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Lietotie saīsinājumi 

Saīsinājums Apraksts 

AACR2 The Anglo - American Cataloguing Rules (Angļu - amerikāņu kataloģizēšanas 

standarts) 

AsiaRes Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēka 

BAC Bibliotēku attīstības centrs 

DOM Digital Object Management System (Digitālo objektu pārvaldības sistēma) 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

Europeana Eiropas digitālā bibliotēka 

FAST Faceted Application of Subject Terminology (Priekšmetu terminu fasetlietošanas 

sistēma) 

IAML International Association of Music Libraries, Archives and Documentation 

Centres (Starptautiskais Mūzikas bibliotēku, arhīvu un dokumentācijas centrs) 

IFLA 

 

The International Federation of Library Associations and Institutions 

(Starptautiskā bibliotēku asociācijas un institūcijas federācija) 

ISBN International Standard Book Number (starptautiskais grāmatu standartnumurs) 

ISMN International Standard Music Number (starptautiskais nošizdevumu 

standartnumurs) 

ISSN International Standard Serial Number (starptautiskais seriālizdevumu 

standartnumurs) 

KAC Kompetenču attīstības centrs 

KM Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

LFMI Literatūras, folkloras un mākslas institūts 

MABSTK Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskā komiteja 

MARC Machine - Readable Cataloguing (kataloga ierakstu veidošanas standarts) 

NLC Nozaru literatūras centrs 

LBC Letonikas un Baltijas centrs 

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LNDB Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka 

LU Latvijas Universitāte 

RDA Resource Description and Access (aprakstošo metadatu standarts) 

RSU Rīgas Stradiņa universitāte 

SKD Speciālo krājumu departaments 

UDK Universal Decimal Classification (bibliogrāfiskā klasifikācijas sistēma) 

UIC Uzziņu informācijas centrs 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VKKF Valsts Kultūrkapitāla fonds 
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1. Pamatinformācija 

1.1. Iestādes juridiskais statuss un darbības mandāts 

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir tiešās pārvaldības organizācija, kas atrodas 

Kultūras ministrijas pārraudzībā un darbojas saskaņā ar likumu “Par Latvijas Nacionālo 

bibliotēku”, 2006. gada 30. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.436 “Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas nolikums” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Likums “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” nosaka, ka LNB ir Latvijas 

Republikas vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas kalpo visas nācijas 

intelektuālajai attīstībai; visu Latvijas Republikas iespieddarbu glabātāja, nacionālo 

bibliogrāfisko resursu veidotāja un valsts bibliotēku sistēmas attīstības centrs, Latvijas 

Republikas nacionālās bagātības sastāvdaļa; LNB krājumi un datubāzes ir 

vispārpieejami valsts īpašumi. LNB pārstāv Latviju ar bibliotēku darbu saistītajās 

starptautiskajās organizācijās, piedalās nozares starptautisko programmu izstrādē un 

īstenošanā, starpvaldību un tiešajos līgumos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar ārvalstu 

bibliotēkām.  

Saskaņā ar “Bibliotēku likumu” bibliotēkām, tai skaitā LNB, ir šādas funkcijas: 

 Veikt pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, audiovizuālo 

izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu – uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu; 

 Nodrošināt bibliotēkas krājumā esošās informācijas publisku 

pieejamību un izmantošanu un sniegt bibliotēkas pakalpojumus. 

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

pamatfunkcijas: 

 Veidot nacionālo publikāciju krājumu, nodrošināt tā izmantošanu un 

pastāvīgu saglabāšanu nākamajām paaudzēm; 

 Veidot Latvijas attīstībai nozīmīgu ārvalstu publikāciju krājumu un 

nodrošināt tā izmantošanu; 

 Atbildēt par nacionālās bibliogrāfijas attīstību un organizēt un veidot 

Latvijas bibliotēku kopkatalogu sistēmu; 

 Veicināt valsts bibliotēku attīstību, to efektīvu un lietderīgu darbību, 

sekmēt nozares teorētisko un lietišķo attīstību; 

 Veikt zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un 

grāmatzinātnē. 

Saskaņā ar “Obligāto eksemplāru likumu” LNB ir tiesības un pienākums saņemt 

un saglabāt visus Latvijas iespieddarbus, nekonvencionālo literatūru, elektroniskos 

izdevumus un tiešsaistes publikācijas. 



LNB darbības publiskais pārskats 2017   

5 
 

1.2. Galvenie darbības virzieni, mērķi un uzdevumi 

Lai īstenotu funkcijas, kas LNB deleģētas normatīvajos aktos, un realizētu LNB 

misiju un vīziju, LNB īsteno darbību sešos galvenajos darbības virzienos:  

1. LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības centrs. 

Mērķis: kļūt par ikvienam pieejamu modernu pasaules līmeņa informācijas, 

izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas centru, nodrošinot pozitīvu 

jaunās ēkas apmeklējuma pieredzi. 

Uzdevumi: 

1.1. Nodrošināt pozitīvu jaunās ēkas apmeklējuma pieredzi; 

1.2. Rīkot augstvērtīgas bibliotēkas norises; 

1.3. Nodrošināt platformu sadarbības partneru norisēm. 

2. LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstība. 

Mērķis: nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku nacionālā krājuma vākšanu un 

ilgtermiņa saglabāšanu kā tradicionālā, tā digitālā formā, kā arī mērķtiecīgu un 

kvalitatīvu nozaru un speciālo krājumu attīstību. 

Uzdevumi: 

2.1. Nodrošināt pēc iespējas pilnīgāku nacionālā krājuma vākšanu; 

2.2. Mērķtiecīgi un kvalitatīvi attīstīt nozaru un speciālos krājumus; 

2.3. Veikt krājuma digitalizāciju un būtiski palielināt LNDB pieejamo 

resursu apjomu; 

2.4. Nodrošināt digitālā un fiziskā krājuma ilgtermiņa saglabāšanu. 

3. Nacionālā bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēma. 

Mērķis: attīstīt un organizēt digitālajā vidē nacionālo publicēto mantojumu 

aprakstošos datus, autoritatīvos datus un kontrolētās vārdnīcas, iespējami 

kvalitatīvi nodrošinot lasītāju meklēšanas un resursu identifikācijas vajadzības. 

Uzdevumi: 

3.1. Nodrošināt aprakstošo metadatu kvalitāti un plašu aptvērumu, 

bagātināt bibliotēkas datus no ārējiem datu avotiem un radīt jaunus 

datu pakalpojumus; 

3.2. Attīstīt kontrolētās vārdnīcas un pilnveidot bibliotēku zināšanu 

organizācijas sistēmu; 

3.3. Nodrošināt LNB datu atbilstību mūsdienu prasībām un attīstības 

tendencēm. 

4. LNB informācijas pakalpojumi sabiedrībai. 

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvus un dažādu mērķgrupu vajadzībām atbilstošus 

informācijas pakalpojumus kā bibliotēkas telpās, tā digitālajā vidē. 

Uzdevumi: 
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4.1. Nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti, uzsākot darbu jaunajā 

ēkā; 

4.2. Attīstīt pakalpojumus atbilstoši mērķgrupu vajadzībām; 

4.3. Attīstīt bibliotēkas sniegtos e-pakalpojumus. 

5. LNB kā nacionāls un starptautisks starpnozaru kompetences centrs. 

Mērķis: attīstīties kā bibliotēku un grāmatniecības nozares līderiem, sniegt 

bibliotēku sistēmai nepieciešamos atbalsta pakalpojumus un attīstīties kā 

starpnozaru kompetences centram digitalizācijas jomā. 

Uzdevumi: 

5.1. Būt Latvijas bibliotēku sistēmas līderim; 

5.2. Attīstīt LNB kā atmiņas institūciju sadarbības platformu un 

starpnozaru kompetenču centru Latvijas un starptautiskajā 

mērogā; 

5.3. Attīstīt LNB kā letonikas, nacionālās identitātes, informācijas un 

kognitīvo zinātņu pētniecības centru, kā arī kā bāzi nacionālās 

kultūras pētniecībai un digitālo humanitāro zinātņu infrastruktūras 

izveides līderi; 

5.4. Veicināt grāmatniecības attīstību un stiprināt sadarbību ar 

izdevējiem. 

6. LNB kā mūžizglītības, rakstpratības un informācijpratības centrs. 

Mērķis: atbalstīt sabiedrības rakstpratības, informācijpratības un mūžizglītības 

attīstības procesus. 

Uzdevumi: 

6.1. Atbalstīt rakstpratības uzlabošanu; 

6.2. Atbalstīt informācijpratības uzlabošanu; 

6.3. Atbalstīt mūžizglītību. 

1.3. Galvenie uzdevumi 2017. gadā 

LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības centrs. 

Lai nodrošinātu vēl veiksmīgāku informācijas atbalstu sabiedrībai, strādāt pie 

jaunas LNB mājaslapas versijas.” Attīstīt un starptautiski pozicionēt ekspozīciju 

“Grāmata Latvijā”.  Attīstīt ekskursiju pakalpojumu. 

LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstība. 

Sākt darbu pie nacionālo digitāli radīto publikāciju vākšanas, datu veidošanas, 

pieejamības un saglabāšanas stratēģijas un plāna. Viena no būtiskākajām aktivitātēm ar 

ilgtermiņa ietekmi - tiešsaistes pakalpojumu sistēmas izdevējiem ieviešana, 

pakāpeniska darba sākšana sistēmā. Pabeigt, papildināt, veikt nepieciešamās izmaiņas 
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krājumu veidošanas profilos. Nozaru literatūras krājuma attīstīšanai turpināt darbu pie 

saskarnozaru identificēšanas, attīstīt e-grāmatu nozaru kolekcijas. 

Nacionālās bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēma. 

Attīstīt datu pakalpojumus, t.sk. izmantojot saistīto datu pieeju, un turpināt 

darbu pie RDA un FAST ieviešanas.  

Kultūras mantojuma digitalizācija un e-pakalpojumu attīstība 

Veikt ERAF projekta “Kultūras mantojuma digitalizācija” virzībai 

nepieciešamos sagatavošanās darbus, t.sk. izstrādāt detalizētu projekta tehnisko 

arhitektūru un saskaņotu aktivitāšu plānu; sākt gatavot projektā digitalizējamo saturu.  

Pakalpojumu attīstība dažādām mērķauditorijām 

Lai īstenotu vienu no LNB stratēģijas 2014.-2018. gadam galvenajām 

prioritātēm – radīt pozitīvu bibliotēkas apmeklējuma pieredzi – mērķtiecīgi un atbilstoši 

mērķauditoriju vajadzībām attīstīt LNB klātienes pakalpojumus un uzlabot to kvalitāti 

- izstrādāt pakalpojumu kvalitātes kritērijus, pakalpojumu sniegšanas vadlīnijas un 

lasītāju apkalpošanas kārtību, veikt izmaiņas lasītavu iekārtojumā un krājuma 

izvietojumā, kā arī turpināt attīstīt augstvērtīgus pakalpojumus lasītājiem, it īpaši 

augstskolu studentiem.  

LNB kā nacionāls un starptautisks starpnozaru kompetences centrs 

Aizsākt LNB zinātnisko konferenču programmu “Latvijas valstiskuma idejas 

vēsturiskais ceļš kopējā Eiropas telpā”, debitējot ar pasākumu programmu “Neredzamā 

bibliotēka”, izstādi “Luters. Reformācija”. Nacionālās enciklopēdijas projektā turpināt 

darbu pie satura, it īpaši ilustratīvā materiāla, galveno fokusu vēršot uz enciklopēdijas 

tīmekļa vietnes izstrādi un fiziskā “Latvijas” sējuma sagatavošanu izdošanai. Līdz gada 

beigām lietotājiem nodot Latvijas kultūras kanona jaunā tīmekļa vietne.  

LNB kā rakstpratības, informācijpratības un mūžizglītības centrs 

Izstrādāt LNB izglītojošās darbības stratēģiju; apzināt situāciju reģionu 

bibliotēku mācību centros un iespējas plašāk sadarboties ar tiem; īstenot medijpratības 

pasākumus bibliotekāriem un skolotājiem; sagatavot 960 stundu profesionālās 

pilnveides programmas eksāmenu un piedāvāt iespēju interesentiem to kārtot, lai iegūtu 

3. kvalifikācijas līmeni; izstrādāt mācību materiālu par LNB e-resursiem, organizēt 

starptautisku konferenci par andragoģijas jautājumiem un attīstīt “Telpu -15+”, 

ekspozīciju “Grāmata Latvijā” u.c. struktūrvienību izglītojošās aktivitātes.  

Personāla attīstība 

Mērķtiecīgi strādāt pie tā, lai LNB darbinieki būti zinoši, lojāli un motivēti, un 

lai viņu ieguldījums tiktu adekvāti novērtēts, t.sk. ieviest vienotu darbinieku 

profesionālās pilnveides plānošanas sistēmu un pilnveidot darbinieku novērtēšanas 

procesu.  
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Administratīvā darbība 

Sagatavot priekšlikumus jaunam Obligāto eksemplāru likumam. Izstrādāt LNB 

izglītojošās darbības stratēģiju 2017.- 2021.gadam, un uzsākt darbu pie LNB stratēģijas 

periodam no 2019. līdz 2023. gadam.  

Lai LNB arī nākotnē varētu attīstīt pakalpojumus atbilstoši tās stratēģijai, 

pārmaiņām bibliotēku nozarē un sabiedrības pieprasījumam, kā arī piešķirtā 

finansējuma ietvaros, uzsākt izvērtēt šobrīd īstenotās funkcijas un pakalpojumus, to 

sniegšanas lietderību, efektivitāti un nepieciešamos resursus, t.sk. īstenot personāla 

auditu. 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

LNB finansējums noteikts saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2017. gadam”. 

Īstenotās valsts budžeta programmas un apakšprogrammas 

Nr. Rādītāja nosaukums 

   

   

Apstiprināt

s likumā 

(plānotais, 

EUR) 

Faktiskā 

izpilde 

(EUR) 

Struktūrvienīb

a (-as), kura (-

as) aizpilda 

21.00.00 Kultūras mantojums 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 8 965 500  8 993 263  FVGUN 

1.1. dotācijas 8 313 191  8 309 391  FVGUN 

Nr. Finansiālie radītāji 2016. gads, 

EUR (faktiskā 

izpilde) 

2017. gads, EUR 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

izpilde 
1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 11 713 748  

 

10 136 937  9 902 209  

1.1. dotācijas 11 012 420  

 

9 377 893  9 128 479  

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 597 884  652 309  683 872  

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 25 159 99 512 82 635  

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 24 568  7 223 7 223 

2. Izdevumi (kopā) 12 491 807  

 

10 313 478  10 018 197  

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 9 924 983  9 854 759  9 620 691  

2.1.1. kārtējie izdevumi 9 912 588  9 835 107  9 604 836  

2.1.2. procentu izdevumi -  -  -  

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 1 822  -  -  

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 

10 573  

 

15 652  11 855  

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti - 4 000  4 000  

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 2 851 649 458 719  397 506  
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1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 652 309  683 872  FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 9 129 198  9 103 193  FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 8 841 925  8 815 819  FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 8 826 183  8 803 964  FVGUN 

2.1.2. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0  0  FVGUN 

2.1.3. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

15 652  15 652  FVGUN 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 287 373  287 374  FVGUN 

22.02.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 42 394 42 394 FVGUN 

1.1. dotācijas 42 394 42 394 FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 42 394 42 394 FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 42 394 42 394 FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 42 394 42 394 FVGUN 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 0 0 FVGUN 

22.05.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 107 189 107 087 FVGUN 

1.1. dotācijas 107 189 107 087 FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 107 189 107 087 FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 97 189 97 087 FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 97 189 97 087 FVGUN 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 10 000 10 000 FVGUN 

22.10.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Sabiedrības saliedētības pasākumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 43 000  42 964   FVGUN 

1.1. dotācijas 43 000   42 964   FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 43 000   42 964  FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 16 000  15 964   FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 16 000   15 964  FVGUN 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 27 000  27 000  FVGUN 

22.12.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Latvijas valsts simtgades programma 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 213 660 203 638 FVGUN 

1.1. dotācijas 213 660 203 638 FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 213 660 203 638 FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 195 630 185 609 FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 195 630 185 609 FVGUN 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 18 030 18 029 FVGUN 

22.13.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Mediju politikas īstenošana 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 9 648 7 889 FVGUN 

1.1. dotācijas 9 648 7 889 FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 9 648 7 889 FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 9 648 7 889 FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 5 648 3 889 FVGUN 

2.1.2. uzturēšanas izdevumu transferti 4 000 4 000 FVGUN 

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 13 040  13 035  FVGUN 

1.1. dotācijas 13 040  13 035  FVGUN 
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2. Izdevumi (kopā) 13 040   13 035   FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 13 040   13 035   FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 13 040   13 035   FVGUN 

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošanas (2014-2020) 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 633 405 399 715 FVGUN 

1.1. dotācijas 633 405 399 715 FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 633 405 399 715 FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 533 405 360 928 FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 533 405 360 928 FVGUN 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 100 000 38 787 FVGUN 

70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos. 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 1 238  1 238  FVGUN 

1.1. ārvalstu finanšu palīdzība 1 238  1 238  FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 1 239  1 239  FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 1 239  1 239  FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 1 239  1 239  FVGUN 

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana. 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 28 444  24 540  FVGUN 

1.1. transferti 866  866  FVGUN 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 27 578  23 674  FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 30 768  20 080  FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 30 768  20 080  FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 30 768  20 080  FVGUN 

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti. 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 72 196  59 223  FVGUN 

1.1. dotācijas 1 500  1 500  FVGUN 

1.2. ārvalstu finanšu palīdzība 70 696  57 723  FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 72 397  59 423  FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 67 363  54 389  FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 67 363  54 389  FVGUN 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 5 034  5 034  FVGUN 

Ziedojumi un dāvinājumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 7 223  7 223  FVGUN 

1.1. Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 7 073  7 073  FVGUN 

1.2. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 150  150  FVGUN 

2. Izdevumi (kopā) 17 540  17 540  FVGUN 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  6 258   6 258  FVGUN 

2.1.1. kārtējie izdevumi 6 258  6 258  FVGUN 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 11 282  11 282  FVGUN 

2.2. ES un citu ārvalstu fondu un programmu finansēti projekti 

2017. gadā LNB uzsāka un turpināja realizēt sekojošus ES struktūrfondu un 

programmu un citu ārvalstu fondu un programmu finansētus projektus: 
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 2017. gadā ir veiktas projekta “Europeana Skaņuieraksti” (Eiropas 

Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogrammas Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas politikas atbalsta programmas) slēguma darbības. Projekts tika 

uzsākts 2014. gadā un tā galvenais mērķis bija palielināt audio un ar audio 

saistītu objektu skaitu digitālajā bibliotēkā Europeana.  

 Turpināta un pabeigta projekta “Europeana DSI-2” realizācija. Projekts vērsts 

uz Europeana 2020 stratēģijā noteikto prioritāšu īstenošanu, nodrošinot Eiropas 

mēroga savienojamību un sadarbspēju visām Eiropas kultūras mantojuma 

institūcijām, atbalstot efektīvus risinājumus Eiropas kultūras mantojuma 

digitālo resursu pieejamībai. 2017. gadā nodrošināta savākto 1.Pasaules kara 

materiālu pēcapstrāde un ievietošana kolekcijas vietnē www.europeana1914-

1918.eu. 

 Turpināta un pabeigta projekta “Andragoģija: tālmācības sistēma 

bibliotekāriem” (Erasmus+, KA2) realizācija. Projekta mērķis bija izstrādāt 

virtuālu andragoģijas mācību vidi, kurā iekļaut andragoģijas mācību kursa 

materiālus visās projekta partneru valstu valodās, kā arī angļu valodā, kas 

mācības padarīs plaši pieejamas bibliotekāru sabiedrībai starptautiski. 2017. 

gadā veikta satura izstrāde un aprobācija latviešu kursam; īstenota starptautiska 

zinātniska konference "Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei" 

un seminārs (30.-31.05.2017.). 

 Turpināta un pabeigta projekta “”Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

kompetences centrs”, Nr. 1.2.1.1/16/A/007, individuālais pētījums Nr. 2.1. 

“Tekstuālu datu semantiskā anotēšana tīmekļa vidē saistītu datu kopu 

pielietojuma gadījumā”” realizācija (ERAF). Projekta mērķis bija iegūt jaunas 

zināšanas tekstveida satura semantiskai anotēšanai, t.sk., izmantojot datu kopu 

hierarhisko saistīšanu. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas, lai veidotu jaunus 

risinājumus bibliotēku un citu digitālo resursu pārvaldības institūciju 

vajadzībām, kā arī uzlabojot dokumentu un zināšanu pārvaldības risinājumus. 

2017.gadā sagatavoti pētnieciskie nodevumi; izveidots prototips tekstuālu 

dokumentu anotēšanai; publicēti anonīmi recenzēti raksti starptautiskos 

izdevumos.  

  Ar Vācijas Federālās republikas Ārlietu ministrijas atbalstu uzsākts projekts ar 

mērķi izdot 2 grāmatas par aktuālām pilsoniskās sabiedrības tēmām no 

Pilsonības izglītības federālās aģentūras (Bundeszentrale für Politische 

Bildung) izdoto grāmatu sērijām. Izdotas grāmatas “Īsi par demokrātiju” un 

“Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās” (katra 5 000 eks.) un īstenoti 4 pasākumi 

reģionos. 

 Uzsākta projekta “Mediju prakse apgaismības laikmetā” (Erasmus+, KA2) 

realizācija. Projekts apvieno vēsturiskus pētījumus par mediju praksi un 

informācijas tīkliem apgaismības laikmetā ar pašreizējām norisēm jauno mediju 

un starpvalstu komunikācijas kontekstā. LNB darbības: digitālā kolekcija, 

vasaras skola, izstāde. 2017.gadā pabeigts darbs pie digitālās kolekcijas “Brāļu 

http://www.europeana1914-1918.eu/
http://www.europeana1914-1918.eu/
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draudzes (rok)raksti” satura papildināšanas. Sadarbībā ar Potsdamas 

Universitāti uzsākts darbs pie izstādes “Herders un Barons” izveides. 

 Uzsākta projekta “CreaTeams in Library” (NordPlus Adult) aktivitāšu 

plānošana. Projekta mērķis ir palielināt projekta partneru institūciju un projekta 

dalībnieku (bibliotēku speciālistu) zināšanas, lai atbalstītu bibliotēkas 

apmeklētāju kompetenci un prasmes mūžizglītības un aktīvas pilsonības jomā, 

t.sk., palielināt bibliotekāru kompetenci, paplašinot viņu zināšanas par 

pārrobežu bibliotēku darbu. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 

31.augustam. 

 2017. gada septembrī sākta projekta “Rakstpratības attīstība Eiropā” realizācija 

(Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) Telecom programma). 

Projekta mērķis ir veicināt vienotu rakstpratības un izglītības attīstības 

jautājumu izpēti Eiropā, apkopojot un veidojot rakstpratības jautājumiem 

veltītas tematiskās tekstuālās un vizuālās datu kolekcijas, virtuālās izstādes, 

galerijas un informatīvās slejas un blogus Eiropas vienotajā kultūras mantojuma 

satura vietnē Europeana.  

 “Medijpratība un informācijpratība. Inovatīvu mācīšanas metožu laboratorija” 

(Erasmus+, KA2) projekts ir uzsākts gada nogalē un tiks realizēts līdz 2020. 

gada 30. aprīlim. Mērķis ir izveidot starptautisku maģistra studiju programmu 

“Medijpratība un informācijpratība”, kā arī virtuālu inovatīvo mācīšanas 

metožu laboratoriju, kurā tiktu veidotas, testētas un aprobētas mācību metodes, 

pieejas un formāti;  organizēt medijpratības un informācijpratības mācīšanas 

metodēm veltītu konferenci. 

 Ar Vācijas Federālās republikas Ārlietu ministrijas atbalstu tika realizēta 

izstādes "Luters.Pagrieziens": multimediju aplikācijas/platformas izveide un 

izstādes aprīkojuma iegāde, kas papildina Latvijas valsts simtgades pasākumu 

programmā atbalstītā projekta “Luterānisma ceļi Latvijā un Eiropā” aktivitātes 

un rezultātus, nodrošinot multimediju aplikācijas/ platformas tehnoloģisko 

izstrādi, satura sagatavošanu un ekrānu iegādi.  

2.3. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

Ziedotājs Ziedotā/dāvinājuma 

summa 

Ziedojuma/dāvinājuma 

mērķis 

PRIVĀTPERSONU ZIEDOJUMI 
Ludwig Doblinger  150 IAML konference 2017 

JURIDISKO PERSONU ZIEDOJUMI 
Repertoire International Delitterature 

Musicale, Inc 
400 IAML konference 2017 

Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG 600 
Mūzika Baltika, SIA 100 
Berlin Phil Media GmbH 250 

Borisa un Ināras Teterevu fonds, 

nodibinājums 
5 723 

Mākslas izdevumu 

kolekcijas iegādei Izcilie 

mākslas meistari: pagātne 

un mūsdienas LNB 
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Mākslas lasītavas 

krājumam. 

2.4. Galvenās aktivitātes, to mērķi un sasniegtie rezultāti 

LNB darbības galvenos mērķus un sasniedzamos rezultātus nosaka 2014. gada 

sākumā pieņemtā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības stratēģija 2014.-2018. 

gadam”. 

1. darbības virziens: LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības 

centrs. 

2017. gadā ir izstrādāta un apstiprināta LNB Izglītojošās darbības stratēģija 

2017.-2021. gadam, kas iezīmē būtiskākos darba virzienus izglītojošā jomā -  pratību 

apguve, kultūra un zinātne un bibliotēku nozares un saskarnozaru speciālistu 

profesionālā izglītība un pilnveide (atskaites gada periodā notikušās izglītojošās jomas 

norises skatīt pielikumā). Izglītojošās darbības mērķi ir izteikti piecās apņēmībās: 

 Attīstīt zināšanu sabiedrību; 

 Palīdzēt visām Latvijas iedzīvotāju grupām sajust savu vietu, lomu un atbildību 

valsts vēsturē, tagadnē un nākotnē;  

 Veicināt Latvijas ekonomikas un iedzīvotāju labklājības izaugsmi; 

 Stiprināt Latvijas lielās un mazās Gaismas pilis; 

 Veicināt lasīšanas kultūras attīstību. 

Atbilstoši izstrādātajai stratēģijai, 2017. gadā turpināts attīstīt un pilnveidot 

kultūrizglītojošo norišu saturu un formātu, organizējot lekcijas, izstādes, krājuma 

izlases u.c. pasākumus dažādām bibliotēkas mērķauditorijām. Tikai Nozaru literatūras 

centrā (NLC) vien, kultūrizglītības norišu pieaugums ir par 137%. Plašu rezonansi guva 

divas NLC izstādes un pavadošie pasākumi. Pirmā veltīta dzejnieku Māra Melgalva un 

Pētera Brūvera 60 gadu jubilejām. Otra izstāde, veidota sadarbībā ar LFMI pētnieku 

G.Pakalnu “Pasakas bērnu un pieaugušo pasaulē”, aicināja pārvērtēt stereotipus, ka 

pasakas domātas tikai maziem bērniem un ka mutvārdu stāstīšanas tradīcija attiecas uz 

tālu pagātni. Skaita ziņā visvairāk apmeklētie pasākumi bija profesora V.Kaščejeva 

lekcija “Kvantu tehnoloģiju nākotne” un zinātņu doktora kandidātes A.Aljēnas lekcija 

“Kā rast ideju savam biznesam”, kuros apmeklētāju skaits sasniedza trīs simtus. 

Speciālo krājumu departamenta (SKD) lasītavas uzsāka darbu pie krājumu 

popularizēšanas, sagatavojot un piedāvājot padziļinātas ekskursijas un lekcijas speciālo 

krājumu lasītavās un par atsevišķām kolekcijām vai darba jomām augstskolām un 

dažādu studiju programmu studentiem (t.sk. Rīgas Celtniecības koledžas restaurācijas 

studentiem), dažādu kultūras, mākslas un mūzikas izglītības iestāžu pasniedzējiem, 

audzēkņiem, kā arī citiem ieinteresētiem speciālistiem – mūzikas lasītavā, 

audiovizuālajā krājumā, krājumu saglabāšanas centrā, mākslas lasītavā, u.c. 2017. gada 

nogalē Letonikas un Baltijas centrā (LBC) uzsākts darbs pie jaunu, izglītojošu 

pakalpojumu veidošanas mazākumtautību skolēnu grupām. LBC jau tradicionāli rīkoja 

Letonikas lasījumus – ciklu, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un 

citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un 
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pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā 

(piemēram, Dr. habil. art. Ojāra Spārīša priekšlasījumu “Ar vācu acīm ieraudzīti 

izšķirīgi mirkļi laikmetu griežos - 1.pasaules kara, Latvijas valsts dibināšanas, 

boļševiku terora un Neatkarības cīņu gados”). Tāpat LBC rīkoja arī vairākas gan 

nacionāla līmeņa, gan starptautiskas konferences, piemēram, starptautisko Mūzikas 

bibliotēku, arhīvu un dokumentācijas centru (IAML) konferenci LNB. 

2017. gadā ir izveidotas vairākas nozīmīgas izstādes gan LNB, gan ārpus tās, 

t.sk. “Pierakstītā skaņa”, "Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls 

Gothards Grass", “Melnās mākslas darbnīca”, ārpus LNB - “Reformācijai-500” Rīgas 

Biržā. Atzīmējot 500 gadus kopš reformācijas sākuma, 31. oktobrī tika atklāta izstāde 

“Luters. Pagrieziens”, kuras mākslinieciskā un saturiskā materiāla kvalitāte, kā arī 

komunikācijas apmērs pārsniedza citu projektu mērogu, skatoties uz izstāžu 

piedāvājuma LNB ēkā vairāku gadu griezumā. To līdz gada beigām apmeklēja aptuveni 

12 tūkstoši skatītāju.  

Divas LNB veidotās izstādes - “Melnās mākslas darbnīca” un “Luters. 

Pagrieziens”, ekspertu atzinību ir saņēmušas arī nonākot “Latvijas Dizaina gada balvas 

2018” finālā starp 20 Latvijas labākajiem dizaina darbiem. 

 
Izstādes “Luters. Pagrieziens” vizuālā identitāte (Una Grants) 

 

2017.gadā ievērojami paplašinājies darbs ar jauniešu auditoriju. TELPĀ -15+ 

izdevies realizēt lielu pasākumu daudzveidību un  uzsākt sadarbību ar jauniem 

partneriem: Rīgas Demo centru, Tea Tree improvizācijas teātri, RSU Juridisko 

fakultāti. Tiek ieviesti un attīstīti pasākumi dažādām mērķauditorijām, tai skaitā 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2017.gadā turpināta sadarbība ar Rīgas neredzīgo un 
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vājredzīgo biedrību Redzi mani, piemēram, UIC lasītavā katru nedēļu notika vājredzīgo 

un neredzīgo lasītāju pulciņa nodarbības. 

Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītava turpināja attīstīties kā nozares 

pasākumu centrs. Šeit notikuši ne vien jau ierastie un atzinību guvušie cikla “Tikšanās 

bibliotekāru stāvā” pasākumi – 2017. gadā norisinājās 8 šī cikla pasākumi, kurus 

kopumā apmeklēja 311 nozares speciālisti – bet organizētas arī nozares speciālistu 

sanāksmes un diskusijas ar LNB un citu Latvijas bibliotēku kolēģu priekšlasījumiem, 

tajā skaitā semināri Latvijas publisko, koledžu un skolu bibliotēku krājuma veidošanas 

speciālistiem.  

2. darbības virziens: LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstība. 

Līdzīgi kā iepriekšējos 3-4 gados LNB krājuma – gan tradicionālā, gan 

elektroniskā krājuma – attīstību atbilstoši LNB attīstības stratēģijā izvirzītajiem 

uzdevumiem kopumā 2017. gadā var vērtēt kā veiksmīgu, plānotie uzdevumi gada 

ietvaros ir izpildīti. 

LNB krājuma jaunieguvumu skaits, kaut arī ir mazāks nekā 2016. gadā, lielā 

mērā pateicoties dāvinājumiem, saglabājas augsts – 59 251 vien. Samazinoties 

finansējumam, 2017.gadā par 34 % (salīdzinot ar 2015.g.) ir samazinājusies jaunu, 

kvalitatīvu nozaru izdevumu iegāde (9047 vien.-2015.g.; 6553 vien.-2016.g.; 5976 

vien.- 2017.g.).  

2017. gadā LNB tradicionālo izdevumu krājums papildināts ar 56 281 vienību 

(no kopējā skaita 20 861 eksemplārs krājumā iekļauts no Rezerves apmaiņas krājuma; 

uzskaitīti agrāk neinventarizēti materiāli; notikusi anulētu izslēgto eksemplāru 

atjaunošana krājumā; pievienoti lasītāju nozaudētie un aizvietotie eksemplāri, kā arī 

iepriekšējo gadu periodiskie izdevumi), savukārt no tradicionālā krājuma izslēgtas 

33 726 vienības. No izdevuma veidiem tradicionālajā krājumā visvairāk uzskaitīti 

seriālizdevumi, savukārt no krājuma visvairāk izslēgtas grāmatas. 
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2017. gadā tradicionālajā krājumā pēc komplektēšanas avota visvairāk iekļauti 

obligātie eksemplāri, tālāk seko dāvinājumi, pirktie izdevumi un izdevumi, kas saņemti 

no starptautiskās apmaiņas partneriem.  

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, LNB krājumu ir bagātinājuši vairāki vērtīgi 

dāvinājumi: lielāki dāvinājumi saņemti no akadēmiķa Jāņa Stradiņa, selekcionāra 

Dailoņa Pakalna, Kornela universitātes profesores Dainas Taimiņas; vairākām 

vēstniecībām – Ķīnas, Indijas, Gruzijas, Ungārijas, Armēnijas vēstniecībām, vairāk sk. 

https://www.lnb.lv/lv/pateiciba-par-davinajumiem-nacionalas-bibliotekas-krajumam-

2017-gada. 

 

 
Brīvpieejas krājumu piedāvājumu papildināja Kanādas kolekcija (pieejama 

F.Dž.Kenedija lasītavā). Decembrī kā LNB un Latvijas Universitātes sadarbības 

projekts ar Kanādas vēstniecības Latvijā atbalstu, tika atklāts Kanādas kultūras klubs 

un saņemts ap 200 grāmatu dāvinājums no Asociācijas Kanādas studijām Latvijā 

prezidenta Edgara Ošiņa.  

Turpinās dinamiska LNB e-krājuma attīstība, it īpaši Latvijas tiešsaistes 

publikāciju obligāto eksemplāru pieaugums; kopumā e-krājums, salīdzinot ar 2016. 

gadu, ir pieaudzis par 31 %. E-resursu piedāvājumā nav samazinājies kopējais abonēto 

e-resursu skaits - 50 datubāzes (3 Latvijas, 47 ārzemju), kaut gan esošais finansējums 

vairs nenosedz vidējo e-resursu izmaksu pieaugumu (3-5 %) gadā (no 2018.gada LNB 

vairs neabonē Arthemis (Gale) un daļu no Cambridge Journals Online).  

Noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Žurnāls Santa”, kā rezultātā LNB krājums 

papildināts ar izdevniecības žurnālu e-obligātajiem eksemplāriem (sākot ar 2007. gada 

izdevumiem). E-žurnāliem nodrošināta plaša pieejamība. Gada nogalē saskaņota 

sadarbības līguma parakstīšana ar SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”, ar vairākiem 

izdevējiem uzsāktas pārrunas. 

Veikts periodisko izdevumu e-obligāto eksemplāru masu imports DOM. 

Vienkāršota e-obligāto eksemplāru krājuma uzskaite (izņemot e-

Dāvinājumi, 
t.sk. mecenātu 

ziedojumi; 
11 061; 31%

Obligātie 
eksemplāri; 
17 887; 51%

Starptautiskā 
apmaiņa; 496; 1%

Pirktie 
izdevumi; 5 976; 

17%

2017. GADĀ TRADICIONĀLAJĀ KRĀJUMĀ UZSKAITĪTS PĒC 
KOMPLEKTĒŠANAS AVOTA (NESKAITOT NO JAUNA IEKĻAUTOS 

EKS.)
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turpinājumizdevumus), samazinot laiku, ko darbiniekam jāvelta, komplektējot e-

obligātos eksemplārus. Rosināts pilnveidot DOM funkcionalitāti, lai varētu veikt e-

turpinājumizdevumu uzskaiti. 

Veiksmīgi ir noslēgusies Borisa un Ināras Teterevu fondu 3 gadu ziedojuma 

projekta Mākslas izdevumu kolekcija „Izcilie mākslas meistari: pagātne un mūsdienas” 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mākslas lasītavas krājumam” realizācija. LNB krājums 

trīs gadu laikā ir ieguvis vairāk nekā 570 jaunus mākslas izdevumus, ir izveidota jauna 

kolekcija Audiovizuālās mākslas lasītavā – 235 dokumentālās filmas par mākslu. 

Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda projektam, LNB var lepoties ar aktuālāko, 

saturiski daudzpusīgāko mākslas izdevumu kolekciju Latvijā, iespējams pat visā 

Baltijā, kā arī unikālu Latvijā, tikai LNB pieejamu dokumentālo filmu par mākslu 

kolekciju. 

2017. gadā sabiedrībai nodota jauna digitālā kolekcija – “Brāļu draudzes 

(rok)raksti”. ERAF projekta ietvaros sadarbībā izstrādāta prasību specifikācija 

kolekcijai “Dziesmu un deju svētki”. 

 

 
Digitālās kolekcijas “Brāļu draudzes (rok)raksti” prezentācijas pasākuma reklāmas 

materiāls 

 

Tika īstenota LNB krājumu digitalizācija (skenēšana, segmentēšana un 

metadatu veidošana) un digitālo objektu ievietošanu DOM sistēmā, tās apjomus 

ievērojami palielinājusi ERAF projekta uzsākšana. Kopumā 2017. gadā ieskenēti 26 

800 teksta dokumenti (241 222 lappuses), tai skaitā ERAF ietvaros 25 500 objektu (207 

960 lappuses), 5 330 attēlizdevumi (175 atklātnes un fotogrāfijas, 632 grafikas darbi, 
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311 plakāti, 91 afiša un 3 940 fotonegatīvi) un 180 nošu izdevumi (35 000 lappuses). 

Segmentēšana veikta 26 300 teksta dokumentiem (224 300 lappuses), tai skaitā ERAF 

ietvaros 25 400 dokumentiem (208 000 lappuses).  

3. darbības virziens: Nacionālā bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas 

sistēma. 

2017. gadā Monogrāfiju un turpinājumizdevumu datubāzē izveidoti 3250 

monogrāfiju ieraksti (no tiem 419 e-grāmatu ieraksti), daļa no tiem atbilstoši RDA 

prasībām. Veikta sīkiespieddarbu analīze un definēti jauni kritēriji tam, kas tiek 

uzskatīts par sīkiespieddarbu un netiek iekļauts nacionālajā bibliogrāfijā kā grāmata.  

Gada sākumā tika sagatavota un notika aptauja “Nacionālās analītikas 

datubāzes (Raksti periodikā) izmantošana”. Aptaujā piedalījās 371 respondents, tās 

rezultāti publicēti  izdevumā “Bibliotēku attīstības centra vēstnesis”  Nr. 4 (2017. gada 

21. jūlijs)  http://dom.lndb.lv/data/obj/95000.html. Izstrādāta metodika “Digitāli radītās 

periodikas apstrādes darba plūsma Turpinājumizdevumu nodaļā”, kas tiks realizēta no 

2018. gada. Saskaņā ar to tiks segmentēti  izdevumi “Ieva”, “Santa”, “Klubs”, datnes 

ievietotas DOM, periodika.lv. No iegūtajiem metadatiem, izmantojot speciālu 

programmu (Analītikas veidošanas rīku - DMC), tiks veidoti  analītisko ierakstu 

metadati, kas tiks importēti Nacionālajā analītikas datubāzē ar saiti uz rakstu 

pilntekstiem http://www.periodika.lv/.  

 

LNB e-katalogs un Zinātnisko bibliotēku kopkatalogs  

Turpināta jaunā datu modeļa ieviešana. Monogrāfiju kataloģizēšanā atbilstoši 

RDA apmācīti visi LNB un Zinātnisko bibliotēku kopkataloga datu veidotāji (269 

darbinieki/116 h). Jaunu kvalitātes kritēriju ieviešanas un darba plūsmu reorganizācijas 

rezultātā Zinātnisko bibliotēku kopkatalogā tiek veidots viens detalizēts ieraksts Latvijā 

publicētajām grāmatām (ar aptverošām izdevumu tapšanā iesaistīto personu un 

institūciju ziņām, izdevumu saturu u.c.). Sagatavota jauna metodika grāmatu 

kataloģizēšanā. Veicot izpēti, pieņemti lēmumi par to, kā ar ierobežotām tehniskām 

iespējām atklāt un saistīt daudzdaļu izdevumus.    

 

2017 2016 2015

18568
23469

26265

1 2 3

LNB izveidotie ieraksti

Gads Ierakstu skaits EK

http://dom.lndb.lv/data/obj/95000.html
http://www.periodika.lv/
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LNB veidoto ierakstu skaita samazinājumu var izskaidrot ar to, ka LNB tērē 

mazāk līdzekļu resursu iegādei svešvalodās, kā arī novērstas nekonsekvences 

sīkiespieddarbu. Kvantitatīvos rādītājus ietekmēja kvalitatīvās izmaiņas, ieviešot RDA 

un veidojot apjomīgākus bibliogrāfiskos un autoritatīvos datus. LNB veidotie ieraksti 

pašlaik ir paraugs pārējām bibliotēkām.  

Vairāk darba ieguldīts e-kataloga kvalitātes kontrolē: redakcijā, vairāku 

tūkstošu dubletu kontrolē,  pakāpeniski novēršot vēsturiski izveidojušās 

nekonsekvences datu atspoguļošanā atsevišķās datubāzēs.  

2017. gada decembrī Zinātnisko bibliotēku kopkatalogā bija 842 018 ( 2016. g. 

– 808 742) ieraksti, t. sk.  455 228 ieraksti ar LNB eksemplāriem. 

Neskatoties uz to, ka jaunizveidoto ierakstu skaits samazinās, LNB ir lielākā 

datu veidotāja Zinātnisko bibliotēku kopkatalogā.  

 

Kvalitātes kontrole, t.sk. autoritatīvie dati  

Turpināta autoritatīvās kontroles (t.i, identitāšu pārvaldības) politikas attīstība 

un starptautiskā sadarbība. VIAF (Starptautiskajai autoritatīvo ierakstu datubāzei) 

nodoti 199 280 LNB ieraksti.  

Izveidota Darbu autoritatīvo ierakstu izveides metodika. Definēts atlases 

kritēriju kopums nacionālo izdevumu Darbu autoritatīvo ierakstu pusautomatizētai 

izveidei no bibliogrāfiskajiem ierakstiem. Semantiskā tīmekļa eksperts adaptēja 

programmu kopumu, ar kuru pārveidotie dati tika eksportēti testa bāzē tālākai 

redakcijai. Pirmie izveidoti Raiņa un Aspazijas Darbu autoritatīvie ieraksti (180) un 

iekļauti LNB Autoritatīvo ierakstu datubāzē. Tika nodrošināta apmācība un 

konsultācijas autoritatīvo ierakstu veidošanā LNB un Zinātnisko bibliotēku 

kopkataloga bibliotēku darbiniekiem (73 h/83 darbinieki).  

Veikta digitālo objektu datu rediģēšana un apstiprināšana Zudušās Latvijas un 

Dziesmu svētku kolekcijām  (4080 objektiem), kā arī DOM izmantoto personu datu 

salīdzināšana ar LNB Autoritatīvo ierakstu datubāzi un rediģēšana LNDB (5280 

ieraksti). RunA kolekcija papildināta ar 42 jauniem objektiem un metadatiem. 

Zināšanu organizācija: FAST ieviešana un UDK klasifikācijas (latviešu valodā)  

uzlabojumi 

Izveidoti 161  žanra/formas priekšmetu autoritatīvie ieraksti  uzziņu līdzekļiem 

un nepieciešamie žanra/formas priekšmetu autoritatīvie ieraksti 

turpinājumizdevumiem. Sākti veidot formas/žanra priekšmeti Izglītojošiem 

materiāliem. Tika izstrādāta arī šo formas/žanru priekšmetu priekšmetošanas metodika, 

kura pagaidām nav publicēta.  Sākta veidot Fasetpriekšmetošanas metodikas 

rokasgrāmata, kas nepieciešama priekšmetotāju ikdienas darbā. Nodrošinātas 

apmācības Nacionālā tēzaura lietošanā (10 darbinieki/12 h). 

4. darbības virziens: LNB informācijas pakalpojumi sabiedrībai. 

2017. gadā LNB ēku apmeklējuši 517 528 apmeklētāji (neskaitot visiem atvērto 

publisko zonu), no tiem 288 230 lasītāji, kuriem izsniegtas 345 686 krājuma vienības. 

Bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaits ik gadus turpina stabilu izaugsmi, 2017.gadā pirmo 
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reizi par LNB lasītājiem kļuva 15 460 cilvēki. Savukārt unikālo lasītāju skaits gada 

laikā ir bijis 26 556. 

 

LNB lasītāju skaita dinamika (2015.-2017.gads) 

Turpina pieaugt tā lasītāju daļa, kas bibliotēkas resursus izmanto attālināti. 

2017. gadā Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) kopējais apmeklējums 

sasniedza 624 354 sesijas, kas ir par 10% vairāk nekā 2016. gadā. Galvenais kopējā 

apmeklējuma pieauguma iemesls  ir Periodikas (+10%) un Grāmatu (+13%) portālu 

apmeklējuma pieaugums, Vienotā meklētāja popularitātes pieaugums (+64%), kā arī 

tiešā pieja DOM objektiem (+52%). 2017. gadā LNDB unikālo lietotāju skaits 

sasniedza 304 090 lietotājus, kas ir par 9% vairāk nekā 2016. gadā. Tendences un 

iemesli līdzīgi kā iepriekš minētajam apmeklējuma rādītājam.  

2017.gadā bibliotēkas speciālisti izpildījuši 54 315 (2016.g. – 47 921) uzziņas 

un konsultācijas; 3 332 (2016.g. – 3 103) - uzziņas ar padziļinātu meklēšanu; sastādīti 

48 (2016.g. – 23) liela apjoma bibliogrāfiskie saraksti; izveidoti 3 050 (2016. – 3 036) 

preses apskati un sniegti citi informācijas pakalpojumi. Lielo uzziņu veikšanu nosaka 

LNB Informācijas pakalpojumu izpildes koordinācijas kārtība. Krietna daļa no lielo 

uzziņu pieprasījumiem 2017.gadā bija saistīti ar citu iestāžu un bibliotēkas sadarbības 

partneru gatavošanos valsts simtgadei. Veiksmīgi tika turpināts darbs ar 

korporatīvajiem klientiem – tika izpildīti 3457 informācijas pakalpojumi, kā arī sniegti 

informācijas pakalpojumi individuāliem informācijas pieprasītājiem. 

Uzsākts darbs pie jauna informacijas pakalpojuma – digitālā pakalpojuma 

izstrādes.  

5. darbības virziens: LNB kā nacionāls un starptautisks starpnozaru kompetences 

centrs. 

Profesionālā pilnveide un tālākizglītība 
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Nodrošinot profesionālās pilnveides un tālākizglītības atbalsta pasākumus 

Latvijas bibliotēkām, īstenotas 45 izglītības programmas un mācījušās 69 kursu grupas. 

Mācības pabeigusi viena 7 cilvēku grupa, no kuriem 6 ieguvuši 3. līmeņa profesionālās 

kvalifikācijas apliecību profesijā “bibliotekārs”, un 2018. gadā mācības turpina divas 

akreditētās tālākizglītības programmas „Bibliotēku zinības” (960 h) mācību grupas.  

Mācības pabeigusi viena un 2018. gadā mācības turpina viena akreditētās profesionālās 

pilnveides izglītības programmas „Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240 h) 

mācību grupa. Notikuši kursi un mācību nodarbības 1 519 akadēmisko stundu apjomā. 

Kopā izsniegtas 854 kursu beigšanas apliecības. 2017. gada 14. augustā Izglītības 

kvalitātes valsts dienests deleģēja LNB KAC kā profesionālās kompetences 

novērtēšanas institūcijai veikt valsts pārvaldes uzdevumu – ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu, ievērojot normatīvajos aktos 

noteikto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtību. Noticis viens valsts 

kvalifikācijas eksāmens, 12 cilvēki ieguvuši 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas 

apliecību profesijā “bibliotekārs”. 

Metodiskais un konsultatīvais darbs 

Bibliotēku attīstības centrs (BAC) turpinājis veikt metodisko un konsultatīvo 

darbu, rīkojot jau tradicionālas un arī jaunas norises. Papildus tādiem jau tradicionāliem 

pasākumiem kā publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas, Latvijas akadēmisko, 

speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksme, reģionu galveno bibliotēku 

metodiķu seminārs, novadpētniecības konference u.c., 2017. gadā norisinājās vairāki 

pilnīgi jauni pasākumi: 

 Skolu bibliotekāru seminārs (14.03.2017), kurā piedalījās vairāk kā 200 

Latvijas skolu bibliotekāri; 

 “Lasītāju apkalpošanas speciālistu konference” (25.04.2017), kurā 

piedalījās gandrīz 200 bibliotekāri no visas Latvijas; līdz šim dažāda veida 

profesionālās norises tika veltītas teju visiem bibliotēku darba virzieniem, 

bet tieši lasītāju apkalpošanas darbam līdz šim nav bijis atsevišķa nozares 

pasākuma; 

 Starptautiska konference “Bibliotēku nozares un saskarnozares 

terminoloģija: teorija un prakse” (06.10.2017), kas sniedza iespēju satikties 

terminoloģijas darba speciālistiem un interesentiem, apmainīties ar idejām, 

veidot jaunus kontaktus. 

Tradicionāli tika organizēti arī izbraukuma semināri uz reģionu galvenajām 

bibliotēkām. 2017. gadā BAC ārpus LNB ir noorganizēja 3 reģionālos izbraukuma 

seminārus (Tukumā, Madonā un Rēzeknē), kurus kopumā apmeklējuši 158 bibliotekāri. 

Kopumā 2017. gadā BAC ir noorganizējis 33 profesionālās pilnveides un 

pieredzes apmaiņas pasākumus, kurus apmeklējuši 1838 nozares speciālisti; no tiem 21 

pasākumā izsniegti apliecinājumi par līdzdalību, kopskaitā 1290. Papildus šiem 

pasākumiem BAC speciālisti, kā arī citi LNB darbinieki, regulāri pēc konkrētu 

bibliotēku uzaicinājuma dodas individuālos izbraukumos uz bibliotēku organizētiem 

semināriem, konferencēm un citiem pasākumiem. Pavisam kopā 2017. gadā dažādos 
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nozares pasākumos Bibliotēku attīstības centra darbinieki ir sagatavojuši un nolasījuši 

53 prezentācijas. 

Tradicionāli BAC visciešāk ir atbalstījis publisko bibliotēku sektoru, taču 

pamazām sadarbība tiek izvērsta arī akadēmiskajām, koledžu un speciālajām 

bibliotēkām. 2017. gadā pirmo reizi tika organizēti īpaši semināri koledžu un 

speciālajām bibliotēkām, un attīstīti semināri akadēmiskajām bibliotēkām.  

Novadpētniecības darba jomā sagatavotas un izdotas “Latvijas bibliotēku 

novadpētniecības darba vadlīnijas”, kuru mērķis pilnveidot bibliotēku 

novadpētniecības darbu un nodrošināt integrētu, mūsdienīgu un vispārpieejamu 

Latvijas bibliotēku novadpētniecības resursu kolekciju un pakalpojumu attīstību. 

Turpinājās arī darbs pie nozares standartizācijas. 2017. gadā tikai pabeigts darbs pie 

IFLA “Skolu bibliotēku vadlīnijām” un turpināts darbs pie standarta “LVS ISO 

11620:2014 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku darbības rādītāji”. Savukārt 

terminoloģijas jomā sadarbībā ar Tehnoloģiju departamentu 2017. gada martā tika 

pabeigts darbs pie “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzes” jaunās versijas. 

Sadarbībā ar Lavijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un 

dokumentācijas terminoloģijas apakškomisiju noorganizētas četras komitejas sēdes, 

kurās apstiprināti vairāk nekā 60 nozares termini. 

2017.gadā pilnvērtīgi uzsākts darbs pie zinātnisko publikāciju brīvpieejas 

repozitorija “Academia” attīstības. Ir notikušas piecas tikšanās ar augstskolu rektoriem 

un vadību, kurās prezentēts repozitorijs; kopumā nolasītas 10 prezentācijas par 

repozitoriju. Noslēgti 4 sadarbības līgumi ar Latvijas Kultūras akadēmiju, Ventspils 

Augstskolu, Daugavpils Universitāti un Liepājas Universitāti, un norisinājās pārrunas 

ar vēl čeriem potenciālajiem sadarbības partneriem – Vidzemes Augstskolu, Rēzeknes 

Tehnoloģiju akadēmiju, NATO Stratēģiskās komunikācijas izglītības centru un Rīgas 

Stradiņa universitāti. Repozitorijam pievienoti 206 objekti, gada laikā to ir apmeklējuši 

7 261 lietotāji, aplūkojot to 34 081 reizes. 

Latvijas bibliotēku sistēmai 

Latvijas bibliotēkām – obligāto eksemplāru saņēmējām piegādātas 29 955 (31 

425 – 2016.g.) eksemplāru vienības ar kopīgo vērtību 127 661,11 (142 660,29 EUR - 

2016.g.).  

LU Akadēmiskajai bibliotēkai 2017. gadā nodotas 19320 obligāto eksemplāru 

bibliotekārās vienības Liepājas Centrālajai Zinātniskajai bibliotēkai – 2867 vienības, 

Latgales Centrālajai bibliotēkai – 3011 vienības, Latvijas Universitātes bibliotēkai – 

3749 vienības, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai – 228 vienības, 

Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkai – 423 vienības, Latvijas Lauksaimniecības 

universitātes Fundamentālajai bibliotēkai – 357 vienības. 
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Izveidota sadaļa LNB tīmekļa vietnē, kur publicēti RDA noteikumu apguves 

uzsākšanai nepieciešamie dokumenti – informatīvs materiāls par RDA, vārdnīca un 

pieci pielikumi (11.04.2017. versija latviešu valodā). Atrisināts RDA Toolkit 

abonēšanas maksas jautājums Zinātnisko bibliotēku kopkataloga bibliotēkām (KISC). 

Izmantošanai Zinātnisko bibliotēku kopkatalogā atjaunināta UDK Pedagoģijas 

nodaļas (37) latviešu valodas versija.  

Tulkots, rediģēts un publicēts IFLA normatīvdokuments “Starptautiskie 

kataloģizācijas principi. 2016” - apstiprināts ID STK 2017.g. decembrī, sagatavots 

publicēšanai un nosūtīšanai IFLA. Terminoloģijas komisijā apstiprināti tā termini. 

Tulkots un publicēts ISO 18641 Starptautiskā Muzeju statistika – kopā ar KM 

Muzeju nodaļas referenti A. Jirgensoni; rediģēts un maketēts teksts, standarts 

apstiprināts ID STK (2017.g. decembrī); sagatavots nosūtīšanai reģistrēšanai LVS. 

6. darbības virziens: LNB kā rakstpratības, informācijpratības un mūžizglītības 

centrs. 

Septiņpadsmito gadu pēc kārtas realizētā lasīšanas veicināšanas programma 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” arī 2017. gadā uzrādīja labus rezultātus  – 668 

bibliotēkās, tostarp – 55 latviešu diasporas centros 23 valstīs -  Eiropā, Austrālijā un 

Amerikā. 8.septembrī Starptautiskajā rakstpratības dienā notika 40 reģionālo kuratoru 

seminārs “Lasi klusi, lasi skaļi – lasi!”, kas informēja un izglītoja bibliotekārus par 

jauno papildus aktivitāti Bērnu žūrijai – Skaļās lasīšanas sacensību, 5.-6.klašu 

skolēniem. Abās aktivitātēs kopumā iesaistījušies ap 23 tūkstošiem lasītāju.  

LU AB Liepāja Latgale LUB RTU RSU LLU

2015 18850 3318 3314 4444 456 384 456

2016 19762 3295 3209 4122 266 399 372

2017 19320 2867 3011 3749 228 423 357
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Skaļās lasīšanas sacensības reklāmas materiāls 

Sadarbībā ar ekspozīciju “Grāmata Latvijā” tika izstrādāta izglītojošā 

programma dažādām auditorijas vecumu grupām izstādei “Luters. Pagriezies”. Tāpat 

bērniem ciešā sadarbībā ar “Kultūras kanona” komandu tika izveidota orientēšanās 

spēle LNB. Par mūžizglītības pasākumiem var uzskatīt arī Latvijas kinofilmu 

pasākumu ciklu “Simtgade un vēl”, “Adwards” publiskās lekcijas par dizaina un 
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reklāmas jautājumiem, kā arī izglītojošās lekcijas par meditāciju “Klusuma un 

meditācijas istabā”. 

LNB aktīvi iesaistījusies Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 2016. – 2020. 

gadam īstenošanas plāna realizācijā, īstenojot Kultūras ministrijas deleģēto projektu 

“Sabiedrības medijpratības veicināšanas pasākumi”. Sadarbībā ar Latvijas 

Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Mediju pratības katedru Bibliotēku 

attīstības centrs sagatavoja un noorganizēja mācību semināru ciklu bibliotekāriem 

“Ievads medijpratībā”. Mācību seminārs notika 5 reģionu galvenajās bibliotēkās un 

LNB, kuros piedalījās 274 bibliotekāri. Būtisks attīstības lēciens 2017.gadā noticis 

medijpratībā bērniem - organizēti trīs valsts nozīmes semināri specializācijas 

bibliotekāriem, kuros piedalījās 210 dalībnieki. 1500 eksemplāros ir publicēta Dr. 

Aigas Grēniņas grāmata, kas bez maksas izplatīta publiskajās un skolu bibliotēkās. 

2017.gadā turpinājās darbs  pie mācību pakalpojuma attīstības, īpašu uzsvaru 

liekot uz dažādām mērķauditorijām un tematisku mācību nodarbību izstrādāšanas pēc 

pieprasījuma un aktualitātes. Turpinājām organizēt, pēc pieprasījuma sagatavotu, kursu 

programmas, piemēram, UIC tika sagatavots un novadīts 8 h kurss ieslodzījumu vietu 

pārvaldes darbiniekiem ar praktiskām nodarbībām elektronisko resursu izmantošanā un  

nodarbības Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavā, Humanitāro un sociālo zinātņu 

lasītavā, Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavā un Karšu lasītavā. Pēc mācību grupu 

lūguma tika sagatavotas  tematiskas mācību nodarbības par autortiesībām un 

plaģiātismu, drošu uzvedību internetā, e-prasmēm nodarbinātības veicināšanai, mācību 

iespējām senioriem (Vācijas studentiem no "Riga Summer School"), resursu meklēšanu 

uzņēmējdarbībā, biznesa psiholoģijā, grāmatvedībā un finansēs, medicīnā, informācijas 

meklēšanas nodarbība angļu valodā (Rīgas starptautiskās skolas 10. klases skolēniem). 

 

LNB darbības atbalsta virzieni 

Informācijas tehnoloģiju nodrošinājums 

Ieviests ALEPH datubāžu un e-resursu apvienotais meklētājs Primo, nodrošinot 

lasītājiem labāku un vieglāku piekļūvi resursiem. Darbiniekiem un lasītājiem ieviesta 

autorizācijas sistēma. Veikti visi sagatavošānās darbi, lai lasītājiem varētu uzstādīt 

kafejnīcas programatūru un nodrošinātu labāku lasītātu apkalpošanu,  kas saistīts ar 

elekroniskajiem datiem un pakalpojumiem. 

 

Saimnieciskais atbalsts 

Ir veikta LNB jauno ēku inženiertehnisko sistēmu darbības veiksmīga 

optimizēšana un aktīva uzraudzība, orientēta uz energoresursu patēriņa samazināšanu. 

Ir izstrādāta energopārvaldības sistēma. 
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2.5. Veiktie pētījumi 

LNB kopējais zinātniskajā iestādē izpildītais zinātnisko darbu apjoms (iekšējie 

izdevumi) pārskata gadā bija 123 354 EUR. No kopējā budžeta fundamentālajiem 

pētījumiem tika novirzīti 38 126 EUR un 85 228 EUR lietišķajiem pētījumiem. No 

minētā kopējā zinātniskā darba apjoma 70 % tika novirzīti humanitāro zinātņu, 17 % 

sociālo zinātņu un 13 % inženierzinātņu pētniecībā. LNB strādājošo darbinieku skaits 

ar doktora zinātnisko akadēmisko grādu 2017. gadā bija 15, bet doktorantūrā studējošo 

skaits 8. 

2017. gadā pabeigta projekta “Tekstuālu datu semantiskā anotēšana tīmekļa 

vidē saistītu datu kopu pielietojuma gadījumā” (ERAF, “Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju kompetences centrs”) un veikts pētījums “Datu kopu saistīšana hierarhisku 

klasifikatoru un savstarpēji saistītu datu kopu gadījumā, un šo datu kopu izmantošana 

semantiskajā anotēšanā”. Projekta mērķis bija iegūt jaunas zināšanas tekstveida satura 

semantiskai anotēšanai, t.sk., izmantojot datu kopu hierarhisko saistīšanu. Iegūtās 

zināšanas tiks izmantotas, lai veidotu jaunus risinājumus bibliotēku un citu digitālo 

resursu pārvaldības institūciju vajadzībām, kā arī uzlabojot dokumentu un zināšanu 

pārvaldības risinājumus. Noslēdzot projektu, ir sagatavoti pētnieciskie nodevumi; 

izveidots prototips tekstuālu dokumentu anotēšanai; publicēti anonīmi recenzēti raksti 

starptautiskos izdevumos; sagatavotas prezentācijas.  

LNB 2017.gadā rīkojusi vairākas starptautiski nozīmīgas zinātniskās 

konferences, t.sk. notikušas divas Latvijas simtgades programmas konferences -  “Vara, 

zeme un sabiedrība: politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. 

gadsimtā” (08.-09.09.2017) un “Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais mantojums” 

(07.-09.2017).  LNB Kompetenču attīstības centrs, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes 

ministriju, rīkoja starptautisku konferenci “Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātei” 

(30.05.2017). Jūnijā LNB notika IAML (International Association of Music Libraries, 

Archives and Documentation Centres) kongress, kas pulcēja mūzikas bibliotēku, arhīvu 

un dokumentācijas centru speciālistus no visas pasaules (18.-22.06.2017). Septembrī, 

sadarbībā ar  LU Akadēmisko bibliotēku, Tartu universitāti, Šveices Nacionālo 

bibliotēku un Šveices vēstniecību Latvijā, notika starptautiska zinātniskā konference, 

veltīta māksliniekam un rakstniekam Karlam Gothardam Grasam (1767-1814) (21.-

22.09.2017). Rīkotas arī vairākas nacionāli nozīmīgas konferences - Bibliotēku nozares 

un saskarnozaru terminoloģija: teorija un prakse (06.10.2017); Latvijas bibliotekāru 12. 

kongress “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem” (24.-25.04.2017); 

Pavasara konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem "ES PIEDERU ŠEIT" 

(21.04.2017) u.c. 

Plašāka informācija par LNB zinātnisko darbību pieejama “LNB Zinātniskās 

darbības pārskats par 2017. gadu”1.  

                                                 
1 Pieejams: https://lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/institucija/lnb-zinatniskas-darbibas-

parskats-2017.pdf  

https://lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/institucija/lnb-zinatniskas-darbibas-parskats-2017.pdf
https://lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/institucija/lnb-zinatniskas-darbibas-parskats-2017.pdf
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3. Pakalpojumi 

Likumā „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku”, „Bibliotēku likumā”, „Obligāto 

eksemplāru likumā” un pārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei LNB 

sniedz plašu publisko pakalpojumu klāstu, kuru galvenās mērķauditorijas ir plaša 

sabiedrība, bibliotēkas un izdevēji. Saskaņā ar "Bibliotēku likuma” 5. pantā noteikto, 

lietotāju apkalpošana, bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana, kā arī citi pamata 

pakalpojumi sabiedrībai tiek sniegti bez maksas. Atsevišķus pakalpojumus, kas noteikti 

2016. gada 26. aprīlī MK noteikumos Nr. 251 „Latvijas Nacionālās bibliotēkas publisko 

maksas pakalpojumu cenrādis”, LNB sniedz par maksu, kas veido LNB pašu 

ieņēmumus.  

3.1. Starpiestāžu pakalpojumi 

Starpbibliotēku abonements: LNB Latvijas bibliotēkām un to lasītājiem 

piedāvā par maksu izmantot starpbibliotēku abonementa pakalpojumu, kas ļauj 

ikvienam Latvijas iedzīvotājam sev tuvākajā bibliotēkā pasūtīt un lasīt izdevumus kā 

no LNB, tā arī no citu Latvijas bibliotēku krājumiem. 

Praktiskie pakalpojumi bibliotēkām: LNB saskaņā ar „Obligāto eksemplāru 

likuma” nosacījumiem veic obligātā eksemplāra vienību sadali citām Latvijas 

bibliotēkām; uztur bibliotēku apmaiņas fondu, kas ļauj jebkurai Latvijai bibliotēkai 

papildināt savus krājumus ar darbiem, kas vairs nav vajadzīgi citās bibliotēkās; veic 

grāmatu dāvinājumu sadali; administrē vērtīgo grāmatu iegādes programmas Latvijas 

bibliotēkām un bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmu „Bērnu un 

jauniešu žūrija”. Tāpat LNB piedāvā citām Latvijas bibliotēkām ceļojošās izstādes. 

Bibliogrāfiskie pakalpojumi: LNB veido nacionālo izdevumu bibliogrāfiskos 

ierakstus un autoritatīvos ierakstus, kurus pēc tam bez maksas var izmantot visas 

Latvijas bibliotēkas savu krājumu aprakstīšanai, kā arī īsteno Nacionālā kopkataloga 

kvalitātes kontroli.  

Konsultatīvais atbalsts: LNB sniedz konsultācijas ar bibliotēku darbību 

saistītos jautājumos visām Latvijas bibliotēkām, kas ļauj paaugstināt Latvijas bibliotēku 

sniegto pakalpojumu kopējo kvalitāti. Galvenās konsultāciju jomas ir kataloģizācija 

(MARC 21 un AACR2 standarti), indeksācija (klasifikācija un priekšmetošana), 

bibliogrāfisko aprakstu veidošana, metadatu veidošana, bērnu un jauniešu bibliotekārā 

apkalpošana, lasīšanas veicināšanas pasākumu īstenošana, kultūras mantojuma 

digitalizācija, autortiesības bibliotēkās, bibliotēku nozares formālā un neformālā 

izglītība, izstāžu darbs, bibliotēku darba stratēģiskā plānošana un pārvaldība, krājumu, 

tai skaitā elektronisko, veidošana u.c.  

Profesionālās pilnveides pakalpojumi: LNB ir LR Izglītības un zinātnes 

ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta profesionālās tālākizglītības un 

pilnveides izglītības iestāde (apliecība Nr.3360300678, 2008. gada 25. jūnijs), 2016. 

gadā LNB tika akreditēta arī kā izglītības iestāde (reģistrācijas Nr. 3360300678). LNB 

Kompetenču attīstības centrā īsteno Latvijas bibliotekāru dažāda līmeņa profesionālo 

pilnveidi, tai skaitā arī pēcstudiju izglītību. KAC īsteno 2015. gada 10. augustā 
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licencēto klātienes 240 stundu profesionālās pilnveides programmu „Informācijas un 

bibliotēku zinību pamati” un 2016. gada 28. janvārī licencēto neklātienes 960 stundu 

profesionālās tālākizglītības programmu “Bibliotēku zinības”. Centrs piedāvā kursus 

un apmācību programmas dažādām publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu 

bibliotēku darbinieku mērķgrupām. Tāpat tiek organizēti arī tematiski semināri, 

sanāksmes un praktikumi bibliotēku nozares speciālistiem kā LNB telpās, tā citās 

Latvijas bibliotēkās, un, piesaistot LNB speciālistus, atbalstīti reģionālo bibliotēku un 

bibliotēku mācību centru rīkoti profesionālās pilnveides pasākumi.  

Standartu, terminu un vadlīniju veidošana: Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas 

apakškomisiju, LNB veic bibliotēku nozares terminu izstrādi un uztur bibliotēku, 

muzeju un arhīvu terminu datubāzi, un sadarbībā ar MABSTK veic atmiņas institūciju 

standartu adaptēšanu un izstrādi. Tāpat LNB bibliotēku vajadzībām veido arī bibliotēku 

darba vadlīnijas un metodiskos materiālus. 

Statistikas veidošana: LNB apkopo bibliotēku nozares statistiku, kā arī apkopo 

un analizē bibliotēku darbības atskaites. LNB veido valsts statistiku par Latvijas 

izdevējdarbību un publicē ikgadēju e-izdevumu „Latvijas izdevējdarbības statistika“. 

Nozares informācijas veidošana un izplatīšana: LNB veido Latvijas 

bibliotēku portāla www.biblioteka.lv saturu, izdot nozares informācijas biļetenu, veido 

plakātu „Kalendārs bibliotēkām”, divas reizes mēnesī publicē e-biļetenu „Latvijas 

jaunākās grāmatas” un ikgadēji e-izdevumu „Periodikas rādītājs”, organizē 

profesionālo diskusiju klubu “Tikšanās bibliotekāru stāvā”, kā arī uztur vairākas 

bibliotekāro darbinieku vēstkopas. 

3.2. Komercpakalpojumi 

LNB maksas pakalpojumu klāstu pamatā veido kopēšanas, drukāšanas, 

skenēšanas un dokumentu elektroniskās piegādes pakalpojumi bibliotēkas lasītājiem, 

starpbibliotēku abonementa un starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi 

un personālā abonementa pakalpojumi. Uzziņu informācijas centrs sniedz augstas 

pievienotās vērtības informācijas pakalpojumus kā fiziskām, tā juridiskām personām: 

veic padziļinātu informācijas meklēšanu, veido tematiskus bibliogrāfiskos sarakstus, 

informācijas apkopojumus un preses apskatus. Fiziskām un juridiskām personām 

pieejami arī bibliotēkas materiālu digitalizācijas pakalpojumi un sietuves pakalpojumi. 

Izdevējiem tiek sniegti UDK šifru, ISBN, ISMN, ISSN numuru un ISSN svītrkodu 

piešķiršanas pakalpojumi. Muzejiem un citām atmiņas institūcijām tiek nodrošināta 

iespēja saņemt izdevumus no LNB speciālajiem krājumiem eksponēšanas nolūkiem. 

Savukārt jebkuram interesantam ir iespēja iegādāties LNB izdotos bibliogrāfisko 

rādītājus un citus izdevumus.     

Būtisku daļu ieņēmumu veido telpu un audiovizuālā aprīkojuma nomas 

pakalpojumi. LNB piedāvā pasākumiem izīrēt vairāk nekā 20 telpas ar kopējo platību 

5 300 m2 – konferenču un koncertu zāli ar 380 cilvēku ietilpību, konferenču centru ar 

400 cilvēku ietilpību, izstāžu zāles, kamerzāli, pasākumu telpas 11. un 12. stāvā un citas 

http://www.biblioteka.lv/
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telpas – koncertu, izrāžu, kino seansu, konferenču, semināru, diskusiju, izstāžu, 

prezentāciju, simpoziju un citu pasākumu rīkošanai zinātnes, izglītības un kultūras 

jomā. Īrei tiek piedāvātas arī mācību klases un datorklases. Līdz ar telpām ir iespējams 

iznomāt arī to audiovizuālo aprīkojumu – apskaņošanas sistēmas, ekrānus, interaktīvās 

tāfeles, projektorus, videotelekonferenču iekārtas u.t.t. 

3.3. Publiskie pakalpojumi 

Grāmatu, periodisko izdevumu, audiovizuālo materiālu u.c. krājuma 

vienību izsniegšana: LNB krājumā ir vairāk nekā 4 miljoni vienību, kas pieejamas 

bibliotēkas lasītājiem. Krājuma pamatā ir t.s. nacionālais krājums, kuru papildina 

speciālie krājumi – retumi un rokraksti, grafiskās mākslas darbi, notis, kartes, 

audiovizuālie izdevumi, sīkiespiedumi – un nozaru krājumi, kurus pamatā veido 

izdevumi svešvalodās LNB profilajās zinātņu jomās, pirmkārt sociālajās un 

humanitārajās zinātnēs. LNB materiālus izsniedz izmantošanai tikai LNB lasītavās, 

piedāvājot iespēju nepieciešamos izdevumus iepriekš rezervēt. Atsevišķām lasītāju 

grupām par maksu ir pieejams personālā abonementa pakalpojums. LNB jaunajā ēkā 

lasītājiem 350 000 krājuma vienības pieejamas brīvpieejas režīmā.  

Starptautiskais starpbibliotēku abonements: LNB saviem lasītājiem piedāvā 

par maksu izmantot starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumus, 

gadījumos, ja LNB un citu Latvijas bibliotēku krājumā vai abonētajās datu bāzēs nav 

lasītājiem nepieciešamā izdevuma, pasūtot to no ārvalstu bibliotēkām.  

Elektronisko resursu izmantošana: LNB lasītājiem piedāvā izmantot vairāk 

nekā 5 300 e-grāmatas, kā Latvijā izdotās, tā nozaru krājumiem piederošās, un vairāk 

nekā 40 elektroniskās datu bāzes, gan vispārīgas Latvijā veidotas datu bāzes (LETA, 

Letonika.lv, Lursoft u.c.), gan nozīmīgākās ārvalstu nozaru datu bāzes (EBSCO, 

Emerald, JSTOR, ScienceDirect, SCOPUS u.c.). Autortiesību ierobežojumu dēļ 

vairums datu bāžu izmantojamas tikai bibliotēkas telpās.  

Uzziņas un konsultācijas: LNB sniedz lasītājiem uzziņas un konsultācijas par 

LNB pakalpojumiem un to pieejamību, LNB krājumu, informācijas meklēšanu LNB 

elektroniskajos un tradicionālajos informācijas resursos (elektroniskajā katalogā, 

datubāzēs, digitālajā bibliotēkā, kartīšu katalogos, kartotēkās), internetā un citu Latvijas 

un lielāko pasaules bibliotēku informācijas resursos. Pēc pieprasījuma tiek sagatavotas 

precizējošās, adresālās, tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas. Tiek sniegts pakalpojums 

„Jautā bibliotekāram" – iespēja uzdot jautājumu par LNB, tās krājumiem un 

pakalpojumiem, izmantojot e-pastu. 

Kopēšana, drukāšana un iesiešana: LNB saviem lasītājiem par maksu 

piedāvā iegūt kā melnbaltas, tā krāsainas kopijas no bibliotēkas krājuma vienībām, t.sk. 

digitālas kopijas. Tiek nodrošināta arī izdruku veikšana no digitālajiem resursiem, kā 

arī izdevumu iesiešanas pakalpojums.  

Digitālo kopiju piegāde: LNB piedāvā lasītājiem iespēju attālināti par maksu 

pasūtīt digitālas izdevumu kopijas; atkarībā no izdevuma autortiesību statusa ir 
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iespējams iegūt vai nu darba fragmentu, vai visa izdevuma kopiju, kuru LNB piegādā 

pa e-pastu vai tiešsaistē.  

Mācību pakalpojums: LNB piedāvā lasītājiem iespēju pieteikties uz 

bezmaksas mācību nodarbībām informācijas meklēšanā: LNB elektroniskais 

katalogs, valsts nozīmes kopkatalogs; Analītikas (žurnālu, avīžu rakstu) datubāze; LNB 

Digitālā bibliotēka; LNB tiešsaistes abonētās datubāzes; Ekonomikas un tiesību 

zinātnes; Humanitārās un sociālās zinātnes; Tehnoloģijas un dabaszinātnes. Mācību 

procesu iespējams pielāgot,  mācoties meklēt informāciju saskaņā ar izvēlēto tematu. 

Vispārizglītojošām skolām mācību pakalpojuma ietvaros piedāvāta iespēja vadīt 

mācību stundas bibliotēkā. Saskaņā ar skolu mācību programmu mācību stundā 

bibliotēkā iespējams izmantot tās krājuma materiālus. Augstākām mācību iestādēm ir 

iespēja noturēt lekcijas bibliotēkā – LNB piedāvā mācību procesu bagātināt ar 

informācijas prasmju apguves kursu. 

Ekskursijas: LNB piedāvā ekskursijas pa bibliotēku, kurās interesenti var 

iepazīties ar LNB lasītavām, krājumiem un pakalpojumiem. 

Izstādes: LNB katru gadu veido ievērojamu skaitu izstāžu, sākot ar nelielām 

izstādēm lasītavu telpās, kurās lasītāji var iepazīties ar krājuma jaunieguvumiem un 

atklāt LNB krājuma daudzveidību, un beidzot ar nozīmīgām tematiskām izstādēm, kas 

pēc to izstādīšanas LNB nereti pēc tam tiek, izstādītas arī citās Latvijas bibliotēkās, kā 

arī ārvalstīs. 

Bibliogrāfiskā informācija (tiešsaistes pakalpojums): LNB nodrošina 

ikvienam iespēju iepazīties ar LNB krājumiem un atrast nepieciešamos izdevumus tās 

veidotajos elektroniskajos tiešsaistes katalogos un datubāzēs. LNB katalogu un 

datubāzu sistēmu veido elektroniskais katalogs, digitalizēti kartīšu katalogi, nacionālas 

nozīmes bibliogrāfiskās datubāzes, tai skaitā nacionālā analītikas datu bāze, kura 

apkopota informācija par publikācijām presē, kā arī atsevišķām nozarēm veltītas 

tematiskas datubāzes. Katalogā tiek nodrošināta iespēja rezervēt nepieciešamos 

izdevumus, saglabāt meklēšanas rezultātus, veidot kolekcijas e-plauktā un skatīt 

informāciju par rezervētajām un izsniegtajām grāmatām un to nodošanas termiņiem. 

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka (tiešsaistes pakalpojums): LNB savu 

krājumu digitalizāciju veic jau kopš 1999. gada un kopš 2008. gada veido Latvijas 

Nacionālo digitālo bibliotēku. LNDB ir lielākā publiski pieejamā dokumentārā 

mantojuma digitālā krātuve Latvijā, kuru veido gan vairākas jau sabiedrībā pazīstamas 

interneta vietnes kā Zudusī Latvija (zudusilatvija.lv), Periodikas portāls (periodika.lv), 

Grāmatu portāls (gramatas.lndb.lv) un Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcija 

(audio.lndb.lv), gan pavisam nesen publicētas kolekcijas kā G. F. Stendara literārais 

matojums (stenders.lndb.lv), Brāļu draudzes (rok)raksti (braludraudze.lndb.lv), saistīto 

datu pilotkolekcija Rainis un Aspazija (runa.lnb.lv) un akadēmiskais repozitorijs 

Academia (academia.lndb.lv). Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3 000 nosaukumu 

laikraksti un žurnāli, kopā vairāk nekā 3 miljoni lappušu, no tiem publiski pieejami 

izdevumi, kas izdoti līdz 1947. gadam. Grāmatu portālā ir pieejamas aptuveni 8 000 

grāmatas, kopā vairāk nekā 1,5 miljoni lappušu, kas izdotas sākot ar 1677. gadu, no tām 

https://kopkatalogs.lv/F/?func=option-update-lng&file_name=base-list-lnb&local_base=nll01&p_con_lng=lav
https://kopkatalogs.lv/F/?func=option-update-lng&file_name=base-list-lnb&local_base=nll01&p_con_lng=lav
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=lnc04
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=NBA01
https://lnb.lv/lv/digitala-biblioteka
https://lnb.lv/lv/digitala-biblioteka
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes
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apmēram 1 000 grāmatas pieejamas publiski. Abi šie resursi nodrošina pilnteksta 

meklēšanu un bagātīgas personalizācijas iespējas. Karšu portālā iekļauti vairāki tūkstoši 

karšu, kas izdotas laikā no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām, un tas nodrošina vēsturisko 

karšu pārlūkošanu, vietvārdu meklēšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu 

ar mūsdienu datiem. Attēlu kolekcija „Zudusī Latvija” sniedz iespēju aplūkot vairāk 

nekā 30 000 foto uzņēmumu, kas atspoguļo Latvijas vēsturi. Skaņu ierakstu kolekcija 

ļauj noklausīties vairāk nekā 70 gadus vecus mūzikas ierakstus, kā arī Latvijas politiķu 

runas. Daļa digitālo objektu pilnībā pieejami visai sabiedrībai, taču daļa autortiesību 

ierobežojumu dēļ aplūkojama tikai LNB un Latvijas publisko bibliotēku telpās.   

3.4. Izdevējdarbība 

LNB sagatavotie drukātie izdevumi:  

- Aus Politik und Zeitgeschichte. Latviešu valodā.  Bēgļu gaitas pagātnē un 

mūsdienās : rakstu krājums / tulkojums: Ieva Sproģe, Egita Proveja ; 

zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 

109 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. Pilsoniskā izglītība . ISBN 

9789984850559. 

- Īsi par demokrātiju : rakstu krājums / no vācu valodas tulkojusi Aija Klovāne ; 

zinātniskais redaktors Ivars Ījabs. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 

191 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm. Pilsoniskā izglītība . ISBN 

9789984850542. 

 

- Knuts Skujenieks : bibliogrāfija / bibliogrāfiju veidoja Māra Izvestnija, Agra 

Turlaja un Ilze Ruberte ; māksliniece Ināra Jēgere ; Vlada Brazjūna foto no 

Knuta Skujenieka personiskā arhīva ; priekšvārdi: Ieva E. Kalniņa ; Latvijas 

Nacionālā Bibliotēka. Letonikas un Baltijas centrs. Rīga : Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, 2017. xv, 632 lpp. : portrets ; 22 cm ISBN 9789984850481 

 

- Latvijas Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti. 3. (XXIII) sējums / galvenais 

redaktors Dr.h.c. Andris Vilks ; redaktore Jana Dreimane ; redakcijas kolēģija: 

Inese Auziņa-Smita, Anita Goldberga, Baiba Kangere, Jurģis Šķilters, Andrejs 

Vasiļjevs u.c. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2017. 1 tiešsaistes resurss 

(129 lp.) : faksimili ; 9,11 MB ISSN 1691-5941. Pieejams: 

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/433804.pdf   

 

- Luters. Pagrieziens : izstādes katalogs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, 

01.11.2017.-04.02.2018. = Luther. The Turn : catalogue of the exhibition, 

National Library of Latvia, Riga 01.11.2017.-04.02.2018 / sastādītāji: Andris 

Levāns un Gustavs Strenga ; kataloga koncepcija: Madeleine Zeller un Christian 

Herrmann ; kataloga dizains: Una Grants ; tulkotāji: Aiga Šemeta, Dens Dimiņš, 

Ieva Lešinska ; redaktore Jolanta Treile ; ievadvārdu autori: Alēns Kolā, 

Hansjergs Kovarks, Andris Vilks, Dace Melbārde, Gustavs Strenga. Rīga : 

Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2017] 223, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 27 

cm ISBN 9789984850535. 

 

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/433804.pdf
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- Limane, Lilija,  Rokraksti Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā : ieskats 

krājumu bagātībās2 / izstrādājusi Lilija Limane ; zinātniskais redaktors Viesturs 

Zanders ; literārās redaktores: Vita Mekša un Agra Turlaja ; dizains: Anete 

Krūmiņa ; foto: Jevgenijs Sisojevs ; ievada autore Ināra Klekere ; tulkojums 

angļu valodā: SIA "Amber Line" un Genoveva Viļumsone. Rīga : Latvijas 

Nacionālā bibliotēka, 2017. 223 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 28 cm ISBN 

9789984850344. 

 

LNB Bibliotēku attīstības centra e-izdevumi: 

- Latvijas bibliotēku novadpētniecības vadlīnijas; sast. Marlēna Krasovska; red. 

Jana Dreimane. Pieejams: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/2963519.pdf  

- Bibliotēku attīstības centra vēstnesis Nr. 4 un Nr. 5. Pieejams: 

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/425597.pdf (Nr 4.) un 

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/425597.pdf (Nr 5) 

- Kalendārs bibliotēkām 2018; ISSN 2255-7539 Pieejams: 

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/7234111.pdf  

 

LNB Bibliogrāfijas institūta e-izdevumi:  
- Latvijas izdevējdarbības statistika 2016; Sastādīja: G. Lodziņa, L. Gūtmane, 

A.Arbidāns; ISSN 2255-9949; ISBN ISBN  9789984850498 Pieejams:  

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/412599.pdf  

- Latvijas jaunākās grāmatas (24 numuri); Sastādīja: I. Krūmiņa, I.Āķe. Red. 

I.Dukure, R.Dzvinko; ISSN 2255-9523. Pieejams: 

https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas  

- Periodikas rādītājs 2016; Sastādīja: L.Bērziņa, G. Smagare. Red. I.Dukure, 

L.Gūtmane; ISSN 1691-9289; ISBN 978-9984-850-52-8 Pieejams: 

http://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-

raditajs  

4. Uzlabojumi institūcijas vadībā un organizācijā  

2017. gadā turpinājās “LNB darbības stratēģijas 2014.–2018. gadam” 

īstenošana. 2017. gadā tika uzsākts darbs pie LNB darbinieku pienākumu un to izpildes 

audita. Audita rezultātā notikusi reorganizācija vairākos departamentos – samazināts 

štata vietu skaits, mainīti struktūrvienību un amatu nosaukumi, precizēti amata apraksti 

u.tml. 

5. Personāls 

2017. gadā vidējais amata vietu skaits LNB bija 372, kas ir tikpat cik 2016. 

gadā. Gada laikā darba tiesiskās attiecības pārtrauktas ar 30 darbiniekiem, bet 

nodibinātas ar 28 darbiniekiem. Pārskata gada beigās LNB strādāja 364 darbinieki, no 

kuriem 11 strādāja nepilnu slodzi. 55% LNB darbinieku bija nodarbināti bibliotekāros 

amatos. Sieviešu īpatsvars kolektīvā bija 78%. LNB strādā 10 darbinieki ar zinātņu 

                                                 
2 Izdevums konkursā "Zelta ābele 2017" saņēma apbalvojumu nominācijā "Uzziņu literatūra. 

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/2963519.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/425597.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/425597.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/7234111.pdf
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/412599.pdf
https://lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
http://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
http://lnb.lv/lv/izdevejiem/nacionalas-bibliografijas-raditajs-periodikas-raditajs
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doktora grādu, bet doktorantūrā studē 8 darbinieki. 36 bibliotēkas darbinieki nepilnu 

savu darba laiku velta pētnieciskā darba veikšanai.  

6. Komunikācija ar sabiedrību 

Kopumā 2017. gadā tika sagatavotas un dažādiem mediju kanāliem izplatītas 

aptuveni 330 ziņas un preses relīzes, LNB tīmekļa vietnē sagatavotas un publicētas 

1190 ziņas, sagatavotas un digitālajā vidē izplatītas 313 foto galerijas un videoklipi, 

intensīva komunikācija ir notikusi arī sociālajos tīklos. Drukātajos un elektroniskajos 

masu medijos par LNB ir bijušas aptuveni 400 publikācijas. 2017. gadā tika turpināts 

komunicēts tādos sociālajos tīklos kā Facebook un Twitter, kā arī tika aktivizēts 

Instagram bibliotēkas konts, kurā šobrīd vērojams vislielākais sekotāju pieaugums. 

Savukārt, lai paplašinātu informācijas saņēmēju auditoriju, paralēli iknedēļas LNB 

aktualitāšu kopsavilkumiem, tika uzsākts veidot īpašu kopsavilkumus skolu auditorijai, 

kura tiek izsūtīta katra mēneša pirmajos datumos, skolu bibliotekāriem tālākai 

izplatīšanai savās skolās. LNB profilu sekotāju skaits sociālajos tīklos 2018. gada 

sākumā pārsniedz 24 000 (Facebook sekotāju skaits sasniedzis 13 812 (2017. gadā – 8 

464), Twitter – 8 961 (2017. gadā - 8 623), Instagram – 1 171 (2017. gadā – 617), 

YuTube – 209 (2017.gadā 178)). 

2017. gadā notika divas preses konferences – preses konference par Rīgas 

triatlonu un LNB sadarbību ar Latvijas Triatlona federāciju (04.08.2017) un par izstādi 

“Luters. Pagrieziens” (31.10.2017). 

2017. gadā vairāk uzmanības tika pievērsts sociālās atbildības projektiem, 

tirgojot  “SOS bērnu ciemati Latvijā” Ziemassvētku kartiņas un izvietojot naudas 

vākšanas krājkasīti ugunsgrēkos cietušo atbalsta fondam, jāmin arī sadarbība ar 

Latvijas Samariešu apvienību un Latvijas Jauniešu kustību “Tellus”. Tāpat tika 

turpināta sadarbība ar “Valsts Asisndonoru centru”, divas reizes organizējot asins 

pieņemšanas punktu LNB telpās. 

Vēl tika sperti pirmie soļi krievvalodīgo auditorijas apgūšanas virzienā, 

organizējot tikšanās gan ar krievvalodīgo sabiedrības daļas viedokļu līderiem, gan 

konsultējoties ar pētniekiem, kas nodarbojas ar šīs auditorijas pētniecību profesionāli, 

kā arī izveidojot tālejošu sadarbību ar žurnālu “Atvērtā pilsēta” kopīgu pasākumu 

rīkošanā. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka turpina piedāvās grupu ekskursijas pa bibliotēku, 

kuru laikā iepazīstina ar bibliotēkas ēku, tās lasītavām un pakalpojumiem. 2017. gadā 

LNB ēkā tika novadītas ekskursijas 2 156 interesentu grupām, t.sk. 592 grupām 

svešvalodās (angļu, krievu, vācu, poļu, ķīniešu un japāņu valodās), kurās piedalījās 

kopā 32 838 dalībnieks, t.sk. 7 999 viesi no citām valstīm. Papildus tradicionālajam 

ekskursiju formātam, tiek gatavotas un piedāvātas padziļinātas ekskursijas un lekcijas 

speciālo krājumu un nozaru literatūras lasītavās un par atsevišķām kolekcijām vai darba 

jomām augstskolām un dažādu studiju programmu studentiem, dažādu kultūras, 

mākslas un mūzikas izglītības iestāžu pasniedzējiem, audzēkņiem, kā arī citiem 

ieinteresētiem speciālistiem.  
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7. Plānotie pasākumi 2018. gadā 

LNB prioritārais darbības virziens 2018. gadā ir vērsts uz bibliotēkas lomas 

palielināšanu un nostiprināšanu akadēmiskajā vidē un pētniecībā, kā arī izglītojošajā 

vidē.  

Būtiskākie uzdevumi 2018. gadā ir:  

- Bibliotēkas pakalpojumu un digitālo iespēju (LNDB) attīstīšana un mārketings, 

panākot augstāku sabiedrības izpratnes un informētības līmeni par digitālā 

kultūras mantojuma radošu izmantošanu.  

- Ieplānoto valsts simtgades pasākumu realizācijas nodrošināšana, pozicionējot 

LNB kā valsts simtgades norišu centrālo vietu, t.sk. Nacionālās enciklopēdijas 

Latvijas sējuma izdošana un digitālās versijas publicēšana un veiksmīga 

komunikācija sabiedrībā. 

- LNB darbības stratēģijas izstrāde 2019.-2023. gadam un tās veiksmīga 

komunikācija darbinieku vidū. 

Būtiskākie uzdevumi darbības virzienu ietvaros ir:  

LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības centrs 

- Realizēt mārketinga aktivitātes, kas vērstas uz bibliotēkas pakalpojumu, 

krājumu un digitālo iespēju popularizēšanu sabiedrībā, t.sk. Nacionālās 

enciklopēdijas un ERAF projekta rezultātu komunikāciju sabiedrībā. 

- Turpināt darbu pie LNB mājaslapas restrukturizācijas.  

- Izstrādāt un ieviest audiogidu, kas sekmētu plašākas sabiedrības informētību par 

LNB saturu un pakalpojumiem. 

- Piedalīties Latvijas 100gades norišu veidošanā, veidojot cikla “Valsts pirms 

valsts” ietvaros izstādi “Dzimuši reizē ar Latviju” par 1918.gadā iznākt 

sākušajiem periodiskajiem izdevumiem, arī vairākas krājuma izlases un citas 

norises. 

- Organizēt lekcijas, diskusijas, priekšlasījumus par dažādu nozaru aktualitātēm, 

jaunākajiem pētījumiem LNB nozaru resursu kontekstā. 

LNB tradicionālā un elektroniskā krājuma attīstība 

- Veikt krājuma loģistiku, uzglabāšanas, izmantošanas un saturisko monitoringu. 

- Veicināt un iesaistīt visplašāko sabiedrību digitālā kultūras mantojuma 

papildināšanā. 

Nacionālās bibliogrāfisko datu un zināšanu organizācijas sistēma. 

- LNB portālā izdevējiem (TPS) uzsākt sadarbību ar izdevējiem. 

- Turpināt realizēt RDA ieviešanas atjaunoto stratēģiju (2016), fokusējoties uz 

turpinājumizdevumiem.  
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- Turpināt ieviest izmaiņas analītikas veidošanā, balstoties uz 2017. gadā veikto 

izpēti.  

- Realizēt Raiņa un Aspazijas saistīto datu kolekcijas RunA attīstību. 

Kultūras mantojuma digitalizācija un e-pakalpojumu attīstība 

- Īstenot ERAF līdzfinansēto projektu “Kultūras mantojuma satura digitalizācija 

(1.kārta)” labā kvalitātē, sasniedzot plānotos rezultatīvos rādītājus, iekļaujoties 

plānotajā laika grafikā un budžetā un veicinot konstruktīvu un mērķorientētu 

sadarbību ar partneriem un piegādātājiem. 

- Izstrādāt un realizēt LNDB kolekciju popularizējošas norises vispārizglītojošo 

skolu mācību satura labākas apguves atbalstam, t.sk. vēstures notikumu laika 

ass digitālo kolekciju skolām. 

- Datubāzu satura integrēšana informācijas meklēšanas sistēmā PRIMO, t.sk. arī 

datu sasaistes kvalitātes pārbaude un piekļuves problēmu novēršana e-resursu 

pilntekstiem. 

Pakalpojumu attīstība dažādām mērķauditorijām 

- Izstrādāt padziļinātas LNB resursu apguves mācību programmas atbilstoši skolu 

un augstāko mācību iestāžu programmām, integrējot mācību procesā kritisko 

domāšanu veicinošus elementus. 

- Izstrādāt un ieviest tematisko ekskursiju paketes padziļinātai LNB resursu 

apguvei dažādām mērķgrupām. 

- Sadarbībā ar augstskolu akadēmisko personālu studentiem nodrošināt atbilstoši 

izvēlētajam studiju virzienam īpaši sagatavotas apmācības LNB resursu 

meklēšanā. 

- Izstrādāt lekciju ciklu par digitālo humanitāro zinātņu metodi pētniecībā 

sociālajās zinātnēs. 

- Pilnveidot studentu pētnieciskā darba rakstīšanas skolas pakalpojumu 

pētnieciskā darba izstrādē, nodrošinot to ar LNB resursiem informācijas avotu 

meklēšanā un izguvē. 

- Attīstīt un popularizēt pakalpojumu Nozaru informācijas eksperta konsultācijas. 

LNB kā nacionāls un starptautisks starpnozaru kompetences centrs 

- Veidot jaunus KAC sadarbības modeļus ar reģionu galvenajām bibliotēkām 

bibliotēku izglītojošās darbības jomā.  

- Stiprināt Latvijas publisko bibliotēku metodisko un konsultatīvo darbu 

(stiprināt reģionu galvenās bibliotēkas kā reģionu metodiskos un konsultatīvos 

centrus, pilnveidot reģionu galveno bibliotēku kā reģionu metodisko un 

konsultatīvo centru darba kvalitāti, sagatavot metodiskā un konsultatīvā darba 

vadlīnijas un rokasgrāmatu, izstrādāt mācību programmu metodiķu 

profesionālās kompetences pilnveidošanai 30 stundu apjomā, apmeklēt reģionu 

galvenās bibliotēkas un sniegt tām profesionālo atbalstu). 
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- Padziļināt un paplašināt bibliotēku nozares situācijas analīzi (sagatavot pārskatu 

par Latvijas bibliotēku darbu 2017. gadā latviešu un angļu valodā). 

LNB kā rakstpratības, informācijpratības un mūžizglītības centrs 

- Uzsākt BLC attīstības projektu “Septītās debesis bērniem”, attīstot interaktīvu, 

izglītojošu vidi un pakalpojumus.  

- Atrast ilgtermiņa finansēšanas modeli lasīšanas veicināšanas programmu 

„Bērnu un jauniešu žūrija” un „Grāmatu starts” īstenošanā Latvijā un latviešu 

diasporas centros un programmas “Augstvērtīga literatūra Latvijas publiskajām 

bibliotēkām” īstenošanai. 

Administratīvā darbība 

- Izstrādāt LNB stratēģiju 2019.-2023. gadam, kas atbalsta LNB misiju, vīziju un 

nosaka vidējā termiņa prioritātes, nosprauž darbības mērķus un iezīmē skaidru 

scenāriju to sasniegšanai, un panākt darbinieku atbalstu tai. 

- Izstrādāt LNB likuma projektu. 

- Veiksmīgi iekļauties oficiālo ārvalstu delegāciju obligātajā apskates 

programmā, nodrošinot protokolam atbilstošas ekskursijas un dāvinājuma 

pasniegšanas ceremonijas Tautas grāmatu plauktam. 

 

Pielikums: Izglītojošā darba norises 2017. gadā 

Pratības 

Informācijpratība Mācību stundas bibliotēkā 

Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes lekcijas un praktikumi 

Kursi skolotājiem 

E-resursu lietošanas apmācības un rokasgrāmatas izstrāde 

LNDB kolekcijas «Periodika.lv» lietotāja rokasgrāmata 

Mācību nodarbības studentiem un doktorantiem 

Rakstpratība Lielie Lasīšanas svētki 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

Ģimeņu sestdienas 

Starptautiskie bērnu literatūras lasījumi 

Skaļās lasīšanas sacensība 

NANO romānu rakstīšanas mēnesis 
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Jauniešu lasīšanas klubs 

Lekcija “Kā (ne) lasa 21.gadsimtā” 

Medijpratība Diskusija «Mediju ietekme uz vēlēšanām» 

Mācību seminārs «Ievads medijpratībā» 

Simulāciju spēle par manipulāciju formām medijos un sociālajos 

tīklos 

Ekspertu diskusija par bibliotēku lomu medijpratības veicināšanā 

Lekcija «Izpētīt, atmaskot un uzrakstīt – kā to dara žurnālisti?» 

Lekcija par reklāmas vēsturi 

Sofijas Malmbergas vieslekcija "Mediju un informācijpratība 

bibliotēku kontekstā" 

Digitālā pratība E-prasmju nedēļa 

Nodarbības un tikšanās ar IT nozares pārstāvjiem sadarbībā ar 

Rīgas IT Demo centru 

Lekcijas par IT drošību, programmēšanu un hakeriem 

Lekcija par mākslīgo intelektu, neironu tīkliem un 

mašīntulkošanu 

Karjeras pratība Ēnu diena LNB 

Lekcijas par dažādām profesijām 

Konference par darba tirgus pieejamība personām ar invaliditāti 

FIZMIX nodarbības 

Cikls «Dzīvā bibliotēka» 

Diskusiju cikls «Veiksmes garša» 

Cikls «Profesiju stāsti» 

Karjeras konsultācijas 

Sadarbība ar biedrību «Jauniešu kustībai» 

Dramaturģijas pamatu īsais kurss 

Pilsoniskā pratība Grāmatu «Īsi par demokrātiju» un «Bēgļu gaitas pagātnē un 

mūsdienās» izdošana un reģionālās diskusijas 

Izstāde «Trauksmes cēlājs var būt jebkurš no mums» 
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Priekšlasījumi par Eiropas Savienības tiesību vēsturi, dibināšanu 

un gaidāmajām pārmaiņām 

Kultūrizglītība 

Gaismas pils Latvijas Kultūras kanona orientēšanās spēle 

Ekspozīcija par Gunāru Birkertu un Gaismas pils tapšanu 

Meditācijas telpas atklāšana un lekcijas / nodarbības par 

meditāciju 

Muzeju nakts 

Antropologu pētījums par lasītāju apmierinātību 

Kanādas kultūras kluba atklāšana 

Latvijas Telpu orientēšanās kausa sacensības 

Laikmets un 

sabiedrība Latvijā 

Latvijas valsts simtgadei veltītā konferenču cikls "Valsts pirms 

valsts" 

Konference «Viduslaiku Livonija un tās vēsturiskais 

mantojums» 

Starptautiska zinātniska konference "Vara, zeme un sabiedrība: 

politiskās un sociālās transformācijas Austrumbaltijā 12. un 13. 

gadsimtā" 

Izstāde «Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20.gadsimta mijā 

Latvijā» 

Diskusija «Starp glorifikāciju un klusumu» 

Izstāde «Luters. Pagrieziens», lekcijas, ekskursijas 

LNDB kolekcijas "Brāļu draudzes (rok)raksti” atklāšana 

Ekskursijas izstādē "Pierakstītā skaņa" 

Izstāde un filmas «Vārpa» seanss par latviešu koloniju Brazīlijā 

Cikls «Satiec savu meistaru», lekcijas par folkloru un 

folkloristiku 

Lekciju cikls «Letonikas lasījumi» 

Sarunu cikls "Simtgade un vēl" 

Starptautiskā vasaras skola par Baltijas apgaismību 

Karla Gotharda Grasa 250. dzimšanas dienai veltīta starptautiska 

zinātniskā konference 
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Dzejas dienu pasākumiem tiks atklāta akcija "Skandē 

Veidenbaumu" 

Grāmatniecība, 

izdevējdarbība un 

bibliotēkas 

Konference «Dokumenti un atmiņas institūcijas» 

Konference «Jaunākā literatūra» 

Izglītojošas nodarbība «Iespiešana» 

Izglītojošas nodarbība «Papīra un grāmatas dizains» 

Izglītojošas nodarbība «Grāmatas iesiešana» 

Izglītojošas nodarbība «Rakstu pirmssākumi» 

Gata Vanaga lekcija "Burtveidolu dizaina attīstība Latvijā no 20. 

gs. sākuma" 

Grafoloģijas speciālistes Anitas Milleres lekcija 

Iespiedtehnikām veltīta izstāde "Melnās mākslas darbnīca" 

Lekcija «Grafika: tagad un tūlīt» 

Lekcija "Grāmatiespiešanas sākotne Rīgā: Nikolauss Mollīns un 

viņa veikums" 

Citas tautas un 

reģioni 

Otrā starptautiskā Korejas studiju konference 

Kolumbijas filmu dienas 

Origami radošās darbnīcas 

Filmas «Atbrīvošanas diena» seanss un diskusija 

Antropoloģiska lekcija par Japānas kulināriju 

Ķīniešu klasiskās dzejas lasījumi 

Lekciju cikls «Aleksandrijas lasījumi» 

Ķīniešu kultūras darbnīca 

Informatīvā diena par dažādu tautu kultūras tradīcijām 

Seminārs "Savējie vai svešie? Ebreja tēls latviešu literatūrā" 

Lekcija par Armēņu māju un identitāti 

Akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" 

Dažādu tautu bērnu literatūras dienas 

Lekcija "Japāņu dievestība šintō latvieša acīm" 
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Ikebanas un japāņu tušas glezniecības demonstrācija un radošās 

darbnīcas 

Krievu jurista un rakstnieka Borisa Kuzņecova lekcija 

Lekcija par morāles sistēmām Ķīnā 

Lekcija par budismu 

Zinātne, 

tehnoloģija un 

vide 

Diskusija «Klimata pārmaiņas?» 

Lekcija par apdraudēto savvaļas sugu nelegālo tirdzniecību 

Lekcija «Cilvēka ķermeņa rezerves daļas - biomateriāli» 

Lekcija par ielu apstādījumiem Rīgā 

Vjačeslava Kaščejeva lekcija par kvantu tehnoloģiju nākotni 

Bibliotēku nozare un saskarnozares 

Izglītība un 

pilnveide 

Latvijas bibliotekāru 12.kongress 

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas 

Bibliotēku novadpētniecības konference 

Apaļā galda diskusijas un semināri 

Izstāde «Letonikas Pūcei – 100» un diskusija par bibliogrāfisko 

darbu 

Starptautiskā konference «Izaicinājumi pieaugušo izglītības 

kvalitātes pilnveidei» 

Tikšanās bibliotekāru stāvā 

Maģistru lasījumi 

Prakses iespējas nozares studentiem 

Nozares atbalsts metodiskajā darbā 

 

 


