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PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS UN ESIF
PERIODĀ 2014-2020

Izmantotie instrumenti:

InterregV-A

Erasmus+

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (EAFRD)

Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments 

LNB: ERAF, ESF, Erasmus+
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PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS UN ESIF
PERIODĀ 2014-2020

Projektu tēmas:

• Infrastruktūra (jaunas bibliotēkas ēkas būvniecība un  

aprīkojums)

• Izglītība un prasmes (neformālās izglītības programmas, 

profesionālā pilnveide, prasmju apguve, piem, digitālo)

• Inovatīvi pakalpojumi (interaktīvas pasākumu formas, digitālo 

aktivitāšu centri)

• Sociāli atbildīgi pasākumi (pasākumi senioriem, mazinot 

sociālo izolāciju, interaktīvās izglītības telpas kā nelabvēlīgu 

ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids, brīvprātīgā darba 

veicināšana cilvēkiem vecumā 50+, sabiedrības veselības 

veicināšana)

• Iesaiste vietējās vides veidošanā un popularizēšanā (vide un 

dabas tūrisms, publiskā ārtelpa pie bibliotēkām)

LNB: kultūras mantojuma digitalizācija, 

profesionālās kompetences pilnveide
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PARTNER ĪBAS UN SADARB ĪBAS

• Pārrobežu sadarbības partneri visbiežāk: Lietuva, Krievija

• Publiskās bibliotēkas - projektus var īstenot, ja tos vada pašvaldības vai 

sadarbībā ar pašvaldībām. Partnerības arī ar vietējām iestādēm - tūrisma 

centrs, muzejs, kultūras nams, izglītības iestādes.

• Akadēmiskajām bibliotēkām – augstskolas vai koledžas.

• LNB kopš 2017. gada tiek vadīti divi ERAF projekti ar 4 kultūras 

mantojuma institūciju partnerību. 

Lauberes bibliotēkas sadarbībā ar 

Lauberes pagasta pārvaldi realizētais 

projekts “Sajūtu un brīvā laika 

pavadīšanas dārzs “Raiņa un Aspazijas 

saulainais stūrītis””(Foto: Lauberes bibliotēka)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai Latvijas Lauku attīstības 

programma 2014.-2020. gadam



PROBLĒMAS

Problēmas, ar kurām bibliotēkas saskārušās ESIF 

projektu realizēšanā (no aptaujas):

- informācijas pieejamība

- izmaiņu vadība

- pārāk formāla atbildīgo iestāžu pieeja

- nevajadzīgi tehniski ierobežojumi, lai vispār piedalītos 

projektā.

ERASMUS+ projekts “Local and 

International Active Seniors” - brīvprātīgā
darbs cilvēkiem vecumā 50+

Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā
ar Gulbenes novada bibliotēku 

(foto: Gulbenes novada bibliotēkas atskaite par 2019.gadu)



PĀRMAIŅAS BIBLIOTĒKU LOMĀ

Viedokļi no aptaujas:

• Bibliotēku sistēmas loma nacionālā kontekstā Latvijā pieaug.

• Ne tikai kultūras un kultūras mantojuma nozarē, arī izglītības, zinātnes,
sabiedrības integrācijas, pašvaldību lietu un sociālās labklājības, kā arī
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības jomā.

• IAM paplašina bibliotēku lomu - padziļina un rada plašākas,
daudzpusīgākas darbības iespējas.

• Vietējā kontekstā bibliotēkas ir vieta, kur saņemt gan e-pakalpojumus, gan
tradicionālo grāmatu, kā ir pasākumu norises, izglītošanās un
mūžizglītības vieta vietējai kopienai.

• Bibliotēkas varētu kļūt par vietu, kur iemācīties strādāt ar informāciju, lai
cilvēki būtu izglītoti un loģiski, kritiski domājoši.

• Bibliotēkas būtu ne vien informācijas sniedzējas, bet – sabiedrības un
pašvaldību acīs – iestādes, uz kurām paļaujas un kuru lomu kā
sabiedrības izglītošanas centram neviens neapšauba.

InterregV-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu projekts 

“Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu 

paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” 

(Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm) 

(Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā
bibliotēka, Šauļu pilsētas bibliotēka). 
Avots:  http://selfservicelibraries.mozello.lv/aktualitates/



Paldies par uzmanību!

    


