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EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

“KULTŪRAS MANTOJUMA SATURA DIGITALIZĀCIJA 
(1.KĀRTA)”

“KULTŪRAS MANTOJUMA SATURA DIGITALIZĀCIJA 
(2.KĀRTA)”

21.09.2017. - 15.09.2022.



ERAF

Kopš 2017.gada sadarbībā ar KISC, LNA, NKMP, LNKC u.c. atmiņas 
institūcijām īstenojam projektu ar virsuzdevumu izveidot vienotu IS 
platformu, kurā sabiedrībai ir nodrošināta vienlaicīga piekļuve 
visiem digitalizētajiem un digitāli radītajiem kultūras mantojuma 
resursiem. 

➢ Digitalizācija
➢ Informācijas sistēmu un datu glabāšanas infrastruktūras izveide
➢ Kompetenču centru izveide, t.sk., darbības procesu ieviešana
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PROJEKTA PLĀNOŠANAS, SASKAŅOŠANAS POSMS
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EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS

“VIENOTĀS DARBA VIDES IZVEIDE VISĀ 
EKONOMIKAS MINISTRIJAS RESORĀ”

LNB ir sadarbības partneris informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanā, t.i., datu centra pakalpojuma
nodrošināšanā Ekonomikas ministrijas resoram



EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS

“NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS 
KOMPETENCES PILNVEIDE”

(DALĪBA 2.KĀRTĀ UN 4.KĀRTĀ)

25.06.2018. – 25.09.2020.



ESF

2.kārtā realizētas 2 izglītības programmas:
• profesionālās tālākizglītības programmu "Bibliotēku zinības" (960 h),

kvalifikāciju "Bibliotekārs" ieguva 55 cilvēki 
• profesionālās pilnveides izglītības programmu "Informācijas un bibliotēku 

zinību pamati" (240 h), absolvē 34 cilvēki

4. kārtā realizētas 3 izglītības programmas: 
• profesionālās tālākizglītības programma "Bibliotēku zinības" (960 h), 

kvalifikāciju "Bibliotekārs" ieguva 25 absolventi 
• profesionālās pilnveides izglītības programma "Informācijas un bibliotēku 

zinību pamati" (160 h), absolve 30 cilvēki 
• neformālās izglītības programma "Drukāto un digitālo resursu pārvaldība 

bibliotēkā" (40 h), 26 izglītojamie 



ESF ĪSTENOŠANA

• ESF 2.KĀRTA:
• 2017.g. nogale – LNB iniciatīva, sadarbība ar KM, Latvijas Darba devēju

konfederācijas Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomei (NEP) 
iesniegta vēlme iekļaut kultūras/ bibliotēku nozari

• 01.-02.2018. NEP pavēstī potenciālās nozares Valsts izglītības attīstības
aģentūrai (VIAA), VIAA pieņem lēmumu un iekļauj kultūras nozari, LNB 
pieteikums apstiprināts

• 06.2018. sākas mācības

• ESF 4.KĀRTA
• 2018.g.nogale – KM mudina LNB pieteikties, (NEP) iesniegta vēlme iekļaut 

kultūras/ bibliotēku nozari
• 03.2019. VIAA pieņem lēmumu un iekļauj kultūras nozari
• 05.2019. LNB pieteikums apstiprināts
• 07.2019. sākas mācības



PĀRDOMAS

• Lai gan katram fondam ir atšķirīgs projektu iniciatīvu un investīciju
pieteikšanas/ saskaņošanas mehānisms, IZŠĶIROŠA IR INICIATĪVA NO PAŠAS 
INSTITŪCIJAS PUSES

• Jāpārzina vai kā minimums jāspēj orientēties gan reģionu, gan valsts, gan ESIF 
stratēģisko mērķu, prioritāšu un uzdevumu plānošanas procesā; jāpiedalās
dokumentu izstrādē

• Sadarbība ar atbildīgās nozares ministriju, pašvaldību, nozaru asociācijām un 
padomēm, piemēram, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas lielo pilsētu
asociāciju – atbalsts jūsu inciatīvām, to pārstāvība

• Nākošā plānošanas perioda attīstības iniciatīvas jums ir skaidras jau 1-2 gadus
pirms plānošanas perioda sākuma

• Projektu pieteikumu izstrādei un ieviešanai nepieciešmi papildus
administratīvie resursi (gan cilvēku, gan finanšu, gan zināšanas), BET TO IR 
IESPĒJAMS PAVEIKT ☺


