
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 
MĒRĶI UN BIBLIOTĒKAS: 
KOPSAUCĒJUS MEKLĒJOT

KRISTĪNE DEKSNE

LATVIJAS NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS BIBLIOTĒKU ATTĪSTĪBAS CENTRS



PAVEIKTAIS

• Informēšana / izglītošana
• Pasākumi

• Informatīvo materiālu tulkojumi un citi informācijas 
resursi

• Izpratnes veicināšana caur pieredzes 
stāstiem
• Semināru cikls “Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”

• Bibliotēku vietas un lomas apzināšanās



BIBLIOTĒKU IEGULDĪJUMS IAM SASNIEGŠANĀ 

Piekļuve kvalitatīvai informācijai un 
tehnoloģijām

Kvalificētu bibliotēkas darbinieku palīdzība 
(informācijpratība, medijpratība)

Mūžizglītības aktivitātes (kursi, lekcijas, citi 
pasākumi)

Lasītprasmes veicināšana bērniem

Iekļaujošas sabiedrības veidošana (seniori, 
sociālā riska grupu iedzīvotāji)

Kultūras mantojuma dokumentēšana, 
saglabāšana, popularizēšana

PUBLISKO BIBLIOTĒKU 2019. GADA 
DARBA PĀRSKATI Atvērtās zinātnes veicināšana

Studentu, mācībspēku un pētnieku 
informēšana un izglītošana par IAM

Ekoloģisku un videi draudzīgu 
darbinieku un apmeklētāju paradumu 
(atkritumu šķirošana, izlietoto bateriju 
nodošanas kaste, velonovietne u. tml.) 

veicināšana

AKADĒMISKO UN SPECIĀLO BIBLIOTĒKU 
2020. GADA SĀKUMA ANKETĒŠANAS 
REZULTĀTI



PIEMĒRS: VALMIERAS BIBLIOTĒKA

Licencētas neformālās izglītības programmas
“Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība” 
(2018–2019) un “Līdzsvarota dzīve 2: vide, 
cilvēks, sabiedrība” (2019–2020);

Projekts “Mana zaļā identitāte” / “My Green 
Identity”

NORDPLUS pieaugušo izglītības starptautisks 
projekts, kas uzsver bibliotēku lomu dažādu 
aktivitāšu iniciēšanā un atbalstīšanā, lai mainītu 
sabiedrības domāšanu un veicinātu dabai draudzīgus 
dzīves paradumus atbilstoši ANO ilgstpējīgas
attīstības mērķiem



PIEMĒRS: GULBENES BIBLIOTĒKA

Projekts “Globālie mērķi vietējā kopienā”
Globālo resursu materiālu krājums “Globālā 
bibliotēka” - apkopoti materiāli par ilgtspējīgu 
dzīvesveidu, metodiski materiāli pedagogiem, 
zaļie ceļveži ģimenēm, skolēnu zinātniski 
pētnieciskie darbi, spēles u. tml.



PIEMĒRS: ZEMĪTES PAGASTA BIBLIOTĒKA

Iedzīvotāju sapulce “Esi pilsoniski aktīvs –
piedalies, iesaisties un dari Kandavas 
novadā!”

Sanāksme pulcēja vairāk nekā 40 Zemītes pagasta 
ļaudis, kas aktīvi apsprieda pagasta attīstībai 
svarīgas aktualitātes un izvirzīja idejas pagasta 
dzīves vides uzlabošanā. 



J&A: IAM, KURI SASAUCAS AR BIBLIOTĒKU DARBU

Mūžizglītība

Lasīšanas veicināšanas 
aktivitātes

Kultūras mantojuma 
saglabāšana un 

aizsargāšana

Novadpētniecības darbs

Piekļuve informācijai par 
valsts pārvaldi, 

pilsonisko sabiedrību

Palīdzība valsts un 
pašvaldības 

pakalpojumu saņemšanā

IEKĻAUJOŠA VIDE UN PIEKĻUVE INFORMĀCIJAI



TRĪS GALVENIE BIBLIOTĒKU DARBA VIRZIENI

Sabiedrības izpratnes veicināšana 
par IAM un ilgtspējīgu attīstību kopumā 

(semināri, izstādes, diskusijas u. c.)

Tematisku aktivitāšu organizēšana IAM 
mērķu progresa sekmēšanai

Bibliotēku (pakalpojumu, vides, ēku) 
atbilstība IAM



NĀKOTNES DARBA VIRZIENI

Informētība

Izpratne

Apzināšanās

Novērtēšana

IAM – bibliotēkas 
darbības pamats

STARPPOSMS



BIBLIOTĒKAS KONCEPCIJAS DEFINĪCIJA

«Nodrošinot plašu kultūras un izglītības produktu 
piedāvājumu nepārtrauktā plūsmā no krājuma uz lietotāju, 
Eiropas bibliotēkas iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus, kuru 
mērķis ir sociālā iekļaušana; bibliotēkas ir arī svarīgi dalībnieki 
mūžizglītībā, amatierzinātnē, pētniecībā, inovācijā un aktīvas 
pilsonības veicināšanā demokrātiskas un ilgtspējīgas 
sabiedrības veidošanai.»

/EBLIDA ziņojums “Domāt neiedomājamo”/



PALDIES!
KRISTINE.DEKSNE@LNB.LV

WWW.BIBLIOTEKA.LV


