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AKML Alfrēda Kalniņa Mūzikas lasītava 

AV Audiovizuālā lasītava 

BAC Bibliotēku attīstības centrs 

BLC Bērnu literatūras centrs 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

DOM Digital Object Management System (Digitālo objektu pārvaldības sistēma) 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

Europeana Eiropas digitālā bibliotēka 

GKC Galvenās krātuves 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) 

IZM Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

KAC Kompetenču attīstības centrs 

KD Komunikāciju departaments 

KISC Kultūras informācijas sistēmu centrs 

KM Latvijas Republikas Kultūras ministrija 

LBC Letonikas un Baltijas centrs 

LKA Latvijas Kultūras akadēmija 

LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka 

LNDB Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka 

LU Latvijas Universitāte 

LU LFMI Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts 

LJZA Latvijas Jauno zinātnieku apvienība 

MARC Machine - Readable Cataloguing (kataloga ierakstu veidošanas standarts) 

NAP Nacionālais attīstības plāns 

NLC Nozaru literatūras centrs 

RDA Resource Description and Access (aprakstošo metadatu standarts) 

RSU Rīgas Stradiņa universitāte 

RTU Rīgas Tehniskā universitāte 

SKD Speciālo krājumu departaments 

TD Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava 

UDK Universal Decimal Classification (bibliogrāfiskā klasifikācijas sistēma) 

UIC Uzziņu informācijas centrs 

VARAM Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VKKF Valsts Kultūrkapitāla fonds 

VPP Latvijas Zinātnes padomes valsts pētījumu programma 
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1. Pamatinformācija 

1.1. Iestādes juridiskais statuss un darbības mandāts 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) ir tiešās pārvaldības organizācija, kas atrodas Kultūras 

ministrijas (KM) 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. 

• īstenot kultūras mantojuma digitalizācijas procesus, attīsta nacionālā kultūras 

mantojuma digitālos resursus, tai skaitā veido Latvijas kultūras mantojuma digitālo 

bibliotēku un nodrošina tā ilglaicīgu saglabāšanu; 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka uztur kultūras nozares tezaura datu bāzi un nodrošina 

tās publisku pieejamību; 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka nodrošina Nacionālās enciklopēdijas grāmatas formā 

un elektroniskā formā internetā izveidošanu, uzturēšanu, izdošanu, publicēšanu un 

publiskošanu. 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka, uzturot un attīstot tās rīcībā esošo datu centra 

infrastruktūru, kā arī sadarbojoties ar citām institūcijām, var sniegt datu centra, 

skaitļošanas resursu nodrošināšanas, datu apstrādes, datu īstermiņa glabāšanas 

resursu nodrošināšanas, informācijas sistēmu izmitināšanas, kā arī datu ilgtermiņa 

uzglabāšanas maksas pakalpojumus valsts pārvaldes, jo īpaši zinātniski 

pētnieciskajām institūcijām, izglītības iestādēm un kultūras institūcijām. 
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Saskaņā ar “Obligāto eksemplāru likumu” LNB ir tiesības un pienākums saņemt un saglabāt 

visus Latvijas iespieddarbus, nekonvencionālo literatūru, elektroniskos izdevumus un tiešsaistes 

publikācijas. 

2020.gada 20.novembrī LNB tika akreditēta kā valsts nozīmes bibliotēka uz nākamajiem 

pieciem gadiem (akreditācijas apliecības Nr.866A). 

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 piecos galvenajos darbības virzienos, kas definēti LNB attīstības stratēģijā 

2019.-2023.gadam:  

1. Bibliotēkas krājums digitālajā laikmetā 

Mērķis: veidot un saglabāt bibliotēkas krājumu, nemainīgi saglabājot mērķi – iespējami 

pilnīgs, datos atspoguļots nacionālais krājums un tā praktiskā saglabāšana.  

Uzdevumi: 

1.1. vienoties par nacionālās nozīmes bibliotēkas krājuma digitālajā laikmetā 

robežām, atlases un saglabāšanas kritērijiem; 

1.2. veikt fiziskā krājuma satura un organizēšanas pilnveidošanu; 

1.3. efektīvi izmantot ERAF finansējumu un iekšējās digitalizācijas jaudas, lai 

publiski un Gaismas tīklā nodrošinātu pieeju LNB fiziskā krājuma digitalizētajai 

daļai; 

1.4. veidot datus kā būtisku pievienoto vērtību nacionālajam krājumam, pildot 

nacionālās bibliogrāfijas centra lomu atbilstoši starptautiskām vadlīnijām un 

labajai praksei; 

1.5. veikt rūpīgu krājuma uzglabāšanu un restaurāciju un izstrādāt nacionālās 

nozīmes krājuma saglabāšanas stratēģiju, lai nodrošinātu LNB unikālā krājuma 

ilglaicīgu saglabāšanu; 

1.6. nodrošināt uzticamu un drošu tiešsaistes publikāciju un produkcijas datņu 

ilgtermiņa saglabāšanu, veidojot labas attiecības ar izdevējiem un stiprinot 

Latvijas izdevējdarbības pozīciju 21. gadsimta zināšanu sabiedrībā; 

1.7. izstrādāt ārkārtas situāciju risināšanas plānu, lai kritiskās situācijās spētu 

atbilstoši reaģēt, un bibliotēkas krājums atrastos drošībā. 

 

2. Bibliotēka kā izaugsmei atvērta vide 

Mērķis: nodrošināt sabiedrību ne vien ar brīvu piekļuvi informācijai un pakalpojumiem, bet 

arī ar kvalitatīviem izglītojošajiem pasākumiem, kuri veido gudru un prasmīgu pilsonisko 

sabiedrību. 

Uzdevumi: 

2.1. izvērtēt nozaru krājuma, t.sk. brīvpieejas krājuma satura un krājuma izvietojuma 

atbilstību lasītāju vajadzībām un pieprasījumam, kā arī kontekstam – LNB 

atrašanos Pārdaugavā augošajā “Zināšanu jūdzē”; 

2.2.  sadarbībā ar specifiskām mērķgrupām, mērķtiecīgi un proaktīvi veidot resursus, 

kolekcijas un pakalpojumus, lai LNB krājuma vērtības mijiedarbībā ar 

lasītājiem spētu radīt jaunas zināšanas; 
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2.3. veidot sadarbību un veikt krājuma koordinēšanu ar citām akadēmiskajām 

bibliotēkām, lai, cik iespējams, novērstu dublēšanos, it īpaši e-resursu 

piedāvājumā, tādējādi nodrošinot iespējami racionālu līdzekļu izlietojumu un 

plaša resursu klāsta pieejamību lasītājiem; 

2.4. turpināt aktīvi īstenot izglītojošo darbību, lai sekmētu zināšanu sabiedrības 

izaugsmi;  

2.5. apzinoties lasīšanas lomu cilvēka intelektuālo spēju, iztēles un valodas attīstībā, 

uzturēt un veicināt rakstpratību un lasīšanas kultūru, īpaši bērnu, jauniešu vidū un 

latviešu diasporā; 

2.6. strādāt, lai informācijas meklēšana Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā un 

citos resursos radītu pieredzi, kas mudina tajos atgriezties;  

2.7. analizēt lasītāju vajadzības, lai precīzāk varētu strādāt ar mērķauditorijām, attīstīt 

krājumu, pakalpojumus un vidi pētniecībai;  

2.8. turpināt strādāt pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas, lai radītu resursu, kas satur 

drošticamas zināšanas un tas kļūtu par visbiežāk izmantoto latviski rakstīto 

izziņas avotu interneta vidē. 

3. Bibliotēkas krājums kā unikāls un neaizvietojams pētniecības resurss un tā 

pētniecība.  

Mērķis: veidot LNB krājumu, lai atbalstītu zinātnes attīstību Latvijā, un ieņemt būtisku lomu 

studiju un pētniecības vidē. Attīstīt gan tradicionālos bibliotēkas pamatpakalpojumus, gan 

digitālos pakalpojumus pētniecības atbalstam, īpašu uzmanību veltot, digitālo humanitāro un 

sociālo zinātņu nozares attīstībai LNB. 

Uzdevumi: 

3.1. kopt tradīciju pētīt un aprakstīt savus krājumus un regulāri sagatavot augstas 

kvalitātes publikācijas, lai ikvienam būtu iespēja iepazīt Latvijas intelektuālo 

mantojumu; 

3.2. nodot tālāk LNB zinātnieku un pētnieku radītās zināšanas, izdodot zinātniskos 

izdevumus, radot izstādes un norises, rīkojot un piedaloties nacionālās un 

starptautiskās konferencēs, dodot iespēju LNB krājumā esošās vērtības atklāt 

un iepazīt plašākai sabiedrībai; 

3.3. mērķtiecīgi strādāt ar dažādu zinātnes nozaru pārstāvjiem, lai rosinātu ikvienas 

zinātnes jomas zinātnieku klātbūtni LNB un piedāvātu iespējami 

dziļu/jēgpilnu atbalstu pētniecībai; 

3.4. sagatavot un piedāvāt digitālajai pētniecībai un digitālajai jaunradei LNB 

krājuma resursus. Sniegt atbalstu digitālu rīku izmantošanā un organizēt 

izglītojošus pasākumus, veidojot uz sadarbību orientētu digitālas pētniecības 

un jaunrades platformu; 

3.5. nodrošināt saviem zinātniskās un profesionālās darbības rezultātiem atvērtās 

piekļuves principu (Open Science), lai veicinātu jaunu zināšanu rašanos un 

tālāku reproducēšanu; 

3.6. aicināt cilvēkus piedalīties kopradīšanas kustībā, lai ļautu sabiedrībai iepazīt 

krājuma vērtības, vienlaikus sniedzot ieguldījumu resursu atspoguļojumā. 

4. Kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā 
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Mērķis: veidot tādas kultūras norises, kas bibliotēkas apmeklējumam rada pievienoto vērtību 

un ir daļa no mūžizglītības procesa. 

Uzdevumi: 

4.1. rūpēties, lai cilvēki LNB jūtas aicināti, gaidīti un novērtēti; 

4.2. nodrošināt platformu sarunām par pārmaiņu procesiem un inovācijām zinātnē 

un tehnoloģijās, kuras ar savu augsto pievienoto vērtību sekmē 

tautsaimniecības konkurētspēju un ekonomisko attīstību; 

4.3. veidot krājuma vērtībās balstītu daudzveidīgu un mainīgu kultūras pieredzes 

pakalpojumu; 

4.4. uzrunāt un aicināt cilvēkus no diasporas, dažādām sociālajām un etniskajām 

grupām, veicinot sociāli un valstiski atbildīgas sabiedrības veidošanos; 

4.5. rīkot pasākumus, kas palīdzēs sajust, ko katram personīgi un kolektīvi nozīmē 

Latvija un cik nozīmīga ir LNB glabātā nacionālā krājuma daļa, lai individuālā 

līmenī stiprinātu sabiedrības pašapziņu; 

4.6. veidot augstvērtīgas izstādes, kas balstās uz krājuma izpēti, lai dotu vērtīgu 

ieguldījumu izpratnes veidošanā par procesiem, kas veidojuši un veido 

Latvijas un Eiropas sabiedrību un kultūru; 

4.7. sadarboties ar citām institūcijām kopīgu Latvijas kultūrai nozīmīgu pasākumu 

organizēšanā, deponējot savas krājuma vērtības, lai arvien sabiedrībā izceltu, 

ka visu Latvijas atmiņu institūciju krājumi veido vienotu veselumu un ir 

savstarpēji papildinoši. 

 

5. Bibliotēku nozares attīstības virzītāja 

Mērķis: būt par cienīgu un līdzvērtīgu partneri vadošajām Eiropas bibliotēkām, arhīviem un 

muzejiem, kā arī ar izglītības institūcijām, piedaloties starptautiskajās bibliotēku 

organizācijās un tīklos, kā arī aktīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, kas skar 

bibliotēku nozares attīstību, zinātnes jautājumus un kultūras mantojumu. 

Uzdevumi: 

5.1. rūpēties, lai, izmantojot Gaismas tīklu, ikvienā Latvijas vietā būtu pieejama 

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka un ikviens bibliotekārs prot rosināt 

vietējo kopienu šo resursu izmantošanā; 

5.2. aptvert informācijas pārvaldības un bibliotēku darbības aspektus, fokusējoties 

uz jaunākajām tendencēm nozarē, adaptējot profesionālo starptautisko 

organizāciju vadlīnijas un ieteikumus Latvijas bibliotēku videi; 

5.3.  veicināt profesionālo tīklošanos, lai Latvijas bibliotēku, muzeju un arhīvu 

speciālisti ciešāk sadarbotos kopīgos projektos, dalītos resursos un pieredzē; 

5.4. veicināt savu darbinieku pilnveidi, izaugsmi un dalību starptautiskās 

platformās, lai stiprinātu LNB profesionālo kapacitāti un uzturētu augstu LNB 

prestižu starptautiski; 

5.5.  būt atsaucīgam sadarbības partnerim institūcijām un iniciatīvām, lai kopīgi 

darbotos kā dinamiskas un mūsdienīgas kultūras, izglītības un zinātnes vides 

veidotājs; 

5.6. izkopt tādu iekšējo darba kultūru un kvalitāti, kas nodrošinās ikviena 

bibliotēkas apmeklētāja, partnera un nozares speciālista sastapšanos ar 

izpalīdzīgu, ieinteresētu un zinošu LNB darbinieku attieksmi; 
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5.7. izvērtēt un uzlabot esošās telpiskās vides funkcionalitāti, lai iespēju robežās 

bibliotēkas lasītājus un apmeklētājus nodrošinātu ar ērtu un vajadzībām 

atbilstošu telpu; 

5.8. izstrādāt starptautiskās sadarbības stratēģiju, lai skaidri definētu LNB 

sadarbības prioritātes starptautiskajai sadarbībai; 

5.9. veiksim kvalitātes kontroles mērījumus un salīdzinošo novērtēšanu atsevišķos 

bibliotēkas darba segmentos un pakalpojumos, lai panāktu iespējami 

efektīvāko resursu izmantojumu un augstu pakalpojumu kvalitāti. 

1.3. Galvenie uzdevumi 2021. gadā 

1. Atsākt darbu pie jauna LNB likuma. 

2. Aktīvi iesaistīties Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2021-2027 un citu attīstības plānošanas 

dokumentu izstrādē, pārstāvot LNB un bibliotēku nozares intereses 

3. Īstenot NAP 2021-2027 pasākumu un Eiropas struktūrfondu finansējuma aizstāvību, 

investīciju projektu plānošanu un gatavoties ieviešanai.  

4. Veikt sagatavošanās pasākumus, lai 2025.gadu pasludinātu par Grāmatu un lasīšanas gadu, 

atzīmējot 500.gadadienu kopš pirmās grāmatas latviešu valodā. 

5. Īstenot atveseļošanās pasākumus pēc-pandēmijas periodam. 

6. Turpināt attīstīt LNB Valsts nozīmes datu centru. 

7. Kā vadošajam partnerim kopā ar LNA, NKMP un KISC pabeigt ERAF 1. kārtas un turpināt 

ERAF 2. kārtas projektus, ar 2021. gada mērķi izveidot digitālās kompetences centru, 

nodrošināt kvalitatīvu LNB krājuma materiālu digitalizāciju, uzsākt esošo digitālo resursu 

atjaunošanu un jaunu resursu izstrādi. Sekmēt sadarbību ar citām Latvijas atmiņas 

institūcijām gan digitālā kultūras mantojuma saglabāšanā, gan citu kopīgu kompetenču 

attīstībā. 

8. Turpināt valsts pētījumu programmas projektus (“Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, 

veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”, “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: 

integrācija un attīstība”, “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai”) un 

Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektu 

“Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu”. 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

a. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

LNB finansējums noteikts saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam”. 

Nr. Finansiālie radītāji 2020. gads, EUR 

(faktiskā izpilde) 

2021. gads, EUR 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

izpilde 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā) 11 178 648 12 295 622 12 785 664 

1.1. dotācijas 10 711 102 11 232 930 12 288 684 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 356 138 658 298 386 773 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 103 336 73 624 100 343 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 8 072 - 9 864 

2. Izdevumi (kopā) 11 973 014 12 296 483 12 859 295 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 10 635 890 10 890 881 11 299 495 

2.1.1. kārtējie izdevumi 10 516 791 10 781 886 11 209 602 

2.1.2. procentu izdevumi -  -  -  
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Īstenotās valsts budžeta programmas un apakšprogrammas 

Nr. Rādītāja nosaukums 

   

   

Apstiprināt

s likumā 

(plānotais, 

EUR) 

Faktiskā 

izpilde 

(EUR) 

21.00.00 Kultūras mantojums 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  10 185 841 

1.1. maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi  386 773 

1.2. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 327 588 

2. Izdevumi (kopā)  10 280 987 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  9 455 108 

2.1.1. kārtējie izdevumi  9 374 493 

2.1.2. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

 10 180 

2.2. kapitālie izdevumi  825 879 

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

programmas 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  118 421 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  118 421 

2. Izdevumi (kopā)  118 421  

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  112 421 

2.1.1. kārtējie izdevumi  112 421 

2.2. kapitālie izdevumi  6 000 

22.05.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  108 314 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  108 314 

2. Izdevumi (kopā)  108 314 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  98 314 

2.1.1. kārtējie izdevumi  98 314 

2.2. kapitālie izdevumi  10 000 

26.00.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Sabiedrības saliedētības pasākumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  90 793 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  90 793 

2. Izdevumi (kopā)  90 793 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  25 242 

2.1.1. kārtējie izdevumi  25 242 

2.2. kapitālie izdevumi  65 551 

22.12.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Latvijas valsts simtgades programma 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  290 629 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  290 629 

2. Izdevumi (kopā)  290 629 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  269 597 

2.1.1. kārtējie izdevumi  269 597 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti -  -  -  

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 

un starptautiskā sadarbība 

18 227 15 845 10 180 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 100 872 83 872 70 435 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 809 950 1 414 880 1 559 800 
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2.2. kapitālie izdevumi  21 032 

27.00.00 Kultūras projekti un investīcijas  –  Mediju politikas īstenošana 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  5 118 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  5 118 

2. Izdevumi (kopā)  5 118 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  5 118 

2.1.1. kārtējie izdevumi  5 118 

2.1.2. uzturēšanas izdevumu transferti  - 

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  12 996 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  12 996 

2. Izdevumi (kopā)  12 996 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  12 996 

2.1.1. kārtējie izdevumi  12 996 

62.07.00 – Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana 

(2014-2020)  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  973 257 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  973 257 

2. Izdevumi (kopā)  973 257 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  860 899 

2.1.1. kārtējie izdevumi  860 899 

2.2. kapitālie izdevumi  112 358 

63.07.00 – Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020) 

  

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  0 

1.1. transferti  0 

2. Izdevumi (kopā)  0 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  0 

2.1.1. kārtējie izdevumi  0 

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  75 460 

1.1. ārvalstu finanšu palīdzība  42 589 

1.2. transferti  32 871 

2. Izdevumi (kopā)  88 439 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  88 439 

2.1.1. kārtējie izdevumi  88 439 

73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  57 754 

1.1. ārvalstu finanšu palīdzība  57 754 

2. Izdevumi (kopā)  22 399 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  21 711 

2.1.1. kārtējie izdevumi  21 711 

2.1.2. uzturēšanas izdevumu transferti   

Ziedojumi un dāvinājumi 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  9864 

1.1. Juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā  9764 

1.2. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā  100 

2. Izdevumi (kopā)  10 725 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  1447 

2.1.1. kārtējie izdevumi  1447 

2.2. kapitālie izdevumi  9278 
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99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā)  849 694 

1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  849 694 

2. Izdevumi (kopā)  849 694 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā)  331 402 

2.1.1. kārtējie izdevumi  331 402 

2.2. kapitālie izdevumi  518 292 

b. ES un citu ārvalstu fondu un programmu finansēti projekti 

2021. gadā LNB turpināja realizēt un uzsāka sekojošus ES struktūrfondu un programmu un 

citu ārvalstu fondu un programmu finansētus projektus: 

Finansētājs/ 

Projekta 

nosaukums 

Mērķis Realizēš

anas 

laiks 

Pārskata periodā sasniegtie 

rezultāti 

Kopējā 

piešķirtā 

summa/Uz 

gadu 

attiecināmā 

summa 

(EUR) 

ESF Nozaru 

kvalifikācijas 

sistēmas pilnveide 

profesionālās 

izglītības attīstībai un 

kvalitātes 

nodrošināšanai (ESF  

programmas 

“Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.5.2. 

specifiskā atbalsta 

mērķis “Nodrošināt 

profesionālās 

izglītības atbilstību 

Eiropas kvalifikācijas 

ietvarstruktūrai”) 

Izstrādāt modulārās 

profesionālās 

tālākizglītības 

programmas “Bibliotēku 

zinības” (960h) moduļu 

noslēguma 

pārbaudījumu saturu un 

profesionālās 

kvalifikācijas eksāmena 

saturu 

2021.gada 

janvāris-

2021.gada 

decembris 

Izpildītas projekta prasības – 

izstrādāts  modulārās profesionālās 

tālākizglītības programmas 

“Bibliotēku zinības” moduļu 

noslēgumu pārbaudījumu un 

kvalifikācijas eksāmena saturs 

6247,93/ 

6247,93 

Erasmus +, KA2 

Inovatīvu kultūras 

mantojuma 

pakalpojumu 

veidošana bibliotēkās 

(iTSELF) 

  

Izglītojošu līdzekļu un 

rīku izstrāde 

viedtehnoloģiju 

ieviešanai bibliotēku 

pakalpojumos kultūras 

mantojuma 

popularizēšanai  

01.12.201

8. – 

01.01.202

1, 

30.06.202

1. 

 

MOOC kursa tulkošana uz latviešu 

valodu, LV komandas tiešsaistes 

sapulce par virtuālo izlaušanas spēli 

(kuras prototipu plānots izstrādāt 

plānotajā 3 dienu seminārā), 

komunikācija e-pastā par darba 

uzskaites lapām (ar serbu kolēģiem) 

un plānoto tiešsaistes sapulci par 

projekta noslēguma konferenci (ar 

igauņu kolēģiem) 

231 201 

(kopējā 

summa 

projektam) 

Erasmus+ Galveno 

pilsonisko 

kompetenču 

uzlabošana 

"pēcpatiesības 

laikmetam":ziņu 

 

Sagatavot medijpratības 

mācību materiāla 

“Sources of reliable 

information” tulkojumu 

no angļu valodas 

 

01.10.202

0.- 

30.09.202

2. 

2021. gada 2.-5. novembrī Serbijā, 

Belgradā norisinājās pirmā 

transnacionālā tikšanās ar projekta 

partneriem. 

  

115 588 

(kopējā 

summa visam 

projektam) 
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pratība un kritiskā 

domāšana 

 

latviešu valodā un 

nodrošināt mācības par 

viltus ziņu atpazīšanu 

Uzsāksta nodarbību satura 

sagatavošana par ziņu pratību. 

  

2021. gadā pānotā otrā 

transnacionālā tikšanās Turcijā, 

Ankarā pārcelta uz 2022. gada 

martu. 

ERASMUS+ 

finansējums 

stratēģisko partnerību 

projektiem 

Medical Information 

Literacy 

Izstrādāt inovatīvu, 

starptautisku 

profesionālās pilnveides 

izglītības programmu 

bibliotekāriem, 

balstoties uz 

andragoģijas principiem, 

izstrādāt metodiskos 

materiālus (e-grāmata, 

kura ir domāta 

pasniedzējiem), un 

mācību materiālus. 

2019.gada 

oktobris-

2022.gada 

maijs 

  

Intelektuālie rezultāti: 

1)izstrādāta un aprobēta neformālās 

izglītības programma “Medicīnas 

informācijas pamati”  (24h); 

2) Intelektuālā rezultāta Nr. 2 

ietvaros tika izstrādāta un  īstenota  

neformālās izglītības programma 

“E-mācību vides Moodle lietošanas 

pamati” (20h) 

141 815/ 11 

980,80 

ERASMUS+ 

programma 

Andragoģija kā 

izaicinājums 

bibliotekāram 

Pieaugušo izglītotāju 

kompetenču pilnveide 

andragoģijas jomā; 

mācību metožu un 

paņēmienu apgūšana 

andragoģijā; zināšanu un 

prasmju apgūšana par 

mācību procesa 

organizēšanu 

pieaugušajiem. 

2020. 

gada 

septembri

s – 2022. 

gada 

jūnijs 

Pagarināts līdz 2022. gada jūnijam 

mācību mobiblitāšu īstenošanai. 

2021. gadā tika veiktas mobilitāšu 

sagatavošanas aktivitātes: 

komunikācija ar kursa 

organizētājiem un mobilitāšu 

dalībniekiem, piemērotāko 

aviobiļešu meklēšana, ceļošanas 

drošības apzināšana, finanšu 

plānošana. 

12 148 / 0 

Erasmus+ 

The Future of 

Cultural Heritage in 

Modern Europe (Die 

Zukunft des 

Kulturellen Erbes im 

modernen Europa) 

 2019-

2022 

Darbs pie izstādes “Hernhūtiešu 

rokraksti” (atklāšana Rīgā, LNB, 

2022). Saite uz projekta aprakstu. 

 

20 392 / 14 

180 

ERAF Kultūras 

mantojuma satura 

digitalizācija 

(1.kārta)"  

Nodrošināt Latvijas 

kultūras mantojuma 

plašu pieejamību 

sabiedrībai  

digitālajā vide, kas kalpo 

par pamatu nacionālas 

identitātes stiprināšanai, 

kultūras, zinātnes, 

zināšanu  

sabiedrības un radošo 

industriju attīstībai, un 

nodrošināt ilgtspējīgu 

nacionāla kultūras 

mantojuma  

ilgtermiņa saglabāšanu 

digitālā formā, atkārtotas 

22.09.201

7.- 

21.09.202

1.  

Parakstīta vienošanās starp LNB, 

LNA, NKMP, KISC un LNKC par 

sadarbību digitālā kultūras 

mantojuma kompetenču 

nodrošināšanā, stiprināšanā un 

attīstīšanā (Digitālā kultūras 

mantojuma kompetenču 

centrs). Latvijas Atvērto datu 

portālā publicētas 4 ar digitālo 

kultūras mantojumu saistītas datu 

kopas. Paveikta DOM integrācija ar 

diva.lv un filmas.lv, kā rezultātā 

DOM ir saglabāts šo vietņu 

digitālais saturs. VARAM 

iesniegts1.kārtas darbību un budžeta 

pārdales pieprasījums uz 2.kārtas 

projektu. Pabeigta projekta 

8 000 000/  

191 573  

https://www.uni-potsdam.de/de/fucuhe/
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tā izmantošanas iespējas 

jaunos produktos un  

pakalpojumos, kā arī 

iekļaušanos vienota 

Eiropas un pasaules 

kultūras digitālajā telpā.  

īstenošana un projekts noslēgts ar 

CFLA funkcionālo auditu.  

ERAF Kultūras 

mantojuma satura 

digitalizācija 

(2.kārta)"  

Nodrošināt plašāku 

Latvijas kultūras 

mantojuma pieejamību 

sabiedrībai digitālajā 

vidē un ilgtspējīgu tā 

saglabāšanu, īstenojot 

kultūras mantojuma 

digitalizāciju un attīstot 

centralizētu atvērtu 

informācijas sistēmu 

platformu, tādejādi 

turpinot 1.kārtā uzsākto. 

16.09.201

9.-

15.09.202

2. 

Norit skaņas, video un teksta 

dokumentu digitalizācija. Veikta 

segmentēšanas programmatūras 

docWorks licenču iegāde. 

Izsludināts DOM IS 2.kārtas 

pilnveidojumu iepirkums, norit 

vienotās izplatīšanas sistēmas 

attīstības un izstrādes darbi, 

izsludināts karšu kolekcijas IS 

attīstības iepirkums un sagatavotas 

periodikas un grāmatu portālu 

attīstības tehniskās specifikācijas. 

Veikts darbs pie digitālās kolekcijas 

"Industriālais mantojums" satura 

sagatavošanas un pabeigta 

kolekcijas IS izstrāde. Veikts 

pētījums sociālo mediju, 

elektronisko vēstuļu saziņas 

arhivēšanai, ilgtermiņa saglabāšanai 

un piekļuves nodrošināšanai. 

3 900 000/ 

 736 931 

c. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

Ziedotājs Ziedotā/dāvinājuma 

summa 

Ziedojuma/dāvinājuma mērķis 

PRIVĀTPERSONU ZIEDOJUMI 

Alberts Pēteris 

 

100.00 Ziedojums enciklopedija.lv šķirkļu 

tapšanai 

d. Galvenās aktivitātes, to mērķi un sasniegtie rezultāti 

2021.gads LNB apmeklējuma organizēšanā un lasītāju apkalpošanā nav bijis viegls 

pandēmijas dēļ, tomēr visa gada garumā ir izdevies veiksmīgi nodrošināt gandrīz visu pakalpojumu 

nepārtrauktību, ievērojamus resursus ieguldot pārvaldībā un pārplānošanā. Atveseļošanās 

programmas ietvaros, lai veicinātu lasītāju klātienes atgriešanos bibliotēkā, uzlabotu darba vidi, 

pielāgotos pārmaiņām un dažādotu piedāvājumu klāstu, tika izveidoti jauni pakalpojumi un resursi, 

piemēram, ieviests pakomāts bezkontakta grāmatu izsniegšanai personālā abonementa un SBA 

lietotājiem; izstrādāts LNB digitālais gids; izdots jauns LNB brīvpieejas krājumu popularizējošs 

turpinājumizdevums e-vidē; projekta Sabiedrotais tiešsaistē ietvaros LNB mājaslapai tika izveidots 

integrētais Readspeaker rīks; veikti iekļaujošas vides uzlabojumi; ieviesta rindu vadības sistēma. 

Ierobežojumu dēļ LNB klātienes apmeklējums 2021.gadā bija krities līdz 46 928, toties 

virtuālais apmeklējums ievērojami pieauga līdz 4 445 116. 
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                                                      Att.nr.1.LNB apmeklējums 2021.gadā 

Arī fiziskā krājuma izsniegums, salīdzinājumā ar 2020.gadu, 2021.gadā ir krities gandrīz uz 

pusi, bibliotēkai ilgstoši esot slēgtai apmeklētājiem. Tomēr turpina pieaugt elektroniskā krājuma 

izsniegums, kas 2021.gadā sasniedza 9 591 731. To veicināja gan attālināto pakalpojumu 

pieejamība, gan tas, ka 2021.gada tika turpināts licences līgums ar autortiesību pārvaldības aģentūru 

AKKA/LAA un nodrošināta brīvpiekļuve Grāmatu un Periodikas portālu digitālajam saturam. 

 
 

Att.nr.2. LNB izsniegums 2021.gadā 

LNB krājumā, noslēdzot 2021. gadu, ir 4 329 230 fiziskās vienības un 24 474 elektronisko 

dokumentu vienības. Tāpat kā 2020. gadā, arī 2021. gadā lielāko daļu no uzskaitītajiem izdevumiem, 

neskaitot no jauna iekļautos eksemplārus, pēc to komplektēšanas avota veido dāvinājumi (16 894), 

tālāk seko obligātie eksemplāri (10 415), pirkumi (6 563), mecenātu ziedojumi (306) un starptautiskā 

literatūras apmaiņa (246). 2021.gadā īpaša uzmanība tika veltīta krājuma saglabāšanas 

jautājumiem, īpaši preventīvai saglabāšanai. Izstrādāta „Krājuma saglabāšanas centra elektroniskā 

darbu pieteikšanas un aprakstīšanas sistēma” un „Fiziskā krājuma saglabāšanas stratēģija 2021–

2027”. Ar CENL finansējumu tika izveidotas 37 ārkārtas situāciju kastes krātuvēm un lasītavām LNB 

krājuma glābšanai, kā arī veikta 200 LNB darbinieku apmācība.  

Krājuma attīstībā, atkārtoti pamatojot papildus finansējuma nepieciešamību gada sākumā, 

tas tika saņemts un veiksmīgi apgūts. Par 55  000 EUR papildus finansējuma ir iegādātas vairāk kā 

250 pēdējos gados izdotas grāmatas, pētījumi par aktuāliem digitālās transformācijas aspektiem  

dažādās nozarēs, Covid-19 pandēmijas radītajām izmaiņām ekonomikā, sabiedrībā un kultūras 

procesos. Pandēmijas radītie ierobežojumi bibliotēkas krājuma izmantošanā klātienē ir palielinājuši 

e-resursu nozīmi, to priekšrocības attālinātai piekļuvei, tādēļ lielākā daļa no papildus finansējuma 

tika novirzīta e-resursu papildināšanai. LNB, iesaistoties JSTOR e-grāmatu programmā Evidence 

Based Aquisition (EBA), kas ir kombinēts iegādes un abonēšanas modelis, ir nodrošinājusi saviem 
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lasītājiem piekļuvi papildus vairāk kā 50 000 e-grāmatu (galvenokārt pazīstamu akadēmisko izdevēju 

– ASV un Eiropas augstskolu - publikācijas humanitārajās un sociālajās zinātnēs e-grāmatām). 

Sadarbībā ar LNB Atbalsta biedrību tika pabeigta ziedojuma projekta LNB krājumam 

realizācija. Ziedojumi LNB krājumam dod iespēju papildināt un pilnveidot īpašas krājuma daļas 

vai satura kvalitātes. Līvijas Kalniņš Bukas (ASV) ziedojums LNB krājumam tika saņemts 2019.gada 

rudenī, LNB 100.gades gadā, tādēļ tika pieņemts lēmums iegādāties gan jaunas, gan agrāk izdotas 

publikācijas vācu valodā, kas saistītas ar Latviju, vācbaltiešu kultūras mantojumu,  LNB 

vēsturiskajām kolekcijām un speciālajiem krājumiem (attēlizdevumiem, Brāļu draudzes 

rokrakstiem), satura izvēlē iesaistot pētniekus, LNB Letonikas un Baltijas centra darbiniekus, nozaru 

bibliotekārus.  Pateicoties ziedojumam, LNB krājums ir papildināts ar 303 jaunieguvumiem - 

grāmatām, rakstu krājumiem un periodiskiem izdevumiem, 60 vēsturiskajām atklātnēm (I pasaules 

kara notikumi Latvijā; vietas Latvijā Rīga, Cēsis, Jelgava, Rūjiena, Daugavpils, Aizkraukle u.c. 20.gs. 

I pusē). Visas atklātnes ir digitalizētas un pieejamas Digitālajā bibliotēkā http://lndb.lv.  

Kultūras mantojuma nozares digitalizācijas jomā pabeigta ERAF projekta “Kultūras 

mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” vadība un īstenošana, un turpināta projekta 2.kārta - 

teksta dokumentu un skaņas, video materiālu digitalizācija, kā arī apjomīgs darbs pie digitālās 

kolekcijas “Industriālais mantojums” satura un funkcionalitātes izstrādes vadības. 

LNB datu veidotāji kopumā 2021. gadā izveidojuši 33 527 (2020. - 29 451, 2019. – 20 653) 

jaunus ierakstus, kas pārējām valsts nozīmes zinātnisko bibliotēku kopkatalogā iekļautajām 

bibliotēkām dod iespēju pievienoties ar saviem eksemplāriem. 2021. gada 31. decembrī kopkatalogā 

bija 1 027 581 ieraksti, 57% no tiem veidoti LNB. LNB veidotie autoritatīvie dati ir donordatu kopa 

citām datu kopām, citām sistēmām, visu tipu Latvijas bibliotēkām un kultūras mantojuma 

institūcijām, kā arī starptautiskajai sadarbībai (VIAF, Wikidata, Europeana). Izveidots arī Atvērto 

datu portāls (http://dati.lnb.lv), kurā publicētas četras datu kopas, t.sk. ontoloģiju sadaļā, izmantojot 

datu transformēšanas metodes, pirmo reizi cilvēkam lasāmā un meklēšanai izmantojamā veidā 

pieejamas trīs LNB tēzaura datu ontoloģijas – formas/žanra ontoloģija, ģeogrāfisko nosaukumu 

ontoloģija un vispārīgo un individuālo jēdzienu ontoloģija (pavisam ap 56 000 jēdzienu). Dr Uldis 

Bojārs, projekta "Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" 

vadītājs, saņēmis Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) gada balvu 2021 kā personība, 

kas veicinājusi atvērtību. 

2021.gada laikā (īpaši pēdējo divu mēnešu laikā) veikti uzlabojumi Nacionālās 

enciklopēdijas www.enciklopedija.lv vietnes tehniskajos elementos (ievērojami paātrināts vietnes 

atvēršanās laiks, uzlabota meklēšanas sistēma). Publicēti apmēram 500 jauni šķirkļi un apmēram 

1 200 ilustrāciju vienības. Gada griezumā (salīdzinot ar 2020.gadu) par trešdaļu pieaudzis unikālo 

lietotāju skaits un gandrīz divkārtīgi – lapu skatījumu skaits (2021.gadā attiecīgi 924 000 lietotāju un 

vairāk nekā 2,5 miljoni lapu skatījumu). 

2021.gadā LNB turpināja arī iepriekšējos gados apjomīgi iesākto zinātnisko darbību: valsts 

pētījumu programmas (VPP) projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas 

starp pētniecību un sabiedrību” realizācija, kā arī VPP projekti,  LNB esot partnerim, “Humanitāro 

zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” un “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai 

attīstībai”. Tāpat tika turpināta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu 

programmā uzsāktā projekta “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras 

mantojumu” realizācija. 

Zinātniskās darbības ietvaros LNB 2021.gadā uzsāka koncentrētu pētniecisko darbību, 

gatavojoties “Latviešu grāmatai 500” programmai – noritēja pētnieciskais darbs, sagatavojot 

http://lndb.lv/
https://industria.lndb.lv/500
https://industria.lndb.lv/500
https://www.biblioteka.lv/kopkataloga-izveidots-1-miljons-bibliografisko-ierakstu/
http://dati.lnb.lv/
http://dati.lnb.lv/onto/lv/
http://dati.lnb.lv/onto/lv/
http://www.enciklopedija.lv/
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monogrāfijas par grāmatniecību un ar to saistītām personībām, veicot nepieciešamo pētniecību 

izstāžu sagatavošanā un pasākumu programmas norišu sagatavošanā. 2021.gada rudenī piecu gadu 

pasākumu programma tika atklāta ar izstādi "Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu valodā". Tā 

sniedza iespēju klātienē Rīgā aplūkot senāko saglabājušos latviešu valodā izdoto grāmatu – 

nīderlandiešu jezuīta Petra Kanīzija (Petrus Canisius, 1521–1597) latviski tulkoto, 1585. gadā izdoto 

katehismu. Līdz ar izstādi tika atvērts arī LNB bibliogrāfu veidots Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu 

krājuma katalogs, kas atzīts par vienu no Latvijas zinātnes sasniegumiem 2021. gadā. 

2021.gads LNB iezīmējas arī ar vairāku nacionālas nozīmes pasākumu noorganizēšanu:  

Barikāžu trīsdesmitgadei veltītā konference “X stunda. Barikādēm 30” sadarbībā ar Barikāžu muzeju 

un 4. maija Deklarācijas klubu un Valsts Prezidenta kancelejas uzdevumā tapušais projektu 

“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”, kas rezultējās interaktīvā kartē un 

visas Latvijas iesaistē tiešsaistes pasākumos 14. jūnijā, kad 119 pašvaldību atceres pasākumos 

vienlaikus tika nolasīti attiecīgo pilsētu un pašvaldību aptuveni 15 000 deportēto vārdi. Skatījums 

projektam kopā sasniedza aptuveni 15 tūkstošus. 2021.gada vasarā līdz saviem skatītājiem nonāca arī 

2021.gada LNB apjomīgākā izstāde “Bēthovens.Orbītas”, kas tapa sadarbībā ar Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmiju.  

2021.gadā LNB sniedza nozīmīgu atbalstu Latvijas bibliotēku kopienai. Kultūras ministrijas 

izstrādātā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanai piešķirtā finansējuma 300 000 EUR apmērā 

ietvaros tika realizēta grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām: iegādātas 602 

nosaukumu grāmatas 30 263  eksemplāros no 46 Latvijas izdevējiem saņēmušas 748 bibliotēkas. 

Ar Latvijas simtgades programmas piešķirtajiem līdzekļiem 23 000 EUR apmērā LNB 

realizēja grāmatu dāvinājumi citu valstu bibliotēkām un Latvijas vēstniecībām ārvalstīs. 

Projekta mērķi bija stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot 

valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot 

izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu; cildināt Latvijas 

dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu; vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu 

starptautisko un starpkultūru attiecību veidotāju. LNB sagatavoja, iepakoja un nosūtīja 38 komplektus  

Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs un 83 komplektus ārvalstu lielākajām nacionālajām un 

akadēmiskajām bibliotēkām: Latvijas vēstniecībām  ārvalstīs katrai 10 grāmatas latviešu valodā par 

Latvijas vēsturi un kultūru, bet ārvalstu lielākajām bibliotēkām – 9 grāmatas angļu valodā (vai 

bilingvālās publikācijas) par Latvijas vēsturi un kultūru. 

2021.gadā LNB atjaunojot tradīciju, 27.maijā organizējot Latvijas pagasta bibliotekāru 6. 

kongresu “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai” ar mērķi aktualizēt pagastu bibliotēku 

vietu Latvijas kultūras norišu kontekstā, administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, kā arī veicināt 

to iesaisti ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, sekmēt Latvijas pagastu bibliotekāru tīklošanos, 

pieredzes apmaiņu un diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem. Kongresā piedalījās vairāk nekā 700 

dalībnieki – bibliotekāri, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvji, sadarbības partneri.  Kongresa 

programmu papildināja vizuāli un saturiski koncentrētas video esejas par pagastu bibliotēku 

sniegumu un sadarbību gan ar pašvaldībām, gan iedzīvotājiem. Video esejas ir skatāmas LNB 

“YouTube” kanālā izveidotajā video atskaņošanas sarakstā. Lai pievērstu uzmanību pagastu 

bibliotēku nozīmei valsts un pašvaldību attīstībā un nostiprinātu pašvaldību un valsts atbalstu pagastu 

bibliotēku tīkla saglabāšanā, kongresa laikā tika pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongresa 

memorands. 

LNB Bibliotēku attīstības centra organizētajās medijpratības mācībās 2021. gadā piedalījās 

466 bibliotekāri un 106 pedagogi, gūstot pamatizpratni par medijpratību un mediju darbības 

pamatprincipiem, kā arī priekšstatu par medijpratības vietu sabiedrības izglītošanas procesā, par savu 

https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dziva-gramata-latviesu-valoda
https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/1016-latvijas-zinatnes-sasniegumi-2021-gada-padzilinati-izpetits-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-krajums
https://lnb.lv/lv/tiesraide-no-nacionalas-bibliotekas-konference-x-stunda-barikadem-30
https://www.lnb.lv/lv/visa-pasaule-vienlaicigi-piemines-1941-gada-deportaciju-80-gadadienu
https://lnb.lv/lv/izstade-bethovens-orbitas
https://www.youtube.com/watch?v=jcjmvY0wuHQ&list=PL0l488g_lNq8FX0EjCUpeAh6oAdnd_VzE
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/05/Latvijas-pagastu-bibliotekaru-6.-kongresa-memorands.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/05/Latvijas-pagastu-bibliotekaru-6.-kongresa-memorands.pdf
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lomu un iespējām iesaistīties mediju izglītībā. 2021. gada 4. novembrī tiešsaistē notika medijpratības 

vebinārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības jautājums”. Tas bija 

viens no apmeklētākajiem LNB 2021.gada pasākumiem, kam pieslēdzās vairāk nekā 800 bibliotekāru 

no publiskajām, skolu, akadēmiskajām, koledžu bibliotēkām. Tapa arī izglītojošs materiāls par datu 

un statistikas izvērtēšanu "Datpratība ikdienai", kura autore ir Klinta Ločmele.  

Ar VKKF atbalstu tiak īstenots projekts “Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos 

nepieciešamo kompetenču attīstīšana Latvijas bibliotēku vadītājiem” ar mērķi nodrošināt 

Latvijas publisko bibliotēku vadītājiem kvalitatīvas profesionālās pilnveides iespējas, organizējot 

bezmaksas mācības, lai sniegtu nenoteiktības un pārmaiņu apstākļiem aktuālas zināšanas un prasmes, 

veicinātu savstarpēju pieredzes apmaiņu nozarē. Projekta īstenošanas rezultātā, kā lektorus pieaicinot 

nacionāla un starptautiska līmeņa ekspertus, publisko bibliotēku direktoriem tika nodrošināta 

kvalitatīva bezmaksas profesionālā pilnveide nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo 

prasmju un zināšanu attīstībai. LNB mācību vietnē tika izveidots mācību resursu un prezentāciju 

apkopojums tēmas padziļinātai apguvei. Pavisam kopā izglītoti 42 Latvijas publisko bibliotēku 

direktori; īstenoto mācību stundu skaits: 24 akadēmiskās stundas.  

Savukārt, lai iepazīstinātu nozares speciālistus ar profesionālajām publikācijām un pieredzi, 

LNB 2021. gadā uzsāka jaunu profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklu 

“Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats”. Katrs no cikla 

pasākumiem bija veltīts kādai konkrētai tēmai un notika tiešsaistē. Kopumā tika aizvadīti 6 pasākumi, 

kas bija veltīti medijpratībai, bibliotēku interešu aizstāvībai, bibliotēku arhitektūrai, ēkām un telpu 

iekārtojumam, dizaina domāšanai bibliotēkās, mācīšanās prasmēm un IFLA WLIC 2021 atziņām. 

Lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2021.gadā tika 

piesaistīts līdz šim lielākais finansējums – 184 088 eiro. Papildus Kultūras ministrijas finansējumam 

savu atbalstu sniedza Valsts Izglītības satura centrs Eiropas Sociālā fonda  projekta “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.  Līdz ar to 2021.gadā programma tika 

izplatīta daudz plašākā skolu un bibliotēku tīklā - pavisam iesaistījās 858 institūcijas (2020.gadā – 

672), tostarp – 71  latviešu diasporas centrs 30 valstīs (2020.gadā – 68 centros 29 valstīs) -  Eiropā, 

Austrālijā, Amerikā un Āfrikā. No jauna iesaistījies Oklendas latviešu centrs Jaunzēlandē, pieaudzis 

dalībnieku skaits Īrijā un Zviedrijā. Tika turpināts darbs pie metodiskā materiāla un darba lapām par 

visām kolekcijas grāmatām “Lasi! Atbalsti! Iesaisties!”, kas publicēts LNB mājas lapā un ievietots 

Skola 2030 Mācību resursu krātuvē, palīdzot sasniegt daudzus mācību rezultātus, kas noteikti 

Pirmsskolas izglītības vadlīnijās un Izglītības standartā.  

Arī profesionālās pilnveides jomā Latvijas bibliotekāriem bija iespēja gūt zināšanas jaunā 

LNB Kompetenču attīstības centra profesionālā izglītības programmā “Atvērtā zinātne un zinātnes 

komunikācija”. 2021. gada rudenī tika īstenota 76 akadēmisko stundu maksas mācību programma, 

kuru veido 19 kursi. Programmas docēšanai piesaistīti 15 lektori (t.sk. 3 profesori). Pirmajā studējošo 

grupā uzņemti 24 studējošie, 12 no tiem bibliotēku speciālisti.  Tika īstenots arī Erasmus+ projekts 

“Medicīnas informācijas pratība”, kā ietvaros aprobēta izstrādātā neformālās izglītības programma 

“Medicīnas informācijas pratība” (24h). 

 

 

 

LNB darbības galvenie rādītāji:  

https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2022/02/2022_01_LNB_Datpratiba-ikdienai_final.pdf
https://macies.lnb.lv/course/view.php?id=378
https://macies.lnb.lv/course/view.php?id=378
https://macies.lnb.lv/course/view.php?id=378
https://www.biblioteka.lv/virtualas-tresdienas-bibliotekariem-profesionalo-publikaciju-apskats-medijpratiba/
https://www.biblioteka.lv/virtualas-tresdienas-bibliotekariem-profesionalo-publikaciju-apskats-medijpratiba/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-interesu-aizstaviba-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-interesu-aizstaviba-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-arhitektura-ekas-un-telpu-iekartojums-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-arhitektura-ekas-un-telpu-iekartojums-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-arhitektura-ekas-un-telpu-iekartojums-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-dizaina-domasana-bibliotekas-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-dizaina-domasana-bibliotekas-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-macisanas-prasme-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-macisanas-prasme-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-ifla-wlic-2021-atzinas-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-ifla-wlic-2021-atzinas-2/
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Apmeklējums un izsniegums 2020. gads 2021.gads 

Apmeklējums (kopā) 3 763 048 4 492 044 

- t.sk. klātienes apmeklējums 139 186 46 928 

- t.sk. virtuālais apmeklējums 3 623 862 4 445 116 

Kopējais fiziskais izsniegums 114 9871 53 573 

Kopējais elektroniskā krājuma izsniegums 7 684 391 9 591 731 

-t.sk. tiešsaistes abonētās datu bāzes (atvērtie pilnie teksti)2  109 912 207 747 

-t.sk. LNB Digitālo kolekciju izsniegumu kopskaits (lapu 

skatījums) 

7 544 043 9 202 228 

-t.sk. LNB tiešsaistē pieejamo ierakstu izsniegums 

(skatījumu skaits) 

30 436 181 756 

Kopējais LNB lasītāju skaits  159 969 162 276 

- t.sk. pirmo reizi reģistrēti klātienes lasītāji (skaits gadā) 5 263 2 396 

Krājums 2020. gads 2021.gads 

Dokumentu (fizisko vienību) kopskaits 4 283 163 4 329 230 

Jaunieguvumi (skaits gadā, krājumā uzskaitītās vienības) 57 865 61 626 

Elektronisko dokumentu (vienību) kopskaits 21 330 24 474 

Pakalpojumi 2020. gads 2021.gads 

Uzziņas un konsultācijas 24 147 19 358 

Uzziņas ar padziļinātu informācijas meklēšanu 1 783 1 494 

Vispārīgo un specializēto lasītāju apmācību dalībnieki 1 656 986 

Tiešsaistes pakalpojumu izmantošana 67 901 44 300 

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA) 3 104 2 938 

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA) 163 89 

Specializēto audiovizuālo datorprogrammu izmantošana 466 178 

 

 

1. darbības virziens: Bibliotēkas krājums digitālajā laikmetā 

                                                 
1 2020.gada rādītājs ietver arī SBA un SSBA. 

2 Ietver arī ārzemju e-grāmatu izsniegumu. 
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2021. gadā LNB tradicionālo izdevumu krājumā uzskaitītas 61 626 bibliotekārās vienības 

(2020. gadā: 57 865). Visvairāk krājums papildināts ar grāmatām (22 932) un seriālizdevumiem (21 

306). Latvijas Nacionālā bibliotēka 2021. gadā saņēmusi 41 542  tradicionālo izdevumu obligāto 

eksemplāru vienības par summu EUR 199 627,89. Savukārt, citām Latvijas bibliotēkām (obligātā 

eksemplāra saņēmējām) nosūtījusi 24 997 vienības par summu EUR 121 209,65. 

 

Att.nr.3 LNB tradicionālā krājuma papildināšana 2021.gadā 

2021. gadā LNB krājumā uzskaitīti 3 144 e-obligātie eksemplāri (2020. gadā: 3 562): 

visvairāk uzskaitīti e-seriālizdevumi (1 328), aktīvi turpinot komplektēt e-laikrakstus un e-žurnālus 

(1 gada komplekts – 1 bibliotekārā vienība), e-grāmatas (833) un e-nošu izdevumus (369). 

 

Att.nr.4 2021.gadā LNB krājumā uzskaitītie e-obligātie eksemplāri 

Tāpat kā 2020. gadā, arī 2021. gadā lielāko daļu no uzskaitītajiem izdevumiem, neskaitot no 

jauna iekļautos eksemplārus, pēc to komplektēšanas avota veido dāvinājumi (16 894), tālāk seko 

obligātie eksemplāri (10 415), pirkumi (6 563), mecenātu ziedojumi (306) un starptautiskā literatūras 

apmaiņa (246).  
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Att.nr.5 LNB tradicionālā krājuma papildinājumi 2021.gadā pēc komplektēšanas avota 

2021.gadā dāvinājumi bijuši gan veselas kolekcijas, gan individuāli. Nozīmīgākie un 

interesantākie no tiem: 624 nošizdevumi no komponista Andra Vītoliņa kolekcijas (komponista 

skaņdarbi dažādiem sastāviem), Alises Tīfentāles dāvinājums – mākslinieces un fotogrāfes Zentas 

Dzividzinskas fotogrāfiju un foto negatīvu arhīvs, 241 kartogrāfisko materiālu vienības, no 

sīkiespieddarbiem Vandas Antoņēvičas dāvinājums - teātru izrāžu programmas, dažādu koncertu un 

citu muzikālu pasākumu programmas (245 vien.) un Kintjas Antiņas dāvinātie Valmieras stikla 

šķiedras rūpnīcas izdoties kalendāri uz stikla šķiedras auduma (13 vien.); ASIARES lasītavas 

krājumam 60 grāmatas par vēsturi un starptautiskajām attiecībām no ievērojamā latviešu sinologa 

Pētera Pildegoviča personīgās bibliotēkas, kā arī no Vācijas – 250 monogrāfijas Āzijas studijās 

(filozofija, etnogrāfija, filoloģija, vēsture) no sinologa Dr. Vilfreda Špāra (Wilfried Spaar) ģimenes 

un Vircburgas universitātes. 2021. gadā saņemts arī unikāls digitālais materiāls - LU mecenāta Gunta 

Bērziņa un viņa dzīvesbiedres Laimas Bērziņas apkopotie materiāli (digitālie video un audio ieraksti) 

par latviešu politisko un kultūras organizāciju darbību trimdā 1960. - 1980. gados. Vairāk par 

dāvinājumiem 2021.gadā. 

2021. gadā lasītājiem tika atvērta Akadēmiķa J.Stradiņa lasītava, plāšaka informācija šeit.  

Izmantojot laiku, kad pieeja bibliotēkas krājumam klātienē tās lasītājiem bija ierobežota, tika 

turpināts darbs pie krājuma izvērtēšanas un sakārtošanas. Pagājušajā gadā tāpat kā iepriekšējos gados 

turpinājās arī krājuma rekataloģizācijas process. Lai nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku nacionālo 

krājumu Obligātā eksemplāra (OE) arhīvā, 2021. gadā tika uzsākta mērķtiecīga OE arhīva krājuma 

izvērtēšana un pārplānošana. Pēc situācijas apzināšnas tika sagatavots Ziņojums par Obligātā 

eksemplāra arhīva krājumu un tā kārtojumu. 

Lai arī digitālajā vidē spētu nodrošināt iespējami pilnīgu un reprezentatīvu nacionālā krājuma 

attīstības turpinājumu, veikts pētījums par sociālo mediju satura un e-pasta vēstuļu savākšanu digitāli 

radītu kultūras mantojuma objektu krājuma veidošanas vadlīnijām. Izpētes ziņojumā analizēts 

gan fizisku personu datu apstrādes jautājums, gan autortiesību jautājums, meklētas iespējas kā ar 

šobrīd spēkā esošo regulējumu LNB var saglabāt un izmantot, atrādīt lietotājiem sociālo mediju 

saturu un e-pastu sarakstes, kuras potenciāli satur personas datus vai ar autortiesībām aizsargātu 

darbus, kā arī sniegtas atbildes uz praktiskiem piemēriem un situācijām. 

Lielāka uzmanība tika pievērsta arī dažādiem fiziskā krājuma saglabāšanas jautājumiem. 

LNB Krājuma saglabāšanas centrs kopumā veicis 941 vienību restaurāciju,  418 vienību konservāciju, 

230 vienību iesiešanu un 197 kartonāžas darbus. Turpināts darbs pie LNB Fiziskā krājuma krājuma 

saglabāšanas stratēģijas, kas pieņemta 2021.gada 28.decembrī. Izstrādāta arī Krājuma 

saglabāšanas centra restaurācijas darbu informācijas sistēma, kas palīdz restaurācijas procesā un 

https://www.lnb.lv/lv/pateiciba-par-davinajumiem-lnb-krajumam-2021-gada
https://www.lnb.lv/lv/krajums/akademika-jana-stradina-lasitava).
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atskaitēm par darbiem. Tāpat turpināts darbs pie Krājuma glābšanas plāna ārkārtas situācijās, 

lielāks uzsvars tika likts uz iekšējo darbinieku apmācību. Tika organizētas praktiskās apmācības: 

iepazīšanās ar topošā LNB Ārkārtas situāciju plāna galvenajiem satura punktiem un Ārkārtas situāciju 

komandu; ārkartas situācijas kastes satura pielietojuma izklāsts; darbinieku apmācība samirkušu 

grāmatu apstrādei un pārvietošanai. Kopā apmācīti ~ 200 LNB darbinieki. Novadītas 10 praktiskās 

darbnīcas. 

Latvijas kultūras mantojuma digitalizācijas ietvaros un ERAF 2.kārtas projektā turpināta 

teksta, skaņas un video masveida digitalizācija. 2022. gada sākumā ir pabeigti projektā plānotie 

digitalizācijas darbi un kopā digitalizētas 350 000 periodikas izdevumu lapaspuses, 200 000 grāmatu 

lapaspuses un 76 000 nošu lapaspuses. LNB koordinēja kultūras pieminekļu lietu no Nacionālā 

kultūras mantojuma pārvaldes krājuma un muzeju priekšmetu (teksta materiālu) digitalizāciju no 

vairāk nekā 24 Latvijas muzejiem. Šī digitalizācijas projekta rezultātā Periodikas portālā ir pieejami 

visu nozīmīgāko periodikas izdevumu pilni komplekti laika posmā līdz 1945. gadam (piemēram, 

“Jaunākās ziņas”), profesionāla rakstura periodikas izdevumi, papildināts reģionālās preses izdevumu 

digitālais krājums. Grāmatu portālā ir nākuši klāt papildinājumi visās nozarēs, pievērsta uzmanība 

lokāliem izdevējiem, kā piemēram, Liepājas izdevniecība, digitalizēti novadpētniecībai svarīgi, bet 

margināli izdevumi, kā arī izveidota latviešu klasiķu daiļliteratūras pirmizdevumu kolekcija. Lai 

nodrošinātu un atvieglotu lasītājiem iespēju Grāmatu portālā meklēt sev interesējošus resursus 

konkrētās nozarēs, tika izveidotas vairākas jaunas tematiskās kolekcijas tautsaimniecībā, tiesību 

zinātnē, vēsturē un filozofijā. 

Digitalizētais saturs pieejams arī Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kopējā meklētājā. 

Izstrādātas digitālās bibliotēkas portālu (periodika.lv, gramatas.lndb.lv un kartes.lndb.lv) attīstības 

vīzijas. Kartes.lndb.lv izstrādāta tehniskā specifikācija un veikts iepirkums.  

Veikts apjomīgs darbs pie digitālās kolekcijas “Industriālais mantojums” satura un 

funkcionalitātes izstrādes vadības: (1) Izstrādāta tehniskā specifikācija un veikts iepirkums; (2) 

nodrošināta informācijas sistēmas izstrādes vadība; (3) nodrošināta kolekcijas satura un aprakstu 

sagatavošanas uzraudzība (latviski un agliski) un uzsākta satura ievietošana kolekcijā. Kolekcijas tika 

atklāta un publiskota sabiedrībai 2022.gada 24.martā. 

 

Att.nr.6 LNB digitālās kolekcijas “Industriālais mantojums” vietnes industria.lndb.lv ekrānšāviņš 

2021.gada izskaņā sāktas sarunas ar Rakstniecības un mūzikas muzeju par kopīgu digitālās 

kolekcijas Dziesmusvētku krātuve attīstību, gatavojoties Dziesmu un deju svētku 150 gadei 2023. 

gadā.  

http://periodika.lv/
http://gramatas.lndb.lv/
http://digitalabiblioteka.lv/
https://industria.lndb.lv/
http://dziesmusvetkukratuve.lv/
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Lai LNB veidotie dati būtu kā būtiska pievienotā vērtība nacionālajam krājumam, LNB datu 

veidotāji kopumā 2021. gadā izveidojuši 33 527 (2020. - 29 451, 2019. – 20 653) jaunus ierakstus, 

kas pārējām valsts nozīmes zinātnisko bibliotēku kopkataloga (turpmāk kopkatalogs)  bibliotēkām 

dod iespēju pievienoties ar saviem eksemplāriem, savukārt, 4 825 ierakstiem varēja pievienoties LNB 

datu veidotāji, rediģējot un bagātinot metadatus. 

2021. gada beigās kopkatalogā bija 1 027 581 ieraksti, t.sk. 587 225 ieraksti ar LNB 

eksemplāriem vai e-resursi. Kopkatalogā savus krājumus atspoguļo 11 Latvijas valsts nozīmes 

zinātniskās bibliotēkas. Nemainīgi datubāzes lielākā papildinātāja ir LNB (38 352 ieraksti), kas 

pēdējos 3 gados turpina uzlabot savus rezultatīvos rādītājus, veidojot pozitīvu dinamiku.  

 

Att.nr.7 Valsts nozīmes zinātnisko bibliotēku kopkataloga ierakstu dinamika 2019-2021. 

2021.gadā izveidots LNB Atvērto datu portāls (http://dati.lnb.lv), kurā publicētas četras datu 

kopas, t.sk.ontoloģiju sadaļā, izmantojot datu transformēšanas metodes, pirmo reizi cilvēkam lasāmā 

un meklēšanai izmantojamā veidā pieejamas trīs LNB tēzaura datu ontoloģijas – formas/žanra 

ontoloģija, ģeogrāfisko nosaukumu ontoloģija un vispārīgo un individuālo jēdzienu ontoloģija 

(pavisam ap 56 000 jēdzienu). Savukārt, Nacionālajā atvērto datu portālā publicētas ERAF 

digitalizācijas projekta 1.kārtas datu kopas: 1) Attēlu kolekcija (SIA "Dienas mediji" fotonegatīvu 

arhīvs (LNB krājums), LETA fotonegatīvu arhīvs (LNA krājums) un kultūras pieminekļu 

uzmērījumu (NKMP krājums) digitalizēto attēlu kolekcijas dati), 2) LNB digitalizēto Latvijas 

komponistu nošu kolekcija, 3) LNB digitalizēto laikrakstu kolekcija, 4) LNB digitalizēto grāmatu 

kolekcija. 

Turpinātas attīstīt datu kopas -  Raiņa un Aspazijas kolekcijas saistīto datu kopa, kas satur 

strukturētus datus par kolekcijas objektiem, tajos pieminētajām entītēm un saitēm to starpā, 

Nacionālās bibliogrāfijas datu kopa par laika periodu 2017–2020, kurā strukturēti dati par Latvijā 

publicētām grāmatām, ietverot informāciju par to autoriem un līdzautoriem, nosaukumiem, 

izdevējiem u. c., kā arī paplašināta izdevējdarbības statistikas datu kopa par laika periodu 1991-1994. 

LNB tīmekļvietnē publicēta izdevējdarbības statistisko materiālu krājumu "Latvijas izdevējdarbības 

statistika" (iepriekš – "Latvijas Prese") aprakstošo metadatu datu kopa. Atvērto saistīto datu kolekcija 

"Rainis un Aspazija" papildināta ar jaunu datu kopu – anotētām, semantiski integrētām un 

vizualizētām 118 vēstulēm un atklātnēm no dzejnieku emigrācijas sākumposma Šveicē. Kopumā 

kolekcijā ievietotas 395 vēstules. Katras vēstules oriģināls saistīts ar transkribēto (daļai vēstuļu arī 

tulkoto), pētnieku komentēto un LNB darbinieku, kā arī LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentu 

anotēto vēstules tekstu. 

https://www.biblioteka.lv/kopkataloga-izveidots-1-miljons-bibliografisko-ierakstu/
http://dati.lnb.lv/
http://dati.lnb.lv/onto/lv/
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/attelu-kolekcija
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/nosu-digitala-kolekcija
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/nosu-digitala-kolekcija
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/periodikas-digitala-kolekcija
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/gramatu-digitala-kolekcija
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/gramatu-digitala-kolekcija
https://runa.lnb.lv/par-kolekciju/
https://dati.lnb.lv/
https://dati.lnb.lv/
https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/izdevejdarbibas-statistika
https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/izdevejdarbibas-statistika
https://runa.lnb.lv/
https://runa.lnb.lv/
https://runa.lnb.lv/
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Nodrošināta informatīvā izdevuma sastādīšana publicēšanai 

internetā, kopumā iekļauta informācija par 3099 Latvijas 

jaunākajām grāmatām (2020. – 2968). 

 

Tika sagatavots, rediģēts un publicēts ikgada rādītājs „Periodikas 

rādītājs. 2020”.  Tajā iekļauti  1510 turpinājumizdevumu apraksti. 

Izdevums kļuvis pārskatāmāks lietotājiem, pilnveidojot hipersaites.

Savukārt, Nacionālajā analītikas datubāzē 2021.gadā izveidoti 64 180 analītiskie ieraksti.  

Lielāka uzmanība veltīta datu kvalitātei, nevis kvantitatīvajiem rādītājiem – vairāk izvērtēts 

nacionālajā bibliogrāfijā iekļaujamo ierakstu skaits (īpaši no reģionālās preses),  pievienots vairāk 

priekšmetu, kā arī vairāk veidoti personu, institūciju,  īslaicīgo pasākumu (konferences, festivāli, 

izstādes), ģeogrāfisko nosaukumu un darbu autoritatīvie dati.  

 

Att.nr.8 Nacionālās Analītikas datu bāzes ieraksti 2021.gadā 

Lai paplašinātu sabiedrības piekļuvi informācijai, 2021. gadā tika uzsākts darbs pie 

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzes ierakstu sasaistes ar portālu periodika.lv. Paveiktā 

rezultātā lasītājiem ir iespēja, nemainot datubāzes no Nacionālās bibliogrāfijas Analītikas datu bāzes 

nokļūt pie vēlamā eksemplāra Kopkatalogā. Tas ievērojami atvieglo lasītājiem “ceļošanu’ starp 

datubāzēm, kas ikdienas praksē ir  apgrūtinājums lasītājiem, kuri meklē periodikas izdevumus vai 

rakstus no tiem. 

2. darbības virziens: Bibliotēka kā izaugsmei atvērta vide 

LNB savu darbību un pakalpojumu klāstu veidojusi, lai būtu klātesoša ikvienā cilvēka izaugsmes 

posmā, sākot jau ar mazotni un lasīšanas paradumu veidošanos. Tādējādi tika turpināts attīstīt 

https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://dom.lndb.lv/data/obj/922303.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/922303.html
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=nba01
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lasīšanas viecināšanas programmas bērniem un jauniešiem. Lielākā no tām - lasīšanas 

veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2021.gadā noritēja 858 bibliotēkās, 

tostarp 71 latviešu diasporas centrā 30 pasaules valstīs, un uzrādījusi vislielāko dalībinstitūciju 

pieaugumu, gandrīz par 200 skolām un bibliotēkām vairāk. Skolām un bibliotēkām iegādātas 19 310 

grāmatas, kas iekļautas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” kolekcijā. Iesasitīti ap 20 tūkstoši 

dalībnieku aktīvā jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā. Lielie lasīšanas svētki 2021.gada 30.martā 

primo reizi tika organizēti digitālā vidē, un to tiešraidi un vēlāk ierakstu Yotube kanālā noskatījās 

3000 dalībnieki.  

Lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” tika piesaistīts līdz 

šim lielākais finansējums – 184 088 eiro. No tiem KM piešķīra finansējumu 87 088 eiro divās valsts 

budžeta apakšprogrammās “Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana” un “Diasporas pasākumu 

īstenošana”, bet VISC Eiropas Sociālā fonda  projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” (Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros – 97000 eiro.  Tika turpināts darbs pie metodiskā materiāla 

un darba lapām par visām kolekcijas grāmatām “Lasi! Atbalsti! Iesaisties!”, kas publicēts LNB mājas 

lapā un ievietots Skola 2030 Mācību resursu krātuvē, palīdzot sasniegt daudzus mācību rezultātus, 

kas noteikti Pirmsskolas izglītības vadlīnijās un Izglītības standartā.  

Lasīšanas tradīciju nostiprināšanās sabiedrībā un ģimenē, jau piekto gadu turpinot Skaļās 

lasīšanas sacensības. Valsts fināls notika 25.septembrī klātienē LNB, ko apmeklēja ap 100 

dalībnieku, galvenokārt reģionālie čempioni un viņu atbalstītāji, taču tiešraidi vēroja 4600 līdzjutēji 

un interesenti. Skaļās lasīšanas sacensības palīdz novērst starptautiskajos lasītprasmes pētījumos 

konstatēto  Latvijas skolēnu zemo motivāciju lasīt, paaugstina lasīšanas prestižu un uzsver laba 

lasītāja priekšrocības. Lai gan zēnu lasītprasme krietni atpaliek no meiteņu lasītprasmes, sacensības 

forma piesaista zēnu uzmanību. 2021.gadā par reģionālajiem čempioniem kļuva 9 zēni un 21 meitene, 

taču vietējās sacensībās dalībnieku zēnu skaits bija daudz lielāks. Sacensību organizēšanai gan 

klātienē, gan attālināti tika piesaistīti 17 000 eiro VKKF līdzekļu “Valsts nozīmes pasākumu 

programmā”.  

Abās lasīšanas veicināšanas iniciatīvās kopumā iesaistījušies ap 30 tūkstošiem lasītāju. 

Īpašs darbs tiek veltīts skolu, skolēnu un pedagogu auditorijai. Pagājušajā gadā vairāk kā 

iepriekš varēja just Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ietekmi uz darbu ar kultūras un izglītojošo 

aktivitāšu plānošanu un organizēšanu  jauniešu auditorijai.  Vairākus pasākumus, kā, piemēram, 

dažādas meistarklases, spēļu vakarus, un cita veida pasākumus nācās atcelt, jo tie var notikt tikai 

bibliotēkā uz vietas. Ne mazāk sarežģīti bija plānot tiešsaistē nodrošinātos pasākumus. 2021.gadā 

jauniešu auditorijai kopumā veltīti 16 pasākumu, no tiem 3 notikuši klātienē. Kopējais pasākumu 

apmeklētāju skaits bija 3337. 

2021.gadā, tāpat kā gadu iepriekš skolēnu pavasara un rudens brīvdienās- tiešsaistē Zoom 

platformā  notika Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas informācijas resursi: atbalsts mācību procesam vispārējā izglītībā”. 

Tiešsaistes formāts ļāva piesaistīt ievērojami lielāku dalībnieku skaitu kā klātienes nodarbības, 

kopējais kursu dalībnieku skaits bija liels – 284 pedagogi. Pagājušā gadā īpaša uzmanība tika 

pievērsta medijpratības apgūšanai, īpaši pedagogiem: notikušas 5 nodarbības tiešsaistē un klātienē, 

tostarp arī Medijpratības nedēļas ietvaros rudenī, ar 116 dalībniekiem. Medijpratības nodarbība bija 

iekļauta arī pedagogu profesionālās pilnveides kursos, kas notika skolēnu pavasara un rudens 

brīvdienās. Līdz ar to medijpratības nodarbība tika nodrošināta arī 284 Latvijas pedagogiem. 

Prezentācija par LNB pieredzi medijpratības jomā tika sniegta arī Nacionālās elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padomes rīkotajā starptautiskajā  konferencē “Medijpratība. Ceļa kartes”.  
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Attiecībā uz karjeras izglītību skolu jauniešiem aktīvi noritēja profesiju stāstu cikla Pielaiko 

profesiju! tiešsaistes nodarbības. Cikla nodarbību 5 tiešraižu laikā jauniešiem bija iespējams uzzināt 

par dažādām LNB pārstāvētām profesijām. Kopējais apmeklētaju skaits – 795. Savukārt, sadarbībā 

ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) notikušas 2 izglītojošas tiešsaistes lekcijas, kuras tiešsaistes brīdī 

noklausījušies 318 dalībnieki, bet, kopumā, izmantojot ierakstu Youtube, 4190 dalībnieki. Lektoru 

vidū bija tādas personības kā docente Marta Ubāne un profesore Anda Rožukalne. 

LNB piedalījās Eramsus+ projektā „Debatē par būtisko”, kura mērķis bija apmācīt 

jauniešus gan debatēšanas mākslā, gan kritiskā informācijas meklēšanā, analīzē, gan savu pilsonisko 

tiesību pārzināšanā un sava viedokļa konstruēšanā un aizstāvībā. 2021. gadu projekts sāka ar jauniešu 

debatēšanas apmācībām tiešsaistes formātā, bet no 5. līdz 8. augustam bibliotēkā klātienē notika 

Eiropas jauniešu debašu turnīra Latvijas posma sacensības. Projekts sekmīgi noslēdzās septembrī ar 

starptautisku tiešsaistes konferenci no LNB un Briseles. Pavisam kopā piedalījās un tika apmācīti 

vairāk kā 100 dalībniekiem un LNB darbinieki bija atbildīgi gan par organizatorisko daļu, gan 

komunikāciju visa projekta mērogā vienlaikus sešās dalībvalstīs. 

Ar skolu jaunatnes auditoriju īpaši tiek strādāts arī Latvijas kultūras kanona pasākumu 

ietvaros. Turpināta ar ekspozīcijas “Grāmata Latvijā”, LNB Speciālo krājumu un Latvijas Kultūras 

kanona tēmām saistīta izglītojošā darbība attālināti (65 nodarbības un 1294 dalībnieki), izbraukumā 

(3 nodarbības un 71 dalībnieks) un LNB mācību telpā “Virtakas klase” (35 nodarbības un 439 

dalībnieki), kā arī vadītas eksursijas ekspozīcijā “Grāmata Latvijā” (18 ekskursijas un 245 dalībnieki). 

Izstrādātas divas tiešsaistes izlaušanās spēles “Vai grāmatas ir kaitīgas?” (izspēlēta 177 reizes ) un 

“Digitālās tehnoloģijas – labi vai slikti?” (izspēlēta 178 reizes), kuru mērķis ir informēt par produktu 

ilgtspēju un veicināt ilgtspējīgu paradumu izkopšanu. Spēles ir bez maksas pieejamas LNB mājas 

lapā jebkuram interesentam visā pasaulē. 17.decembrī novadīta tiešsaistes viktorīna “Ziemassvētki 

kanonā”, piesaistot klases un individuālus dalībniekus no dažādiem Latvijas reģioniem (800 

dalībnieki), kā arī gada garumā notikuši vairāki informatīvi izglītojoši semināri skolotājiem par 

ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” izglītojošo piedāvājumu un Latvijas kultūras kanona izmantošanas 

iespējām (316 dalībnieki). Savukārt, Latvijas Kultūras kanona sadaļai “Ainavas” tika pievienoti 56 

bibliogrāfiskie apraksti ar saitēm uz rakstu pilntekstiem periodika.lv. Tādējādi portāla periodika.lv 

saturs tiek popularizēts arī “Latvijas Kultūras kanona” ietvaros. 

Viena no nozīmīgākajām auditorijām, ar ko strādā LNB, ir augstskolu mācībspēki, studenti 

un pētnieki. Gada lielākā daļa diemžēl pagāja Covid-19 pandēmijas izraisīto ierobežojumu apstākļos, 

tāpēc klātienā notika tikai pāris informācijpratības un viena medijpratības nodarbība. Taču tika 

turpināts organizēt informācijpratības, medijpratības un digitālās mācību nodarbības tiešsaistē Zoom 

platformā. Neskatoties uz ierobežojumiem mācību nodarbību dalībnieku kopējais skaits ir pieaudzis 

- 2020. gadā tie bija 1259, bet 2021. gadā – 1464 dalībnieki. 

https://kulturaskanons.lv/list/?l=8#landscapes
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Att.nr.9 Lasītāju apmācību grupu un dalībnieku skaits pēdējos četros gados. 

Analizējot 2021.gada datus salīdzinājumā ar 2018.gadu, kad lasītāju apmācības notika 

klātienē, kopējais studentu grupu skaits 2021.gadā bija par 5,26% mazāks. Savukārt 2021.gadā 

salīdzinājumā ar 2018.gadu uzskatāmi pieaudzis vispārīgo un specializēto lasītāju apmācību 

dalībnieku skaits, kas palielinājies par 63,72%, kas nepārprotami liecina par to, ka izmantojot 

tiešsaistes iespējas, iespējams sasniegt daudz lielāku un plašāku auditoriju visā Latvijā. 

2021. gada otrajā pusē, lai nodrošinātu krājuma kvalitatīvāku saturu, tika pabeigta Nozaru 

literatūras centra (NLC) krājuma satura  un izvietojuma atbilstības lasītāju vajadzībām un 

pieprasījumam izvērtēšana. Lai apzinātu tēmas, kurām pievērsta pastiprināta uzmanība studiju 

programmās, izpētīts augstskolu bibliotēku humanitāro un sociālo zinātņu nozaru piedāvājums. Lai 

izslēgtu izdevumu dublēšanos citu bibliotēku krājumos, salīdzināts LNB un Latvijas augstāko mācību 

iestāžu, piemēram, LU, RSU, kā arī LLU attiecīgo nozaru krājumu saturs. 2021.gadā, meklējot jaunas 

sadarbības formas ar augstskolām, NLC piedāvāja jaunu mācību pakalpojumu - informācijpratības 

apmācības klātienē Latvijas augstskolās (BA “Turība” - notika 3 nodarbības; Latvijas Nacionālā 

Aizsardzības akadēmija – notika Zoom platformā un klātienē LNB). Līdz ar to bija iespējams 

popularizēt LNB resursus un pakalpojumus gan studentiem klātienē, gan arī studentiem un 

pasniedzējiem no citām fakultātēm, tostarp tiem interesentiem, kuri bija pielēgušies tiešsaistē 

attālināti. 

2021.gadā NLC īpaša uzmanību veltīja studentu informācījpratības uzlabošanai. Gada 

laikā mācības apmeklējuši 537 studenti. Lai popularizētu mācību pakalpojumu īpaši studentu 

mērķauditorijai, LNB mājas lapā izveidota sadaļa NLC Mācību pakalpojums studentiem, pētniekiem 

un interesentiem. 

 

Att.nr.10 LNB mācību pakalpojums studentiem, pētniekiem un interesentiem. 
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Lai popularizētu LNB (t.sk. periodikas) krājumu un pakalpojumus Latvijas augstskolu un 

mācībspēku vidū, tika organizēti 2 tiešsaistes semināri “Ievads Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

krājumu un resursu izmantošanā” (kopā – 116 dalībnieki). Savukārt, lai apkopotu latviešu tulkoto 

literatūru, 2021.gadā NLC sagatavoja izdevumu Daiļliteratūras tulkojumi 1990-2020, kas ir nozīmīgs 

uzziņu resurss skolēniem, studentiem, jaunajiem tulkotājiem un literātiem, arī citiem lasītājiem, kas 

interesējas par latviešu tulkoto literatūru pasaulē. 

No 2021.gada novembra lasītājiem tiek piedāvāts turpinājumizdevums Jaunieguvumu 

apskats: Humanitāro un sociālo zinātņu izdevumi svešvalodās e-versijā, kuru interesenti var arī 

abonēt. Izdevumā apkopota informācija par LNB krājumā saņemto, jaunāko ārvalstīs izdoto nozaru 

literatūru svešvalodās 2021.gadā. 

Lai popularizētu LNB speciālos krājumus, attīstītu un nodrošinātu īpašu uzmanību un rūpes 

par dažādām mērķauditorijām, aizvadītā gada laikā noticis darbs ar Latvijas augstskolu studentu un 

mācībspēku iepazīstināšanu ar LNB pakalpojumiem un krājumiem: lekcija on-line “LNB 

bakalauriem”; lekcijas  studentiem zoom platformā “ Ievads LNB krājumos un resursu izmantošanā”. 

Valsts pētījumu programmas projekta "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai 

attīstībai/CARD” ietvaros organizēta aptauja “LNB Speciālie krājumi speciāli studentiem. Aptauja 

augstskolu mācībspēkiem” (37 respondenti),  tās rezultāti izmantoti lekciju/semināru programmas 

attīstīšanai. Strādāts pie prototipa speciālo krājumu izglītības veicināšanai augstākās izglītības 

iestādēs. Veidotas un izkoptas stratēģiskas attiecības ar augstskolām, kuru mācību kursi saistīti ar 

LNB speciālajiem krājumiem. 2021. gada aprīlī novadīts divu dienu seminārs par materiālu veidiem 

LNB Speciālajos krājumos LKA studentiem (30 dalībnieku) un tiešsaistes pasākums dažādu 

augstskolu studentiem 2021. gada oktobrī "Ievads Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu un resursu 

izmantošanā" (107 tiešaistes pieslēgumi).  

E-resursu izmantošana attālinātā piekļuvē mācībām vai darba vajadzībām arī 2021.gadā bija 

ļoti nozīmīgs bibliotēkas pakalpojums. Attālināti pieejamās digitālās kolekcijas un datubāzes 

palīdzēja nodrošināt  lasītājiem nepieciešamos informācijas pakalpojumus. Apkopotā statistika 

liecina, ka gada laikā ir reģistrētas 41 418 apmeklējuma sesijas (2020.gadā – 61593) un 207 747 

izsniegums /atvērti pilni teksti (2020.gadā – 109912). Apmeklējuma sesiju statistika, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, ir samazinājusies, bet izsniegums ievērojami pieaudzis, kas norāda, ka teksti tiek 

aktīvi lasīti un izmantoti. Iemesli ar iepriekšējo gadu salīdzinoši mazākam skaitam var būt dažādi. 

Lasītājiem nebija iespējams pilnvērtīgi apmeklēt bibliotēku un tieši no bibliotekāriem uzzināt par 

datubāzu izmantošanas iespējām. Studentiem tiešāka informācija par abonētajiem resursiem reizē ar 

piekļuvi nāk no mācību iestādēm.  

2021. gada laikā notikušas vairākas sarunas un tikšanās ar KM, KISC, IZM, Latvijas 

Akadēmisko bibliotēku asociāciju par e-resursu pārvaldības modeļa maiņu, administratīvo funkciju 

un finansējuma pārņemšanu no KISC un IZM. Jautājums joprojām atrodas sarunu procesā. Efektīvāka 

e-resursu administrēšanas modeļa ieviešana LNB pārvaldībā un pāreja uz transformatīvo līgumu 

slēgšanu ir iekļauta IZM sagatavotajā Atvērtās zinātnes stratēģijā. 

2021.gadā, īpaši laikā, kad bibliotēka pamatā nodrošināja attālinātus pakalpojumus un 

ievērojami pieauga interese par Personālā abonementa pakalpojumu tiem lasītājiem, kas pēc sava 

statusa var saņemt šo pakalpojumu (starp tiem, augstskolu akadēmiskais personāls un izglītības 

iestāžu pedagogi, doktoranti un augstskolu maģistranti). Tika arī pieņemts lēmums ērtākai lasītāju 

apkalpošanai un  bezkontakta izsniegšanai, iegādāties grāmatu pakomātu. Gada nogalē tas arī tika 
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realizēts, un pakomāts uzstādīts LNB ēkas Dienesta ieejas priekštelpā. Pagājušajā gadā iesniegumu 

par Personālā abonementa pakalpojuma piešķiršanu iesniedza 34 lasītāji. 

Lai informācijas meklēšana Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā (LNDB) un citos LNB 

digitālajos resursos radītu pieredzi, kas mudina tajos atgriezties, tika realizēti vairāki pasākumi, tai 

skaitā, panākta vienošanās ar aģentūru AKKA/LAA par grāmatu un periodikas izdevumu satura 

licencēšanas tarifiem un līguma nosacījumiem arī pēc Covid-19 ierobežojumu perioda, lai 

nodrošinātu brīvpieeju resursiem. 

LNB Bibliogrāfijas institūtā izstrādātas un publicētas "Rekomendācijas Atsauču datu 

semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām" (ISBN 978-

9934-610-00-4; DOI: https://doi.org/10.52197/IBIV6839), kas ir pirmais mēģinājums aprakstīt 

vajadzības jaunam starpnozaru datu modelim datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp 

Latvijas kultūras mantojuma institūcijām digitālā vidē. Balstoties uz pieejamo datu kopu un 

dokumentu analīzi, tajās raksturoti Latvijas atmiņas institūciju atšķirīgie datu modeļi un standarti, 

galvenās datu elementu klases un praksē izmantotās vērtību vārdnīcas. Rekomendāciju 

kopsavilkums. Kultūras mantojuma Atsauču datu risinājuma vēlamā praktiskā risinājuma teorētiskais 

pamatojums sniegts “Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim” 

(ISBN 978-9934-610-02-8; DOI: https://doi.org/10.52197/FFHE3250). Koncepcijā, balstoties uz 

datu standartiem un formātiem, kas atbilst visu Latvijas atmiņas institūciju datu semantiskās 

sadarbības iespējām konkrētajā situācijā un semantiskā tīmekļa principiem, ir izstrādāts jauns datu 

modelis ontoloģijai, piedāvātas vārdnīcas un dažādi klasifikatori, kā arī datu kartējums sadarbībai 

kultūras mantojuma entīšu vienveidīgai un kontrolētai lietošanai vienotajā kultūras mantojuma 

digitālo objektu izplatīšanas un pārvaldības platformā. Koncepcijas un konceptuālā modeļa mērķis ir 

aprakstīt esošo lietu un zināšanu reprezentācijas sistēmu, kas nebūtu piesaistīta konkrētām 

institūcijām un informācijas sistēmām. Šī platforma būtu jāsasaista ar citām pasaules kultūras 

mantojuma sistēmām, līdzdarbojoties vienota zināšanu tīklojuma veidošanā un bagātināšanā. 

Koncepcijas kopsavilkums. 

 Veidojot iekļaujošākus digitālo resursu pakalpojumus, pagājušajā gadā sadarbībā ar Rīgas 

Vājredzīgo un neredzīgo biedrību “Redzi mani” un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu tika īstenots 

jauns inovatīvs projekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem Sabiedrotais tiešsaistē. Projekta 

ietvaros 15 LNB uzturēto digitālo kolekciju mājaslapās tika iestrādāti audiāli tiešsaistes 

vieglpiekļuves rīki “webReader” un “docReader”, kas padara digitālo kultūras mantojumu publiski 

pieejamu lietošanai ikvienam mājaslapu apmeklētājam jebkurā viedierīcē no jebkuras 

pārlūkprogrammas. Šos rīkus var izmantot ne tikai to primārā mērķauditorija – cilvēki ar redzes 

traucējumiem, bet arī cilvēki ar disleksiju, seniori, latviešu valodas apguvēji un citi interesenti, kuri 

informāciju vēlas saņemt audiālā formātā. Pašreiz informāciju audio formātā ir iespējams saņemt 

šādās LNB mājaslapās: www.lnb.lv; www.lndb.lv; https://gramatas.lndb.lv/; 

https://periodika.lndb.lv; https://zudusilatvija.lv/; https://audio.lndb.lv/; https://atteli.lndb.lv/; 

https://academia.lndb.lv/; https://dziesmusvetki.lndb.lv/; https://runa.lnb.lv/; 

https://braludraudze.lndb.lv/; https://stenders.lndb.lv/; www.lasamkoks.lv; www.ainavudargumi.lv; 

www.kulturaskanons.lv  

Vērtējot sniegtās izaugsmes un personīgās pilnveidošanās iespējas plašākai publikai, 

neskatoties uz to, ka arī šogad turpinājās pandēmija ar visiem no tās izrietošajiem ierobežojumiem, 

lasītājiem tika sniegtas uzziņas un konsultācijas par krājumu, digitālajām kolekcijām, materiālu 

https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://doi.org/10.52197/IBIV6839
https://dom.lndb.lv/data/obj/905787.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/905787.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31178096.pdf
https://doi.org/10.52197/FFHE3250
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31185020.pdf
http://www.lnb.lv/
http://www.lnb.lv/
http://www.lndb.lv/
http://www.lndb.lv/
https://gramatas.lndb.lv/
https://gramatas.lndb.lv/
https://periodika.lndb.lv/
https://periodika.lndb.lv/
https://periodika.lndb.lv/
https://zudusilatvija.lv/
https://zudusilatvija.lv/
https://audio.lndb.lv/
https://audio.lndb.lv/
https://atteli.lndb.lv/
https://atteli.lndb.lv/
https://academia.lndb.lv/
https://academia.lndb.lv/
https://academia.lndb.lv/
https://dziesmusvetki.lndb.lv/
https://dziesmusvetki.lndb.lv/
https://runa.lnb.lv/
https://runa.lnb.lv/
https://braludraudze.lndb.lv/
https://braludraudze.lndb.lv/
https://braludraudze.lndb.lv/
https://stenders.lndb.lv/
https://stenders.lndb.lv/
http://www.lasamkoks.lv/
http://www.lasamkoks.lv/
http://www.ainavudargumi.lv/
http://www.ainavudargumi.lv/
http://www.kulturaskanons.lv/
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meklēšanu elektroniskajā katalogā un PRIMO gan klātienē, gan attālināti. Interesentiem tika sniegtas 

paskaidrojošas konsultācijas arī Facebook vietnē. 

Viens no nozīmīgākajiem izziņas un drošticamas informācijas avotiem sabiedrībai ir 

Nacionālās enciklopēdija, kuras redakcija 2021. gadā turpināja strādāt satura izveidošanā (jaunu 

šķirkļu un ilustrāciju publicēšana), esošā satura atjaunināšanā un pilnveidošanā, kā arī turpināja 

attīstīt un padziļināt un uzsāka sadarbību ar vairākām Latvijas institūcijām Nacionālās enciklopēdijas 

ilgtermiņa mērķu īstenošanai. Sadarbībā ar SIA “Tilde” nepieciešamo tehnoloģisko atjauninājumu 

identificēšanā un realizēšanā. Nacionālās enciklopēdijas redakcija organizēja un vadīja LNB īstenotā 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada 

perioda Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas (projekta) “Sabiedrības noturības 

veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus: Latvijas-Norvēģijas enciklopēdijas pieeja” pirmo 

semināru Kuldīgā septembrī latviešu un norvēģu enciklopēdiju redakcijām.” 

Attiecībā uz kultūrizglītības un pilsoniskās līdzdalības norisēm 2021.gadā, ņemot vērā 

epidemioloģisko situāciju valstī, vairāk uzmanības tika pievērsts tiešsaistes pasākumiem. Īstenots 

Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas finansētā projekta “Turpinot pilsonisko izglītību Latvijā. 

Pilsonības izglītības federālās aģentūras grāmatu sērijas izdošana” ietvaros izdota grāmata: 

Digitalizācija un sabiedrība. Projektā tiek realizētas LNB izglītojošās darbības stratēģijā iekļauto 

sabiedrības pilsonisko prasmju sabiedrības pārzināšanas, pielietošanas un tiesību prasmes. Grāmatas 

lasītājiem ir iespēja  iegūt informāciju no kvalitatīviem avotiem, kritiski novērtēt informāciju, ievērot 

drošību virtuālajā vidē, veicināt zināšanu sabiedrības izaugsmi.  

2021.gadā izdoti arī 9 Bibliotēku attīstības centra veidotā izdevuma par jaunām un aktuālām 

grāmatām “Literatūras ceļvedis” numuri, tajos iekļauti kopumā 167 grāmatu ieteikumi.  Izdevuma 

galvenais mērķis ir no subjektīva skatupunkta informēt un ieinteresēt bibliotēku krājumu veidotājus 

un citus interesentus par dažādu jomu ekspertu un izdevuma sastādītāju izvēlētiem izdevniecību 

jaunumiem – gan Latvijā radīto oriģinālliteratūru, gan arī nozīmīgiem tulkotajiem literārajiem 

darbiem un nozaru literatūru, tādējādi rosinot šo grāmatu pieejamību un lasīšanu gan bibliotēkās, gan 

privātpersonu individuālajās kolekcijās. Grāmatu apskati ierakstu veidā pieejami arī LNB skaņu 

mākonī (līdz šim kopā 112 ieraksti). 

Arī pandēmijas laikā apmeklētāju interese par meditāciju un ar to saistītajiem jautājumiem 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nemazinājās. Visu pasākumu tēmas tika saistītas ar kādu no 

literatūras avotiem (grāmatas, teksti), tādejādi uzsverot meditācijas nodarbību nesaraujamo sasaisti 

ar bibliotēku. Pasākumu Zoom tiešsaistes formāts deva iespēju piedalīties arī cilvēkiem no Rīgai 

attālākiem novadiem, t.sk no ārvalstīm. audio formātā noklausīties LNB skaņu mākonī. 

“Virtakas klasē” norisinjājušās  divas “Senioru trešdienas” (21 apmeklētājs). Norisinājās 

viena radošā darbnīca Dienas centra “Saule” klientiem (10 dalībnieki) ar intelektuālās attīstības 

traucējumiem. Lai plānotu ilgtermiņa sadarbību, projekta “Pārmaiņu aģenti” ietvaros Z. Siliņa 

apmeklēja apmācības, kā padarīt mākslu un kultūru pieejamu cilvēkiem ar invaliditāti.   

3. darbības virziens: Bibliotēkas krājums kā unikāls un neaizvietojams pētniecības resurss un 

tā pētniecība. 

2021.gadā LNB turpināja īstenot vairākus nozīmīgus Valsts pētījumu programmas 

projektus - "Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai"/CARD (Nr. VPP-KM-

LKRVA-2020/1-0003), "Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp 

pētniecību un sabiedrību" (Nr. VPP-IZM-2018/1-0022), "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: 

https://soundcloud.com/search?q=literat%C5%ABras%20ce%C4%BCvedis
https://soundcloud.com/search?q=literat%C5%ABras%20ce%C4%BCvedis
https://soundcloud.com/search?q=literat%C5%ABras%20ce%C4%BCvedis
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/medit-cijas-telpa.


LNB darbības publiskais pārskats 2021   

30 
 

integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001), kuros bibliiotēkas krājums ir gan 

pētniecības resurss, gan priekšmets. 

Turpināta aktīva grafikas kolekcijas izpēte. Rezultāti ir integrēti publikācijās: “LNB Mākslas 

lasītavas ārzemju grafikas kolekcija kā 19. gadsimta pirmās puses litogrāfijas vēstures izpētes avots” 

(publicēts LNB Zinātniskajos rakstos, 7. sēj.), “Jeļenas Antimonovas (1945-2002) grafikas kolekcija 

LNB grafikas krājumā kā mākslinieces mantojuma izpētes avots” (sagatavošanā LNB Zinātniskajiem 

rakstiem), “Starp nāvi un ekstāzi: Rietumeiropas XVII gs, iesiedgrafika Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas kolekcijā” (sagatavošanā izstādes “B kā baroks” katalogam).  

Turpināts darbs pie kartogrāfiskā krājuma izpētes un popularizēšanas: Pētījuma “Latvijas 18. 

gadsimta kartogrāfiskais mantojums” (A. J. Zālīte) ietvaros tapis zinātniskais raksts “18. gadsimta 

kartogrāfiskie avoti Latvijas vēsturiski ģeogrāfiskās ainavas izpētē”; turpinās darbs pie raksta par L. 

A. Mellina 1783. g. karti sagatavošanas; dalība filmēšanā par Karšu lasītavas krājumu un tā 

izmantošanas iespējām; Sadarbībā ar apgādu “Jumava” tika rīkots tiešsaistes pasākums pirmajam 

latviešu kartogrāfam un ievērojamam etnogrāfam Matīsam Siliņam (1861–1942). SKD LBC 

galvenais bibliogrāfs Reinis Vāvers piedalījās: Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 

starptautiskajā zinātniskā konferencē “XXXI Zinātniskie lasījumi”, referāts “Militārās kartes kā 

Latvijas vēstures avots”.  

Krājumu atspoguļot publikai palīdzējusi dalība konferencēs, semināros un simpozijos ar 

priekšlasījumiem par pētījumu rezultātiem: Dmitrijs Zinovjevs, referāts “Pētera Betgera grafikas 

kolekcija kā Rietumeiropas iespiedgrafikas pētīšanas avots” zinātniski praktiskā seminārā "Publicēti 

un nepublicēti Latvijas vēstures avoti dažādu atmiņu institūciju krājumos"; Līga Goldberga, referāts 

“Foto materiāli atmiņas institūcijās: Pētniecības un interpretācijas iespējas. Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Konrāda Ubāna Mākslas lasītavas atklātņu kolekcijas piemērs” simpozijā “Meklējot 

metodes un materiālus: Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā”; Ingrīda 

Peldekse, referāts “Grafiķes Dzidras Ezergailes (1926–2013) ekslibru transformācijas pusgadsimta 

garumā – secinājumi un atziņas šodienai” starptautiska konferencē “Kultūras krustpunkti XV”. KSC 

darbinieku I.Daugules-Balodes un S.Saldābolas referāts “Rīgas Pilsētas Teātra Materiālu 

Saglabāšana LNB KSC” prezentēšana 12. Baltijas valstu restauratoru triennālē “Izpēte. Dilemmas. 

Risinājumi” Viļņā, Lietuvā. Audiovizuālās lasītavas vadītāja Zane Grosa sagatavoja un sniedza 

prezentāciju Starptautiskajā skaņu ierakstu un audiovizuālo arhīvu asociācijas (IASA) ikgadējā 

tiešsaistes konferencē, ar nosaukumu “Videos attack!”, kurā tika stāstīts par lasītavas krājumam 

pēdējos gados dāvinātajām videokasešu kolekcijām, aprakstot to saturu, apjomu, daudzveidību, un 

arī demonstrējot dažus video fragmentus no raidījuma “Labvakar” ierakstiem. 

Arī Latvijas nacionālājā digitālajā bibliotēkā ir ievietoti 22 LNB pētnieku publikācijas 

ārvalstu zinātniskos izdevumos. Podkāsts “Grāmata Latvijā: sarunas par grāmatām un lasīšanu”, 

kas savos ierakstos popularizē LNB krājumu, papildināts ar 11 jauniem ierakstiem, t.sk. ar Upsalas 

Universitātes bibliotēkas direktoru Laršu Burmanu.  

LNB krājums būs arī centrā pasākumu programmai “Latviešu grāmatai 500”. Izstrādāts 

programmas ietvaros plānotais zinātnisko pētījumu, publikāciju, izstāžu plāns. Uzsākta LNB 

sagatavoto publikācija tulkošana uz vācu valodu, lai nodrošinātu to iznākšanu apgādos Vācijā 

2022.gadā.  

Par pētniecības aktivitātēm skat. arī 2.5.sadaļu. 
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4. darbības virziens: Kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā 

2021. gads sākās ar kārtējo ārkārtas situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ, kad no 12. janvāra 

tika slēgtas kultūrvietas t.sk. bibliotēkas un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Taču, neskatoties uz to, 

LNB iesaistījās vairākos nozīmīgos ar kultūru un kultūrpolitiku saistītos pasākumos. 

13. janvārī tika atzīmēta Barikāžu trīsdesmitgadi ar konferenci “X stunda. Barikādēm 

30” sadarbībā ar Barikāžu muzeju un 4. maija Deklarācijas klubu un kas pulcēja tiešraidē no Ziedoņa 

zāles visas valsts augstākās amatpersonas. Svarīgi, ka konference bija LNB producēta gan satura, gan 

organizatoriskā un tehniskā nodrošinājuma ziņā, un tiešsaistē tam bija 700 unikālie skatījumi. Kopš 

februāra Valsts Prezidenta kancelejas uzdevumā LNB strādāja ar projektu “Aizvestie. Neaizmirstie. 

80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”, kas rezultējās interaktīvā kartē un visas Latvijas iesaistē 

tiešsaistes pasākumos 14. jūnijā, kad 119 pašvaldību atceres pasākumos vienlaikus tika nolasīti 

attiecīgo pilsētu un pašvaldību aptuveni 15 000 deportēto vārdi. Skatījums projektam kopā sasniedza 

aptuveni 15 tūkstošus. Pusgada garumā LNB organizēja “Pēterbaznīcas sarunas”, kas turpinājās 

kopā četrās daļās. Tā bija LNB direktora veicināta iniciatīva runāt ar sabiedrību par Pēterbaznīcas un 

citu Latvijas baznīcu kā institūciju nākotni. Savukārt, “Otros akadēmiskajos Jāņa Stradiņa 

lasījumos” 10. decembrī tiešsaistē piedalījās gan Latvijas Zinātņu akadēmijas dažādu laiku 

prezidenti, gan S. Kalniete u.c. 

16. aprīlī notika pirmā “DJ nakts Gaismas pilī” sadarbībā ar klubu “One One”, kas bija 

tiešsaistes deju pasākumus korē, reklamējot LNB un sasniedzot līdz pat 8000 cilvēku auditoriju. 

28. augustā LNB tradicionāli svinēja LNB dzimšanas dienu, šoreiz organizējot “Atvērto 

durvju dzimšanas diena”, kad visas dienas garumā piedāvājām izstādes, ekskursijas, darbnīcas, 

spēles.  

18. septembrī Ziedoņa zālē sadarbībā ar Norden Ziemeļvalstu padomi notika “Baltic Sea 

Festival” tiešsaistes saruna ar Raimondu Tigulu un Noru Ikstenu, kuru vadīja Zviedrijas radio 

žurnālists Fredriks Vādstroms. 

Sākot no 16. oktobra līdz novembra vidum LNB atkal bija slēgta apmeklētājiem, vispārējās 

valsts mājsēdes ietvaros, bet tikmēr Latvijas Radio 3 novembrī izskanēja rubrika “Vai zini?”, kurā 

LNB darbinieki īsos stāstos iepazīstināja ar bibliotēkas krājumu un faktiem par dažādām krājuma 

vienībām. 

Pasākumu gads noslēdzās ar diviem tiešsaistes pasākumiem no Ziedoņa zāles - 20. decembrī 

ar mūziķu “NYX trio” koncertu un 22. decembrī ar Letonikas lasījumiem “Jezuītu Georga 

Elgera un Mihaela Rota literārais mantojums”, kura vienā no daļām ar speciālu programmu 

uzstājās arī senās mūzikas apvienība “Fabella Ensemble”. 

Arī 2021. gadā LNB turpināja pastiprināti pievērsties raidierakstu veidošanai, gan 

izmantojot ierakstu studijas iespējas un tās vadītāja prasmes, gan producējot trīs raidierakstus 

“Grāmata Latvijā” ietvaros. Kopā 2021. gadā LNB studijā tika ierakstīti un apstrādāti 35 raidieraksti 

(no tiem 20 ir LNB producēti), 56 “Literatūras ceļveža” šķirkļi, kā arī notikušas 11 meditācijas telpas 

ierakstīto audio materiālu Zoom platformā pēcapstrādes, 12 konferences “X stunda. Barikādēm 30” 

ierakstīto audio materiālu pēcapstrādes un 5 LR3 projekta “Vai zini?” ierakstu sagatavošana 

atskaņošanai. 

Savukārt LNB kanālā “Klausītava”, kas atrodas ierakstu platformā Spotify, tika ievietoti 84 

ierakstus (gan pašu, gan sadarbības partneru producētus), no kuriem visvairāk klausītie ir Vasaras 

saulgrieži Āgenskalna tirgū, R. Ezerai veltītās konferences saruna ar Kārli Vērdiņu un Evu Eglāju 
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Kristsoni, meditācijas nodarbība par budistu tekstu klausīšanos un kopīga meditācija un Grāmata 

Latvijā raidieraksti “No bēgļu paunām līdz pilniem grāmatplauktiem” un „Ēdiens literatūrā”. 

2021. gadā sākta LNB pastāvīgās TV studijas izveide un iekārtošana, bet līdz tam kopā 67 

tiešraides tika raidītas Facebook un YouTube no Ziedoņa zāles vai citām pielāgotām bibliotēkas 

telpām. 

Aizvadītais gads ekskursiju pakalpojuma izpildes sakarā vērtējams kā ļoti sarežģīts. Covid-

19 pandēmijas izraisītie ierobežojumi noteica ievērojamus ierobežojumus pakalpojuma 

nodrošināšanā. Līdz ar to novadītas tika tikai 38 ekskursijas ar kopējo dalībnieku skaitu 307, 

svešvalodās apkalpotas 12 ekskursantu grupas ar kopējo dalībnieku skaitu 107, savukārt tematiskās 

ekskursijas tika novadītas 5 ar kopējo dalībnieku skaitu 61.  

Nozīmīgs un spraigs darbs 2021.gadā noritēja izstrādājot LNB Digitālo gidu. Darbs noritēja 

saskaņā ar  Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu mērķprogrammā "KultūrELPA" cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. Gida saturs veidots, ņemot vērā vājdzirdīgo un vājredzīgo informācijas uztveres  

specifiku. Lai izstrādātu pielāgotu Digitālā gida saturu vājdzirdīgo un vājredzīgo cilvēku vajadzībām, 

tas tika veidots ciešā sadarbībā ar Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrības "Redzi mani" un Latvijas 

Nedzirdīgo Savienības Rehabilitācijas centra pārstāvjiem. Digitālā gida saturs pieejams latviešu, 

angļu, vācu, un krievu valodās. Tajā ietverta informācija par bibliotēkas vēsturi, tās krājumu un 

lasītavām, kā arī ņozīmīgiem apskates objektiem katrā no tiem. Informācija tika papildināta ar 

fotogrāfijām. Projekta ietvaros ēkā izvietotas norāžu uzlīmes uz grīdas un taktilās uzlīmes 

neredzīgajiem un vājredzīgajiem, ar kuru palīdzību orientēties bibliotēkā un nonākt pie apskates 

objektiem.  

Kultūras norises, kas saistītas ar Latvijas Kultūras kanona popularizēšanu -  “Kultūras 

kanona Baltā nakts”, kad LNB rampā tika demonstrēts kino rampā un korē varēja apskatīt Aleksandra 

Čaka rokrakstus no krājuma. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā tika nogādāti izglītojoši 

materiāli, kas iepazīstina ar Latvijas kultūras kanona tēmām un LNB resursiem. Materiāli tika iekļauti 

novembra tematiskajos komplektos un tika izdalīti aptuveni 200 pacientiem. Sadarbībā ar Latvijas 

Universitātes vasaras skolu novadītas 2 tiešaistes lekcijas diasporas pārstāvjiem un interesentiem no 

visas pasaules par Latvijas kultūras kanonu (70 dalībnieku). 

2021.gadā tika īstenotas 8 pašu producētas un 8 izstādes kopā ar sadarbības partneriem. Gada 

īpašākais notikums bija pirmais lielais pasākums ciklā “Latviešu grāmatai 500”, kad 21. septembrī 

tika atklāta izstāde “Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu valodā", kas sniedza iespēju 

klātienē Rīgā aplūkot senāko saglabājušos latviešu valodā izdoto grāmatu – nīderlandiešu jezuīta 

Petra Kanīzija latviski tulkoto, 1585. gadā izdoto katehismu. Vienlaicīgi tika atvērts Rīgas jezuītu 

kolēģijas bibliotēkas (1583–1621) katalogs "Catalogue of the Riga Jesuit College Book 

Collection (1583–1621). History and Reconstruction of the Collection / Rīgas jezuītu kolēģijas 

grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs. Krājuma vēsture un rekonstrukcija" un virtuālā izstāde 

digitālajā kultūras platformā Europeana "Aizvestā bibliotēka rekonstruētā bibliotēka" latviešu un 

angļu valodā. Savukārt, lai atzīmētu 1621. gadā izdoto pirmo katoļu dziesmu grāmatu latviešu valodā, 

priekšlasījumiem “Jezuītu Georga Elgera un Mihaela Rota literārais mantojums” tika izveidota 

virtuāla izstāde “Jezuītu Georga Elgera un Mihaela Rota literārais mantojums”. 

Otra nozīmīgākā gada izstāde apmeklētājiem tika atklāta 16.jūnijā - “Bēthovens.Orbītas”. 

To pavadīja koncertlekcija "Bēthovens. Latvija. Veltījumi", kur mūziķu muzikālos veltījumus 

papildināja direktora Andra Vilka stāsti par komponista Ludviga van Bēthovena laikabiedriem un 

draugiem Latvijā. Tāpat oktobra sākumā interesantiem kļuva pieejami LNB Izstāžu centra sagatavotie 

https://www.europeana.eu/lv/exhibitions/looted-library-reconstructed-library/looted-library
https://sites.google.com/view/jezuitumantojums/s%C4%81kums
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un LNB ierakstu studijā tapušie 10 audiostāsti par izstādē “Bēthovens. Orbītas” apskatāmajiem 

eksponātiem. Divas citas nozīmīgas izstādes bija izstāde “Gadsimta latviete”, kas bija veltīta 

diplomātes Ainas Nagobads-Ābolas dzīvei un sasniegumiem, un teātra režisoram Oļģertam 

Kroderam veltīta izstāde sadarbībā ar Valmieras teātri. 

Pielāgojoties attālinātam darbam  2021.gadā tika izveidotas vairākas virtuālas tematiskas 

krājuma izlases.  

Visas izstādes un krājuma izlases 2021.gadā: 

Nosaukums Norises vieta Norises laiks Organizator

s 

LNB VEIDOTĀS IZSTĀDES LNB TELPĀS 

Bēthovens. Orbītas Ātrijs 16.06.-28.11. LNB 

Līniju arhīvs 4. stāvs 18.09.-26.09. LNB 

Boris Bērziņš. Lapaspuses 4. stāvs 08.10.-05.09. LNB 

Latvijas militārā kartogrāfija 6. stāvs 22.02.-28.11. LNB 

Grāmatu plūdi 7. stāvs 29.08.-31.08. LNB / 

Norden 

Gadsimta latviete Oranžērija 16.06.-12.09. LNB / 

Ārlietu 

ministrija 

Atgriešanās. Senākā saglabājusies grāmata 

latviešu valodā. 

5. stāvs 21.09.-29.01. LNB 

KRĀJUMA IZLASES 

Aktuālākie paaudžu petījumi Facebook no 

23.03.2021 

LNB 

Ulža Bērziņa mantojums Facebook no 

25.03.2021 

LNB 

Humors un asprātība literatūrā Facebook no 

01.04.2021 

LNB 

Feminisma kustības mūsdienu aspekti Facebook no 

24.05.2021 

LNB 

Sieviešu sociālās, ekonomiskās un politiskās 

tiesības 

Facebook no 

17.05.2021 

LNB 

Jaunākais modes industrijā Facebook no 

09.06.2021 

LNB 

Rīgas Franču licejam – 100 Humanitāro un 

sociālo zinātņu 

lasītava 

28.08. - 

01.11.2021 

LNB 

Ungāru tulkotā literatūra: E.Sakses tulkota 

literatūras no ungāru valodas 

Kore 12.10.2021 LNB 

Elga Sakse - ungāru kultūras nesēja Latvijā Humanitāro un 

sociālo zinātņu 

lasītava 

17.11 - 

31.12.2021 

LNB 

Ciklā Sociālā aizsardzība un sociālā 

iekļaušana: Droša darba vide un datu 

aizsardzība  

Facebook no 

15.10.2021 

LNB 

Ciklā Sociālā aizsardzība un sociālā 

iekļaušana: Ienākumi un pensijas vecumdienās 

Facebook no 

18.10.2021 

LNB 

Psihologam Žanam Piažē - 125 (Psiholoģijas 

dienu ietvaros) 

Facebook no 

08.10.2021 

LNB 
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Z.Freidam veltīta tematiska darbu izlase 

(Psiholoģijas dienu ietvaros) 

Facebook no 

08.10.2021 

LNB 

Zinātniski pētnieciskā darba rakstīšana Facebook 21.11.2021 LNB 

Sociālo uzņēmumu diena (Sociālo uzņēmumu 

un Sociālās uzņēmējdarbības dienai) 

Facebook no 

17.11.2021 

LNB 

Dārzi un parki Latvijā, pasaulē Uzziņu un 

informācijas centra 

lasītava 

14.07 - 

20.07.2021 

LNB 

Veselība un sports (Eiropas Sporta nedēļas 

ietvaros) 

Uzziņu un 

informācijas centra 

lasītava 

20.07.-

30.09.2021 

LNB 

Senās Romas un Grieķijas ietekme uz 

civilizācijas attīstību 

Uzziņu un 

informācijas centra 

lasītava 

01.10.2021 - 

19.01.2022 

LNB 

Latviešu sieviešu biogrāfijas Facebook 08.04.2021 LNB 

Vizmas Belševicas triloģija “Bille” Facebook 30.05.2021 LNB 

Daiļliteratūra oriģinālvalodā Krātuves 

izsniegšanas 

punkts 

16.06.2021 -

17.09.2021 

LNB 

Ārlietu dienesta darbinieku dāvinājums Tautas 

grāmatu plauktam Latvijas Republikas 

starptautiskās atzīšanas de iure simtgadē 

Krātuves 

izsniegšanas 

punkts 

16.06.2021 

-17.09.2021 

LNB 

Latvju dainu izdevumi Krātuves 

izsniegšanas 

punkts/FB 

20.09.2021 

-19.10.2021 

LNB 

Eposa “Lāčplēsis” izdevumi latviešu valodā Krātuves 

izsniegšanas 

punkts/ Facebook 

15.11.2021 

-04.12.2021 

LNB 

Autorizdevumi Krātuves 

izsniegšanas 

punkts/ Facebook 

13.12.2021 

-15.02.2022 

LNB 

Pašgatavotas grāmatas Tautas grāmatu plauktā Krātuves 

izsniegšanas 

punkts/ Facebook 

13.12.2021 

-15.02.2022 

LNB 

Dž. K. Roulingas Harija Potera sērijas grāmatu 

dāvinājumi Tautas grāmatu plauktā 

Facebook 18.12.2021 LNB 

SADARBĪBAS PARTNERU VEIDOTĀS IZSTĀDES LNB TELPĀS 

Atskatīties ir kā pirmo reizi ieraudzīt AsiaRes   

Es varētu būt bibliotekārs. Kroderam 100. Ātrijs  Valmieras 

drāmas 

teātris 

Lidojošā ota AsiaRes  Lidojošā 

ota 

Čehijas vēstniecības izstāde “Izglītība visiem – 

J.Ā. Komenska mantojums” 

Ātrijs  Čehijas 

vēstniecība 

RIXC “Post Sensorium” Ātrijs  RIXC 

Ēbreju mākslinieki starpkaru Latvijā 4. stāvs  Biedrība 

“Ebreji 

Latvijā” 
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Voices of Violence = Vardarbības balsis Ātrijs   

“Autsaideri” KC vestibils  Fonds “Nāc 

līdzās” 

5. darbības virziens: Bibliotēku nozares attīstības virzītāja 

2021.gadā LNB Kompetenču attīstības centra (KAC) vadībā izstrādāts profesijas 

“Bibliotekārs” standarts, un ar LNB speciālistu iesaisti izstrādāta bibliotēku nozares 

kvalifikāciju struktūra. Īstenota jauna iniciatīva – Domnīcas par bibliotēku izglītojošo darbību, 

kas guva lielu atsaucību no nozares. Tika veikta Latvijas bibliotekāru kompetenču pētniecība, 

izstrādāts ziņojums un pētījuma rezultāti komunicēti dažādos semināros un mācībās. 

Neskatoties uz COVID-19 ierobežojumiem, atbilstoši grafikam īstenotas mācības gan 

profesionālās tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” (960h), gan profesionālās 

pilnveides izglītības programmā “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (160h). Turpināts 

darbs pie modulārās profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” (960h) satura 

izstrādes un vispārējās plānošanas. Izstrādāts programmas moduļu noslēguma pārbaudījumu saturs 

un profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs (ESF projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas 

izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” ietvaros). “Zaļajā 

režīmā” notika 2 ārpus formālās izglītības kompetenču novērtēšanas kvalifikācijas eksāmeni. 

Profesionālā izglītības programma “Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija”. 

Sadarbībā ar Bibliotēku attīstības centru ir sagatavota un 2021. gada rudenī īstenota 76 akadēmisko 

stundu maksas mācību programma, kuru veido 19 kursi. Programmas docēšanai piesaistīti 15 lektori 

(t.sk. 3 profesori), lektoru vidū arī 4 LNB darbinieki. Pirmajā studējošo grupā uzņemti 24 studējošie, 

12 no tiem bibliotēku speciālisti. Pirmā grupa mācības noslēdza 20. decembrī un tika pieņemts 

lēmums uzņemt jaunu grupu 2022. gada sākumā. 

Atbilstoši projekta plānam turpināts īstenot Erasmus+ projektu “Medicīnas informācijas 

pratība”, kā ietvaros tika aprobēta izstrādātā neformālās izglītības programma “Medicīnas 

informācijas pratība” (24h). Atbilstoši apstākļiem nodrošināts plašs skaits neformālo izglītības 

programmu, tika izveidota un ieviesta attālināto kursu sistēma.  

Pārskata periodā pedagoģisko darbu KAC veikuši vairāk nekā 40 speciālisti, no tiem 25 ir LNB 

personāls. Lai veicinātu formālo izglītības programmu pedagogu profesionālo pilnveidi, 2021.gadā 

24 KAC pedagogi un darbinieki apguva KAC sagatavotu 10h programmu “Kvalitatīva un efektīva 

izglītības procesa īstenošana” un 8 cilvēki –  6h programmu “Bibliotēku informācijas sistēmas 

izmantošana mācību procesā”. 
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Att.Nr.11. Attēls no pedagogu mācībām programmā “Kvalitatīva un efektīva izglītības procesa 

īstenošana”.  

 
 

LNB nodrošināja sistemātisku atbalstu nozarei. LNB Bibliotēku attīstības centrā noorganizēti 

42 profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi, kurus apmeklējuši 8341 nozares 

speciālisti; no tiem 14 tiešsaistes pasākumos izsniegti apliecinājumi 2193 dalībniekiem. 2021. gadā 

visi profesionālās pilnveides pasākumi notikuši attālināti: tiešsaistē vai tiešraidē. 

Visapmeklētākais 2021. gada pasākums bija Latvijas pagasta bibliotekāru kongress (1030 

dalībnieki), Medijpratības vebinārs ”Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības 

jautājums” (812 dalībnieki), ar lielu apmeklētāju skaitu lepojas “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: 

profesionālo publikāciju apskats” (līdz 450 apmeklētājiem katrā pasākumā). 

Lai iepazīstinātu nozares speciālistus ar profesionālajām publikācijām un pieredzi, 

Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar LNB Komunikācijas departamentu 2021. gadā uzsāka jaunu 

profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas pasākumu ciklu “Virtuālās trešdienas 

bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” (VTB). Katrs no cikla pasākumiem bija veltīts 

kādai konkrētai tēmai un notika tiešsaistē. Kopumā tika aizvadīti 6 pasākumi, kas bija veltīti 

medijpratībai, bibliotēku interešu aizstāvībai, bibliotēku arhitektūrai, ēkām un telpu iekārtojumam, 

dizaina domāšanai bibliotēkās, mācīšanās prasmēm un IFLA WLIC 2021 atziņām. Pēc katra 

pasākuma tika sagatavots un Latvijas Bibliotēku portālā publicēts pasākuma laikā minēto publikāciju 

un resursu apkopojums. Cikla pasākumi ir labi apmeklēti (vidēji reāllaikā katru cikla pasākumu 

apmeklē apmēram 300 - 600 bibliotekāri; pasākumu video ieraksti tiek skatīti atkārtojumā). 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) izpratnes un motivācijas nostiprināšana bibliotēku 

nozarē. Veiksmīgi noslēgts trīs gadus ilgušais, sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 

un Latvijas Bibliotekāru biedrību īstenotais projekts “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga 

attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”, iesaistoties Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un 

bibliotēku darbiniekiem adresētas konferences “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas 

valstu muzejos un bibliotēkās” (2021. gada 23.–24. septembrī tiešsaistē) organizēšanā un sagatavojot 

rakstisku apkopojumu par Latvijas bibliotēku pieredzi IAM īstenošanā latviešu un angļu valodā. 

Atsaucoties LNB direktora idejai un atjaunojot tradīciju, 27. maijā notika Latvijas pagasta 

bibliotekāru 6. kongress “Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai” ar mērķi aktualizēt 

pagastu bibliotēku vietu Latvijas kultūras norišu kontekstā, administratīvi teritoriālās reformas 

kontekstā, kā arī veicināt to iesaisti ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā, sekmēt Latvijas pagastu 

bibliotekāru tīklošanos, pieredzes apmaiņu un diskusijas ar pašvaldību pārstāvjiem. Kongresā 

piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieki – bibliotekāri, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvji, 

sadarbības partneri.  Kongresa programmu papildināja vizuāli un saturiski koncentrētas video esejas 

par pagastu bibliotēku sniegumu un sadarbību gan ar pašvaldībām, gan iedzīvotājiem. Video esejas 

ir skatāmas LNB “YouTube” kanālā izveidotajā video atskaņošanas sarakstā. Lai pievērstu uzmanību 

pagastu bibliotēku nozīmei valsts un pašvaldību attīstībā un nostiprinātu pašvaldību un valsts atbalstu 

https://www.biblioteka.lv/virtualas-tresdienas-bibliotekariem-profesionalo-publikaciju-apskats-medijpratiba/
https://www.biblioteka.lv/virtualas-tresdienas-bibliotekariem-profesionalo-publikaciju-apskats-medijpratiba/
https://www.biblioteka.lv/virtualas-tresdienas-bibliotekariem-profesionalo-publikaciju-apskats-medijpratiba/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-interesu-aizstaviba-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-interesu-aizstaviba-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-arhitektura-ekas-un-telpu-iekartojums-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-biblioteku-arhitektura-ekas-un-telpu-iekartojums-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-dizaina-domasana-bibliotekas-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-dizaina-domasana-bibliotekas-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-dizaina-domasana-bibliotekas-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-macisanas-prasme-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-macisanas-prasme-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-ifla-wlic-2021-atzinas-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-ifla-wlic-2021-atzinas-2/
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/12/LV-IAM-apkopojums-2017-2021.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/12/LV-IAM-apkopojums-2017-2021.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/12/Latvian_libraries_SDG_2021.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/12/Latvian_libraries_SDG_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jcjmvY0wuHQ&list=PL0l488g_lNq8FX0EjCUpeAh6oAdnd_VzE
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pagastu bibliotēku tīkla saglabāšanā, kongresa laikā tika pieņemts Latvijas pagastu bibliotekāru 6. 

kongresa memorands.  

Ar VKKF atbalstu īstenots projekts “Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo 

kompetenču attīstīšana Latvijas bibliotēku vadītājiem” ar mērķi nodrošināt Latvijas publisko 

bibliotēku vadītājiem kvalitatīvas profesionālās pilnveides iespējas, organizējot bezmaksas mācības, 

lai sniegtu nenoteiktības un pārmaiņu apstākļiem aktuālas zināšanas un prasmes, veicinātu 

savstarpēju pieredzes apmaiņu nozarē. Projekta īstenošanas rezultātā, kā lektorus pieaicinot nacionāla 

un starptautiska līmeņa ekspertus, publisko bibliotēku direktoriem tika nodrošināta kvalitatīva 

bezmaksas profesionālā pilnveide nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos nepieciešamo prasmju un 

zināšanu attīstībai. LNB mācību vietnē tika izveidots mācību resursu un prezentāciju apkopojums 

tēmas padziļinātai apguvei. Pavisam kopā izglītoti 42 Latvijas publisko bibliotēku direktori; īstenoto 

mācību stundu skaits: 24 akadēmiskās stundas. 

LNB Bibliogrāfijas institūts nodrošinājis arī izglītojošo darbību bibliotēku datu 

veidotājiem: tiešsaistes semināru Rīgas reģiona bibliotēkām par analītisko ierakstu kataloģizāciju 

saskaņā ar  RDA un priekšmetošanu (23 dalībnieki no 9 bibliotēkām), tiešsaistes semināru Latvijas 

reģiona bibliotēkām par analītisko ierakstu kataloģizāciju saskaņā ar  RDA un priekšmetošanu (72 

dalībnieki no 21 bibliotēkas), tiešsaistes mācību seminārs Rēzeknes reģiona bibliotēkām (30 

dalībnieki) u.c. Pēc Kuldīgas reģiona bibliotēku speciālistu pieprasījuma, tika novadītas 3 dienu 

intensīvas UDK apmācības (48 dalībnieki).  

2021.gadā ļoti aktīvi LNB mācību pakalpojumu izmantoja Latvijas publisko bibliotēku 

bibliotekāri. Informācijprasmju nodarbībās piedalījās 45 bibliotekāru grupas ar 1015 dalībniekiem. 

Bibliotekāri apguva zināšanas par informācijas meklēšanu Kopkatalogā PRIMO, LNDB portālos un 

kolekcijās, abonētajās datubāzēs, atmiņu institūciju e-resursos.  

2021. gadā turpināti pasākumi medijpratības veicināšanai bibliotekāru un pedagogu vidū. 

Īstenota mentoru medijpratības veicināšanas pasākumu īstenošanas programma (5118 EUR). 

Laika posmā no 28. maija līdz 26. novembrim notika piecas medijpratības nodarbības bibliotekāriem 

un pedagogiem, lai radītu zināšanas par medijpratības pamatiem, informācijas krīzi, informācijas 

traucējumiem, faktu pārbaudi, terminu “vārtu sargāšana”, kā arī tika pārrunāta mediju izglītība kā 

ceļš uz medijpratību un medijpratība kā nosacījums labākai dzīvei. Lekcijas vadīja Tamperes 

Universitātes Somijā Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju zinātņu fakultātes lektore pētniece 

Guna Spurava un tajās piedalījās piedalījās 466 bibliotekāri un 106 pedagogi. 4. novembrī platformā 

“Zoom” notika medijpratības tīmekļseminārs “Medijpratība – ne tikai izglītības, bet arī veselības un 

drošības jautājums”, kurā bibliotekāri tika informēti par medijpratības nozīmīgumu laikā, kad 

visapkārt valda viedokļu sadrumstalotība. Tāpat projekta periodā tika izstrādāts izglītojošs materiāls 

par datu un statistikas izvērtēšanu "Datpratība ikdienai", kura autore ir Klinta Ločmele, un kas 

paredzēts īpaši bibliotekāru un pedagogu auditorijai.  

2021. gadā tika sagatavts un publiskots trešais pārskata ziņojums par Latvijas bibliotēkām, 

tādējādi nofiksējot situāciju nozarē četru gadu griezumā – no 2017. līdz 2020. gadam – un aptverot 

visus bibliotēku darbības aspektus kopumā. Ziņojuma par Latvijas bibliotēkām 2020. gadā mērķis ir 

dokumentēt galvenās tendences bibliotēku jomā 2020. gadā – nozīmīgākās aktualitātes, tendences un 

izmaiņas, spilgtākos pieredzes piemērus.  

Skola 2030 un LNB BAC izdevumā skolu bibliotekāriem: Skolas bibliotēka – atbalsts 

pilnveidotajā mācību saturā iekļauts apraksts par LNB Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju 

https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/05/Latvijas-pagastu-bibliotekaru-6.-kongresa-memorands.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/05/Latvijas-pagastu-bibliotekaru-6.-kongresa-memorands.pdf
https://macies.lnb.lv/course/view.php?id=378
https://macies.lnb.lv/course/view.php?id=378
https://dom.lndb.lv/data/obj/1028764.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31737364.pdf


LNB darbības publiskais pārskats 2021   

38 
 

saturu. “Skolas Vārds” sagatavotajā digitālajā speciālizdevumā “Skolas bibliotēka” ir atsevišķa 

sadaļa, kurā aprakstīti LNB piedāvātie resursi izglītības iestādēm. 

2021. gadā BAC speciālisti ciešā sadarbībā ar nozares profesionāļiem, kuri pārstāv dažādu 

veidu bibliotēkas, publicēšanai sagatavojuši  izdevumu “Bibliotēku statistika un snieguma rādītāji”, 

kura mērķis sniegt skaidrojošu, teorētisku un praktiski izmantojamu informāciju par Latvijas 

bibliotēku iesniedzamajiem statistikas datiem nozares oficiālās statistikas veidošanai. 

Sadarbībā ar LBB un citiem nozares speciālistiem sagatavots saturs Čehijas Bibliotēku un 

informācijas speciālistu biedrības (Association of Library and Information Professionals of the Czech 

Republic, čehu valodā SKIP) profesionālā periodiskā izdevuma “Bulletin SKIP” 2020. gada 

speciālizlaidumam par Latvijas bibliotēkām. Sagatavots plašs un visaptverošs Latvijas bibliotēku 

sistēmas apraksts, kas uzskatāmi un pārliecinoši reprezentē Latvijas bibliotēkas ne tikai Čehijas 

auditorijai, bet arī starptautiski – izdevuma saturs būs pieejams gan čehu, gan angļu valodā 

speciālizdevuma vietnē https://bulletinskip.skipcr.cz 

Pārskata periodā turpinājās aktīvs bibliotēku un arhīvu nozari pārstāvošās LZA TK 

Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas darbs. Sagatavoti terminu saraksti 

sēdēm (ap 80 lpp.), noorganizētas 4 sēdes: kopumā apstiprināti, pārskatīti ~ 155 termini no standarta 

ISO 5127:2017 Informācija un dokumentācija. Pamatvirzieni un vārdnīca, kā arī konkrēti nozares 

speciālistiem nepieciešamie termini. Nodrošināta apstiprināto terminu pieejamība tiešsaistes terminu 

datubāzēs. Papildināta un rediģēta Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāze (ap 200 šķirkļi). 

Nozīmīgs veikums 2021. gadā bija nozares terminu datubāzes satura integrēšana jaunajā inovatīvajā 

terminoloģijas resursā - Latvijas Nacionālajā Terminoloģijas portālā, kur tika izveidota Bibliotēku un 

arhīvu terminu kolekcija. Eksportēti kopumā ap 2000 terminu no aptuveni 20 avotiem. Darbs veikts 

sadarbībā ar Valsts valodas centra un uzņēmuma “Tilde” speciālistiem. 2021. gada martā organizēta 

2020. gada nogalē publicētā LNB ZR 6. sējuma “Latviešu terminoloģija simts gados” tiešsaistes 

atvēršana. Krājums ir nozīmīgs ieguldījums latviešu terminoloģijas darba jomā. Izdevumā iekļauti 

zinātniskajā  konferencē "Latviešu terminoloģija simts gados" (03.10.2019.) prezentēto zinātnisko 

pētījumu rezultāti. Krājums izdots sadarbībā ar LZA Terminoloģijas komisiju un VPP projektu 

"Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību". 

2021. gadā Latvijas Bibliotēku portālā ievietotas 278 ziņas un 60 raksti (tostarp, prioritāri 

izvirzītajās kategorijās “Izglītība un pētniecība”, “Projekti”, “Krājums un dati”), 75 profesionālās 

literatūras vienības, 36 izdevumi bibliotekāriem un 45 video ieraksti no dažādiem tīmekļsemināriem, 

lekcijām, pasākumu cikliem. 

Kopumā 2021. gadā Latvijas Bibliotēku portāls ir apmeklēts 115 291 reizi (2020. gadā - 99 

842 reizes), kas ir par 15,47% vairāk nekā 2020. gadā. Lapu skatījumu skaits gada laikā pieaudzis par 

7,63%, sasniedzot 238 716 lapu skatījumus 2021. gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieaudzis gan 

jaunu apmeklētāju skaits, gan to, kas portālā atgriezušies atkārtoti. No kopējā apmeklētāju skaita (67 

706) 80,92% ir bijuši no Latvijas, savukārt nepilni 20% no citām pasaules valstīm (TOP 5: ASV, 

Ķīna, Vācija, Lielbritānija, Zviedrija). Latvijas pilsētas, no kurām ir visvairāk apmeklētāju – Rīga, 

Jelgava, Ogre, Ventspils, Daugavpils. Apmeklētākās Bibliotēku portāla lapas/sadaļas: mājaslapa, 

darba piedāvājumi, norišu kalendārs, bibliotēku akreditācijas atzinumi. 

Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanai piešķirtā finansējuma 

apguvei realizēta grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām 300 000 EUR 

apmērā. Iegādātas 602 nosaukumu grāmatas 30 263  eksemplāros no 46 Latvijas izdevējiem 

saņēmušas 748 bibliotēkas.  

https://skolasvards.lv/uploads/etc/Skolas_Biblioteka_27_10.pdf
https://skolasvards.lv/uploads/etc/Skolas_Biblioteka_27_10.pdf
https://bulletinskip.skipcr.cz/
https://bulletinskip.skipcr.cz/
http://termini.lnb.lv/
http://termini.lnb.lv/
https://termini.gov.lv/
https://termini.gov.lv/
https://termini.gov.lv/kolekcijas/98
https://termini.gov.lv/kolekcijas/98
https://termini.gov.lv/kolekcijas/98
https://lnb.lv/lv/lnb-zinatnisko-rakstu-6-sejuma-atversana
https://lnb.lv/lv/lnb-zinatnisko-rakstu-6-sejuma-atversana
https://lnb.lv/lv/lnb-zinatnisko-rakstu-6-sejuma-atversana
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LNB koordinē valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju, izdevēju un citu institūciju bezatlīdzības 

izdevumu pieņemšanu, uzskaiti un sadali Latvijas bibliotēkām. Kopumā 2021. gadā bezatlīdzības 

kārtā no valsts iestādēm, dažādām institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, izdevniecībām un 

privātpersonām Latvijas bibliotēkas ar BAC starpniecību saņēmušas 99 120 informācijas vienības. 

LNB pārrauga arī LNB Brīvpieejas apmaiņas krājumu, kura mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas 

bibliotēkām un citām kultūras institūcijām krājumu veidošanā, bez atlīdzības izsniedzot BAK 

pieejamos izdevumus Latvijas bibliotēkām, muzejiem, augstskolām un citām institūcijām gan 

krājumu papildināšanai, gan nolietoto izdevumu aizvietošanai. 2021. gadā no BAK izsniegtas 2048 

vienības 26 bibliotēkām un citām kultūras institūcijām. Krājums apmeklēts 38 reizes. Vidējais 

izsniegums mēnesī – 170,5 vienības. 

Realizēti arī vairāki nozīmīgi starptautiski projekti, kas vērsti bibliotēku un to pakalpojumu 

attīstībai. Viens no tiem ieguva “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020” titulu Latvijas 

Bibliotekāru biedrības Gada balvas nominācijā - projekts “Zenit stāsti”, kuru īstenoja Bibliotēku 

attīstības centrs ciešā sadarbībā ar British Council Latvia, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, 

Jelgavas pilsētas bibliotēku, Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku un Latgales Centrālo bibliotēku. 

Projekta ietvaros mazākumtautību un latviešu jaunieši tika uzrunāti intervēt savus radiniekus par laika 

posmu no 1960. līdz 1980. gadam – aplūkojot fotogrāfijas no konkrētā laika posma un pierakstot 

dzirdētos stāstus. Kopumā projektā iesaistījās 169 skolēni un 12 priekšmetu skolotāji no 14 izglītības 

iestādēm, tostarp no 11 mazākumtautību izglītības iestādēm, un stāstu pēcpusdienas platformā Zoom 

vēroja vairāk nekā 200 klausītāju. Projekta ietvaros Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas 

kolekcija "Zudusī Latvija" tika papildināta ar vairāk nekā 150 fotoattēliem. 

Otrs, kura īstenošā LNB darbojas kā partneris ir  EK programmas “EU4Dialogue” atbalstītā 

projekta “EU4Dialogue: mazināt plaisas ar kultūras un izglītības palīdzību” (“EU4Dialogue: 

improving exchanges across the divide through education and culture”). Projekts ir vērsts uz 

sadarbības / mijiedarbības veicināšanu konfliktu reģionos ar izglītības un kultūras norišu starpniecību. 

Projekta īstenošana uzsākta 2021. gada 7. maijā, un tas ir plānots uz četriem gadiem (līdz 2025. gada 

6. maijam). 2021. gadā notikuši projekta sagatavošanās un uzsākšanas darbi (regulāras tikšanās ar 

projekta partneriem, komandas veidošanas aktivitātes, informācijas vākšana, apkopošana un analīze), 

kā arī izsludināts publiskais iepirkums par vajadzību izpēti projekta aktivitāšu satura definēšanai un 

izstrādei un noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju Latvijas Platformu attīstības sadarbībai 

(LAPAS). 

LNB dalība starptautiskās profesionālās organziācijās: 

Organizācijas 

nosaukums 

Nosaukuma 

saīsinājums 

Nosaukuma 

tulkojums 

latviešu valodā 

LNB pārstāvība organizācijā 

http://www.zudusilatvija.lv/lv/objects/search/460199eb87825bd684b0f3daac2b1f98/
http://www.zudusilatvija.lv/lv/objects/search/460199eb87825bd684b0f3daac2b1f98/
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International 

Federation of 

Library 

Associations and 

Institutions 

IFLA Starptautiskā 

Bibliotēku 

asociāciju un 

institūciju 

federācija 

Conference of Directors of National 

Libraries (CDNL) – Nacionālo bibliotēku 

direktoru konferences sanāksmēs LNB 

pārstāv Andris Vilks; 

Cataloguing, Bibliography Section – 

Kataloģizācijas un Bibliogrāfijas 

komiteju sapulcēs piedalās Anita 

Goldberga; 

Bibliographic Conceptual Models 

Review Group (BCM) – BCM 

attīstības grupa - A.Goldberga; 

Environment, Sustainability and Libraries 

Section (ENSULIB) – Kristīne Deksne. 

European RDA 

Interest Group 

EURIG Eiropas  

RDA 

interešu 

grupa 

LNB pārstāv Anita Goldberga un Maira 

Kreislere. 

Conference of 

European 

National 

Librarians 

CENL Eiropas nacionālo 

bibliotēku 

direktoru 

konference 

LNB pārstāv Andris Vilks 
Books and Audiences Network Group 
(BANG!) – Grāmatu un auditoriju grupā 
pārstāv Anete Krūmiņa. 
Dalībai Copyright Network Group – 
Autortiesību grupā plānots deleģēt Jurģi 
Īvānu. 

Ligue des 

Bibliothèques 

Européennes de 

Recherche - 

Association of 

European 

Research Libraries 

LIBER Eiropas zinātnisko 

bibliotēku 

asociācija 

Dagnija Baltiņa - dalība LIBER 

konferences programmas komitejā. 

International ISBN 

Agency 

ISBN Starptautiskā 

ISBN aģentūra 

LNB pārstāv ISBN un ISMN eksperte 

Aiva Gailīte. 

International 

ISMN Agency 

ISMN Starptautiskā 

ISMN aģentūra 

LNB pārstāv ISBN un ISMN eksperte 

Aiva Gailīte. 

International 

Centre for the 

registration of 

serial publications. 

ISSN 

International 

Centre 

CIEPS Starptautiskais 

ISSN centrs 

LNB pārstāv Gita Mukuda. 
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Bibliotheca Baltica BB Baltijas jūras 

reģiona bibliotēku 

apvienība 

Bibliotheca 

Baltica 

LNB pārstāv Andris Vilks. 

A.Vilks ir ievēlēts par asociācijas 

valdes locekli līdz 2024. gadam. 

Association for the 

Advancement of 

Baltic Studies 

AABS Baltijas izpētes 

attīstības 

asociācija 

LNB maksā biedra naudu, lai bez 

maksas saņemtu zinātnisko žurnālu, 

kas nav pieejams tirdzniecībā. Neviens 

no darbiniekiem nav iesaistīts šajā 

organizācijā. 2022.gadā LNB mainīs 

statusu un kļūs par institucionālo 

biedru 

International 

Association of 

Music Libraries, 

Archives and 

Documentation 

Centres 

IAML Starptautiskā 

Mūzikas 

bibliotēku, arhīvu 

un dokumentācijas 

centru asociācija 

LNB pārstāv Ruta Almane-Palmbaha. 

International 

Association of 

Sound and 

Audiovisual 

Archives 

IASA Starptautiskā 

skaņas un 

audiovizuālo 

arhīvu asociācija 

LNB pārstāv Zane Grosa. 

 

European Bureau 

of Library 

Information and 

Documentation 

Associations 

EBLIDA Eiropas 

bibliotēku, 

informācijas un 

dokumentācijas 

asociāciju birojs 

LNB kā asociētais biedrs.  

Izpildkomitejā – Katrīna Kukaine 

European Libraries and Sustainable 

Assessment (ELSA) Working Group – 

Eiropas bibliotēku un ilgtspējības 

novērtējuma darba grupā Kristīni 

Deksni; 

Working Group on Library Legislation 

and Policy in Europe (LIBLEG) – 

Eiropas bibliotēku likumdošanas un 

politikas darba grupā Andri Vilku; 

Expert Group on Information Law 

(EGIL) – Informācijas likuma 

ekspertu grupā Jurģi Īvānu. 

Consortium of 

European Research 

Libraries 

CERL Eiropas zinātnisko 

bibliotēku 

konsorcijs 

LNB pārstāv Speciālo krājumu 

departaments, Dagnija Baltiņa. 

Baltic Audiovisual 

Archival Council 

BAAC Baltijas 

Audiovizuālo 

Arhīvu Padome 

LNB pārstāv Zane Grosa. 

Z.Grosa ir ievēlēta par asociācijas 

valdes locekli līdz 2022. gadam. 
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Dutch And 

Flemish art From 

The Low 

Countries 

CODART Starptautisks 

holandiešu un 

flāmu mākslas 

kuratoru tīkls 

LNB pārstāv Dmitrijs Zinovjevs. 

Association of 

European Printing 

Museums 

AEPM Eiropas 

grāmatniecības 

muzeju asociācija 

LNB pārstāv Maija Treile. 

International 

Group of Ex Libris 

Users 

IGELU Starptautiskā Ex 

Libris lietotāju 

grupa 

LNB pārstāv Iveta Kurme un Iveta 

Tiltiņa. 

International 

Board on Books 

for Young People  

IBBY, 

Latvijas 

nacionālā 

sekcija – 

LBJLP  

Starptautiskā 

bērnu un 

jaunatnes 

literatūras 

padome  

AD BLC kā individuālie biedri, LBJLP 

tikšanās vieta. 

Digital Humanities 

in the Nordic and 

Baltic countries 

  DHNB Digitālās 

humanitārās 

zinātnes 

Ziemeļvalstīs un 

Baltijas valstīs 

Kā individuālais biedrs LNB pārstāv Anda 

Baklāne. A.Baklāne ir ievēlēta par 

asociācijas valdes locekli līdz 2022.gadam 

Nordic 

Networking Group 

on bibliographic 

and infrastructure 

topics 

NNG Ziemeļvalstu 

tīklošanās grupa 

bibliogrāfijas un 

infrastruktūras 

jautājumos 

LNB pārstāv Ilva Āķe un Eduards 

Skvireckis. 

International 

Association of 

Book and Paper 

Conservators 

IADA Starptautiskā 

grāmatu un 

papīra 

restauratoru 

asociācija 

LNB pārstāv Krājuma saglabāšanas centrs, 

Austra Aizpuriete 

Die 

Arbeitsgemeinscha

ft der Bibliotheken 

und 

Dokumentationsst

ellen der Ost-, 

Ostmittel- und 

Südosteuropaforsc

hung 

ABDOS Darba grupa 

Austrumeiropas, 

Centrālaustrumei

ropas un 

Dienvidaustrume

iropas pētniecībai 

LNB pārstāv SKD 

International 

Council of 

Museums 

ICOM Starptautiskā 

muzeju padome 

LNB pārstāv SKD, Maija Treile. 
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Publishers 

International 

Linking 

Association 

Crossref Starptautiskā 

publikāciju saišu 

veidošanas 

asociācija 

LNB pārstāv Jānis Kreicbergs. 

e. LNB zinātniskā darbība un veiktie pētījumi 

Kopš 2007.gada LNB ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā (reģistrācijas Nr. 

193110). Pētnieciskā darbība LNB notiek vairākos departamentos – Speciālo krājumu departamentā 

un Bibliogrāfijas institūtā, bet atsevišķos pētniecības projektos iesaistās arī citu departamentu 

darbinieki. LNB pētniecisko darbību koordinē LNB Zinātniskā padome. 2021. gadā LNB ar 

nodalītu slodzes daļu pētniecībai strādāja 39 darbinieki, no kuriem 11 ir ar doktora grādu. 

 

Galvenie LNB zinātniski pētnieciskās darbības uzdevumi ir: 

✓ Nodrošināt Letonikas pētniecības attīstību nacionālās identitātes saglabāšanas un 

stiprināšanas ietvarā. 

✓ Veikt LNB krājuma kolekciju izpēti, dokumentārā mantojuma kontekstualizāciju 

un bibliogrāfisko datu veidošanu, tā nodrošinot nozīmīgu LNB krājuma 

informācijas nesēju integrēšanu zinātniskos pētījumos  

✓ Veikt LNB krājuma kolekciju starpdisciplināru izpēti un tā sekmēt LNB glabātā 

dokumentārā mantojuma iekļaušanu zinātniskā apritē, izglītībā un kultūras norisēs. 

✓ Pētīt sabiedrības informacionālās vajadzības un noteikt tām atbilstošus bibliotēku 

attīstības virzienus tradicionālajā un elektroniskajā vidē. 

✓ Būt nacionālas nozīmes pētniecības, attīstības un izglītības centram: 

✓ bibliotēku un kultūrvēstures pētniecībā; 

✓ digitālās vides un satura pētniecībā. 

 

Lai sasniegtu šos mērķus, LNB veic šādus uzdevumus: 

✓ veic fundamentālos un lietišķos pētījumus; 

✓ sagatavo un izdot zinātniskas publikācijas; 

✓ nodrošina pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu; 

✓ vada un īsteno valsts un starptautiskos projektus un programmas; 

✓ sniedz zinātniskas konsultācijas; 

✓ piedalās jaunu tehnoloģiju izstrādē; 

✓ organizē zinātniskas konferences, seminārus un lekcijas; 

✓ izdod informatīvus materiālus un turpinājumizdevumu LNB Zinātniskie raksti; 

✓ veic citus zinātnisko institūciju darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos 

uzdevumus. 

 

2021.gadā LNB kā zinātniskajā iestādē izpildītais zinātnisko darbu apjoms (iekšējie 

izdevumi) bija 246 344 EUR apmērā, no tiem 192 083 EUR fundamentāliem pētījumiem, bet 54 261 

EUR – lietišķajiem. 

 

LNB zinātniskās darbības rādītāji 2021.gadā: 

Valsts pētījumu programmas un Fundamentāli lietišķās 

pētījumu programmas projekti, kuros LNB piedalās 

4 



LNB darbības publiskais pārskats 2021   

44 
 

Citi starptautiski pētniecības projekti, kuros LNB 

piedalās 

6 

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs ārpus 

Latvijas 

12 

Dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā 23 

LNB organizētas starptautiskas zinātniskas konferences 6 

LNB pētnieku anonīmi recenzētās publikācijas 

starptautiskajā zinātniskajā periodikā  

14 

LNB pētnieku publikācijas Latvijas zinātniskajā 

periodikā 

15 

Citas LNB pētnieku publikācijas 43 

Publicēti izdevumi  (LNB Zinātniskie Raksti, 

Monogrāfijas) 

8 

Izdošanai sagatavoti izdevumi 7 

 

Aktuāli zinātnes projekti 

LNB šobrīd ir aktuāli 3 Valsts pētījumu programmas (VPP) projektu un 1 Latvijas Zinātnes 

padomes Fundamentāli lietišķo pētīju programmas (FLPP) projekts. 2021.gadā turpinājās VPP 

projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un 

sabiedrību” (projekta Nr. VPP-IZM-2018/1-0022) realizācija (projekts veiksmīgi tika noslēgts 

2021.gada 30.novembrī, visas finanšu un saturiskās atskaites ir iesniegtas), kā arī VPP projekti,  LNB 

esot partnerim, “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” ( Projekta nr. VPP-

IZM-DH-2020/1-0001) un projektā “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” 

(Projekta nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003). Tāpat tika turpināta FLPP uzsāktā projekta “Latvijas 

atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” (projekta Nr. lzp-2019/1-0365) 

realizācija. 

2021. gadā Valsts pētījumu programmas projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes 

nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”, kas top sadarbībā ar Vidzemes 

Augstskolas Humanitāro, ekonomisko un sociālo pētījumu institūtu ar mērķi veikt LNB speciālo 

krājumu starpdisciplināru izpēti, ietvaros izdoti 5 izdevumi, kā arī sagatavoti vairāki manuskripti to 

izdošanai 2022.gadā. Rīkots arī zinātniski praktisks tiešsaistes seminārs “Publicēti un nepublicēti 

Latvijas vēstures avoti dažādu atmiņu institūciju krājumos”, kā arī starptautiska projekta noslēguma 

konference. 

2021. gadā LNB sadarbībā ar partneriem – Latvijas Kultūras akadēmiju, Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Universitātes Literatūras, 

folkloras un mākslas institūtu – turpināja VPP projeku “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas 

ilgtspējīgai attīstībai” (CARD) ar mērķi veidot starpdisciplināru cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi par 

kultūras kapitāla daudzveidību un vērtību, kultūras sektora ekosistēmas dzīvotspēju veidojošiem 

procesiem kā resursu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Projekta ietvaros realizēta arī vasaras skola un 

starptautisks zinātniskais simpozijs, sagatavota Jeļenas Antimonovas retrospektīvā izstāde “Sīzifs un 

kolumbīne”, kā arī ņemta dalība ekspozīcijas “B kā baroks” satura veidošanā (atklāšana 2022.gada 

pirmajā ceturksnī). 

https://lnb.lv/lv/projekti/dokumentara-mantojuma-izpetes-nozime-veidojot-sinergijas-starp-petniecibu-un-sabiedribu
https://lnb.lv/lv/projekti/dokumentara-mantojuma-izpetes-nozime-veidojot-sinergijas-starp-petniecibu-un-sabiedribu
https://lnb.lv/lv/projekti/kulturas-kapitals-ka-resurss-latvijas-ilgtspejigai-attistibai-card
https://lnb.lv/lv/projekti/kulturas-kapitals-ka-resurss-latvijas-ilgtspejigai-attistibai-card
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Abu projektu ietvaros tika turpināta Rīgas Vācu teātra kolekcijas izpēte sadarbībā ar JVLMA 

profesori Lolitu Fūrmani un izpētes rezultātu aprobāciju.  

2021. gadā turpinājās arī FLPP projekta “Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: 

vienojot kultūras mantojumu” realizācija ar mērķi izpētīt un aprakstīt Latvijas atmiņas institūciju 

semantiskās sadarbības potenciālu kultūras mantojuma jomā, testējot un ierosinot Latvijas situācijai 

atbilstošu zināšanu pārvaldības modeli ar blakus mērķi nodrošināt heterogēnu datu sadarbspēju 

digitālā vidē, izmantojot strukturētas un pārbaudītas LNB vārdnīcas un datu kopas, kurām ir atvērto 

saistīto datu potenciāls, un tāpēc tās ir svarīgas humanitāro un sociālo, t. sk. digitālo, zinātņu 

pētniekiem. LNB tīmekļa vietnes Projektu sadaļā apkopotas ziņas par visām projekta aktivitātēm (29 

aktivitātes pārskata gadā). 

Digitālo humanitāro zinātņu attīstībai turpināts VPP projekts “Humanitāro zinātņu digitālie 

resursi: integrācija un pētniecība”, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, 

folkloras un mākslas institūtu, Matemātikas un informātikas institūtu, Lībiešu institūtu un Latviešu 

valodas institūtu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Liepājas Universitāti, Latvijas Kultūras 

akadēmiju un Rīgas Tehnisko universitāti ar mērķi nodrošināt līdzsvarotu un daudzveidīgu 

programmu, lai būtiski veicinātu humanitāro zinātņu resursu attīstību, ilgtspēju un izmantojumu, kā 

arī ievērojami sekmētu kvalitatīvu digitālo humanitāro zinātņu pilnveidi Latvijā. 2021.gadā izveidota 

korpusu analīzes vietne nosketch.lnb.lv; veikta Latviešu senāko romānu korpusa izveide; lasīti 

refereāti konferencēs “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” (10.03.2021); 

LIBER2021 (25.06.2021), Baltisches Historiktreffen Digital 73 (28.05.2021); izstrādātas zinātniskas 

publikācijas: (1) Baklāne, A., Saulespurēns, V. Leksiskās daudzveidības kvantitatīvā analīze latviešu 

prozas izpētē. Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā (publ. 2022.g.); (2) Baklāne, A., 

Saulespurēns, V. Tematu modelēšana “Latvijas Kareivja” korpusā: pulkveža Kalpaka atceres 

piemērs. Letonica (publ. 2022.g.); izveidota digitālajai līdzdalībai veltīta Digitālās pētniecības seriāla 

sērija, veikta nākamo sēriju plānošana; Izveidots projekta starpziņojums. 

Līdzās minētajiem Valsts pētījumu programmas projektiem, turpinās pētnieciskais darbs vēl 

citu projektu un iniciatīvu ietvaros, tādējādi LNB nostiprina savas zinātniski pētnieciskās funkcijas.  

2021.gadā noslēgts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas 

institūtu, Igaunijas Nacionālo bibliotēku, Lietuvas Nacionālo bibliotēku un Umejas universitāti 

Zviedrijā tapušaias “Nordplus Horizontal” projekts “Vairāk par vienkāršu informācijas 

meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku un humanitāro un sociālo zinātņu pētnieku 

kopienās”. Līdzdalība projekta partneru organizētu divu konferenču un vienas vasaras skolas 

organizēšanā; Izveidotas trīs sērijas video ciklā “Digitālās pētniecības seriāls”; Lasīts referāts 

konferencē Theatrum Libri: The Press, Reading and Dissemination in Early Modern Europe 

(03.12.2021); Izstrādāts projekta gala ziņojums. 

Kopš 2019.gada norit arī projekts ERASMUS+ programmā «Kultūras mantojuma nākotne 

modernā Eiropā (Die Zukunft des Kulturellen Erbes im modernen Europa)», LNB pētniekiem 

sadarbojoties ar Potsdamas Universitāti, kā arī Luksemburgas, Boloņas, Kopenhāgenas, Atēnu, 

Berlīnes Humbolta, Krakovas, Bordo universitātēm ar mērķi attīstīt inovatīvas zinātniskās metodes 

Eiropas izglītības attīstībā. 

Zinātniskās darbības ietvaros LNB 2021.gadā uzsāka koncentrētu pētniecisko darbību, 

gatavojoties “Latviešu grāmatai 500” programmai – noritēja pētnieciskais darbs, sagatavojot 

monogrāfijas par ar grāmatniecību saistītiem jautājumiem un personībām, veicot nepieciešamo 

pētniecību izstāžu sagatavošanā, pasākumu programmas “Latviešu grāmatai 500” norišu 

sagatavošanā, projektu pieteikumu izstrādē. 

Projektu īstenošana ir ļāvusi attīstīt jaunus sadarbības virzienus ar augstākās izglītības 

iestādēm, sagatavojot dažādu lekciju piedāvājumus studējošajiem, kas veicina jaunu pētnieku 

https://www.lnb.lv/lv/projekti/latvijas-atminas-instituciju-dati-digitalaja-telpa-vienojot-kulturas-mantojumu
https://www.lnb.lv/lv/projekti/latvijas-atminas-instituciju-dati-digitalaja-telpa-vienojot-kulturas-mantojumu
https://www.lnb.lv/lv/projekti/latvijas-atminas-instituciju-dati-digitalaja-telpa-vienojot-kulturas-mantojumu
https://www.lnb.lv/lv/projekti/latvijas-atminas-instituciju-dati-digitalaja-telpa-vienojot-kulturas-mantojumu
https://lnb.lv/lv/projekti/humanitaro-zinatnu-digitalie-resursi-integracija-un-attistiba
https://lnb.lv/lv/projekti/humanitaro-zinatnu-digitalie-resursi-integracija-un-attistiba
https://lnb.lv/lv/projekti/humanitaro-zinatnu-digitalie-resursi-integracija-un-attistiba
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piesaisti LNB. 2021. gadā turpināta jau iepriekšējos gados aizsāktā sadarbība ar lielākajām Latvijas 

augstskolām – RSU, LU, RTU akadēmiskā godīguma un pētniecības integritātes stiprināšanā. Šogad 

sadarbība un atbalsts izpaudās kā sniegtā iespēja LNB telpās filmēt video lekciju ciklu par 

akadēmisko godīgumu. Kopā LNB telpās nofilmētas 8 video lekcijas. 

Atvērtās zinātnes kustības veicināšanas jomā publiskai lietošanai nodoti visi Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas zinātniskie raksti no 1964. līdz 2020. gadam, kā arī sekojoši LNB veidoti 

izdevumi “Lasi un vērtē! : lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija" 15 gadu 

pieredze”, “Koncepcija Latvijas kultūras mantojuma institūciju atsauču datu modelim = Conception 

for the Reference Data Model of Latvian Cultural Heritage Institutions”, “Rekomendācijas Atsauču 

datu semantiskās sadarbspējas veicināšanai starp Latvijas kultūras mantojuma institūcijām”, “Elga 

Sakse - ungāru kultūras nesēja Latvijā : bibliogrāfija”. 2021. gadā LNB noslēgusi līgumu ar 

starptautisko digitālo objektu identifikatoru (DOI) piešķiršanas aģentūru CrossRef un uzsākusi DOI 

numuru piešķiršanu saviem digitālajiem izdevumiem. 

 

LNB zinātniskie izdevumi 2021. gadā 

2021.gada LNB ir izdevusi 8 zinātniskos izdevumus, tai skaitā 2 LNB Zinātnisko rakstu 

krājumus:  

• Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājuma (1583–1621) katalogs 

• biogrāfiskā vārdnīca “Valsts bibliotēkas darbinieki, 1919–1944” 

• izdevums “Vācbaltiešu elites skolu politika un tautas izglītība Vidzemē 19. gadsimtā”  

• LNB izstādes zinātniskais katalogs “Sapere aude! — Uzdrīksties zināt! — Wage es, weise 

zu sein! Garlībs Merķelis 250. Rokraksti. Seniespieddarbi. Grafikas” 

• izdevums “100 kartes pirms Latvijas valsts” (kopā ar izdevniecību “Jāņa sēta”) 

• kolektīvā monogrāfija “Grāmata Latvijai ārpus Latvijas” 

• LNB Zinātniskie raksti. 7 (XXVII). “Vēstures avoti Latvijas atmiņas institūcijās” 

• LNB Zinātniskie raksti. 8 (XXVIII). “Garlībs Merķelis (1769-1850): cilvēks, domātājs, mīts” 

Skat. arī 4.4.  

 

Zinātniskās konferences 2021.gadā 

 LNB kopā ar sadarbības partneriem 2021.gadā ir organizējusi 9 zinātniskas vai ar zinātnisku 

ievirzi saistītas konferences (visas tiešsaistē, daļa no tām arī klātienē), ko apmeklējuši aptuveni 6000 

interesentu. Nozīmīgākās no tām: 

• VPP projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību 

un sabiedrību” noslēguma konference sadarbībā ar Vidzemes augstskolu. 

• VPP CARD projekta starptautisks zinātniskais simpozijs “Meklējot metodes un materiālus: 

Fotogrāfijas mantojums kultūras un mākslas vēstures pētniecībā” ar mērķi veicināt 

fotogrāfijas kā kultūras kapitāla resursa pētniecību atmiņas institūciju krātuvēs, pievēršot 

uzmanību gan oriģinālmateriāliem, gan digitalizētajām kolekcijām.  

• konference Ziemeļvalstu (Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas) un Baltijas 

(Igaunijas, Lietuvas) valstu bibliotēku datu jomas speciālistiem, kurā LNB pārstāvji 

iepazīstināja ar projekta "Latvijas atmiņu institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras 

mantojumu" rezultātiem, un vadīja diskusijas projekta tematikā – par jaunu kultūras 

mantojuma institūciju datu modeli, kura pamatu veidos starptautiskie RDA noteikumi, par 

bibliotēku datu sasaisti ar Wikidata, kritērijiem izdevējdarbības statistikas datu veidošanā. 

Konferences programma, dalībnieku saraksts no 8 valstīm, konferences kopsavilkums angļu 

valodā un citi materiāli pieejami ŠEIT. 

http://www.lndb.lv/Search?FreeFormQuery=title:(Latvijas%20Nacion%C4%81l%C4%81s%20bibliot%C4%93kas%20zin%C4%81tniskie%20raksti)
http://www.lndb.lv/Search?FreeFormQuery=title:(Latvijas%20Nacion%C4%81l%C4%81s%20bibliot%C4%93kas%20zin%C4%81tniskie%20raksti)
https://lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/bernu-un-jauniesu-zurija/lasi-un-verte.pdf
https://lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/bernu-un-jauniesu-zurija/lasi-un-verte.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/927470.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/927470.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/957984.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/957984.html
https://www.lnb.lv/lv/valsts-petijumu-programmas-zinatniska-konference
https://vasarasskola.lnb.lv/simpozijs/
https://vasarasskola.lnb.lv/simpozijs/
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACKxps6i%5FwRqGhQ&id=7840B1F6EA6BBBB9%21273581&cid=7840B1F6EA6BBBB9
https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACKxps6i%5FwRqGhQ&id=7840B1F6EA6BBBB9%21273581&cid=7840B1F6EA6BBBB9


LNB darbības publiskais pārskats 2021   

47 
 

• starptautiskā terminoloģijas konference "Kultūras mantojuma institūciju datu sadarbspēja 

digitālajā telpā: terminoloģiskais aspekts". Ar konferences videoierakstu un prezentācijām 

var iepazīties ŠEIT. Konferences prezentācijās un noslēguma diskusijas ierakstā var atrast 

atbildes uz jautājumiem, kāpēc bibliotēkās nepieciešama pāreja uz saistīto datu 

risinājumiem, kāpēc pašām bibliotēkām jārūpējas par to, lai dati būtu pieejami globālajā 

tīmeklī, un kāpēc tā ir bibliotēku jaunā loma. 

LNB pētnieku publikācijas citos izdevumos un izstādes 

2021.gadā LNB pētnieku publikācijas tapušas gan VPP, gan FLPP, gan citu pētniecības 

projektu ietvaros. Kopumā 2021.gadā LNB pētnieki ir autori 72 publikācijām dažādos avotos. 

Starptautiskajā zinātniskajā periodikā publicētas 14 anonīmi recenzētas publikācijas, Latvijas 

zinātniskajā periodikā publicētās 15 publikācijas, bet papildus tapušas 43 populārzinātniskas 

publikācijas dažādos izdevumos. LNB pētnieku darbs bijis pamatā 5 LNB organizētām izstādēm: 

“Bēthovens. Orbītas”, “Latvijas militārā kartogrāfija”, “Līniju arhīvs. Zīmējums un akvarelis Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas krājumā”, “Atgriešanās. Senākā dzīvā grāmata latviešu valodā”, tai skaitā 

digitālai izstādei “Looted Library, Reconstructed Library: Riga Jesuit College Library between Riga 

and Uppsala" digitālajā kultūras platformā Europeana. 

Skat. arī 2.4.sadaļā. 

 

Starptautiskā sadarbība zinātnē 

2021.gadā LNB ir turpinājusi iepriekšējā sadarbību zinātnē starptautiskā līmenī, kā arī  

piesaistījusi jaunus partnerus. Sadarbība norit ar tādām organizācijām kā CERL (Eiropas Zinātnisko 

bibliotēku konsorcijs), LIBER (Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācija), kā arī specifiskās 

pētniecības jomās: Map & Geoinformation Curator Group, Gesellschaft für interkulturelle 

Germanistik, Deutsch-baltisches Kulturgeselschaft Domus Rigensis, European Society of 

Comparative Literature (Eiropas Salīdzināmās literatūrzinātnes biedrība) u.c. Tāpat ar Tallinas 

universitāti un Igaunijas Zinātnes padomi. Noris sadarbība ar bibliotēkām, kurās glabājās kādreizējās 

Rīgas Jezuītu kolēģijas (1583-1621)  bibliotēkas eksemplāri: Poznaņas universitātes bibliotēku, 

Upsalas universitātes bibliotēku, Varšavas universitātes bibliotēku, Zviedrijas Karalisko bibliotēku, 

Lietuvas Nacionālo bibliotēku un citām.   

 

Jauni zinātnes projekti 

Nozīmīgs process šajā virzienā ir 2021. gadā uzsāktais pētniecības sadarbības projekts ar 

Ukrainas zinātniski tehniskā ekspertīžu un informācijas institūtu “Teksta analīzes metodes un rīki 

līdzīguma noteikšanai un mērīšanai lielos nacionālos tekstu korpusos: Latvijas Nacionālās 

digitālās bibliotēkas un Ukrainas Nacionālā akadēmisko tekstu repozitorija gadījumi”. 

Būtiskākais šī projekta notikums 2021. gadā – kopīgs seminārs Kijevā, kurā paralēli projekta darba 

uzdevumu sanāksmēm notika arī Ukrainas akadēmiskajai un bibliotēku auditorijai atvērts tiešsaistes 

seminārs (179 dalībnieki) par projektu, par LNB digitālo bibliotēku, digitālās pētniecības, atvērtās 

zinātnes un akadēmiskā godīguma iniciatīvām Latvijā. Projektā ir definēta pētāmā tematika, 

sagatavoti analizējamie tekstu korpusi un notiek darbs pie teksta analīzes piemērotāko metožu un 

instrumentu aprobēšanas. 

Visi LNB zinātniskās darbības rezultāti ir apskatāmi pārskatos Nacionālajā zinātniskās 

darbības informācijas sistēmā. 

 

https://www.lnb.lv/en/review-annual-terminology-conference
https://lnb.lv/lv/izstade-bethovens-orbitas
https://lnb.lv/lv/notikums/izstade-latvijas-militara-kartografija
https://lnb.lv/lv/izstade-liniju-arhivs-zimejums-un-akvarelis-latvijas-nacionalas-bibliotekas-krajuma
https://lnb.lv/lv/izstade-liniju-arhivs-zimejums-un-akvarelis-latvijas-nacionalas-bibliotekas-krajuma
https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dziva-gramata-latviesu-valoda
https://www.europeana.eu/lv/exhibitions/looted-library-reconstructed-library
https://www.europeana.eu/lv/exhibitions/looted-library-reconstructed-library
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/list
https://sciencelatvia.lv/#/pub/institucijas_publ_parskats/list
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3. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu 

LNB attīstības stratēģijas 2019.-2023. gadam realizācija. LNB prioritāte un centrālā ass 

šajā plānošanas periodā ir bibliotēkas krājums – tā vispusīga veidošana, saglabāšana un pētniecība. 

Visi LNB noteiktie stratēģiskie virzieni tika pakāpeniski īstenoti. Galvenais iemesls atsevišķu 

rezultatīvo rādītāju nesasniegšanai ir COVID-19 pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi valstī, bet arī 

vērojama izteikta lietotāju paradumu maiņa, airvien vairāk izmantojot e-resursus, digitālo vidi un 

tiešsaistes pakalpojumus. Vērojama arī nepietiekama kapacitāte, lai sasniegtu iezīmētos rezultatīvos 

rādītājus zinātniskās pētniecības laukā. 

Atsevišķi raksturojošākie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji atbilstoši stratēģijai: 

1. Bibliotēkas krājums digitālajā laikmetā 

Rādītāji Bāzes vērtība 

2018 

Plānotais 

2021 

Izpilde 2021 

(sasniegts, 

nav 

sasniegts) 

LNB krājumā esošo obligāto eksemplāru 

skaits (pieaugums gada laikā): 

- fiziskais krājums 

 

- e-obligātais eksemplārs 

 

 

21 241 

1 386 

 

 

20 000 

1 500 

 

 

10 415 

2 801 

Nacionālās bibliogrāfijas izveide 

(ierakstu skaits gadā) 

85 314 85 000 93 979 

Krājumu digitalizācija: 

 

- teksta dokumenti (milj. lpp.) 

 

- attēli, t.sk. nošu un 

kartogrāfiskie izdevumi (milj. 

lpp.) 

 

- audio un videoieraksti (tūkst. h) 

 

6,03 

0,31 

 

1,75 

 

7,1 

0,42 

 

2,85 

 

7,0 

0,6 

 

4,85 

Rasmoto vietņu skaits (vākumi gadā) n/d 1 000 11 429 

Restaurētās krājuma vienības (skaits 

gadā) 
887 850 941 

 

2. Bibliotēka kā izaugsmei atvērta vide 

Rādītāji Bāzes vērtība 

2018 

Plānotais 

2021 

Izpilde 2021 
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Kopējais LNB lasītāju 

skaits (reģistrēto lasītāju 

skaits gada beigās) 

144 327 160 000 162 276 

Fiziskā krājuma 

izsniegums 

338 347 337 500 53 573 

Virtuālais bibliotēkas 

apmeklējums: 

kopējais apmeklējums 

(skaits gadā, milj.) 

unikālie lietotāji 

(skaits gadā, milj.) 

 

1,52 

0,76 

 

1,76 

0,88 

 

4,4 

2,3 

Vispārīgo un specializēto 

lasītāju mācību 

(informācijpratība) 

dalībnieki (skaits gadā) 

 

1 515 1 700 986 

Lasīšanas veicināšanas 

pasākumu dalībnieku 

skaits 

 

28 429 34 000 20 302 

Uzziņas un konsultācijas 46 204 45 000 19 358 

 

3. Bibliotēkas krājums kā unikāls un neaizvietojams pētniecības resurss un tā 

pētniecība 

Rādītāji Bāzes vērtība 

2018 

Plānotais 

2021 

Izpilde 2021 

LNB zinātniskie izdevumi (skaits gadā) 2 2 8 

LNB darbinieku zinātniskās 

publikācijas drukātajos un 

elektroniskajos izdevumos 

(kopējais publikāciju skaits, 

t.sk. iesniegtas publicēšanai, 

skaits gadā) 

50 50 72 

Sniegtie zinātniskie 

priekšlasījumi 

(konferencēs u.tml.) 

t.sk. ārzemēs (skaits gadā) 

 

87 

 

85 35 

LNB organizēto zinātnisko 

konferenču skaits (t.sk. 

sadarbības, skaits gadā) 

 

5 5 6 

Zinātni popularizējoši 

pasākumi (lasījumi, semināri 

u.tml., skaits gadā) 

 

43 45 18 
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LNB veidotās izstādes 

(skaits gadā) 

 

5 5 8 

Publicētas atvērto datu kopas 

(kopā) 

 

1 10 8 

 

4. Kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā 

Rādītāji Bāzes vērtība 

2018 

Plānotais 

2021 

Izpilde 2021 

LNB rīkoto kultūrizglītības pasākumu 

skaits 

440 350 293 

Norišu apmeklējums 60 518 60 000 21 758 

(1938 

klātienē,    

19 820 

attālināti) 
Grupu ekskursiju dalībnieku skaits 29 028 25 000 552 

 

5. Bibliotēku nozares attīstības virzītāja 

Rādītāji Bāzes vērtība 

2018 

Plānotais 

2021 

Izpilde 2021 

LNB īstenoto profesionālās 

pilnveides un neformālās izglītības 

kursu programmu skaits bibliotēku 

nozarē nodarbinātajiem. 

40 35 24 

Profesionālo kvalifikāciju ieguvušo 

dalībnieku skaits 

45 80 25 

LNB organizēto bibliotēku nozares 

konferenču, semināru, diskusiju, 

lasījumu dalībnieku skaits 

1 100 1 300 12 045 

Bibliotēku portāla apmeklētāju skaits 210 474 200 000 115 291 

 

Par stratēģisko mērķu izpildi detalizētāk skat. 2.4.punktu. Visaptverošs stratēģijas 

ieviešanas novērtējumu tiks sagatavots, tuvojoties kārtējā stratēģijas plānošanas cikla beigām. 

4. 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 
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pakalpojumus, kas noteikti 2016. gada 26. aprīlī MK noteikumos Nr. 251 „Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas publisko maksas pakalpojumu cenrādis” (ar 14.09.2019 grozījumiem), LNB sniedz par 

maksu, kas veido LNB pašu ieņēmumus.  

4.1. Starpiestāžu pakalpojumi 

Starpbibliotēku abonements: LNB Latvijas bibliotēkām un to lasītājiem piedāvā par 

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 brīvpieejas 

apmaiņas krājumu, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas bibliotēkām un citām kultūras 

institūcijām krājuma veidošanā, veic bezatlīdzības izdevumu sadali Latvijas bibliotēkām. LNB 

realizē arī valsts mēroga grāmatu ieprikuma programmu publiskajām bibliotēkām un bērnu un 

jauniešu lasīšanas veicināšanas programmas „ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Nacionālā skaļās 

lasīšanas sacensība” un „Grāmatu starts”. 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 darbu saistītos jautājumos 

visām Latvijas bibliotēkām, kas ļauj paaugstināt Latvijas bibliotēku sniegto pakalpojumu kvalitāti. 

Galvenās konsultāciju jomas ir kataloģizācija (MARC 21 un RDA 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, medijpratība un informācijpratība 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). LNB Kompetenču attīstības centrs (KAC) īsteno 

akreditētas formālās (profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides) programmas, kā arī 

neformālās izglītības programmas (kursus) publisko, zinātnisko, speciālo un izglītības iestāžu 

bibliotēku darbinieku dažādām mērķgrupām, kā arī starpnozaru speciālistiem un citiem 

interesentiem. KAC ir iespējams apgūt 160 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu 

„Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (licence nr. P_1064, izsniegta 2019. gada 13. martā), 960 

stundu profesionālās tālākizglītības programmu “Bibliotēku zinības” (licence nr. P-13329, izsniegta 

2016. gada 28. janvārī), kā arī nokārtot ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās 

kompetences novērtēšanas valsts kvalifikācijas eksāmenu 4. LKI līmeņa iegūšanai profesijā - 

bibliotekārs. 

Standartu, terminu un vadlīniju veidošana: Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas 

Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisiju LNB veic 

bibliotēku un saskarnozaru terminu izstrādi un uztur bibliotēku, muzeju un arhīvu terminu datubāzi, 

un sadarbībā ar Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehnisko komiteju veic atmiņas 

institūciju standartu tulkošanu. LNB tulko un izdod arī Starptautiskās bibliotēku asociācijas un 

institūciju federācijas (IFLA) vadlīnijas un ieteikumus. Bibliotēku vajadzībām tiek veidotas arī 

bibliotēku darba vadlīnijas, konsultatīvie un informatīvie materiāli.  

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

bibliotēku gada pārskatus. LNB veido Latvijas oficiālo  izdevējdarbības statistiku. 
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Nozares informācijas veidošana un izplatīšana: LNB veido Latvijas bibliotēku portāla 

www.biblioteka.lv saturu un uztur vairākas bibliotekāro darbinieku vēstkopas. 

4.2. Komercpakalpojumi 

Šobrīd LNB maksas pakalpojumu klāstu pamatā veido kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas 

un teksta dokumentu un attēlu digitalizācija pēc pieprasījuma bibliotēkām, skaņu ierakstu un 

videoierakstu kopiju izgatavošana, starptautiskā starpbibliotēku abonementa pakalpojumi, personālā 

abonementa pakalpojumi un soda naudas par novēlotu izsniegto izdevumu atgriešanu. 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 (bezmaksas), 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 interesentam ir iespēja 

iegādāties LNB izdotos bibliogrāfiskos rādītājus un citus izdevumus. LNB nodrošina maksas 

pakalpojumus profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmu un izglītojošu norišu ietvaros, 

kā arī maksas pakalpojumos ietilpst arī ieejas biļetes uz atsevišķām LNB rīkotajām izstādēm, 

koncertiem un grupu ekskursijām LNB ēkā. 

LNB maksas pakalpojumu klāstu papildina arī maksas autostāvvietu izmantošana, kā arī 

telpu un audiovizuālā aprīkojuma nomas pakalpojumi. LNB piedāvā pasākumiem izīrēt vairāk nekā 

20 telpas ar kopējo platību 5300 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 

telpas – koncertu, izrāžu, kino seansu, konferenču, semināru, diskusiju, izstāžu, prezentāciju, 

simpoziju, gadatirgu 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. Tiek piedāvāti LNB tiešraižu studijas un ierakstu studijas pakalpojumi.   

4.3. Publiskie pakalpojumi 

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

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

Aptuveni 350 000 krājuma vienību pieejamas brīvpieejā. 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 materiālus izsniedz izmantošanai tikai LNB lasītavās, piedāvājot iespēju 

nepieciešamos izdevumus iepriekš rezervēt. Atsevišķām lasītāju grupām par maksu ir pieejams 

personālā abonementa pakalpojums.  

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA): 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.  

SSBA pakalpojuma ietvaros pasūtīti un saņemti izdevumi no Vācijas, Igaunijas, Somijas, 

Zviedrijas, Polijas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas bibliotēkām. Visvairāk izdevumu saņemts no 

Vācijas bibliotēkām. 2021.gadā no LNB uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīti 20 izdevumi. (2020.gadā - 

32). Grāmatas nosūtītas uz Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Polijas bibliotēkām. 2021. gadā LNB 

lasītājiem un darbiniekiem pētniecībai no citām Latvijas bibliotēkām saņemti 11 izdevumi (2020 - 9). 
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Elektronisko resursu izmantošana. LNB lasītājiem piedāvā izmantot apjomīgu un saturā 

daudzveidīgu e-resursu klāstu: vairāk kā 40 elektroniskās datu bāzes, gan vispārīgas Latvijā veidotas 

datu bāzes (LETA, Letonika.lv, Lursoft), gan starptautiski atzītas ārvalstu nozaru datu bāzes 

(EBSCO, Emerald, JSTOR, Sage, ScienceDirect, SCOPUS, Taylor&Francis u.c.), vairākas e-

grāmatu kolekcijas un e-grāmatu datubāzes (sk. https://www.lnb.lv/lv/katalogi-un-

datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes ).  Daļa  e-resursu autortiesību un datu bāžu abonēšanas 

nosacījumu dēļ ir pieejamas 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.  

2021.gadā LNB izpildījusi 15 775 uzziņas,  1 183 sarežģītas uzziņas ar padziļinātu 

informācijas meklēšanu, sastādīti 17 bibliogrāfiski saraksti. 

Tiek sniegts pakalpojums "Jautā bibliotekāram" – iespēja uzdot jautājumu par LNB, tās 

krājumu un pakalpojumiem, izmantojot e-pastu vai Zoom platformu, kā arī “Jautā nozaru 

informācijas ekspertam”. Pakalpojuma “Jautā bibliotekāram”  ietvaros 2021.gadā saņemti  779 

dažādi jautājumi. 

LNB sagatavo un divas reizes mēnesī tiešsaistē publicē biļetenu „Latvijas jaunākās 

grāmatas”, no kura iespējams veikt izdevuma rezervēšanu katalogā. Savukārt, reizi mēnesī tiek izdots 

informatīvs Latvijas Nacionālās bibliotēkas izdevums Latvijas bibliotekāriem "Literatūras ceļvedis". 

Kopēšana, drukāšana un iesiešana: LNB saviem lasītājiem par maksu piedāvā iegūt 

melnbaltas, krāsainas un digitālas kopijas no bibliotēkas krājuma vienībām. 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 iespējams iegūt vai nu darba 

fragmentu, vai visa izdevuma kopiju, kuru LNB piegādā pa e-pastu vai tiešsaistē.  

2021. gadā izpildot pakalpojumu Digitalizācija pēc pieprasījuma bibliotēkām, saņemti 344 

pieprasījumi, skenētas un nosūtītas 1 467 lpp. (2020.gadā -  464 pieprasījumi, skenētas 1 487 lpp.). 

Informācijpratības pakalpojumi: 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 

(krājuma izlasēm) 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. 

Konferences, semināri, diskusijas un lasījumi 

LNB, tai skaitā kopā ar sadarbības partneriem, katru gadu organizē gan zinātniskas 

konferences, gan seminārus, diksusijas un lasījumu plašākai publikai. Tās var būt saistītas ar 

pētniecības projektiem, kuros iesaistījusies LNB, gan diskusijas un lasījumi, tai skaitie tie, kas pavada 

https://www.lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes
https://www.lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes
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=lnc04
https://kopkatalogs.lv/F/?func=find-b-0&local_base=NBA01
https://lnb.lv/lv/digitala-biblioteka
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes
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LNB izstādes vai publikācijas. LNB organizē arī seminārus, diskusijas un lasījumus ārpus LNB 

telpām, piemēram, publiskajās bibliotēkās vai izglītības iestādēs. LNB telpās noris arī klientu 

organizētas konferences.  

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, nacionālā bibliogrāfija, 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 pakalpojumi): LNB savu krājumu 

digitalizāciju veic jau kopš 1999. gada, un kopš 2008. gada veido Latvijas Nacionālo digitālo 

bibliotēku, kas ir meklēšanas pakalpojums LNB un tās satura partneru krājumu materiālo (periodiskie 

izdevumi, grāmatas, kartes, attēli, skaņu ieraksti, audiovizuālie materiāli, muzeju priekšmeti, u.c.). 

Tāpat LNB veido atsevišķus digitālos resursus un kolekcijas. Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 

1400 nosaukumu laikraksti un žurnāli, kopā vairāk nekā 5 miljoni lappušu. Grāmatu portālā ir 

pieejamas aptuveni 10 000 grāmatas, kopā vairāk nekā 2,5 miljoni lappušu, kas izdotas, sākot ar 1677. 

gadu. 2021.gadā abu portālu saturs tika licencēts un sabiedrībai bija brīvi pieejams. 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 51 000 foto uzņēmumu, 

kas atspoguļo Latvijas vēsturi. Skaņu ierakstu kolekcija ļauj noklausīties vairāk nekā 70 gadus vecus 

mūzikas ierakstus, kā arī Latvijas politiķu runas. Latvijas tīmekļa vietņu arhīvu veido norasmotas 120 

228 508 tīmekļa lapas, kas izlases veidā vāktas kopš 2008. gada.  

4.4. Izdevējdarbība 

Nosaukums Autors (-i) Izdevējs, vieta, gads Papildus informācija, 

interneta piekļuves adrese 

Periodikas rādītājs.  

2020 

Redaktores: Ilona 

Dukure, Gita Mikuda 

Rīga : Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliogrāfijas 

institūts, 2021 

ISSN 1691-9289S 

ISBN 978-9934-610-01-1 

https://dom.lndb.lv/data/obj

/922303.html  

Latvijas 

izdevējdarbības 

statistika 2020 

Redaktores: Gunta 

Lodziņa, Elza Ungure 

Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliogrāfijas 

institūts: Rīga, 2021 

ISSN 2255-9949 

ISBN 978-9984-850-9 

https://dom.lndb.lv/data/obj

/file/31071050.pdf  

Latvijas jaunākās 

grāmatas. 

Informatīvs 

izdevums (24 Nr.) 

Redaktores: Ilva Āķe un 

Rita Dzvinko 

Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliogrāfijas 

institūts: Rīga, 2021 

ISSN 2255-9523 

https://www.lnb.lv/lv/izdev

ejiem/latvijas-jaunakas-

gramatas  

Rekomendācijas 

Atsauču datu 

semantiskās 

sadarbspējas 

veicināšanai starp 

Latvijas kultūras 

Mārīte Apenīte, Uldis 

Bojārs, Anita 

Goldberga, Maira 

Kreislere, Anita 

Rašmane,  

Jogita Sauka 

Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliogrāfijas 

institūts: Rīga, 2021 

ISBN 978-9934-610-00-4 

DOI: 

https://doi.org/10.52197/IBI

V6839 

https://dom.lndb.lv/data/obj/922303.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/922303.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31071050.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31071050.pdf
https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/latvijas-jaunakas-gramatas
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://doi.org/10.52197/IBIV6839
https://doi.org/10.52197/IBIV6839
https://doi.org/10.52197/IBIV6839
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mantojuma 

institūcijām 

Koncepcija Latvijas 

kultūras mantojuma 

institūciju atsauču 

datu modelim 

Eduards Skvireckis u.c. Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bibliogrāfijas 

institūts: Rīga, 2021 

ISBN 978-9934-610-02-8; 

DOI: 

https://doi.org/10.52197/FF

HE3250 

Catalogue of the 

Riga Jesuit College 

Book Collection 

(1583–1621). History 

and Reconstruction 

of the Collection = 

Rīgas jezuītu 

kolēģijas grāmatu 

krājuma (1583–1621) 

katalogs. Krājuma 

vēsture un 

rekonstrukcija. 

Krājuma Vēsture un 

Rekonstrukcija 

Gustavs Strenga, Andris 

Levāns (sast), Renāte 

Berga, Laura Kreigere-

Liepiņa, Reinis 

Norkārkls, Andris Vilks, 

Endrū Petegrī,  Arturs 

der Veduvens, Eva 

Eihmane, Anete 

Krūmiņa 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: Rīga, 2021 

ISBN 9789984850962 

ISBN e-gr. 9789984850993 

https://lnb.lv/lv/atklats-

rigas-jezuitu-kolegijas-

bibliotekas-katalogs  

Vācbaltiešu elites 

skolu politika un 

tautas izglītība 

Vidzemē 19. 

gadsimtā 

Vija Daukšte Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: Rīga, 2021 

ISBN 978-9934-610-07-3, 

e-gr. ISBN 9789934610080 

Valsts bibliotēkas 

darbinieki, 1919-

1944 

Jana Dreimane Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: Rīga, 2021 

ISBN 9789984850948 

LNB Zinātniskie 

raksti. 7 (XXVII). 

“Vēstures avoti 

Latvijas atmiņas 

institūcijās” 

Galv.red. Andris Vilks; 

sēj. red. Jana Dreimane 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: Rīga, 2021 

ISSN 2661-5134, 1691-

5941 (e-gr.) 

https://lnb.lv/sites/default/fi

les/media/par-

lnb/LNB_Zinatniskie_raksti

_Nr_7_2021_saturs.pdf 

100 kartes pirms 

Latvijas valsts 

Reinis Vāvers, Mārtiņš 

Mintaurs 

Jāņa Sēta un Latvijas 

Nacionālā bibliotēka: 2021 

ISBN 9789984077567 

https://lnb.lv/lv/iznakusi-

gramata-100-kartes-pirms-

latvijas-valsts  

Latvijas militārās 

kartogrāfijas 100 

gadi 

Vilnis Zvaigzne, Reinis 

Vāvers, Aivars 

Ratkevičs, Valdis 

Bērziņš, Arnis Krišjānis, 

Andris Zelmanis 

Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra: 2021 

ISBN 9934561450 

LNB Zinātniskie 

raksti. 8 (XXVIII). 

“Garlībs Merķelis 

(1769-1850): cilvēks, 

domātājs, mīts” 

Galv.red. Andris Vilks; 

sēj. red. Māra Grudule 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: 2021 

ISSN 2661-5134, ISSN 

1691-5941 

https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/903568.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31178096.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31178096.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31178096.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31178096.pdf
https://doi.org/10.52197/FFHE3250
https://doi.org/10.52197/FFHE3250
https://doi.org/10.52197/FFHE3250
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/lv/atklats-rigas-jezuitu-kolegijas-bibliotekas-katalogs
https://lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_7_2021_saturs.pdf
https://lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_7_2021_saturs.pdf
https://lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_7_2021_saturs.pdf
https://lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/LNB_Zinatniskie_raksti_Nr_7_2021_saturs.pdf
https://lnb.lv/lv/iznakusi-gramata-100-kartes-pirms-latvijas-valsts
https://lnb.lv/lv/iznakusi-gramata-100-kartes-pirms-latvijas-valsts
https://lnb.lv/lv/iznakusi-gramata-100-kartes-pirms-latvijas-valsts
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Izstādes zinātniskais 

katalogs “Sapere 

aude! — Uzdrīksties 

zināt! — Wage es, 

weise zu sein!” 

Garlībs Merķelis 

250. Rokraksti. 

Seniespieddarbi. 

Grafikas. 

Sast. Aija Taimiņa Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: 2021 

ISBN 978-9934-610097, 

ISBN 978-9934-610-10-3 

(e-grāmata) 

Kolektīvā 

monogrāfija 

“Grāmata Latvijai 

ārpus Latvijas” 

Viesturs  

Zanders (zin.red.), 

Renāte Berga, Jana 

Dreimane, Māra 

Grudule, Aleksandrs 

Ivanovs, ‘“Ēriks 

Jēkabsons, Jānis 

Kalnačs, Beata 

Paškevica, Gustavs 

Strenga, Izabella 

Venceka-Selska, Andris 

Vilks, Vita Zelče 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: 2021 ISBN 978-9934-610-05-9       

 

Konference X 

stunda. Barikādēm – 

30. 

A.Zilberts (sastādītājs) Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: 2021 ISBN 9789934610110 

https://lnb.lv/lv/lnb-

izdevusi-1991-gada-

barikadem-veltitu-gramatu 

Latvijas bibliotēkas 

2020.gadā. Pārskata 

ziņojums 

LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka: 2021 https://dom.lndb.lv/data/obj

/947528.html  

 

11. Uzlabojumi institūcijas vadībā un organizācijā  

2021.gada darbs veikts atbilstoši LNB attīstības stratēģijai 2019.-2023.gadam. Lai 

pilnveidoto jebkura līmeņa darbinieka un vadītāja izpratni par LNB stratēģiskajiem mērķiem, 

attīstības plānu un uzdevumiem, tika realizēti dažādi izglītojošie un skaidrojošie pasākumi. 

Neskatoties uz dažādiem ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģisko drošību Covid-19 

pandēmijas laikā un kas lielākā vai mazākā mērā pastāvēja visa gada garumā, tika nodrošināts 

pastāvīgs darbs gan klātienes, gan attālinātā režīmā. Operatīvi tika pielāgotas darba veikšanas 

vadlīnijas valdības lēmumiem un aktuālajai situācijai, kā arī veikti visi pasākumi, lai darbinieki justos 

droši, pasargāti, kā arī tiem būtu iespējas pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus arī attālinātā darba 

režīmā, piemēram, stingrās mājsēdes laikā. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un to 

aktualizācijai, tika pārskatīti un atbilstoši aktualizēti arī LNB iekšējie normatīvie akti:  rīkojums “Par 

darba organizēšanu”. “Vadlīnijas darbam LNB ēkās saistībā ar epidemioloģiskās drošības 

pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  

https://lnb.lv/lv/lnb-izdevusi-1991-gada-barikadem-veltitu-gramatu
https://lnb.lv/lv/lnb-izdevusi-1991-gada-barikadem-veltitu-gramatu
https://lnb.lv/lv/lnb-izdevusi-1991-gada-barikadem-veltitu-gramatu
https://dom.lndb.lv/data/obj/947528.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/947528.html
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2021.gadā apsaimniekots arī lielāks budžets nekā 2020.gadā, kā arī realizēti 34 dažāda 

mēroga projekti, kas ienesuši LNB papildus finansējumu 4,2 miljonu apjomā. 

 

Att.Nr.12. LNB budžeta sadalījums 

Attiecībā uz strukturālām izmaiņām, īpašs darbs gada garumā veltīts, lai izveidotu jaunu 

departamentu – Digitālās attīstības departamentu – kas izceltu tieši digitālā krājuma, digitālā 

mantojuma, pētniecības un pakalpojumu attīstības jautājumus. Gada noslēgumā nepieciešamie 

dokumenti iesniegti saskaņošanai Kultūras ministrijā. Tāpat aktīvi tika strādāts pie iespējamām 

strukturālām izmaiņām Pakalpojumu departamentā un Speciālo krājumu departamentā. 

Attiecībā uz iekšējiem normatīviem un darba procesu pilnveidošanu tika veikti vairāki 

pasākumi, izstrādāti vai aktualizēti dokumenti, kas veicina unificētu darba procesu realizāciju vai 

definē noteiktus darba procesus: 

• tika izstrādāta un pieņemta Fiziskā krājuma saglabāšanas stratēģija. 2021. gadā 

pievērsta uzmanība krājuma atlasei restaurācijai. Izstrādāta Krājuma saglabāšanas 

centra restaurācijas darbu sistēma, kas palīdz restaurācijas procesā un atskaitēm par 

darbiem; 

• izstrādāta Tautas grāmatu plaukta krājuma pārvaldības koncepcija, kurā aprakstīta 

krājuma veidošanas ideja, mērķi un uzdevumi, kā arī komplektēšanas avoti, noteikts 

struktūrvienību atbildību sadalījums, fiksēts apstrādes process, krājuma izvietojums 

un struktūra, apkalpošanas kārtības pamatprincipi; 

• sagatavota “Eksemplāra statusu un eksemplāra procesa statusu lietošanas kārtība un 

nosacījumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā”. Šī dokumenta izstrāde bija 

nepieciešama, lai definētu eksemplāru statusu un procesa statusu lietojumu visā 

LNB, vienoti un skaidrāk definējot noteiktu skaitu statusu, kas redzami lasītājiem, 

iezīmējot vairāk aizsargājamās krājuma daļas neatkarīgi no krājuma glabātāja; 

• izstrādes procesā ir “Abonementa pakalpojumu piešķiršanas un nodrošināšanas 

kārtība Latvijas Nacionālajā bibliotēkā”. 

Dažādu apstākļu dēļ 2021.gadā neizdevās izstrādāt un ieviest vienotas Klientu apkalpošanas 

vadlīnijas, bet 2022.gada sākumā iesāktais darbs turpinās un Pakalpojumu attīstības padome 

apstiprinājusi Vadlīniju izstrādes darba grupu un galvenos dokumenta strukturālos virzienus, kā arī 

Vadlīniju ieviešanu līdz 2022.gada 31.decembrim. 

Iestādes informāciju tehnoloģiju uzlabojumu un digitālo pakalpojumu jomā: 
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• izveidoti vairāki risinājumi lai nodrošinātu un uzlabotu attālināto un hibrīda darbu, 

uzlabojot efektivitāti, nodrošinot plašākas funkciju izpildes; 

• ieviests jaunas rezerves kopijas risinājums, kas nodrošina rezerves kopiju veidošanu 

automatizētākā veidā, ko izmanto arī citas iestādes, kas izvietotas LNB datu centrā. 

Palielināts iespējamo rezerves kopiju apjoms un ātrdarbība; 

• ieviesti jauni un uzlaboti esošie datu centra pakalpojumi; 

• ieviesta produkcijā vienotā kultūras mantojuma platforma, saslēdzot kopā galvenās 

platformas sistēmas un funkcijas, kā arī uzsākta vienotā datu glabāšana un apmaiņas 

process starp kultūras mantojuma sistēmām. 

2021. gadā ir realizēti remontdarbi drošas un estētiskas vides nodrošināšanai LNB ēkās 

un teritorijā, kā arī veikti energoresursu taupīšanas pasākumi. Remontdarbu ietvaros ir veikta 

Valguma ielas atbalsta sienas akmens plākšņu stiprināšana, kā arī darbinieku ieejas tiltiņa apakšējo 

dekoratīvo plākšņu demontāža, nodrošinot drošu cilvēku pārvietošanos ap LNB ēku. Veikts Silakroga 

2. stāva krātuves kosmētiskais remonts, kā arī Mūkuslas 5 stāvlaukuma asfalta šuvju aizpildīšana ar 

bitumenu, nodrošinot seguma ilglaicīgu kalpošanu. Digitālā gida ieviešanas ietvaros, lai nodrošinātu 

vājredzīgo vajadzības, publiskajos ēkas liftos L1 un L6 tika uzstādīta sistēma stāvu paziņojumiem 

audio formātā. 

Lai mazinātu krājuma applūšanas draudus no inženierkomunikācijām un nodrošinātu 

savlaicīgu ūdens nolūdes detektēšanu krātuvju tehniskajās telpās, tika uzstādīti ūdens noplūdes 

sensori, kas pieslēgti ēkas vadības sistēmai.  

Veikta Mūkusalas ielas 3 garantētās barošanas sistēmas (UPS) optimizācija – projektēto 13 

(trīspadsmit) UPS vietā garantētajai barošanai atstājot 3 UPS iekārtas. Rezultātā panākts patērētās 

jaudas samazinājums atslēgto iekārtu pašpatēriņam, kā arī ļoti būtiski ir samazinātas UPS iekārtu 

uzturēšanas izmaksas. Sakarā ar Covid 19 pandēmiju un LNB slēgšanu apmeklētājiem, kā arī 

attālināto darbu, tika panākts ievērojams energoresursu ietaupījums.   

12. Personāls 

2021. gadā vidējais amata vietu skaits LNB bija 370. Gada laikā darba tiesiskās attiecības 

pārtrauktas ar 28 darbiniekiem, bet nodibinātas ar 19 darbiniekiem. Pārskata gada beigās LNB 

strādāja 343 darbinieki, no kuriem 7 strādāja uz nepilnu slodzi. 193 LNB darbinieki bija nodarbināti 

bibliotekāros amatos. Sieviešu īpatsvars kolektīvā bija 77 %. Pārskata perioda beigās LNB strādāja 

11 darbinieki, kuriem ir zinātņu doktora grāds. 

 

Att.Nr.13. LNB darbinieku skaits un raksturojums uz 01.01.2022 
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Personāls galvenokārt tika atlasīts atklātu konkursu rezultātā – kopumā tika organizēti 20 

amatu konkursi, kas ir tieši divreiz vairāk kā 2020.gadā. Amatu kandidātu atlasē galvenā uzmanība 

tika pievērsta amatam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, tika pārskatīti amatu apraksti, 

izvērtētas amata funkcijas un definētas nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas tika noteiktas 

konkursa nolikumos. Tāpat tika sagatavotas atbilstošas konkursa intervijas un praktiskie uzdevumi. 

Tika turpināta LNB vadītāju kompetenču attīstīšana, organizējot departamentu vadītāju un 

viņu vietnieku (kopumā 20 dalībnieki)  mācības par pārmaiņu vadību, t.i., par darba organizācijas 

izaicinājumiem strādājot hibrīdvidē. Mācību programmā tika iekļautas arī tādas kompetenču 

pilnveidošanas tēmas, kā veiksmīga un rezultatīva komandas vadīšana mērķu un uzdevumu 

sasniegšanai. 

2020.gada beigās tika apstiprināts precizētais un papildinātais LNB ētikas kodekss, kurā ir 

skaidri noteiktas un definētas LNB vērtības un ētikas principi. LNB ētikas principi ir arī viens no 

tematiem, kas tiek pārrunāti jauno darbinieku darbā ievadīšanas pasākumā, kurā jaunie darbinieki 

tiek iepazīstināti ar visaptverošu informāciju par LNB (tikšanās ar LNB vadību un departamentu 

direktoriem, kā arī padziļināta ekskursija LNB ēkās), lai viņi labāk un pēc iespējas ātrāk spētu 

orientēties LNB darba organizācijā, iekļautos kolektīvā un pilnvērtīgāk spētu pildīt savus amata 

pienākumus. Gada laikā tika organizētas divas jauno darbinieku grupas un kopumā pasākumu 

apmeklēja 29 darbinieki. 

13. Komunikācija ar sabiedrību 

Turpinājās sadarbība ar vietējiem un ārvalstu medijiem. Publikāciju skaits medijos sasniedza 

ap 270 – veiksmīga sadarbība turpināta ar Latvijas centrālajiem medijiem (Latvijas Radio, LTV, 

LSM, „LETA”, „Diena”, „Latvijas Avīze”, „Delfi”, TV3, „IR”, „Ilustrētā Vēsture” un „Ilustrētā 

Junioriem”), reģionālo izdevumu preses izdevumiem un portāliem, kā arī diasporas medijiem 

(„Latvija Amerikā”, „PBLA Vēstis”, „Laiks”, latviesiem.com). Tie visi vēstījuši par LNB izstādēm 

un pasākumiem, taču lielāko „ētera laiku” aizņēmušas publikācijas par LNB darbību pandēmijas 

laikā, krājumu “Lasīšanas pandēmija”, izstādēm “Bēthovens. Orbītas” un “Atgriešanās”, kā arī 14. 

jūnija piemiņas pasākumu “Aizvestie. Neaizmirstie”. Ārvalstu mediju uzmanību 2021. gadā 

atspoguļota aptuveni 50 publikācijās, lielāko daļu veltot 14. jūnija pasākumam. 

Kopumā 2021. gadā tika sagatavotas un dažādiem mediju kanāliem izplatītas 269 preses 

relīzes, LNB tīmekļa vietnē sagatavotas un publicētas 691 ziņas, sagatavotas un digitālajā vidē 

izplatītas 308 foto galerijas un videoklipi. Drukātajos un elektroniskajos masu medijos par LNB ir 

bijušas 270 publikācijas. Īstenoti 71 tiešsaistes pasākums (2020.gadā 14 pasākumi). 

Intensīva komunikācija ir notikusi arī sociālajos tīklos. LNB profilu sekotāju skaits sociālajos 

tīklos 2021. gada beigās pieaudzis līdz 46 443 (Facebook sekotāju skaits sasniedzis 22 054, Twitter 

– 9 597, Instagram – 3166, YouTube – 692). 2021.gada laikā LNB profilu sekotāji sociālajos tīklos 

pieauguši par 12 636 sekotājiem. 

Papildus 10 934 sekotāji 2021.gadā bijuši arī LNB nodaļu/ lasītavu profiliem, kā “Grāmata 

Latvijā”, Latvijas kultūras kanonam, Letonikas un Baltijas centram u.c., kas ir par 2 374 sekotājiem 

vairāk nekā 2020.gadā. 

14. Plānotie pasākumi 2022. gadā 

1. Krājuma satura izvērtēšanas un pilnveidošanas turpināšana, veicinot tā izmantošanu 

“zināšanu jūdzes” kontekstā, nodrošinot atbalstu izglītībai, pētniecībai un profesionālai 

darbībai, t.sk. meklējot efektīvākās formas e-resursu abonēšanas administrēšanai un 
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Nacionālā publikāciju repozitorija un pētniecības datu repozitorija attīstībai sadarbībā ar 

Izglītības un zinātnes ministriju. 

2. Darbs pie LNB krājumu attīstības un piekļuves uzlabošanas, turpinot pilnveidot datu 

kvalitāti un zināšanu organizāciju un veicinot izpratni par nacionālajiem 

bibliogrāfiskajiem datiem kā unikālu un ilgtermiņa vērtību Latvijā un starptautiski. 

3. LNB atveseļošanas programmas un pielāgošanās jaunajai situācijai, ņemot vērā digitālo 

resursu un pakalpojumu pieprasījumu, kā arī citas lasītāju paradumu izmaiņas, kas 

radušās pandēmijas situācijas ietekmē. 

4. Pasākumu programmas “Latviešu grāmatai 500” īstenošana. 

5. Jauna likumprojekta par Latvijas Nacionālo bibliotēku izstrāde, būtiski paplašinot 

pamatfunkciju loku, pārvērtējot LNB statusu un pārvaldību, kā arī dalība Obligāto 

eksemplāru piegādes likuma izstrādē. 

6. LNB amatu un atlīdzības sistēmas pārskatīšana atbilstoši jaunajam Atlīdzības likumam / 

personāla attīstība un kapacitātes stiprināšana. 

7. IKT resursa attīstība LNB / Valsts nozīmes datu centra attīstība. 

8. Gatavošanās LNB kā izglītības iestādes akreditācijai. 

9. Dalība bibliotēku nozares attīstībā, pārstāvot LNB un bibliotēku nozares intereses, tai 

skaitā, Latvijas bibliotēku informācijas sistēmas attīstības definēšanā, kā arī NAP 2021-

2027 pasākumu un Eiropas struktūrfondu investīciju projektu plānošanā un gatavošanā 

to ieviešanai.  

 


