo 

iepazīšanos ar bibliotēku, uzrunājot un iesaistot 

lasīšanā visu ģimeni, piedāvājot radošas un 

attīstošas nodarbības. Bibliotēkas apmeklējuma 

laikā katram mazajam dalībniekam tiek dāvināts 

īpaši veidots “Grāmatu starta“ pūču komplektiņš – 

mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs 

materiāls vecākiem par lasīšanu. “Grāmatu starts“ 

rosina un iedvesmo, ka arī turpmāk bibliotēku 

durvis visjaunākajiem lasītājiem būs atvērtas.

Pārdomāts un sistemātisks bibliotēku darbs 

bērnu un jauniešu pakalpojumu segmentā ne 

visur ir organizēts pietiekami racionāli un ieguldot 

vajadzīgos resursus, kā arī atbilstoši motivējot 

darbiniekus. Par to liecina statistikas rādītāji – 

publiskajās bibliotēkās, kuras ar bērnu un jauniešu 

auditoriju strādā efektīvi, 30–44 % no bibliotēku 

apmeklētājiem ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 

gadiem. Pasākumu organizēšana šai mērķgrupai 

sasniedz līdz pat 80 % no kopējā pasākumu skaita.

Bibliotēkas ir atvērtas arī bērniem ar īpašām 

vajadzībām. Nodarbībās tiek izmantots 

surdotulkojums. Speciālo skolu un internātskolu 

skolēni apmeklē bibliotēkas kopā ar skolotājiem, 

iesaistās lasīšanas veicināšanas aktivitātēs, 

piedalās bibliotēku rīkotajos pasākumos. Tiek 

praktizēts Somijā, ASV un citur pasaulē plaši 

pazīstamais paņēmiens “bibliotēkas suns, kurš 

prot klausīties”. Izraugoties bērnus ar lasīšanas 

grūtībām un saskaņojot šo aktivitāti ar ģimeni, 

bibliotēkās notiek kanisterapijas19 nodarbības 

vairāku nedēļu garumā. Šajās nodarbībās piedalās 

arī psihologi un logopēdi, tās tiek rīkotas kopā 

ar dzīvnieku draugu biedrībām, iesaistot pret 

agresiju testētus un speciāli šīm nodarbībām 

apmācītus suņus. Bērniem, kuri regulāri piedalās 

kanisterapijas nodarbībās, uzlabojas lasītprasme, 

tiek attīstītas saskarsmes iemaņas un mazinātas 

bailes. Suns nevērtē lasījumu un nekritizē to. 

Tādējādi zūd psiholoģiskās barjeras, bērns 

atbrīvojas, aug viņa pašapziņa un pārliecība 

par sevi arī citās, ar lasīšanu nesaistītās dzīves 

jomās. Turklāt tiešs kontakts ar dzīvnieku māca 

bērniem labestību, rūpes un līdzcietību. 2017. un 

2018. gadā lasīšana kopā ar suni tika praktizēta 

vairākās Latvijas bibliotēkās: Rīgas Centrālajā 

bibliotēkā, Latgales Centrālajā bibliotēkā, 

Valmieras bibliotēkā, Ventspils bibliotēkā u. c. 

2018.  gadā sadarbību ar speciālajām skolām 

veicināja Rīgas Centrālās bibliotēkas kanisterapijas 

projekts “Es lasu!”, piesaistot bērnus ar lasīšanas 

traucējumiem. Daugavpilī, Smiltenē, Madonā, 

Valmierā un Ventspilī tiek piedāvātas kanisterapijas 

nodarbības bērniem gan individuāli, gan grupās.

Pirmsskolas izglītības iestādes un skolas kā 

sadarbības partneri ir prioritāte bibliotēku 

praksē. Ikvienam pakalpojumam, lai tas būtu 

sekmīgs un pēctecīgs, jāsākas ar sadarbību, kas 

vērsta uz ģimeni, pirmsskolas izglītības iestādi 

un sākumskolu. Šis darba virziens visā Latvijā 

ir ļoti veiksmīgi attīstīts. Arvien vairāk vecāku 

iesaistās bērnu lasītprasmes veicināšanā. Ģimenes 

labprāt kopā apmeklē bibliotēkas un to rīkotos 

pasākumus. Daudzās bibliotēkās regulāri tiek 

organizētas ģimenēm veltītas nodarbības un 

Ģimenes dienas.

Problēmas iesaistīt bērnus un jauniešus bibliotēku 

pakalpojumos mazajās lauku bibliotēkās 

galvenokārt saistītas ar demogrāfisko situāciju 

valstī un iedzīvotāju migrāciju, kā arī skolu 

slēgšanu un apvienošanu. Turklāt mūsdienu bērni 

19   Kanisterapija ir īpaša terapija ar apmācītiem suņiem. To var izmantot sociālu iemaņu, fiziska un/vai psiholoģiska stāvokļa, kustībutraucējumu 
uzlabošanai. Suns darbojas kā motivators un galvenais komunikācijas objekts. Nodarbības vada profesionāļi ar atbilstošu izglītību, 
piemēram, kinologi, parasti piesaistot arī citus speciālistus: fizioterapeitus, rehabilitologus, psihologus u. c. (Suns, kurš ārstē pacientus 
jeb – kas ir kanisterapija? Medicine.lv [tiešsaiste], 18.09.2018. Pieejams: https://medicine.lv/raksti/suns-kurs-arste-pacientus-jeb-kas-ir-
kanisterapija-c8b1497d50

https://medicine.lv/raksti/suns-kurs-arste-pacientus-jeb-kas-ir-kanisterapija-c8b1497d50
https://medicine.lv/raksti/suns-kurs-arste-pacientus-jeb-kas-ir-kanisterapija-c8b1497d50
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ir ļoti noslogoti skolā un ārpusskolas aktivitātēs, 

tādēļ bibliotēku apmeklējumam un lasīšanai laika 

atliek maz. Bibliotēkas regulāri meklē veidus, 

kā ieinteresēt bērnus nākt uz bibliotēku: tiek 

pilnveidotas lasītavas un radīta vide, lai bibliotēkā 

būtu iespējams gan atpūsties, gan mācīties, tiek 

rīkotas radošās darbnīcas un citi pasākumi kopā 

ar skolotājiem un citiem sadarbības partneriem.

2018.  gadā LNB Bērnu literatūras centrs 

sadarbībā ar reģionu galvenajām bibliotēkām 

organizēja 23 seminārus, kuri pulcēja gan kolēģus 

no pagastu bibliotēkām, gan skolu bibliotekārus 

un pedagogus. Semināros tika akcentēta 

lasītprasmes nozīme bērnu attīstībā, aplūkotas 

lasīšanas veicināšanas programmas, iespējas 

tajās iesaistīties un to nozīme gan bibliotēku 

darbā, gan visas sabiedrības attīstībā, tika sniegti 

praktiska rakstura ieteikumi darbā ar bērniem un 

jauniešiem.

Publiskās bibliotēkas – nozīmīgs 
partneris kopienu attīstībā

Publiskās bibliotēkas ir ļoti nozīmīgs pašvaldību 

partneris kopienu attīstības veicināšanā, jo tās 

ne tikai sniedz iedzīvotājiem nepieciešamos 

bibliotekāros pakalpojumus, bet arī ir neatsverams 

palīgs pašvaldības definēto stratēģisko mērķu 

īstenošanā, t. sk. aktuālās informācijas izplatīšanā 

un e-pakalpojumu izmantošanā. Lai vairotu 

izpratni par bibliotēku darba procesiem, funkcijām 

un lomu vietējā kopienā, tādējādi nodrošinot arī 

stabilāku finansiālo atbalstu bibliotēku darbībai, 

nepieciešams izvērst ciešāku dialogu un pozitīvāku 

komunikāciju ar pašvaldībām, kā arī veicināt 

iedzīvotāju iesaisti bibliotēkas pakalpojumu 

attīstībā.

Lai apspriestu pagastu bibliotēku vietu un lomu 

vietējā kopienā, 2018. gada martā pēc Kuldīgas 

Galvenās bibliotēkas iniciatīvas tika noorganizētas 

diskusijas “Kāpēc vajadzīga bibliotēka laukos?” 

visos Kuldīgas novada pagastos. Tā kā diskusijās 

piedalījās ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī pagastu 

pārvalžu vadītāji, diskusijas bija ļoti produktīvas 

un rezultējās ar pašvaldības pretimnākšanu stabila 

finansējuma nodrošināšanā un aktīvu bibliotekāru 

rīcību pakalpojumu attīstīšanā.

Valmieras bibliotēka, izstrādājot bibliotēkas 

attīstības plānu 2019.–2023. gadam, veica plašu 

sabiedrības un sadarbības partneru viedokļa 

izzināšanu. Tika noorganizētas 7 fokusgrupu 

diskusijas ar dažādu sabiedrības pārstāvju 

piedalīšanos: jaunieši, ģimenes, uzņēmēji, 

skolotāji u. c., kā arī vairākas sarunas ar sadarbības 

partneriem, piemēram, skolām un reģiona novadu 

pašvaldību vadītājiem. Savukārt Līvānu novada 

pašvaldības integrētās attīstības programmas 

2019.–2025. gadam sagatavošana un apspriešana, 

kā arī darba grupu sēdes notika Līvānu novada 

centrālajā bibliotēkā.
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Skolu bibliotēkas – informācijpratīgas un 
atbildīgas sabiedrības veidotājas

Skolu bibliotēku nozīme, mērķi, funkcijas, kā arī 

kvalitatīvas un efektīvas darbības priekšnoteikumi 

raksturoti IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijās, kuru 

latvisko izdevumu 2018. gadā sagatavojis LNB 

Bibliotēku attīstības centrs. Dokuments sniedz 

redzējumu par to, kādām jābūt skolu bibliotēkām, 

lai tās sekmīgi pildītu savu mērķi – “attīstīt 

informācijpratīgus skolēnus kā atbildīgus un ētikas 

principus cienošus sabiedrības locekļus”20. Skolu 

bibliotēkas ir ne tikai mācību un zināšanu centrs ar 

aktīvu, izglītojošu, skolas mācību saturā integrētu 

piedāvājumu, bet arī vide, kas nodrošina gan telpu 

(kā fizisko, tā digitālo), gan informācijas resursus 

un pakalpojumus, kas atbalsta un veicina skolēnu 

un skolotāju izglītošanos.21 Skolas bibliotēka 

nodrošina informāciju, kas ir būtiska, lai skolēni 

un skolotāji varētu sekmīgi darboties mūsdienu 

informācijas un zināšanu sabiedrībā, kā arī attīstītu 

mācībām mūža garumā nepieciešamās prasmes 

un iemaņas.22 Skolu bibliotēkas šos uzdevumus 

veic gan ar savu krājumu un citiem bibliotēkas 

rīcībā esošajiem informācijas resursiem, gan 

sniegtajiem pakalpojumiem, kurus nodrošina 

profesionāli skolu bibliotekāri.23

20  IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas. 2. pārstrādātais izdevums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 8. lpp.

21  IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas. 2. pārstrādātais izdevums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 17., 18. lpp.

22  IFLA/UNESCO Skolu bibliotēku manifests (1999). No: IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas. 2. pārstrādātais izdevums. Rīga : Latvijas Nacionālā   
bibliotēka, 2018, 60. lpp.

23   IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas. 2. pārstrādātais izdevums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 20. lpp.

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/22657103.pdf
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IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijās paustais sasaucas 

ar Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenoto 

projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

(“Skola2030”), kura mērķis ir ieviest vispārējās 

izglītības saturu un pieeju mācīšanai, kas skolēnos 

attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, 

prasmes un attieksmes.

Pēdējos gadu desmitos veiktie skolu bibliotēku 

ietekmes pētījumi apstiprina, ka spēcīga ietekme 

uz skolēnu sasniegumiem ir skolu bibliotēkām 

ar profesionāli sagatavotiem pilna laika skolu 

bibliotekāriem. Svarīgākais skolas bibliotēkas 

resurss ir profesionāls skolas bibliotekārs, kurš 

sadarbojas ar citiem pedagogiem, lai izveidotu 

labāko iespējamo zināšanu apguves un jēgpilnas 

mācīšanās pieredzi.24

Lai noskaidrotu, vai šī sakarība vērojama arī 

Latvijā, LNB Bibliotēku attīstības centrs veica 

izpēti, par pamatu ņemot Latvijas skolu eksāmenu 

rezultātus un sasniegumus olimpiādēs un zinātniski 

pētnieciskajos darbos. Izpētot bibliotēkas 

2018. gada 50 labākajās Latvijas skolās, kuras 

uzrādījušas augstākos sasniegumus centralizētajos 

eksāmenos, secināts, ka saraksta pirmās vietas 

ieņem spēcīgas skolas ar spēcīgām bibliotēkām – 

lielākajā daļā šajā sarakstā iekļauto skolu ir skolas 

bibliotēka ar pilnas slodzes bibliotekāru un 40 un 

vairāk stundu darba laiku. Šajās 50 skolās pilnā 

slodzē strādā 64 % bibliotekāru. Tie bibliotekāri, 

kas strādā nepilnu slodzi, lielākoties ir skolu 

bibliotēku otrie darbinieki, tikai dažās šī saraksta 

skolās ir viens nepilnas slodzes bibliotekārs; 52 % 

skolu bibliotēku strādā vairāk par vienu darbinieku. 

Bibliotekārā izglītība ir 39 % šo skolu bibliotekāru. 

Vidējais krājuma apjoms – 30 000 vienību ar vidējo 

krājuma apgrozījumu 0,7.

Skolu reitinga saraksts pēc mācību priekšmetu 

olimpiāžu un skolēnu zinātnisko konferenču 

rezultātiem uzrāda tādu pašu tendenci – 2018. gada 

50 labākajās skolās pēc sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētnieciskajos 

darbos pilnā slodzē strādā 40 % bibliotekāru. Tā 

kā šajā sarakstā iekļautas diezgan daudzas skolas 

ar nelielu skolēnu skaitu, šo skolu bibliotēku 

grupā lielākā daļa nepilnas slodzes bibliotekāru 

ir vienīgie darbinieki savā bibliotēkā; tikai 18 % 

šajā sarakstā iekļauto skolu bibliotēku strādā 

vairāk par vienu darbinieku. Bibliotekārā izglītība ir 

37 % šajās skolās strādājošo bibliotekāru. Vidējais 

krājuma apjoms – 18 000 vienību ar vidējo krājuma 

apgrozījumu 0,7. Vidējais nedēļā atvērto stundu 

skaits – 30 stundas; 36 % bibliotēku atvērtas 40 

un vairāk stundu nedēļā.

Šie dati spilgti apliecina skolu bibliotēku nozīmi skolēnu sasniegumos un pilnībā saskan ar IFLA Skolu 

bibliotēku vadlīnijās pausto:

  skolas bibliotēkas personāla un krājuma apjoms un kvalitāte ir labākais skolas sasniegumu 

prognozētājs;

  skolēni, kuru rezultāti standarta testos ir augstāki, neatkarīgi no citiem faktoriem, piemēram, 

ekonomiskajiem aspektiem, parasti nāk no skolām ar lielāku skolu bibliotēku darbinieku skaitu un brīvu 

piekļuvi pakalpojumiem un resursiem – grāmatām, periodiskiem izdevumiem un tiešsaistes resursiem.25

Skolu bibliotēku loma un nozīme informācijpratīgas un atbildīgas sabiedrības veidošanā tiek akcentēta 

daudzu pasaules valstu pētījumos un ziņojumos par bibliotēku sektoru, piemēram, ziņojumā par ASV 

bibliotēkām26 un Vācijas bibliotēkām27.

24   IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas. 2. pārstrādātais izdevums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 14., 47. lpp.

25  IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas. 2. pārstrādātais izdevums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 24. lpp.

26  The State of America’s Libraries : a Report from the American Library Association. American Libraries [tiešsaiste] : the Magazine of the 
American Library Association. Special Report, April 2017, p.  8–9. Pieejams: http://www.ala.org/news/sites/ala.org.news/files/content/
State-of-Americas-Libraries-Report-2017.pdf

27  2015/16 Report on the State of Libraries in Germany [tiešsaiste] : Facts and Figures. Deutscher Bibliotheksverband. P. 6–7. Pieejams: 
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/publikationen/dbvBericht2015ENkorr.pdf

https://www.skola2030.lv/
http://www.skolureitings.lv/?page_id=4
http://www.skolureitings.lv/?page_id=4
http://www.skolureitings.lv/?page_id=4
https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/publikationen/dbvBericht2015ENkorr.pdf
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Diemžēl skolu bibliotēku nozīme izglītības procesa 

nodrošināšanā netiek konsekventi un sistemātiski 

novērtēta.28  To apstiprina arī situācija Latvijas skolu 

bibliotēkās. Bibliotēku nozares speciālistu vidū jau 

gadiem ilgi tiek spriests par skolu bibliotekāru 

slodzēm. 2017. gadā LNB Bibliotēku attīstības 

centrs sadarbībā ar Kultūras ministrijas Arhīvu, 

bibliotēku un muzeju nodaļu veica padziļinātu 

skolu bibliotekāru slodžu situācijas izpēti, kurā 

konstatēts, ka Latvijas skolu bibliotekāri strādā 

78 veidu slodžu sadalījumos – no pilnas slodzes 

darbiniekiem līdz slodzes likmei 0,016. Pilnā 

slodzē strādā tikai 34 % Latvijas skolu bibliotekāru. 

Lielākoties tie ir pilsētu un piepilsētu vidusskolu 

un ģimnāziju bibliotekāri. Savukārt nepilnā slodzē 

strādā 66 % Latvijas skolu bibliotekāru, bet 3 % 

skolu bibliotekāra nav vispār. Skolu bibliotēkās, 

kurās slodzes likme ir mazāka par 0,25, bibliotekāra 

darbu lielākoties veic kāds no skolas vadības 

vai skolotājiem. Šie dati liecina, ka situācija 

skolu bibliotēku jomā mūsu valstī ir kritiska, jo 

bibliotēkas ar tik niecīgām bibliotekāru slodzēm 

ne tikai nevar nodrošināt valsts normatīvajos 

dokumentos un IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijās 

noteiktos pakalpojumus, bet arī negatīvi ietekmē 

Latvijas skolēnu izaugsmi – ja skolēniem nav 

pieejami pilnvērtīgi skolas bibliotēkas pakalpojumi 

(tajā skaitā pietiekams bibliotēkas darba laiks un 

profesionāla skolas bibliotekāra atbalsts), netiek 

nodrošināts arī pilnvērtīgs mācību process.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 1002 “Kārtība, 

kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas 

un koledžas) nodrošina bibliotekāros un 

informācijas pakalpojumus” 7. punkts nosaka: 

“Ja izglītības iestāde nenodrošina bibliotekāros 

un informācijas pakalpojumus izglītības iestādes 

bibliotēkā, izglītības iestādes dibinātājam vai 

izglītības iestādes vadītājam ir pienākums noslēgt 

vienošanos ar attiecīgajā administratīvajā teritorijā 

esošo bibliotēku par bibliotekāro un informācijas 

pakalpojumu sniegšanu ar nosacījumu, ka, slēdzot 

šādu vienošanos, tiek nodrošināti izglītības 

iestādes īstenotajai izglītības programmai atbilstoši 

bibliotekārie un informācijas pakalpojumi”. Šo 

nosacījumu vajadzētu ievērot visām skolām, kuras 

nenodrošina pilnas slodzes skolas bibliotekāru. 

Noslēdzot līgumu ar vietējo publisko bibliotēku 

un attīstot veiksmīgu sadarbību, skolēniem 

un skolotājiem tiktu piedāvāti kvalitatīvi, viņu 

sasniegumus veicinoši bibliotekārie pakalpojumi, 

kurus ar nepilnu bibliotekāro slodzi nav iespējams 

nodrošināt.

Skolu bibliotēku attīstību veicinātu lielāka reģionu 

galveno bibliotēku iesaiste, meklējot sadarbības 

iespējas ar izglītības pārvalžu speciālistiem, skolu 

direktoriem, skolotājiem, skolu bibliotekāriem un 

sekojot līdzi izglītības nozares procesiem. Diemžēl 

vairumā reģionu galveno bibliotēku atbalsts skolu 

bibliotēkām aprobežojas ar konsultāciju sniegšanu, 

skolu bibliotekāru aicināšanu uz profesionālās 

pilnveides semināriem un iekļaušanu profesionālās 

informācijas apritē, kā arī iesaisti nacionāla līmeņa 

lasītveicināšanas programmās, piemēram, “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” un “Nacionālā skaļās 

lasīšanas sacensība”. Kā labās prakses piemēri 

reģiona galvenās bibliotēkas darbībai skolu 

bibliotēku jomā izceļamas: Valmieras bibliotēka, 

Gulbenes novada bibliotēka, Rīgas Centrālā 

bibliotēka un Cēsu Centrālā bibliotēka.

Valmieras bibliotēka ar Valmieras Izglītības 

pārvaldi un Kocēnu novada domes Izglītības 

pārvaldi veiksmīgi sadarbojas jau kopš 2010. gada. 

Reizi mēnesī abas pārvaldes tiek informētas par 

Valmieras bibliotēkas organizētajiem pasākumiem 

izglītības iestāžu bibliotekāriem (semināri, 

izbraukumi, informatīvās stundas u. c), un saņemtā 

informācija tiek ievietota Valmieras reģiona 

izglītības sektora pasākumu plānā, kuru uztur 

Valmieras Izglītības pārvalde. Ar izglītības pārvalžu 

ieinteresētību notiek arī dažādu profesionālo 

jautājumu aktualizēšana.

Skolu bibliotekāru mērķauditorijai adresēti 

profesionālās pilnveides pasākumi reģionālajā 

līmenī tiek organizēti maz. Reģionu galvenās 

28  IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas. 2. pārstrādātais izdevums. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. 47. lpp.

https://likumi.lv/doc.php?id=242035
https://likumi.lv/doc.php?id=242035
https://likumi.lv/doc.php?id=242035
https://likumi.lv/doc.php?id=242035
https://www.valmiera.lv/lv/izglitiba/menesa_pasakumu_plans/
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bibliotēkas lielākoties organizē sava reģiona 

publisko bibliotēku darbiniekiem domātus 

pasākumus, uz tiem pieaicinot arī skolu bibliotekārus. 

Tādēļ izceļams ir Gulbenes novada bibliotēkas 

un Cēsu Centrālās bibliotēkas darbs: regulāri 

organizēti tieši skolu bibliotekāriem paredzēti 

semināri. Katru gadu Cēsu Centrālā bibliotēka 

sava reģiona bibliotekāriem organizē pieredzes 

apmaiņas braucienu uz ārzemju bibliotēkām. Šajos 

braucienos tiek aicināti kā publisko bibliotēku, tā 

skolu bibliotēku darbinieki. Par ievērojamu Cēsu 

Centrālās bibliotēkas sasniegumu uzskatāms tas, 

ka katru gadu šajos ārzemju braucienos dodas 

vismaz 6–7 skolu bibliotekāri.

Vērienīgu darbu skolu bibliotēku sistēmas 

sakārtošanā Rīgas pilsētā 2018.  gadā veica 

Rīgas Centrālā bibliotēka, kuras metodiskajā 

pārraudzībā no 2017. gada atrodas 114 Rīgas skolu 

bibliotēkas. Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieki 

ne tikai izstrādāja skolu bibliotēku krājumu 

uzskaites kārtību, bet arī veica skolu bibliotēku 

inventarizācijas pārraudzību un koordinēšanu. 

Iepazīt Rīgas Centrālās bibliotēkas darbu ar 

skolu bibliotēkām 2018. gadā devās Valmieras 

reģiona skolu bibliotekāri. Pieredzes apmaiņas 

braucienu organizēja Valmieras bibliotēka, un 

brauciena laikā tika apmeklēta Rīgas Centrālās 

bibliotēkas Vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku 

metodiskā lasītava, Rīgas 66. speciālās vidusskolas 

bibliotēka un Rīgas Kultūru vidusskolas bibliotēka. 

Šis pieredzes apmaiņas brauciens spilgti apliecina 

to, ka reģiona galvenās bibliotēkas darbs ir vērā 

ņemams skolu bibliotēku attīstības virzītājspēks.

Nozīmīgu atbalstu skolu bibliotēkām nacionālā 

līmenī sniedz LNB Bibliotēku attīstības centrs: 

izveidota skolu bibliotēku vēstkopa operatīvai 

aktuālās profesionālās informācijas izplatīšanai, 

sagatavots skolu bibliotēku konsultantu saraksts 

un tiek organizētas šo konsultantu tikšanās, 

reizi gadā notiek skolu bibliotekāru seminārs, 

kurš pulcē ap 300 skolu bibliotekāru no visas 

Latvijas, regulāri tiek sniegtas konsultācijas un 

sagatavoti dažādi informācijas un konsultatīvie 

materiāli, piemēram, “Ceļojums no informācijas uz 

zināšanām: skolu bibliotēku nozīmīgums jaunajā 

izglītības modelī”.
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Bibliotēkas – ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenotājas

Bibliotēkas un to sniegtie pakalpojumi cieši 

iekļaujas Latvijas virzībā uz ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanu. Ilgtspējīgas 

attīstības jēdziens definēts 1987.  gadā 

Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā 

“Mūsu kopējā nākotne” (Report of the World 

Commission on Environment and Development: 

Our Common Future) un starptautiski tiek lietots 

kopš 1992. gada ANO konferences Riodežaneiro 

“Vide un attīstība”, kur tika pieņemts “Rīcības 

plāns 21. gadsimtam” (Agenda 21). Ilgtspējīgas 

attīstības pamatideja aicina nodrošināt šodienas 

vajadzību apmierināšanu, neradot draudus 

nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. 

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji 

saistītu dimensiju harmonizēšana – nevienlīdzības 

mazināšana vides, ekonomiskajā un sociālajā 

jomā. Tas nozīmē, ka sabiedrības labklājības un 

ekonomiskajai attīstībai jānotiek, ievērojot vides 

aizsardzības prasības un dabas daudzveidības 

saglabāšanu.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi starptautiskā 

līmenī definēti 2015. gada 25. septembrī ANO 

Ilgtspējīgas attīstības samitā un Ģenerālajā 

asamblejā Ņujorkā pieņemtajā rezolūcijā “Mūsu 

pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības 

programma 2030. gadam” jeb “Dienaskārtība 

2030” (Transforming our world: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development, Agenda2030). 

Dokuments nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības 

mērķus un 169 apakšmērķus, kuri jāsasniedz, lai 

pasaulē mazinātos nabadzība un nevienlīdzība un 

pasaules attīstība būtu ilgtspējīga.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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Nacionālā līmenī galvenais valsts ilgtermiņa 

attīstības plānošanas dokuments ir Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam 

(Latvija2030). Stratēģijas pamatuzstādījumi ir 

laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un 

veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un toleranta 

sabiedrība, sadarbībā radīta konkurētspēja 

un valsts kā ātrspējas partneris.29 Balstoties 

uz globālajiem un nacionālajiem ilgtspējīgas 

attīstības plānošanas dokumentiem, tiek izstrādāti 

reģionālie plānošanas dokumenti, piemēram, 

Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

2015.–2030. gadam.

Ilgtspējīga attīstība skar ikvienu, un ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanā ir iesaistīti visi – 

pilsoniskā sabiedrība, privātais sektors, valstis, 

valstu apvienības, ANO un citas institūcijas. 

Kopš 2015.  gada bibliotēku lomu ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanā aktualizē un akcentē 

IFLA. Daudzi IFLA programmas “Starptautiskā 

bibliotēku interešu aizstāvības programma” 

(International Advocay Program, IAP) projektu 

konkursa projekti un semināri ir veltīti tieši 

darbam ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. 

IFLA ir sagatavoti arī vairāki izdevumi, kas pievērš 

uzmanību bibliotēku lomai ilgtspējīgas attīstības 

mērķu sasniegšanā30, kā arī ir izveidota ilgtspējīgas 

attīstības mērķu stāstu sadaļa vietnē “Pasaules 

bibliotēku karte” (Library Map of the World).

2017. gada pirmajā pusē notika divas lekcijas-

nodarbības par ANO ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem plašai Latvijas bibliotekāru sabiedrībai. 

Nodarbībās piedalījās vairāk nekā 100 vadošie 

Latvijas bibliotēku speciālisti. Lekcija noslēdzās 

ar praktisku nodarbību, pārrunājot gan to, ko 

Latvijas bibliotēkas jau dara, gan to, ko vēl varētu 

darīt ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. 

Sarunas par ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

bibliotēku nozares pasākumos tiek turpinātas 

un Latvijas bibliotekāri tiek aicināti pievērst 

uzmanību ilgtspējīgas attīstības mērķiem un paust 

to gan lēmumu pieņēmējiem un finansētājiem, 

gan plašākai sabiedrībai. 2018.  gada martā 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Publisko 

bibliotēku apaļā galda diskusijas. Citu pasākuma 

dienaskārtībā iekļauto jautājumu vidū tika 

pārrunāta Latvijas publisko bibliotēku loma 

un veikums ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā.

Bibliotēkas atbalsta un veicina ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanu ar bibliotēku 

sniegtajiem pakalpojumiem, veidojot drošu un 

iekļaujošu vidi un telpu ikvienam, nodrošinot 

piekļuvi visa veida un satura informācijas resursiem, 

kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijām 

(t.  sk. datoriem un internetam), piedaloties 

sabiedrības izglītošanā, veicot kultūras mantojuma 

apzināšanu, uzkrāšanu un saglabāšanu, zināšanu 

pārnesi, lasīšanas un rakstpratības veicināšanu utt.

Arvien vairāk bibliotēku pievēršas veselīga un 

videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai un 

veselības veicināšanas pakalpojumiem – tiek 

organizēti izglītojoši pasākumi par veselīgu 

dzīvesveidu, veselības uzlabošanu un efektīvu un 

lietpratīgu veselības pakalpojumu izmantošanu, 

bibliotēkās notiek vingrošanas nodarbības, 

lekcijas par atkritumu šķirošanu un citiem vides 

jautājumiem, iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja 

izlietotās baterijas nodot bibliotēkā u. tml.

Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Valmieras 

pašvaldību ir izveidojusi un Valmieras izglītības 

pārvaldē licencējusi neformālo pieaugušo 

mūžizglītības programmu “Līdzsvarota dzīve: 

vide, cilvēks, sabiedrība”. Piecu nodarbību 

garumā kursa apmeklētājiem ir iespējams uzzināt 

par vides un sabiedrības attīstību, izprast šo 

procesu kopsakarības un ietekmi. Kursa mērķis 

29 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija [tiešsaiste]. Pieejams: 
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857

30  Viens no materiāliem, kas pieejams arī latviski ir “Bibliotēkas var sekmēt progresu visā ANO attīstības dienaskārtībā 2030. gadam”.

https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_7.pdf
https://www.valmiera.lv/sites/default/files/strategija_rl_1.40_0.pdf
https://www.valmiera.lv/sites/default/files/strategija_rl_1.40_0.pdf
https://www.ifla.org/ldp/iap
https://librarymap.ifla.org/stories
http://www.varam.gov.lv/lat/pol/ppd/?doc=13857
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-lv.pdf
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ir celt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības un 

vides ilgtspējas problēmām, to risinājumiem un 

iedvesmot ikdienas paradumu maiņai atbilstoši 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Interesenti 

var apmeklēt gan atsevišķas nodarbības, gan visu 

kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75 % no visām 

nodarbībām, tiek izsniegts kursa apmeklējuma 

apliecinājums.

Arvien vairāk bibliotēku izvērš darbu iedzīvotāju 

pilsoniskās aktivitātes stiprināšanā – gan 

organizējot bibliotēkā diskusijas, sanāksmes un 

publiskās apspriešanas, gan motivējot un palīdzot 

rakstīt sociālos projektus u. tml. Piemēram, Zemītes 

pagasta bibliotēka 2018. gadā organizēja vietējo 

iedzīvotāju sapulci “Esi pilsoniski aktīvs – piedalies, 

iesaisties un dari Kandavas novadā!”. Sanāksme 

pulcēja vairāk nekā 40 Zemītes pagasta ļaudis, 

kas aktīvi apsprieda pagasta attīstībai svarīgas 

aktualitātes un izvirzīja idejas pagasta dzīves vides 

uzlabošanā. Daudzas sapulces laikā apspriestās 

idejas tika īstenotas – gan pašu spēkiem, gan 

rakstot projektus un uzrunājot pašvaldību.

Bibliotēkas rūpējas arī par dažādu sabiedrības 

grupu iekļaušanu: piegādā literatūru uz mājām 

tiem, kas nevar atnākt uz bibliotēku, lasa priekšā, 

ja ir grūtības ar lasīšanu, organizē pasākumus 

vientuļajiem cilvēkiem, radošās nodarbības 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām utt. Daudzas 

reģionu galvenās bibliotēkas ir noslēgušas 

sadarbības līgumus ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku 

par audiogrāmatu un citas pielāgotās literatūras 

piedāvājumu cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām.

Tomēr lielākajā daļā Latvijas bibliotekārās 

sabiedrības vērojams dziļākas izpratnes trūkums 

par ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgas attīstības 

mērķu nozīmīgumu, kā arī par bibliotēku lomu šo 

mērķu sasniegšanā, t. sk. sabiedrības informēšanā 

un iesaistīšanā. Lai veicinātu gan bibliotekāru, 

gan sabiedrības izpratni, nepieciešams veidot 

stāstus un apkopot pieredzi par to, kā Latvijas 

bibliotēkas darbojas ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā, t. sk. par to, kā Latvijas bibliotēkas ir 

sekmējušas ilgtspējīgākas Latvijas attīstību. Visām 

vadošajām Latvijas bibliotēku sistēmas institūcijām 

ir jāturpina darbs pie tā, lai celtu gan bibliotekāru, 

gan pārējās sabiedrības izpratni par bibliotēku 

lomu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, 

kā arī pie šīs lomas nostiprināšanas normatīvajos 

un plānošanas dokumentos.

Ieteikumi bibliotekāriem, lai veicinātu izpratni par bibliotēku lomu ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanā:

  iepazīšanās ar reģionālajiem, nacionālajiem un starptautiskajiem ilgtspējīgas attīstības plānošanas 

dokumentiem;

  sevis identificēšana un savas vietas saskatīšana ilgtspējīgas attīstības kontekstā;

  bibliotēkas un vietējās kopienas prioritāšu izvērtēšana un aktuālo virzienu noteikšana;

  bibliotēkas rīcības plāna izveide ilgtspējīgas attīstības veicināšanā;

  starpnozaru partnerības un sadarbības veidošana;

  informatīvu kampaņu un materiālu sagatavošana, sabiedrisku diskusiju rosināšana, izglītojošu 

pasākumu organizēšana.
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