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PD galvenie uzdevumi

• LNB pamatkrājuma un nozaru krājumu (brīvpiejas) attīstība un 
saglabāšana, popularizēšana;

• Lasītāju apkalpošanas pārvaldība bibliotēkā;

• Informācijas pakalpojumu nodrošināšana un attīstība;

•Mācību pakalpojumi LNB lasītājiem un citiem interesentiem;

•Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi



PD struktūra
• Klientu apkalpošanas centrs;

• Uzziņu un informācijas centrs:

Vispārīgā lasītava;

Interneta lasītava;

Informācijas pakalpojumu un SBA/SSBA nodaļa (+ SBA lasītava)

• Nozaru literatūras centrs:

Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava; 

Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava;

Ekonomikas un tiesībzinātņu lasītava;

Austrumāzijas pētniecības centra bibliotēkas lasītava (ASIARES);

Dž. F.Kenedija lasītava (ASV un Kanādas kultūras centrs);

• Periodikas nodaļa (+ lasītava);

• Galvenās krātuves centrs:

Grāmatu krātuve (+ Krātuves izsniegšanas punkts)

Obligātā eksemplāra arhīvs;

Repozitārijs (Silakrogā)



Lasītāju apkalpošanas 

pārvaldība bibliotēkā

Lasītāju reģistrācija, lasītāju plūsmas kontrole, statistikas apkopošana, garderobes skapīši, monētu maiņas 
aparāts, kase, norēķināšanās par maksas pakalpojumiem (Klientu apkalpošanas centrs)
LNB Lietošanas noteikumi ( jauņa redakcija 2019.gadā), informācija par visiem pakalpojumiem, ko bibliotēka piedāvā, par visām 
norisē, izstādēm, arī par to, kas nenotiek b-kā, bet kur citur Rīgā

Fakti 

2017.gadā – 1 miljonais apmeklētājs; 2020.gada nogalē tiek prognozēts 2 miljonais apmeklētājs

2019.gadā - kopējais LNB lasītāju skaits 154 735

2019.gadā – 274 203 (bibliotēkas apmeklējums); 166 237 (lasītāju apmeklējums); 

428 721 (ēkas apmeklējums)

Lasītāju karte no 5 gadu vecuma, 2019.gadā vecākajam lasītājam 95 gadi

LNB lasītājs ir katrs 13 Latvijas iedzīvotājs (dati no CSP par Ljas iedzīvotāju skaitu 2018.g.sākumā)

Visvairāk lasītāju ir  studenti bakalauri



Lasītāji

865 apmeklētāji katru dienu

Lai vienlaicīgi nogādātu uz LNB 865 apmeklētājus, būtu nepieciešami 3 tramvaji ar 3 sekcijām

Lasītājs bibliotēku gadā apmeklē vidēji 7 reizes
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Lasītāju sadalījums pēc izglītības līmeņa 2019



LNB krājums 
kopumā uz 2019.g. – vairāk nekā 4 miljoni, 

no tiem 2 562 624 vienības PD pārziņā

Pamatkrājums - krātuvēs
Galvenajā krātuvē - 1 703 017

Grāmatu krātuve

Tautas grāmatu plaukts – ap 7000 
vienību

Obligātā eksemplāra arhīvs 
(mūžsaglabāšana)

Repozitārijs 

Periodikas krātuvē - 740 217

Brīvpieejas krājums - lasītavās
Nozaru literatūras centrā - 91 525

Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā

Tiesībzinātņu un ekonomikas lasītavā

Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavā

Baltijas Austrumāzijas pētniecības 
centra bibliotēkas lasītavā

Dž. F. Kenedija lasītavā 

Uzziņu un informācijas centrā - 27 811

Vispārīgajā lasītavā (Jāņa Pāvila II lasītava)



2019 aktualitātes

Pētījums Krievu emigrācijas Pirmā viļņa (1917-1939) 
rakstnieku grāmatas LNB krājumā”;

Sadarbībā ar fondu Viegli, Imanta Ziedoņa muzeju un 
Latvijas dzelceļu projekts Ceļā ar grāmatu;

Nozaru krājuma svešvalodās izvērtēšana;

Plānveida regulāra rekataloģizācija Silakroga krājumam

Latvijas izdevumu ivritā un jidišā apzināšana LNB 
krājumā, aprakstīšana un atspoguļošana kopkatalogā;

Sadarbība ar Izraēlas nacionālo bibliotēku un Rothschild 
Foundation Hanadiv Europe: apmācību programma, 
ebreju periodisko izdevumu un manuskriptu digitalizācija 
projekta Historical Jewish Press ietvaros un manuskriptu 
digitalizācija projekta Ktiv ietvaros;

Brīvprātīgo darbs krātuvēs (Ieslodzījumu lietu pārvalde, 
cilvēki ar īpašām vajadzībām)



2019 aktualitātes

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMS

E-resursu attīstības jomā sagatavots un LNB 
mājaslapā publicēts Uzziņu literatūras 
ceļvedis tiešsaistes abonētajās datubāzēs 
ar norādēm uz enciklopēdijām, vārdnīcām 
un cita veida uzziņu rakstura izdevumiem 
dažādās nozarēs.

Ceļveža mērķis ir sniegt padziļinātu 
informāciju par datubāzu saturu, 
popularizēt to izmantošanu. 

Veikta arī abonēto resursu piedāvājuma 
izpēte Latvijas un Baltijas bibliotēkās, kā 
rezultātā sagatavots pārskats par Latvijas un 
Baltijas akadēmisko bibliotēku abonētajiem 
e-resursiem.

• https://www.lnb.lv/sites/default/files/
media/resursi/Uzzinu_literatura_abon
etajas datubazes.pdf

https://www.lnb.lv/sites/default/files/media/resursi/Uzzinu_literatura_abonetajas_datubazes.pdf


2019 aktualitātes

INFORMĀCIJAS PAKALPOJUMS

Sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas 
attīstības ministrijas (VARAM) programmu 
"Mana Latvija.lv. Dari digitāli!" sagatavotas 
video instrukcijas par informācijas meklēšanu 
Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas 
kolekcijās un Grāmatu un Periodikas portālos.

Pilotprojekts – Digitālais gids

• https://youtu.be/WnZmDI4rsKs

• https://youtu.be/NjkFj-XJaSM

• https://youtu.be/rnYkXma_A8w

https://youtu.be/WnZmDI4rsKs
https://youtu.be/NjkFj-XJaSM
https://youtu.be/rnYkXma_A8w


2019 aktualitātes

IZGLĪTOJOŠĀ DARBĪBA

projekts Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā. 
Pilsonības izglītības federālās aģentūras 
grāmatu sērijas izdošana. 

Grāmatas par aktuālām pilsoniskās sabiedrības 
tēmām, ko izdod Vācijas izglītības federālā 
aģentūra (Bundeszentrale für politishe Bildung) 

2017 – Bēgļu gaitas pagātnē un mūsdienās

Īsi par demokrātiju

2019 - Starptautiskā drošība

Starptautiskās finanšu un ekonomiskās  
attiecības

Grāmatas papildina sēriju “Pilsoniskā izglītība”. 



2019 aktualitātes

IZGLĪTOJOŠĀ DARBĪBA

• Medijpratības nodarbības jauniešu auditorijai 
sadarbībā ar LU Sociālo zinātņu fakultātes 
Medijpratības katedru, UNESCO Latvijas Nacionālo 
komisiju un Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā; 

• Medijpratības nodarbība  projekta „Latvijas skolas 
soma” ietvaros;

• Informācijpratības attīstībai  izstrādāta praktiska 
nodarbība informācijas meklēšanā LNB elektroniskos 
resursos Infoslēpe. Visām mācību nodarbībām 
sagatavotas darba lapas ar uzdevumiem, kas ietver arī 
fotoorientēšanos LNB ēkā;

• Karjeras izglītības pakalpojuma attīstībā uzsākta 
sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) 
Karjeras centru. Noritēja regulāras, karjeras 
konsultanta vadītas izglītojošas nodarbības vidusskolas 
vecuma skolēnu grupām.



2019 aktualitātes

IZGLĪTOJOŠĀ DARBĪBA

• Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti divas reizes 
mācību gada ietvaros tiesību zinātņu studentiem
tiek organizēta praktisko Zinātnisko darbu 
rakstīšanas skola un praktiskais seminārs Kā 
prezentēt pētījuma rezultātus. Nodarbībās piedalās 
dažādu augstskolu topošie juristi;

• Sadarbība ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 
Apvārsnis 2020 (A2020) Nacionālo kontaktpunktu 
organizēti informatīvi semināri jaunajiem 
zinātniekiem un doktorantiem par par šobrīd 
lielākās pētījumu un inovāciju programmas Eiropas 
Savienībā “Apvārsnis 2020” atvērtajiem projektu 
konkursiem. Seminārā LNB informēja par 
pieejamajiem bibliotēkas resursiem pētniecībai un 
informācijas pakalpojumiem, bet  LU Zinātniskā 
bibliotēka par Open Access. Informatīvie semināri 
notiek ari 2020.gadā.

• Uzsākta izpēte par Rīgā esošo augstskolu 
doktorantūras skolām, lai apzinātu un piedāvātu 
LNB resursus un informācijas pakalpojumus. 
2019.gadā notikusi tikšanās ar LU Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes viesprofesoru 
Prof., Dr.h.c.mult. Arne Carlsen, kurš vada 
Mūžizglītības doktorantūras skolu, lai gūtu ieskatu 
citu valstu praksēs un pieredzē, izstrādājot 
informācijas piedāvājumus doktorantiem.



2019 aktualitātes

MŪŽIZGLĪTĪBA

Pasaulē pieaugusi sabiedrības interese par 
iespējām attīstīt meditācijas praksi kā garīgas 
prakses instrumentu.

Izveidota pirmā publiskā meditācijas un klusuma 
telpa Latvijā.

Meditācijas telpa un kontemplatīvā bibliotēka 
(kolekcija). 

Populārākās meditācijas: meditācija un stress, 
meditācija un klusums, meditācija un dusmas, 
meditācija urbānajā vidē, sirds meditācija, 
gongu meditācija, meditācija bērniem.

Nomas pasākumi.



Jesaja Berlina centrs

• Atklāšana 23.03 Jesajas Berlina dienā, ko kopā ar LNB 
organizē JBB un fonds Dots;

• JBC mērķi:

iedzīvināt Jesajas Berlina filozofiju gan kā nozīmīgu 
ideju mantojumu, gan kā brīvības aizstāvi pret 
populismu un neiecietību;

nostiprināt sabiedrības apziņā J. Berlina izcelsmes
saites ar Rīgu, popularizēt J. Berlinu un viņa 
filozofiju;

iedzīvināt un aizstāvēt J. Berlina idejas un to nozīmi 
mūsdienu sabiedrībai;

• JBC uzdevumi:

akadēmiski pētniecisku darbu tulkošana, 
sadarbība ar Latvijas un ārvalstu  universitātēm, 
atbalsts studentu pētnieciskajiem darbiem, 
Jesaja Berlina piemiņas saglabāšana, 
kolekcijas pilnveidošana, izglītojošā darbība 
(konferences, semināri, lekcijas, diskusijas, 
lasītāju klubiņš u.c.)



Paldies par uzmanību!


