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Ievads

Jau ceturto gadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Attīstības departamenta 

Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar citiem LNB speciālistiem ir sagatavojis 

pārskatu par Latvijas bibliotēkām. Pirmais pārskata ziņojums tika sagatavots 

2019. gadā un aptvēra laika periodu no 2017. līdz 2018. gadam; otrais pārskata 

ziņojums tapa 2020. gadā un sniedza ziņas par Latvijas bibliotēkām 2019. gadā; 

trešais pārskata ziņojums iznāca 2021. gadā un ietvēra aktuālāko informāciju 

par Latvijas bibliotēkām 2020. gadā. Turpinot tradīciju, šī gada izdevumā aplūkots 

Latvijas bibliotēku darbs 2021. gadā.

Pārskata ziņojuma mērķis ir dokumentēt galvenās 2021. gada bibliotēku jomas 

tendences – nozīmīgākās aktualitātes, izmaiņas, spilgtākos pieredzes piemērus. 

Ziņojums sagatavots, balstoties uz Latvijas kultūras datu portāla statistikas datiem, 

informāciju no publisko bibliotēku darba gada pārskatiem, bibliotēku speciālistu 

viedokļiem un atziņām no bibliotēku nozares profesionālajiem pasākumiem, 

aptaujām, aktuālajiem nozares dokumentiem un jaunākajām profesionālajām 

publikācijām.

Lai iegūtu informāciju par akadēmisko un speciālo bibliotēku veikumu 2021. gadā, 

tika izveidota akadēmisko (augstskolu un koledžu) un speciālo bibliotēku aptaujas 

anketa, kuru aizpildīja 33 % akadēmisko (augstskolu un koledžu) bibliotēku un 

36 % speciālo bibliotēku. Tā kā ziņojumā ietvertā informācija par akadēmiskajām 

un speciālajām bibliotēkām galvenokārt ir balstīta anketu rezultātos, ziņojumā 

nav ietvertas ziņas par tām bibliotēkām, kuras anketu netika aizpildījušas. Lai 

noskaidrotu, kā 2021. gadā strādājušas skolu bibliotēkas, tika izveidota skolu 

bibliotekāru aptaujas anketa, kuru aizpildīja 35 % skolu bibliotēku. Informāciju 

pārskata sagatavošanai sniedza arī Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju 

nodaļas speciālisti.

Pārskats sastāv no deviņām nodaļām. Tā kā 2021. gada aktualitāte bija 

piemērošanās Covid-19 pandēmijas izraisītajiem apstākļiem, izdevuma sākumā 

sniegts ieskats Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtējās situācijas attīstībā un 

raksturoti galvenie bibliotēku darba ierobežojumi. Atsevišķā nodaļā aplūkotas 

galvenās bibliotēku jomas aktualitātes un tendences 2021. gadā. LNB kā bibliotēku 

attīstības, koordinācijas un profesionālā atbalsta centram veltīta atsevišķa nodaļa, 

kam seko nodaļa par akadēmiskajām un speciālajām bibliotēkām, pastiprinātu 

uzmanību veltot tēmai – atvērtā zinātne un akadēmiskās bibliotēkas. Atsevišķi 

izceltas 2021. gada aktuālās tēmas – administratīvi teritoriālā reforma un bibliotēku 

tīkls, kā arī bibliotēkas – partneris izglītības darbā kompetenču pieejas ieviešanā 

un attīstīšanā. Izdevumu noslēdz nodaļa par bibliotēku darbu ilgtspējīgas attīstības 

mērķu jomā un nozīmīgāko nozares notikumu kalendārs.

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27487005.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29179722.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29179722.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31737364.pdf
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Priekšvārds

Atskatoties uz 2021. gadu, nāk prātā pirmie trīs atslēgvārdi jeb savstarpēji 

nesaistīti notikumi, kuri tiešā vai netiešā veidā ietekmējuši mūsu valsts bibliotēku 

nozari: Covid-19 pandēmija, kompetenču pieeja mācību satura īstenošanā un 

administratīvi teritoriālā reforma.

Jau vairākus gadus Covid-19 pandēmija ievērojami ietekmējusi mūsu sabiedrību, 

institūcijas un profesionālo vidi kopumā, arvien skaidrāk izgaismojot atziņu, ka 

tā pie mums ir uz palikšanu, un ar katru dienu attālinot mūs no tā, kas veidoja 

mūsu rutīnu. Tas nešaubīgi attiecināms arī uz bibliotēku vidi, pakalpojumiem un 

to mijiedarbību ar vietējo kopienu. Lasītāji arvien vairāk dod priekšroku attālinātai 

piekļuvei bibliotēku pakalpojumiem, ko uzskatāmi pierāda bibliotēku statistikas 

dati: jau otru gadu pēc kārtas Covid-19 ierobežojumu ietekmē ir samazinājies 

fiziskais bibliotēku apmeklējums uz vienu aktīvo lietotāju – vidēji tas ir deviņas 

reizes gadā. Turpretim bibliotēku virtuālais apmeklējums turpina palielināties 

un sasniedz vidēji 5,2 apmeklējumu reizes gadā uz katru Latvijas iedzīvotāju 

(2020. gadā – 4,5 reizes). Elektronisko resursu izsniegums 2021. gadā pieaudzis 

par 31 %. Vai virtuālās vides uzvaras gājiens turpināsies? Kas notiks ar fiziskajām 

bibliotēku telpām? Gribētos cerēt, ka fiziskās bibliotēku telpas un tehnoloģijas 

nekad neizslēgs cita citu, drīzāk efektīvi papildinās. Tas nozīmē, ka bibliotēkām 

jābūt spējīgām pielāgoties pārmaiņām, kā arī izturīgām, radošām un inovatīvām. 

Nepārtrauktai profesionālajai izaugsmei jākļūst par prioritāti.

Arvien lielāku lomu kompetenču pieejā mācību satura īstenošanā ieņem bibliotēkas. 

Veiksmīgi sadarbojoties, skolu un publiskās bibliotēkas ar mērķtiecīgām un 

pārdomātām atbalsta metodēm var veicināt izglītības iestāžu progresu Skola2030 

izvirzīto attīstības mērķu īstenošanā. Šo attīstību visprecīzāk raksturo procesa 

galveno atslēgjēdzienu – resursu, infrastruktūras un  sadarbības – savstarpēja 

mijiedarbe. Bibliotēku sniegtais atbalsts ir daudzpusīgs. Bet vai pienācīgi tiek 

novērtēts bibliotēku potenciāls? Vai bibliotēkas skaidri saskata savu lomu 

kompetenču īstenošanā? Nodrošinot pieeju kvalitatīviem, daudzveidīgiem un 

unikāliem informācijas resursiem, bibliotēkas var sniegt ievērojamu pienesumu 

skolu mācību procesa nodrošināšanā, veicināt skolēnu analītisko prasmju 

attīstīšanu, pilnveidot digitālo un informācijpratību, attīstīt lasītprasmi, kā arī 

radošumu un zinātkāri. Apzināti tiek lietots vārds “bibliotēkas”, jo kompetenču 

pieejā mācību satura īstenošanā arvien mērķtiecīgāk jāiesaistās arī publiskajām 

bibliotēkām – uz vietējās kopienas attīstību vērsta sadarbība allaž kalpojusi kā 

virzītājspēks, kas rada ilgtspējīgu rezultātu. Lasot šo izdevumu, uzzināsiet par 

dažādām iespējām, kā bibliotēkas var atbalstīt kompetenču izglītību.
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Viens no nozīmīgākajiem 2021. gada notikumiem mūsu valstī bija administratīvi 

teritoriālā reforma. Spriest par tās ieguvumiem bibliotēku nozares kontekstā 

vēl pāragri, jo daudzos novados reformas izraisītās pārmaiņas tiks ieviestas 

2022. un nākamajos gados. Patlaban ir atvērts jautājums – vai administratīvi 

teritoriālās reformas rezultātā neizveidosies nevienlīdzība starp bibliotēkām? Vai 

mazākas bibliotēkas ar pieticīgāku budžetu spēs savām kopienām piedāvāt pilnu 

pakalpojumu klāstu un palīdzēt lietotājiem optimāli izmantot informāciju savas 

dzīves kvalitātes uzlabošanai?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, piedaloties 

Latvijas bibliotekāru biedrības 2022. gada 28. aprīlī rīkotajā diskusijā “Administratīvi 

teritoriālā reforma: bieds vai iespēja”, kura bija veltīta reformas ieviešanas norisei 

valstī, atzīmēja, ka reformu var izmantot, lai Latvijas bibliotēku tīklu padarītu 

atbilstošāku mūsdienu sabiedrības interesēm un vajadzībām, koplietojot resursus, 

apmainoties zināšanām vai pārstāvot cits cita intereses jaunizveidotajos novados. 

Iepriekš teiktais sasaucas ar Vienoto valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas 

centru (VPVKAC) reformu, kura līdz 2025. gadam paredz paplašināt VPVKAC 

teritoriālo pieejamību līdz gandrīz 600 punktiem, iesaistot arī bibliotēkas. 

Pašlaik VPVKAC strādā jau 13 bibliotēkās. Lai pilnveidotu valsts un pašvaldību 

pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, pašvaldības tiek aicinātas izmantot esošo 

publisko bibliotēku tīklu. Nenoliedzami, ļoti liela nozīme ir sadarbībai ar pašvaldību 

un spējai pamatot bibliotēkas lielo nozīmi kopienas dzīvē, tai skaitā VPVKAC 

izveidē. Bibliotēkām vēl ir daudz iespēju!

Mums kā nozarei ir paveicies ar spēcīgu profesionāļu komandu – gandrīz trīs 

tūkstošiem bibliotekāru, radošiem savas jomas entuziastiem – kas mērķtiecīgi 

apņēmusies nodrošināt jēgpilnu piekļuvi informācijai kā sabiedrības attīstības 

virzītājspēkam. Bibliotekāru uzkrātā pieredze, atziņas un enerģija šajā jomā ir 

būtisks resurss, lai stātos pretī nākotnes izaicinājumiem.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Bibliotēku attīstības centra vadītāja

Evija Vjatere
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2021. gadā Covid-19 vīrusa izplatība un ar tā ierobežošanu 

saistītie epidemioloģiskās drošības pasākumi 

turpināja ietekmēt arī bibliotēku darba prioritātes un 

pakalpojumus kopumā. Pandēmijas izraisītā krīze un tās 

izplatību ierobežojošie pasākumi pirmreizēji tika ieviesti 

no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam.

2020. gada beigās valdība lēma no 21. decembra visas 

kultūrvietas klātienes apmeklējumiem slēgt un kultūras 

pakalpojumus iedzīvotājiem nodrošināt tikai attālināti. 

Apmeklētājiem tika slēgtas arī muzeju telpas, bibliotēkās 

pārtrauca grāmatu izsniegšanu.

2021. gada 8. janvārī valdība lēma no 12. janvāra atvērt bibliotēkas grāmatu 

izsniegšanai lasītājiem. Bibliotēku lasītavas apmeklētājiem palika slēgtas.

2021. gada 2. februārī valdība pieņēma lēmumu ārkārtējo situāciju Latvijā pagarināt 

līdz 6. aprīlim. Arī pēc ārkārtas situācijas atcelšanas daudzi ierobežojumi tika 

saglabāti, jo epidemioloģiskā situācija valstī joprojām bija nestabila.

2021. gada vasaras sākumā  situācija uzlabojās, tomēr 2021. gada jūlija beigās 

aizsākās Covid-19 pandēmijas trešais vilnis. 2021. gada 7. oktobrī, ņemot vērā 

infekcijas straujo izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, ārkārtējā 

situācija tika izsludināta medicīnas nozarē, pēc kuras valdība no 11. oktobra 

2021. gads joprojām aizvadīts Covid-

19 pandēmijas ietekmē. Situācijas 

mainība, nedrošība pat par tuvāko 

nākotni neļāva strādāt ierastajā ritmā. 

Pakalpojumu sniegšanu joprojām 

ietekmēja ierobežojumi un to mainība, 

kas apgrūtināja darba plānošanu, 

palielināja fizisko un psiholoģisko slodzi 

gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem. 

Ieviestais “zaļais režīms” (iespēja 

apmeklēt bibliotēku tikai ar vakcinācijas/

pārslimošanas sertifikātiem) ietekmējis 

arī kopienas sajūtu, informācijas apmaiņu 

un savstarpējo komunikāciju. Vienlaikus 

šis bijis arī gads, kurā pārbaudīta mūsu 

izturība, elastība, spēja pielāgoties 

un mainīties, meklēt risinājumus, kā 

nodrošināt kvalitatīvu bibliotēku darbu 

un pakalpojumu pieejamību attālinātā 

formātā.

Ogres Centrālās bibliotēkas 2021. gada 

darba pārskats 

1    Detalizēts apraksts par bibliotēku darbu COVID-19 apstākļos pieejams Pārskata ziņojumā: Latvijas 
bibliotēkas 2020. gadā 

COVID-19 pandēmija un bibliotēkas 1

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31737364.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/31737364.pdf
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ārkārtējo situāciju uz trim mēnešiem izsludināja arī visā valstī, ieviešot jaunas 

epidemioloģiskās drošības prasības.

Kopumā Covid-19 pandēmija bibliotēku darbību 2021. gadā sadalīja vairākos 

posmos:

No 1. janvāra līdz 11. janvārim bibliotēkas klātienes apmeklējumiem slēgtas.

No 12. janvāra bibliotēkas atsāk grāmatu izsniegšanu; pārējie kultūras pakalpojumi 

un kultūrvietas pieejami tikai attālināti.

Bibliotēka uzņem individuālos apmeklētājus, bibliotēku var apmeklēt viena 

persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošie:

Apmeklējot 
bibliotēku, 
obligāti jālieto 
mutes un deguna 
aizsegs

Jāievēro 2 m 
distance

Jāveic roku 
dezinfekcija

Maksimālais 
lietotāju 
uzturēšanās laiks 
bibliotēkā 15 min

Bibliotēku lasītavas 
slēgtas

Nav atļauts strādāt 
pie publiski 
pieejamajiem 
datoriem ar interneta 
pieslēgumu

Pulcēšanās un 
pasākumi aizliegti

Bibliotēkā notiek 
tikai grāmatu un 
žurnālu izsniegšana 
un saņemšana

Avots: https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/no-12-janvara-darbu-atsak-

bibliotekas-gramatu-izsniegsanai-parejie-kulturas-pakalpojumi-un-

kulturvietas-aizvien-pieejami-vien-attalinati#gsc.tab=0

No 2021. gada 1. jūnija nolemts individuāliem apmeklējumiem atvērt bibliotēkas, 

muzeju un tiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu – muzejisko 

priekšmetu krātuvju un ekspozīciju, mākslas galeriju, kultūras centru, piemiņas 

vietu, arhīvu un citu kultūrvietu – telpas.

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/no-12-janvara-darbu-atsak-bibliotekas-gramatu-izsniegsanai-parejie-kulturas-pakalpojumi-un-kulturvietas-aizvien-pieejami-vien-attalinati%23gsc.tab%3D0
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/no-12-janvara-darbu-atsak-bibliotekas-gramatu-izsniegsanai-parejie-kulturas-pakalpojumi-un-kulturvietas-aizvien-pieejami-vien-attalinati%23gsc.tab%3D0
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/no-12-janvara-darbu-atsak-bibliotekas-gramatu-izsniegsanai-parejie-kulturas-pakalpojumi-un-kulturvietas-aizvien-pieejami-vien-attalinati%23gsc.tab%3D0
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Katra bibliotēka saskaņā ar savām iespējām lemj par bibliotēkas lasītavu un pārējo 

telpu atvēršanu apmeklētājiem, sākot ar 2. jūniju vai vēlāk:

Atvērtas 
bibliotēku 
lasītavas

Pieejami datori Pieejams brīvpieejas 
krājums

Maksimālais lietotāju 
uzturēšanās laiks 
bibliotēkā pagarināts 
līdz 30 minūtēm

Maksimālo lietotāju 
skaitu, kuri vienlaicīgi 
var atrasties bibliotēkas 
telpās, nosaka 
bibliotēkas vadītājs

Ņemot vērā telpu platību, 
vienam apmeklētājam 
nodrošināt ne mazāk kā 25 
m2 no publiski pieejamo 
telpu platības

Lasīt vairāk: https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/durvis-individualiem-

apmeklejumiem-vers-arhivi-bibliotekas-muzeji-un-tiem-radniecigas-makslas-

un-vestures-eksponesanas-vietas

Vasaras mēnešos kultūras un izglītojošie pasākumi tika rīkoti divos veidos: tos 

apmeklē tikai vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši apmeklētāji, vai arī pasākums 

tiek organizēts jaukta tipa publikai (tajā piedalās gan vakcinēti, gan Covid-19 

pārslimojuši viesi, gan arī pirms pasākuma Covid-19 testu veikuši apmeklētāji).

https://covid19.gov.lv/aktualites/precize-nosacijumus-publisku-pasakumu-

organizesanai-tostarp-ari-edinasanas-iestades 

No 2021. gada 6. septembra līdz 10. oktobrim:

No 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim ārkārtējā situācija 

valstī:

Ņemot vērā telpu platību, 
vienam apmeklētājam 
jānodrošina ne mazāk kā 10m2 
no publiski pieejamo telpu 
platības

Lietotāju skaitu, 
kuri vienlaicīgi var 
atrasties bibliotēkas 
telpās, nosaka 
bibliotēkas vadītājs

Maksimālais lietotāju 
uzturēšanās laiks 
bibliotēkā pagarināts 
līdz vienai stundai

Klātienē strādā tikai 
tie, kuriem darba 
specifika neļauj 
strādāt attālināti

Publiskajā 
sektorā – valsts un 
pašvaldības iestādēs 
– strādājošajiem 
pienākums 
vakcinēties pret 
Covid-19

No 15. novembra 
visiem, uz kuriem 
attiecas prasība 
vakcinēties, jābūt 
Covid-19 sertifikātam

Pasākuma laikā 
tiek lietotas sejas 
maskas, plūsma 
organizēta tā, lai 
nepieļautu personu 
drūzmēšanos

https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/durvis-individualiem-apmeklejumiem-ver-arhivi-bibliotekas-muzeji-un-tiem-radniecigas-makslas-un-vestures-eksponesanas-vietas
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/durvis-individualiem-apmeklejumiem-ver-arhivi-bibliotekas-muzeji-un-tiem-radniecigas-makslas-un-vestures-eksponesanas-vietas
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/durvis-individualiem-apmeklejumiem-ver-arhivi-bibliotekas-muzeji-un-tiem-radniecigas-makslas-un-vestures-eksponesanas-vietas
https://covid19.gov.lv/aktualites/precize-nosacijumus-publisku-pasakumu-organizesanai-tostarp-ari-edinasanas-iestades
https://covid19.gov.lv/aktualites/precize-nosacijumus-publisku-pasakumu-organizesanai-tostarp-ari-edinasanas-iestades
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No 2021. gada 11. oktobra līdz 20. oktobrim kultūras pasākumi tiek nodrošināti 

tikai personām ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, izņemot bērnus līdz 

12 gadu vecumam:

Apmeklējot 
pasākumus, bērniem 
no 12 gadu vecuma 
jāuzrāda vakcinācijas, 
pārslimošanas vai 
testēšanas sertifikāts vai 
laboratorijas izziņa par 
pēdējo 72 stundu laikā 
veiktu skrīninga testu ar 
negatīvu rezultātu

Tiek nodrošinātas 
personalizētas sēdvietas 
apmeklētājiem un telpa 
aizpildīta līdz 60 %

Sēdvietās blakus drīkst sēdēt 
divas vai četras personas 
no vienas mājsaimniecības. 
Izvietojot sēdvietas, tiek 
ievērota divu metru distance, 
sēdvietas rindās ieteicams 
kārtot pamīšus – šaha 
laukuma veidā

Pasākuma laikā 
tiek lietotas sejas 
aizsargmaskas

Dalībnieku plūsma 
organizēta tā, lai 
nepieļautu personu 
drūzmēšanos

No 2021. gada 21. oktobra līdz 14. novembrim valstī noteiktās ārkārtējās 

situācijas laikā ieviestajā pastiprināto ierobežojumu periodā (“lokdauns” jeb 

mājsēde) bibliotēkas apmeklētājiem ir slēgtas.

2021. gada 2. novembrī Latvijas Bibliotekāru biedrība izsludināja paziņojumu/

aicinājumu par bibliotēku iesaisti sabiedrības izglītošanā par vakcinēšanos pret 

Covid-19 un bibliotēkas dokumentu bezkontakta izsniegšanu aktuālo ārkārtējās 

situācijas ierobežojumu laikā. Biedrība aicināja Latvijas bibliotekārus izplatīt ticamu 

un pārbaudītu informāciju par vakcinēšanos pret Covid-19, aktīvi mudināt vietējo 

kopienu vakcinēties, ar savu piemēru demonstrēt vakcinācijas nepieciešamību 

un informatīvi un solidāri atbalstīt medicīnas personālu, kā arī citus Covid-19 

ierobežošanā iesaistītos.

https://www.biblioteka.lv/reagejot-uz-lbb-aicinajumu-neveikt-gramatu-

bezkontakta-izsniegsanu-tiek-dota-zala-gaisma-sim-gramatu-izsniegsanas-

veidam/

Reaģējot uz LBB paziņojumu/aicinājumu, jau 2. novembra valdības sēdē tika 

precizēts, ka bibliotēkām ir iespējams organizēt grāmatu nodošanu lasītājiem 

bezkontakta veidā esošo ierobežojumu apstākļos https://www.km.gov.lv/lv/

jaunums/arkartejas-situacijas-laika-bibliotekas-drikst-organizet-gramatu-

nodosanu-lasitajiem-bezkontakta-veida

https://www.biblioteka.lv/reagejot-uz-lbb-aicinajumu-neveikt-gramatu-bezkontakta-izsniegsanu-tiek-dota-zala-gaisma-sim-gramatu-izsniegsanas-veidam/
https://www.biblioteka.lv/reagejot-uz-lbb-aicinajumu-neveikt-gramatu-bezkontakta-izsniegsanu-tiek-dota-zala-gaisma-sim-gramatu-izsniegsanas-veidam/
https://www.biblioteka.lv/reagejot-uz-lbb-aicinajumu-neveikt-gramatu-bezkontakta-izsniegsanu-tiek-dota-zala-gaisma-sim-gramatu-izsniegsanas-veidam/
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/arkartejas-situacijas-laika-bibliotekas-drikst-organizet-gramatu-nodosanu-lasitajiem-bezkontakta-veida
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/arkartejas-situacijas-laika-bibliotekas-drikst-organizet-gramatu-nodosanu-lasitajiem-bezkontakta-veida
https://www.km.gov.lv/lv/jaunums/arkartejas-situacijas-laika-bibliotekas-drikst-organizet-gramatu-nodosanu-lasitajiem-bezkontakta-veida
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No 2021. gada 15. novembra:

Bibliotēkas klātienes 
pakalpojumus var izmantot 
apmeklētāji “zaļajā režīmā”, 
t. i. uzrādot sadarbspējīgu 
Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu

Bērni līdz 12 gadu vecumam 
bibliotēku var apmeklēt tikai 
kopā ar pieaugušajiem, kuri 
var uzrādīt sadarbspējīgu 
Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu

Bērniem no 12 gadiem 
jāuzrāda vakcinācijas, 
pārslimošanas vai 
testēšanas sertifikāts vai 
laboratorijas izziņa par 
pēdējo 72 stundu laikā 
veiktu skrīninga testu ar 
negatīvu rezultātu

Apmeklējot bibliotēku, 
obligāti jālieto mutes un 
deguna aizsegi, jādezinficē 
rokas, jāievēro divu metru 
distance (izņemot vienas 
mājsaimniecības pārstāvjus)

Maksimālais lietotāja 
uzturēšanās laiks bibliotēkā – 
15 minūtes

Lietotāju skaitu, kuri 
vienlaicīgi var atrasties 
bibliotēkas telpās, 
nosaka bibliotēkas 
vadītājs

Ņemot vērā telpu platību, 
vienam apmeklētājam 
jānodrošina ne mazāk kā 15 
m2 no publiski pieejamo 
telpu platības

Bibliotēkas organizētos 
pasākumus var apmeklēt 
tikai personas ar 
vakcinācijas/pārslimošanas 
sertifikātu

+

Kopumā bibliotēku darba organizāciju Covid-19 pandēmijas apstākļos 

raksturo šādi aspekti:

•  drošas darba vides organizācija darbiniekiem;

•  attālinātā darba organizācija;

•  attālināta/bezkontakta pakalpojumu sniegšana;

• bibliotēku pielāgošana epidemioloģiski drošam lietotāju klātienes 

apmeklējumam.

Covid-19 pandēmija ļāva izprast, kāda nozīme tiešsaistes 

sadarbībai un komunikācijai ar bibliotēku lasītājiem ir 

tehnoloģijām. Savā ziņā bibliotēkas no tām pat kļuva 

atkarīgas, lai turpinātu darbu jaunā vidē un sniegtu  

lasītājiem attālinātos pakalpojumus. Efektīvai un lietderīgai 

saziņai ar kolēģiem, lasītajiem, sadarbības partneriem 

arvien vairāk tika izmantotas saziņas platformas, piemēram, 

Zoom un Microsoft Teams. Digitālie instrumenti ir kļuvuši 

populāri un tiks izmantoti arī turpmāk.

Pandēmijas un ārkārtas stāvokļa ierobežojumu laikā 

vairākas Latvijas publiskās bibliotēkas ieviesa jaunu 

pakalpojumu – grāmatu nodošanas un saņemšanas 

skapi jeb  Grāmatu pakomātu. Ar tā palīdzību iedzīvotāji 

bibliotēku iespieddarbus var saņemt ārpus bibliotēkas 

darba laika, kā arī ierobežotas pieejamības apstākļos. 

Bauskas Centrālā bibliotēka pirmā Latvijā ar 

jaunu pakalpojumu – Grāmatu pakomāts!

2021. gada 26. martā Bauskā, Dārza 

ielā 8B pie SIA “Bauskas siltums” ēkas 

tika uzstādīts Latvijā pirmais bibliotēkas 

grāmatu pakomāts, kas ļauj bibliotēkas 

lietotājiem saņemt nepieciešamās 

grāmatas arī ārpus bibliotēkas darba laika 

– agri no rīta, vēlu vakarā vai brīvdienās. 

Šis pakalpojums spēj nodrošināt arī 

mūsdienu epidemioloģiskajos apstākļos 

tik nepieciešamo bezkontakta grāmatu 

izsniegšanu.

Bauskas novada bibliotēku 2021. gada 

darba pārskats
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Pamatojoties uz Latvijas kultūras datu portāla statistikas datiem2, 2021. gadā Latvijā 

darbojās 1487 bibliotēkas. Pārskata gada laikā klātienē bibliotēkas apmeklētas 

5,7 miljonus reižu. Bibliotēku krājuma kopskaits 2021. gada beigās bija vairāk 

nekā 38 miljoni vienību, savukārt aktīvo lietotāju3 kopskaits 2021. gadā bija 35 % 

no kopējā iedzīvotāju skaita. Jau otro gadu pēc kārtas Covid-19 ierobežojumu 

ietekmē ir samazinājies fiziskais bibliotēku apmeklējums uz vienu aktīvo lietotāju – 9 

apmeklējumu reizes gadā (2020. gadā – 10 reizes). Turpretim bibliotēku virtuālais 

apmeklējums turpina pieaugt – 2021. gadā vidēji uz katru Latvijas iedzīvotāju 5,2 

apmeklējumu reizes (2020. gadā – 4,5 reizes).

2    Bibliotēku statistikas dati publiski pieejami Latvijas kultūras datu portālā. Latvijas bibliotēku statistiku 
apkopo un publisko LNB Bibliotēku attīstības centrs. Bibliotēku statistikas datu apkopojums pieejams LNB 
tīmekļvietnē 

3    Aktīvs lietotājs ir reģistrēts lietotājs, kurš pārskata periodā apmeklējis bibliotēku vai izmantojis bibliotēkas 
infrastruktūru un pakalpojumus. Pieejams: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika 
: LVS ISO 2789 : 2016. Aizstāj LVS ISO 2789: 2007. Rīga: Latvijas Standarts, 2016. 10 lpp.

2021. gada galvenie bibliotēku 
darba rādītāji

1273
vidējais iedzīvotāju skaits 
uz vienu bibliotēku

652
vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu 
bibliotēkas

4.7
grāmatu izsniegums 
uz vienu Latvijas 
iedzīvotāju 

35 %
Latvijas iedzīvotāji 
izmanto bibliotēku 
pakalpojumus 

232
lietotāju skaits uz vienu 
bibliotekāro darbinieku 

20,5
vidēji bibliotēkās glabāto 
dokumentu skaits uz katru 
iedzīvotāju 

9
fizisko apmeklējumu skaits uz vienu 
lietotāju (reizes gadā)

b
ib

lio
tē

ku
 a

p
m

e
kl

ēj
u

m
s

 – 23 %
fiziskais 
apmeklējums 

+ 15 %
virtuālais 
apmeklējums 

13.4
grāmatu izsniegums 
uz vienu aktīvo 
bibliotēkas lietotāju 

1 nacionālā bibliotēka 

(Latvijas Nacionālā bibliotēka)

49 

augstākās izglītības 
iestāžu bibliotēkas

30 
augstskolu 
bibliotēkas 

+=
19 
koledžu 
bibliotēkas

763
publiskās 
bibliotēkas

8
Latvijas 
Neredzīgo 
bibliotēka 
ar filiālēm

+= 755
pašvaldību 
publiskā 
bibliotēkas

1487 
bibliotēku skaits Latvijā

78.53
bibliotēku kārtējie 
izdevumi uz vienu 
lietotāju (eiro gadā)

22 
speciālās bibliotēkas 
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2021. gadā kopējais bibliotēku skaits valstī ir samazinājies par 1,2 %, kas ir mazāk 

nekā iepriekšējā periodā (2,3 %). Lai arī bibliotēku kopējā skaita samazinājums ir 

mazāks nekā iepriekšējā periodā, tomēr šī tendence samazināties ir novērojama 

ik gadu. Tāpat kā līdz šim, pārsvarā samazinājumu veido skolu bibliotēku skaita 

samazinājums, kas 2021. gadā bija 1,8 % (2020. gadā – 3,3 %). Pašvaldību publisko 

bibliotēku sektorā divas bibliotēkas ir slēgtas, bet sešas bibliotēkas reorganizētas 

par struktūrvienībām, saglabājot bibliotekāro un informācijas pakalpojumu klāstu 

attiecīgajā teritorijā. Bibliotēku reģistrā iekļauta viena jauna publiskā bibliotēka. 

Bibliotēku skaita izmaiņas skolu bibliotēku sektorā pēdējos gados ir ar mīnuss zīmi, 

bet 2021. gadā Bibliotēku reģistrā tika iekļautas piecas jaunas skolu bibliotēkas 

(visas darbojas starptautiskās vispārizglītojošās dienas skolās).

Covid-19 pandēmijas ietekme uz bibliotēku pakalpojumu sniegšanu atspoguļojas 

arī bibliotēku statistikā un to snieguma rādītājos. Acīmredzama tendence, 

kas novērojama jau otru gadu pēc kārtas, ir elektronisko resursu izsnieguma 

pieaugums un virtuālā bibliotēku apmeklējuma pieaugums. Ierobežojumu dēļ 

klātienes apmeklējums 2021.gadā gadā ir mazinājies par 23 %, bet virtuālo 

apmeklējumu skaits  pieaudzis par 14 %. Zemāk redzamais grafiks uzskatāmi 

parāda Covid-19 ierobežojumu ietekmi uz bibliotēku apmeklējumu un kopējām 

tā tendenču izmaiņām.

2018 2019 2020 2021

12,500,000 

10,000,000 

7,500,000 

5,000,000 

2,500,000 

0 

fiziskais un virtuālais apmeklējums 2018-2021

virtuālais apmeklējums fiziskais apmeklējums

Neskatoties uz ierobežojumiem, kopējais izsniegums ir audzis par 3 %, jo 

bibliotēkas turpināja meklēt veidus, kā nodrošināt pakalpojumu pieejamību 

ierobežojumu laikā, turklāt statistika rāda, ka dažādu veidu bibliotēkām tas izdevies 

atšķirīgi. Kopējā izsnieguma pozitīvo tendenci lielā mērā nodrošina elektronisko 

resursu izsniegums, kas turpina pieaugt, 2021. gadā sasniedzot 31 % pieaugumu. 

Elektronisko resursu izsniegums turpina pieaugt gan LNB, gan augstskolu un 

koledžu bibliotēkās, gan arī publiskajās bibliotēkās. Tas pierāda, ka bibliotēkas 

spēja pielāgoties jaunajiem apstākļiem, prata šo pakalpojumu nodrošināt un 

veiksmīgi piedāvāt saviem lietotājiem. Īpaši svarīgi tas bija izglītības iestādēm 

nepārtraukta mācību un studiju procesa nodrošināšanai.

Fiziskais un virtuālais apmeklējums 2018-2021
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Fiziskais grāmatu izsniegums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir samazinājies 

par 11 % (2020. gadā – 17 %). Valstī noteiktie ierobežojumi joprojām veicināja 

šīs negatīvās tendences turpinājumu. Tomēr bibliotēkas meklēja veidus, kā 

piegādāt lietotājiem grāmatas. Radās jauni pakalpojumi – grāmatu piegāde mājās 

un grāmatu pakomātu iegāde un izmantošana. Publiskās bibliotēkas turpināja 

piedāvāt saviem lietotājiem iespēju lasīt grāmatas elektroniski, izmantojot 3td.lv 

e-grāmatu bibliotēku. Pateicoties augstskolu un koledžu bibliotēkām, ievērojami 

auguši elektronisko grāmatu izsnieguma rādītāji. Augstskolu un koledžu bibliotēkās 

izsniegums pieaudzis no 5581 e-grāmatām 2020. gadā līdz 378 344 e-grāmatu 

izsniegumiem 2021. gadā. Akadēmiskās izglītības iestāžu bibliotēkas ātri pielāgojās 

attālināto mācību vajadzībām, nodrošinot saviem studentiem nepieciešamos 

mācību materiālus, t. sk. e-grāmatas. Iespējams, šis palielinājums audzis arī 

tādēļ, ka apstākļi spieduši bibliotēkas pievērst lielāku uzmanību elektronisko 

resursu izsnieguma statistikas uzskaitījumam. Augšupejoša izmantojuma statistika 

vērojama arī abonēto datubāzu izmantošanā. Visu veidu bibliotēkās (neskaitot 

vispārējās izglītības iestāžu bibliotēkas) abonēto datubāzu piekļuves sesiju skaits 

salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir pieaudzis par 26 %, bet lejuplāžu skaits 

(t. sk. atvērtie pilnie teksti) – par 9 %. Dati rāda, ka 2020. gadā uz katru sesijas 

skaitu vidēji bija 1,8 lejuplādes (t. sk. atvērtie pilnie teksti), bet 2021. gadā uz katru 

sesiju vidēji bija 1,5 lejuplādes (t. sk. atvērtie pilnie teksti). Tas savukārt varētu 

norādīt uz lietotāju augošām informācijas meklēšanas un datubāzu izmantošanas 

prasmēm. Labāka kļuvusi izpratne par to, ko piedāvātajos resursos var atrast, un 

iemaņas, kā precīzāk definēt savas vajadzības nepieciešamās informācijas ieguvei.

Kopējais bibliotēku krājums 2021. gadā ir samazinājies par 0,4 %, bet ienākušo 

dokumentu skaits ir samazinājies 5,6 %. Pārskata periodā šeit bija vērojama 

pozitīva tendence: + 3,6 %. Izslēgto dokumentu skaits palielinājies par 3 %. 

Kopējās bibliotēku krājuma svārstības vērtējamas kā nelielas.

No 2020. gada projekts “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” pozitīvi 

ietekmē krājumu papildināšanu ar jaunākajām grāmatām, un tas ir arī ievērojams 

finansiāls atbalsts. Bez grāmatu iepirkuma finansējuma publisko bibliotēku 

kārtējie izdevumi ir palielinājušies par 3 %. Grāmatu iepirkuma programmas 

finansējums no kopējiem kārtējiem izdevumiem, tāpat kā iepriekšējā periodā, 

sastāda 1 %. Savukārt publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas finansējums 

kopā ar grāmatu iepirkuma programmas finansējumu ir palielinājies par 3 %. 

Grāmatu iepirkuma programmas finansējums attiecīgi sastāda 10 % no kopējiem 

iztērētajiem līdzekļiem tieši krājuma komplektēšanai. 

2021. gadā kopējie kārtējie bibliotēku izdevumi turpina uzrādīt pozitīvu tendenci, 

pieaugot par 6,7 % (2020. gadā par 2 %). No kopējiem kārtējiem izdevumiem izdevumi 

personālam pieauguši par 5 %, izdevumi krājuma komplektēšanai palielinājušies 

par 11 %. No bibliotēku kopējiem izdevumiem krājuma komplektēšanai grāmatu 

iepirkums publiskajām bibliotēkām sastāda 3 %. 2021. gadā par 10 % ir pieauguši 

izdevumi bibliotēku informāciju tehnoloģiju nodrošināšanai.
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2021. gadā tika nodrošināta oficiālās statistikas publicēšana noteiktajos termiņos 

Oficiālās statistikas portālā, LNB un Kultūras ministrijas tīmekļvietnēs. Atbalstot 

un nodrošinot datu pieejamību, ikgadējā bibliotēku statistika tika iesniegta arī 

Starptautiskajai bibliotēku asociāciju un institūciju federācijai (IFLA) https://

librarymap.ifla.org/map. IFLA vērtējumā Latvijas bibliotēku datu pieejamības 

indekss ir 84,91 %. Pēc 2021. gada iesaistes rezultātiem ar savu uzrādīto datu 

pieejamības procentuālo indeksu Latvija ir otrajā vietā starp visām Bibliotēku kartē 

esošajām valstīm https://www.ifla.org/news/why-open-library-data-matters-

perspectives-from-library-map-of-the-world-contributors/#.

https://librarymap.ifla.org/map
https://librarymap.ifla.org/map
https://www.ifla.org/news/why-open-library-data-matters-perspectives-from-library-map-of-the-world-contributors/
https://www.ifla.org/news/why-open-library-data-matters-perspectives-from-library-map-of-the-world-contributors/
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Izmaiņas autortiesību normatīvos

Saskaņā ar Eiropas direktīvu (ES) 2019/790 2021. gadā notika darbs pie grozījumiem 

autortiesību likumā. Bibliotēku nozarē būtiski grozījumi paredzami digitalizācijas 

un pētniecības nozarēs. Attiecība uz digitalizāciju – būs iespēja digitalizēt un 

padarīt publiski pieejamus tādus darbus, kas vairs nav komercapritē, taču vēl ir 

aktuālas diskusijas par definīciju “ārpus komercaprites” un veidu, kā notiks šādu 

darbu atzīšana. Papildus minētajam likumā tiek veikti grozījumi, kas pētniecības 

un izglītības mērķiem ļaus izmantot bibliotēku krājumus tekstizracei un datizracei 

(veikt krājumā esošo darbu digitalizēšanu un apstrādi šim nolūkam). Bibliotēkām 

būtisks punkts būs vienota bibliotēku tīkla jeb “gaismas tīkla” izslēgšana no likuma 

– atbilstoši plānotajam regulējumam, saglabāšanas nolūkiem digitalizētos darbus 

vairs nevarēs atrādīt “gaismas tīklā”, bet gan tikai konkrētās institūcijas iekštīklā.

Jaunākie grozījumi Bibliotēku likumā

Notikumi pasaulē, kad kultūrvēsturiskas vērtības tikušas pakļautas iznīcināšanai 

un bojāšanai mērķtiecīgos militāros un teroristiskos uzbrukumos, kā arī tiem 

sekojošā kultūras vērtību izvešana un tirgošana nelikumīgos veidos, ir pievērsusi 

uzmanību kultūras mantojuma aizsardzībai – tai skaitā, dokumentārajam 

mantojumam, ko glabā gan arhīvi un bibliotēkas, kā arī privātās kolekcijas. 

Tūrisms, starptautiskā tirdzniecība, kā arī mūsdienu informācijas tehnoloģijas rada 

pieaugošu aktivitāti kultūras priekšmetu apritē. Globalizācijas ietekmē kultūras 

priekšmetu tirdzniecība kļuvusi brīvāka un izvērstāka, līdz ar to arvien biežāk tie 

tiek izvesti no izcelsmes valstīm. Lielākajā daļā valstu ir izstrādātas tiesību normas 

kultūras vērtību aizsardzībai, turklāt kultūras priekšmetu ievešana un izvešana 

ir pakļauta ierobežojumiem. Ekonomiskās un militārās krīzes situācijās esošas 

valstis ir īpaši neaizsargātas pret kultūras priekšmetu nelikumīgu apriti, tāpēc 

būtu nepieciešams ievērot piesardzību, iegādājoties un tirgojot senlietas no krīzes 

skartajām teritorijām, piemēram, Irākas, Sīrijas, Afganistānas, tagad arī Ukrainas.

2020. gadā arī Latvija ratificēja 2017. gada 19. maijā pieņemto Eiropas Padomes 

Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām. 

Konvencijas mērķi ir vairāki – novērst un apkarot kultūras vērtību iznīcināšanu, 

bojāšanu un nelikumīgu tirdzniecību, nosakot kriminālatbildību par konkrētām 

darbībām; stiprināt noziedzības novēršanu un pasākumus krimināltiesību jomā 

attiecībā uz visiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret kultūras vērtībām; veicināt 

sadarbību valstiskā un starptautiskā līmenī, apkarojot ar kultūras vērtībām saistītus 

noziedzīgus nodarījumus. 

Galvenās aktualitātes un tendences
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Secīgi konvencijas ratificēšanai bija jāharmonizē arī nacionālā likumdošana – 

Krimināllikums un kultūras mantojuma nozares normatīvi kultūras pieminekļu, 

arhīvu, muzeju un bibliotēku jomā. 2021. gadā tika grozīts Krimināllikums. 

Atbildība par nelikumīgām darbībām ar tādām kultūras vērtībām kā muzeja 

krājuma priekšmets un bibliotēku īpaši aizsargājama krājuma dokuments līdz 

šim Krimināllikumā nebija noteikta. Ar grozījumiem tika definēts termins “kultūras 

priekšmets”, kas ietver gan Latvijas Republikas vai citas valsts aizsargātu kultūras 

pieminekli, gan arī muzeja krājuma priekšmetu un īpaši aizsargājama bibliotēku 

krājuma dokumentu, kā arī to, ka noziedzīgi nodarījumi attiecas ne tikai uz Latvijas 

Republikas, bet arī uz citas valsts aizsargātiem kultūras priekšmetiem.

Savukārt, Bibliotēku likuma grozījumos, kuri stājās spēkā 2022. gada 3. maijā, ir 

definēts, kas ir īpaši aizsargājamie Nacionālā bibliotēku krājuma dokumenti un 

uz ko attiecas Krimināllikumā noteiktā atbildība:

•    seniespiedumi, kas izdoti latviešu valodā līdz 1855. gadam, citās valodās 

– līdz 1850. gadam;

•  bibliotēku speciālo krājumu daļas līdz 1950. gadam (tostarp trimdas 

izdevumi),

•   vienīgie eksemplāri (tostarp gan analogi, gan digitāli radītie rokraksti, 

fotogrāfijas, audiovizuālie materiāli, zīmējumi, skices, rasējumi, foto negatīvi, 

grafikas, nošizdevumi, kartogrāfiskie materiāli un citi izdevumi);

•   arhīva eksemplāri (tostarp digitālie);

•   eksemplāri ar unikāliem autogrāfiem un citiem manuāliem ierakstiem, 

unikāliem iesējumiem, ekslibriem un spiedogiem.

Grozījumi Bibliotēku likumā nosaka arī rīcību ar īpaši aizsargājamiem Nacionālā 

bibliotēku krājuma dokumentiem, kā arī principu, ka Nacionālajā bibliotēku 

krājumā4 aizliegts iekļaut tādus iespieddarbus un citus dokumentus, kuri iegūti 

prettiesiskā ceļā.

Būtisks ir likumā noteiktais aicinājums bibliotekāriem pirms iespieddarba vai cita 

dokumenta iekļaušanas Nacionālajā bibliotēku krājumā pēc iespējas iespieddarbus 

un dokumentus pārbaudīt publiski pieejamos zagtu kultūras priekšmetu reģistros. 

Šī jaunā norma atgādina krājumu veidotājiem rūpīgas pārbaudes principus pirms 

senu rokrakstu, iespieddarbu vai citu vērtību iegādes. Bibliotēkām der atcerēties, 

ko lietderīgi  pārbaudīt pie senu iespieddarbu iegādes:

•  darījumā iesaistīto statusu; kultūras priekšmeta tirgotāja un pircēja 

identitāti;

4    Bibliotēku likuma 19. panta 1. daļa nosaka, ka Nacionālais bibliotēku krājums ir visu akreditēto bibliotēku 
krājumu kopums, kas organizēts, ievērojot noteiktus principus, un ietverts vienotā iespieddarbu un citu 
dokumentu Nacionālajā kopkatalogā.
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•    kultūras priekšmeta cenu; ja tā ir būtiski zemāka par kultūras priekšmeta 

tirgus cenu, tas var norādīt uz priekšmeta iespējamu nelikumīgu izcelsmi 

un uz to, ka pienācīgas rūpības princips nav ievērots;

•   kādi ir pieejamie dokumenti, kas apliecina priekšmeta īpašumtiesības, 

vai ir oficiāla izvešanas atļauja, autentiskuma apliecinājums u. tml.;

•  kultūras priekšmetu statusu kādā publiski pieejamā zagto kultūras 

priekšmetu reģistrā, piemēram, “Kultūras objekta statusa noteikšana”, 

INTERPOL (International Criminal Police Organization, Starptautiskā 

Kriminālpolicijas organizācija) “Zagto mākslas priekšmetu datubāze”.

Vairāk par kultūras priekšmetu apriti var uzzināt: Nacionālās kultūras mantojuma 

pārvaldes informācija par kultūras priekšmetu apriti.

Kultūrpolitikas pamatnostādnes “Kultūrvalsts” un bibliotēkas

Pēc 2021. gada laikā īstenotās izstrādes Latvijas Republikas Ministru kabinets                        

2022. gada 1. marta sēdē apstiprināja kultūrpolitikas prioritāros uzdevumus 

nākamajiem sešiem gadiem ar nosaukumu Kultūrpolitikas pamatnostādnes 

“Kultūrvalsts”. Tas ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka 

valsts kultūrpolitikas stratēģiskos mērķus, rīcības virzienus un uzdevumus. To 

pamatā ir hierarhiski augstākajos valsts attīstības plānošanas dokumentos – 

“Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” (Latvija 2030) un 

“Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam” – noteiktie mērķi. Dokumenta 

izstrādē ņemti vērā kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam “Radošā 

Latvija” starpposma izvērtējuma ziņojumā ietvertie secinājumi un ieteikumi, kā arī 

sasaiste ar citiem topošiem nozaru plānošanas dokumentiem, tai skaitā, Bibliotēku 

nozares stratēģiju.

INTERPOL Zagto mākslas priekšmetu datubāze

https://www.ic.iem.gov.lv/lv/pakalpojumi/kulturas-objekta-statusa-noteiksana%3Futm_source%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime/Stolen-Works-of-Art-Database
https://www.nkmp.gov.lv/lv/kulturas-prieksmetu-aprite
https://www.nkmp.gov.lv/lv/kulturas-prieksmetu-aprite
https://www.interpol.int/Crimes/Cultural-heritage-crime/Stolen-Works-of-Art-Database
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Jauno kultūrpolitikas pamatnostādņu virsmērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un 

sabiedrībai pieejamu kultūru Latvijas kā nacionālas valsts attīstībai un ikviena 

indivīda izaugsmei. Šo mērķi iecerēts sasniegt, īstenojot uzdevumus piecos 

darbības virzienos:

1. nodrošinot sabiedrībai pieejamus augstvērtīgus kultūras pakalpojumus;

2. stimulējot aktīvu sabiedrības līdzdalību kultūras procesos;

3. stiprinot kultūrizglītības sistēmu kā garantu Latvijas talantu ataudzei un 

kultūras darbinieku profesionālai izaugsmei;

4. sniedzot nepieciešamos priekšnosacījumus kultūras un radošo nozaru 

ilgtspējīgai attīstībai;

5. nodrošinot kultūras mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu un izmantošanu.

Bibliotēku nozare viskonkrētāk ieskicēta piektajā darbības virzienā, bet bibliotēkas 

savu vietu jaunajās kultūrpolitikas prioritātēs var atrast katrā no definētajiem 

virzieniem.

1. virzienā minētos sabiedrībai pieejamos augstvērtīgos kultūras pakalpojumus 

plānots nodrošināt, paredzot kultūras pieejamību reģionos, kultūras pieejamību 

diasporai, kultūras piedāvājumu bērniem un jauniešiem, kā arī mazākumtautībām 

un ārvalstniekiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kultūras pieejamību digitālajā 

vidē un kultūras pakalpojumu popularizāciju. Bibliotēku pieejamības attīstība 

iekļaujas darbā ar ikvienu no iezīmētajām mērķauditorijām un virzieniem. Te ir 

iespēja attīstīt gan jau iesāktus pasākumus, gan īstenot jaunas iniciatīvas.

2. virziens paredz veicināt sabiedrības līdzdalību kultūras pasākumos, atbalstot 

iedzīvotāju iesaisti amatiermākslā, sekmējot atbalstu iedzīvotāju radošajai 

pašizpausmei, paredzot sabiedrības iesaisti kultūras mantojuma saglabāšanā 

(t. sk. Latviešu vēsturisko zemju likuma un rīcības plāna iedzīvināšana, atbalsts 

tradicionālo amata prasmju saglabāšanai un latvisko tradīciju popularizācijai). 

Bibliotēkas kā vienas no vietējo kopienu kultūras dzīves centriem arī šeit var ieņemt 

nozīmīgu vietu, bet bibliotēku videi ir arī citas iespējas, kā veicināt sabiedrības 

līdzdalību kultūras jomā, arī zinātnē un pētniecībā, piemēram, piedaloties 

bibliotēku, īpaši akadēmisko bibliotēku, iniciētās amatierzinātnes iniciatīvās.

3. virziens paredz pilnveidot kultūrizglītības sistēmu kā garantu Latvijas talantu 

ataudzei un kultūras darbinieku profesionālajai izaugsmei. To iecerēts īstenot, 

stiprinot profesionālās ievirzes izglītības sistēmu, profesionālo vidējās izglītības 

sistēmu, tai skaitā nodrošinot izglītības ciešāku sasaisti ar darba tirgus prasībām, 

nodrošinot kultūras un mākslas augstskolu attīstību, attīstot kultūras darbinieku 

profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas. Virziens ļaus turpināt diskusiju 

arī par bibliotekārās izglītības attīstības turpināšanu Latvijā, kā arī tālākizglītības 

iespējām bibliotekāriem un citiem atmiņas institūciju darbiniekiem. Virziens arī 

paredz turpināt Latvijas valsts simtgadē iesāktās programmas “Latvijas skolas 
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soma” īstenošanu, kuras ietvaros ir iespēja vēl vairāk paplašināt bibliotēku iesaisti, 

kā arī stiprināt atbalstu lasīšanas veicināšanas programmām.

4. Kultūras un radošo nozaru ilgtspējīgai attīstībai ceturtā virziena ietvaros 

plānots stimulēt profesionālās mākslas attīstību, tai skaitā sniegt atbalstu NVO 

un privātajam kultūras sektoram. Vienlaikus šis virziens paredz arī stiprināt kultūras 

informācijas telpu, sniedzot atbalstu profesionālajiem kultūras medijiem, kā arī 

kultūras starptautisko eksportspēju un izmantošanu Latvijas tēla veidošanā.

5. virziens iezīmē tieši atmiņas institūciju stiprināšanu – bibliotēku, muzeju un 

arhīvu krājumu un pakalpojumu attīstīšanu, nemateriālā kultūras mantojuma, t. sk. 

Dziesmu un deju svētku tradīcijas, saglabāšanu un attīstīšanu. 

Konceptuālais ziņojums par bibliotēku nozares politikas 
īstenošanas pasākumiem

2022. gada 3. maija Ministru kabineta sēdē pieņemts iepriekšējā periodā 

izstrādātais Konceptuālais ziņojums par bibliotēku nozares politikas īstenošanas 

pasākumiem (MK rīkojums Nr. 311). Konceptuālā ziņojuma mērķis – pārskatīt 

bibliotēku pakalpojumu nodrošināšanā iesaistīto Kultūras ministrijas padotības 

valsts pārvaldes iestāžu – LNB un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas – funkcijas un 

uzdevumus un identificēt bibliotēku nozares jomas, kurās iespējams pilnveidot 

bibliotēkas nozares politikas īstenošanu, pārskatot atbildību par atsevišķu 

funkciju un uzdevumu izpildi. Saskaņā ar konceptuālo ziņojumu, 2023. gadā tiks 

veikta Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizācija, filiālbibliotēkas un lietotāju 

apkalpošanas funkciju nododot Daugavpils valstspilsētas, Jelgavas valstspilsētas, 

Liepājas valstspilsētas, Rēzeknes valstspilsētas, Ventspils valstspilsētas, Balvu 

novada, Cēsu novada pašvaldībām, pārveidojot tās par attiecīgo pašvaldību 

centrālo bibliotēku struktūrvienībām (filiālbibliotēkām).

Latvijas Bibliotēku padomes darbība 2021. gadā

2021. gadā notikušas 11 sēdes. Latvijas Bibliotēku padome (LBP) piedalījusies 

Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.–2027. gadam “Kultūrvalsts” izstrādes 

procesā, izskatījusi jautājumus par pašvaldību publisko bibliotēku darbību pēc 

administratīvi teritoriālās reformas. LBP ir izskatīti pašvaldību iesniegumi un 

sniegti atzinumi par izmaiņām pašvaldību publisko bibliotēku tīklā. Vairākkārt 

notikušas diskusijas par bibliotēku darbību Covid-19 izplatības apstākļos. LBP 

izveidota darba grupa, kuras uzdevums bija izstrādāt priekšlikumus bibliotēku 

informācijas sistēmu attīstībai, apgūstot Eiropas Savienības Atveseļošanas un 

noturības mehānisma ietvaros pieejamo finansējumu.

2021. gadā LBP apstiprinātā akreditācijas ekspertu komisija veikusi 133 bibliotēku 

akreditāciju. Valsts nozīmes bibliotēkas statusā akreditētas 2 bibliotēkas, reģiona 

galvenās bibliotēkas statusā akreditētas 7 bibliotēkas, vietējas nozīmes statusu 

ieguvušas 124 bibliotēkas.
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Latvijas bibliotekāru atalgojums

2021. gada otrajā pusē Latvijas bibliotēku tīklā tika aktualizēti jautājumi, kas saistīti 

ar  bibliotekāru atalgojumu valstī – kāds ir bibliotekāru vidējais atalgojums publisko 

un akadēmisko bibliotēku sektorā? Vai pastāv atšķirības reģionālajā griezumā? 

Kādus riskus īstermiņā un ilgtermiņā varētu izraisīt zemais atalgojums nozarē?

LNB Bibliotēku attīstības centra 2021. gada septembrī veiktajā aptaujā par vidējo 

bibliotekāru atalgojumu secināts, ka bibliotekāru – speciālistu vidējā alga uz                

2021. gada 1. oktobri ir 723 EUR:

0 200 400 600 800

akadēmiskās 

publiskās 

RGB 

vietējās nozīmes (pilsētu,pagastu) 

Vidējā alga akadēmisko un publisko bibliotēku sektorā (EUR)
 

686

760

786

735

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2021. gada 2. ceturksnī mēneša 

vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu bija 1 237 eiro. Līdz ar 

to secināms, ka vidējā alga bibliotēku sektorā ir par 42 % zemāka.

Vidējā alga bibliotekāriem reģionu griezumā atspoguļo atšķirības attiecībā uz 

zemāko vidējo atalgojumu Latgalē, salīdzinot ar pārējiem Latvijas reģioniem:
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Ņemot vērā zemo atalgojumu, Latvijas bibliotēku direktori un LNB Bibliotēku 

attīstības centra speciālisti definējuši riskus nozarei, kurus izraisa zemais 

bibliotekāru atalgojums:

•  augsta personāla mainība, grūtības piesaistīt un noturēt perspektīvus, 

profesionālus un kompetentus darbiniekus, īpaši akadēmisko bibliotēku 

vidū;

•  kvalificētu un pieredzējušu darbinieku aizplūšana citās jomās;

•  bibliotekāra profesijas prestiža kritums;

•  personāla novecošanās, kas rada negatīvas sekas bibliotēku attīstībai, 

īpaši ieviešot jauninājumus;

•  darba kvalitātes kritums, sevišķi – ja darbinieki veic papildpienākumus ar 

bibliotēkas darbu nesaistītās jomās, lai saņemtu lielāku atalgojumu;

•  zemā atalgojuma dēļ esošie bibliotēku speciālisti (īpaši pilsētās) atrod 

savam izglītības, zināšanu un prasmju līmenim atbilstošu darbu citās, labāk 

atalgotās jomās;

• darbinieku neapmierinātība ar atalgojuma neatbilstību aizvien 

pieaugošajām prasībām (no bibliotekāriem tiek prasītas arvien jaunas un 

jaunas prasmes, bet atalgojums tik strauji nepieaug).

2021. gada 15. novembrī LBP sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību (LBB) 

un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociāciju (LATABA) nosūtīja vienotu vēstuli 

Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai, Latvijas Kultūras 

darbinieku arodbiedrībai, Rektoru padomei un visām Latvijas pašvaldībām ar mērķi 

pievērst uzmanību situācijai ar Latvijas bibliotekāru atalgojumu. Vēstules pamatā 

izmantoti LNB 2021. gada septembrī veiktā pētījuma secinājumi par aktuālo vidējo 

bibliotekāru atalgojumu, kā arī šī atalgojuma izraisītajiem riskiem, pievienojot gan 

LBP, gan LBB un LATABA viedokli un redzējumu. Plašāka informācija: https://www.

biblioteka.lv/latvijas-biblioteku-padome-latvijas-bibliotekaru-biedriba-un-

latvijas-akademisko-biblioteku-asociacija-sagatavojusi-vienotu-vestuli-par-

bibliotekaru-atalgojumu

https://www.biblioteka.lv/latvijas-biblioteku-padome-latvijas-bibliotekaru-biedriba-un-latvijas-akademisko-biblioteku-asociacija-sagatavojusi-vienotu-vestuli-par-bibliotekaru-atalgojumu/
https://www.biblioteka.lv/latvijas-biblioteku-padome-latvijas-bibliotekaru-biedriba-un-latvijas-akademisko-biblioteku-asociacija-sagatavojusi-vienotu-vestuli-par-bibliotekaru-atalgojumu/
https://www.biblioteka.lv/latvijas-biblioteku-padome-latvijas-bibliotekaru-biedriba-un-latvijas-akademisko-biblioteku-asociacija-sagatavojusi-vienotu-vestuli-par-bibliotekaru-atalgojumu/
https://www.biblioteka.lv/latvijas-biblioteku-padome-latvijas-bibliotekaru-biedriba-un-latvijas-akademisko-biblioteku-asociacija-sagatavojusi-vienotu-vestuli-par-bibliotekaru-atalgojumu/
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2021. gads LNB apmeklējuma organizēšanā un lasītāju apkalpošanā pandēmijas 

kontekstā nav bijis viegls, 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.

Klātienē Virtuālais
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Bibliotēkai ilgstoši esot slēgtai apmeklētājiem, arī fiziskā krājuma izsniegums, 

salīdzinājumā ar 2020. gadu, 2021. gadā ir krities gandrīz uz pusi. Turpinājis pieaugt 

elektroniskā krājuma izsniegums, kas 2021. gadā sasniedza 9 591 731. To veicināja 

gan attālināto pakalpojumu pieejamība, gan tas, ka 2021. gadā tika turpināts 

licences līgums ar autortiesību pārvaldības aģentūru AKKA/LAA un nodrošināta 

brīvpiekļuve Grāmatu un Periodikas portālu digitālajam saturam.
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Noslēdzot 2021. gadu, LNB krājumā ir 4 329 230 fiziskās vienības un 24 474 

elektronisko dokumentu vienības. Neskaitot no jauna iekļautos eksemplārus, tāpat 

kā 2020. gadā, arī 2021. gadā lielāko daļu no uzskaitītajiem izdevumiem 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). Sevišķa uzmanība 2021. gadā 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 Eiropas nacionālo bibliotēku 

direktoru konferences (CENL) finansējumu tika izveidotas 37 ārkārtas situāciju 

kastes krātuvēm un lasītavām LNB krājuma glābšanai, kā arī veikta gandrīz 200 

LNB darbinieku apmācība.

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. gadā – 29 451, 

2019. gadā – 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 veidu 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 (kopā ap 56 000 jēdzienu). 

2021. gada (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”. Tika turpināta arī Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo 

https://industria.lndb.lv/
https://www.biblioteka.lv/kopkataloga-izveidots-1-miljons-bibliografisko-ierakstu/
https://www.biblioteka.lv/kopkataloga-izveidots-1-miljons-bibliografisko-ierakstu/
https://dati.lnb.lv/
https://dati.lnb.lv/onto/lv/
https://enciklopedija.lv/
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pētījumu programmā uzsāktā projekta “Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā 

telpā: vienojot kultūras mantojumu” īstenošana.

Zinātniskās darbības ietvaros LNB 2021. gadā uzsāka koncentrētu pētniecisko 

darbību, gatavojoties notikuma “Latviešu grāmatai 500” norišu kopas plānošanai 

– noritēja pētnieciskais darbs, sagatavojot 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 organizēšanu:  

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

ar Barikāžu muzeju un 4. maija Deklarācijas klubu un Valsts Prezidenta kancelejas 

uzdevumā tapušais projekts “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 aptuveni 15 000 attiecīgo pilsētu un pašvaldību deportēto vārdi. Projekta 

skatījumu skaits sasniedza aptuveni 15 tūkstošus interesentu. 2021. gada vasarā 

līdz skatītājiem nonāca arī 2021. gada LNB apjomīgākā izstāde “Bēthovens. 

Orbītas”, kas tapa sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.

2021. gadā LNB lielu ieguldījumu sniedza arī Latvijas bibliotēku tīkla atbalstam. 

Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna Covid-19 seku likvidēšanai piešķirtā   

300 000 EUR finansējuma ietvaros tika īstenota grāmatu iepirkuma programma 

publiskajām bibliotēkām: iegādātas 602 nosaukumu grāmatas 30 263  eksemplāros 

no 46 Latvijas izdevējiem, kuras nonākušas kopumā 748 bibliotēkās.

Par Latvijas simtgades programmas piešķirtajiem līdzekļiem 23 000 EUR apmērā 

LNB realizēja latviešu autoru grāmatu dāvinājumu citu valstu bibliotēkām un 

Latvijas vēstniecībām ārvalstīs. Projekta mērķi bija stiprināt valstiskuma apziņu, 

aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot 

notikumus, kuri 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, iesaiņoja un nosūtīja 38 vērtīgu grāmatu 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 

– katrai 9 grāmatas angļu valodā (vai bilingvālās publikācijas) par Latvijas vēsturi 

un kultūru.

https://lnb.lv/lv/izstade-atgriesanas-senaka-dziva-gramata-latviesu-valoda
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://www.lnb.lv/lv/visa-pasaule-vienlaicigi-piemines-1941-gada-deportaciju-80-gadadienu
https://lnb.lv/lv/izstade-bethovens-orbitas
https://lnb.lv/lv/izstade-bethovens-orbitas
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2021. gadā LNB atjaunoja agrāko gadu tradīciju, 27. maijā organizējot Latvijas 

pagasta bibliotekāru 6. kongresu ar nosaukumu “Pagasta bibliotēka – vieta 

kopienas attīstībai”. Tā mērķi bija aktualizēt pagastu bibliotēku vietu Latvijas 

kultūras norišu un administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, kā arī veicināt 

bibliotēku 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 pieejamas 

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 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 tiešsaistes 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 tika īstenots projekts “Nenoteiktības un pārmaiņu apstākļos 

nepieciešamo kompetenču attīstīšana Latvijas bibliotēku vadītājiem” ar mērķi 

nodrošināt Latvijas publisko bibliotēku vadītājiem kvalitatīvas profesionālās 

pilnveides iespējas, iegūstot nenoteiktības un pārmaiņu apstākļiem aktuālas 

zināšanas un prasmes, kā arī veicinot savstarpēju pieredzes apmaiņu nozarē. 

Projekta īstenošanas rezultātā, kā lektorus pieaicinot nacionāla un starptautiska 

līmeņa ekspertus, publisko bibliotēku direktoriem tika nodrošināta kvalitatīva 

bezmaksas profesionālā pilnveide. Projekta ietvaros izglītoti 42 Latvijas publisko 

bibliotēku direktori; īstenoto mācību stundu skaits – 24 akadēmiskās stundas.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu “Informācijas un bibliotēku 

zinību pamati” (160h) absolvēja 26 cilvēki, bet profesionālās tālākizglītības 

programmā “Bibliotēku zinības” (960h) mācības uzsāka 15 cilvēki. Turpināts darbs 

pie modulārās profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” 

(960h) satura izstrādes un plānošanas. Ārpus formālās izglītības kompetenču 

novērtēšanas profesionālās kvalifikācijas eksāmenos 25 cilvēka ieguva kvalifikāciju 

“Bibliotekārs”. Izstrādāta un aprobēta neformālās izglītības programma “Medicīnas 

informācijas pamati” (24h) Erasmus+ projekta “Medicīnas informācijas pratība” 

ietvaros. Izstrādāta un īstenota neformālās izglītības programma “Atvērtā zinātne 

un zinātnes komunikācija” (skatīt ziņojuma 34. lpp.). Pēc Kompetenču attīstības 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjcjmvY0wuHQ
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/05/Latvijas-pagastu-bibliotekaru-6.-kongresa-memorands.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqTII7cp07Qo
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2022/02/2022_01_LNB_Datpratiba-ikdienai_final.pdf
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centra iniciatīvas 2021. gadā notika attālinātā bibliotēku izglītojošās darbības 

Domnīca, lai kopā pārrunātu šo nepārtrauktā attīstībā esošo bibliotēkas funkciju. 

Septiņās tikšanās reizēs piedalījās nedaudz vairāk kā viens tūkstotis dalībnieku 

no visas Latvijas.

Lai iepazīstinātu bibliotēku nozares speciālistus ar profesionālajām publikācijām 

un pieredzi un ieinteresētu profesionālās literatūras lasīšanā, LNB Bibliotēku 

attīstības centrs 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 Pasaules bibliotēku un informācijas kongresa 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 publicētas LNB tīmekļvietnē un ievietotas Skola2030 

Mācību resursu krātuvē, palīdzot sasniegt daudzus mācību rezultātus.

Jau ceturto gadu turpināja iznākt LNB speciālistu veidotais ieteicošais izdevums 

par jaunām un aktuālām grāmatām – gan nozaru, gan daiļliteratūru – “Literatūras 

Ceļvedis”. 2021. gadā iznāca deviņi šī izdevuma numuri, tajos iekļauti kopumā 

167 grāmatu ieteikumi. Izdevuma popularizēšanai digitālajā skaņu vidē tiek 

veidoti grāmatu vērtējumu ieraksti publicēšanai LNB skaņu mākonī (līdz šim 

sagatavoti 112 izlases veida ieraksti). Izdevuma “Literatūras ceļvedis” saturs 

aizvadīto pāris gadu griezumā lielā mērā saskan ar pašu reģionu bibliotēku krājumu 

papildināšanas izvēli. To apliecina fakts, ka sestā daļa no 2021. gadā LNB īstenotās 

Grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām sarakstā iekļautajām 602 

nosaukumu grāmatām popularizētas 2020. un 2021. gada “Literatūras ceļveža” 

numuros. Jauna tendence pārskata periodā – izdevuma veidotāju sadarbība 

ar Latvijas reģionu bibliotēkām novados izdotu vai tiem raksturīgu izdevumu 

ieteikšanā citiem kolēģiem un interesentiem. 

Sadarbībā ar nozares speciālistiem sagatavots izdošanai digitālais žurnāls “Skolas 

Bibliotēka”.

Izstrādāta un īstenota aptauja par Latvijas bibliotekāru kompetencēm.

https://www.biblioteka.lv/biblioteku-izglitojosas-darbibas-domnica-2021/
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-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-macisanas-prasme-2/
https://www.biblioteka.lv/virtuala-tresdiena-bibliotekariem-ifla-wlic-2021-atzinas-2/
https://www.biblioteka.lv/metodiskais-materials-lasi-atbalsti-iesaisties/
https://lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis
https://lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/literaturas-celvedis
https://soundcloud.com/nacionala-biblioteka/sets/literat-ras-ce-vedis
https://skolasvards.lv/uploads/etc/Skolas_Biblioteka_27_10.pdf
https://skolasvards.lv/uploads/etc/Skolas_Biblioteka_27_10.pdf
https://macies.lnb.lv/pluginfile.php/27185/mod_page/content/5/Kompeten%C4%8Du_aptauja_ZINOJUMS.pdf
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Darba prioritātes

Ņemot vērā pandēmijas raisītos izaicinājumus, 2021. gadā akadēmiskajās 

bibliotēkās īpaši strādāts pie darba organizācijas un pakalpojumu pielāgošanas 

Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasībām. Notikusi pastāvīga attālināta 

komunikācija ar lietotājiem, attālinātas konsultācijas, uzziņas un mācības, vienlaikus 

popularizējot pielāgotos pakalpojumus un elektroniskos resursus. Pašsaprotami, ka 

tieši elektroniskie resursi un to attīstība veidojuši 2021. gada galvenās prioritātes.

Digitālo resursu un dažāda informatīvā atbalsta nodrošināšanas procesus kā 

prioritātes nosaukušas Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bibliotēka, Rīgas 

Tehniskās universitātes (RTU) bibliotēka, Latvijas Universitātes (LU) bibliotēka, 

kā arī Transporta un sakaru institūta (TSI) bibliotēka, norādot, ka iesāktais darbs 

tikpat prioritāri turpinās arī 2022. gadā. Vienlaikus, piemēram, RSU bibliotēka 

piedalās arī studiju procesa modernizācijā, papildinot, aktualizējot un popularizējot 

e-resursus, kā arī apkopojot datus iesniegšanai akadēmiskajiem reitingiem. 

TSI bibliotēkā uzsākta metadatu labošana elektroniskajā katalogā un grāmatu 

apstrāde, lai sagatavotu tās elektroniskai izsniegšanai, kas līdz šim bibliotēkā 

netika nodrošināta. Arī LU bibliotēkā 2021. gadā pabeigts apjomīgs darbs pie 

Darba alfabētiskā kataloga izskatīšanas un sakārtošanas.

Klātienes darba prioritātes 2021. gadā iekļāvušas, piemēram, zinātnes literatūras 

komplektēšanu un atbalstu pētniecībai RSU bibliotēkā un krājuma sakārtošanu 

TSI bibliotēkā. LU bibliotēkā krājuma inventarizācija veikta krātuvē, bibliotēkā 

Aspazijas bulvārī, Dabaszinātņu bibliotēkā, bibliotēkā Kalpaka bulvārī, Reto 

izdevumu un rokrakstu kolekcijā un Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā. 

Pieejamo personāla resursu dēļ šādi darbi ir laikietilpīgi un, kā aptaujās norāda  

atsevišķi bibliotēku darbinieki, tie darbi, kas netika pabeigti 2021. gadā, prioritāri 

tiks turpināti arī nākamajos gados.

Jauni pakalpojumi

Jauni pakalpojumi akadēmiskajās bibliotēkās izstrādāti, domājot par attālinātas 

pieejamības uzlabošanu un bibliotēku spējām pielāgoties mainīgiem darba 

apstākļiem. RSU bibliotēkā pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ ieviests 

attālinātās lietotāju reģistrācijas pakalpojums, izmantojot “Calendly” rīku klātienes 

apmeklējumiem universitātes bibliotēkā un filiālēs, kā arī bibliotēkas tīmekļvietnē 

izveidota jauna sadaļa “Atbalsts pētniecībai”, kur lietotāji var iepazīties ar 

Akadēmiskās un speciālās bibliotēkas
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dažādiem pētniecībai noderīgiem informācijas resursiem un saistītiem bibliotēkas 

piedāvātajiem pakalpojumiem. Jauns tiešsaistes piedāvājums 2021. gadā 

organizēts arī Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas bibliotēkā 

– nodarbību cikls vidusskolēniem "Informācijpratība topošam studentam", 

kura ietvaros novadītas septiņas tiešsaistes nodarbības par informācijpratību, 

medijpratību, akadēmisko godīgumu, akadēmiskās lasīšanas un rakstīšanas 

stratēģijām. LU bibliotēkā rīkoti kopskaitā 14 tīmekļsemināri, 28 tiešsaistes lekcijas, 

mācībnodarbības un diskusijas, piemēram, "Datu pārvaldības plāni: konteksts 

un aspekti", "Datubāze Scopus studijām un pētniecībai" un citi. Vidzemes 

Augstskolas bibliotēkā tapis resursu apkopojums "Bibliotēkas informācijas 

resursu izmantošana", kurā apkopoti gan bibliotekāru izveidotie videoceļveži par 

e-katalogu, abonēto datubāzu izmantošanu, gan lekciju un nodarbību materiāli par 

bibliotēkas pakalpojumiem un resursu izmantošanu. Līdzīga sadaļa ar nosaukumu 

"Bibliotēka" izveidota arī Olaines Tehnoloģiju koledžas bibliotēkas tīmekļvietnē. 

RTU bibliotēkā tikmēr atklāta sadarbībā ar Dienvidkorejas vēstniecību un RTU 

Ārzemju departamentu izveidotā Korejas kultūras un informācijas telpa, kurā 

apmeklētājiem pieejama datortehnika un kvalitatīvi informācijas resursi.

Atsevišķās aptaujās izcelti arī nozīmīgākie 2021. gadā īstenotie bibliotēku projekti. 

RSU bibliotēkā īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts "Ārstniecības un ārstniecības 

atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana", kura gaitā 120 akadēmisko stundu 

apjomā izglītoti 179 veselības aprūpes speciālisti, kā arī realizēti divi Erasmus+ 

projekti – “Brain@Work – Information competence as booster for prospective 

scientists” – sadarbībā ar LNB Kompetenču attīstības centru. Erasmus+ projektu 

"Medicīnas informācijas pratība", kā ietvaros aprobēta izstrādātā neformālās 

izglītības programma "Medicīnas informācijas pratība" (24 h). Savukārt LKA Latvijas 

Kultūras koledžas bibliotēka iesaistījusies starptautiskā projekta “DIGICULT: Digital 

Presentation and Preservation of Intangible Cultural Heritage” realizācijā, kura 

gaitā izstrādāts e-apmācības kurss nemateriālā kultūras mantojuma digitalizācijas 

prasmju uzlabošanai. LU bibliotēka 2021. gada atskatā izceļ divus projektus: LU 

Bibliotēkas Rakstu mājas bibliotēkas krājuma koncepcijas izstrādi, kas turpinās 

ar krājuma veidošanas un attīstības, pārvietojamo informācijas resursu atlasi un 

izvērtēšanu, kā arī 2021. gadā noslēgusies LU Bibliotēkas krājuma pārbaude, 

tostarp pārbaudot kirilicā iespiestos izdevumus.

Sasniegumi un pārmaiņas

Ņemot vērā bibliotēku 2021. gada darba prioritātes un jaunos pakalpojumus, vairāki 

respondenti kā galveno pārskata perioda sasniegumu nosauc tieši spēju pielāgoties 

mainīgajiem darba apstākļiem. Uz to norāda, piemēram, Liepājas Universitātes 

bibliotēka, piebilstot, ka, lai arī 2021. gadā mazinājies klātienes apmeklētāju 

skaits, pieaudzis virtuālo apmeklējumu un attālināti sniegto pakalpojumu skaits. 

Palielinājies arī telefona zvanu un e-pastu skaits informācijas sniegšanas nolūkos. 

Datubāžu un e-resursu izmantojums audzis arī RISEBA bibliotēkā un Valsts policijas 

koledžas bibliotēkā, kur elektroniski pasūtīto izdevumu skaits palielinājies pat 
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par 98 %. LU bibliotēkā 2021. gadā tika izsniegtas vai lejupielādētas 1 231 070 

informācijas resursu vienības, bet bibliotēkas krājums tika papildināts ar 11 572 

eksemplāriem. Savukārt RTU bibliotēkā pieprasījums pēc e-resursiem, salīdzinot 

ar 2020. gada rādītājiem, nav pieaudzis. Gan RTU, gan LU bibliotēkās veidotas 

virtuālās izstādes, bet RSU bibliotēka iesaistījusies RSU institucionālā repozitorija 

vadlīniju un procesa apraksta izveidē.

Ņemot vērā bibliotēku specifiku, būtiski bijuši arī sasniegumi akadēmiskajā darbā. 

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkā vadošā redaktora statusā sagatavotas 

vairākas augstskolas publikācijas, tostarp “Baltic Yearbook of International Law” 

gadskārtējais sējums, konferenču materiāli, zinātniskie raksti, bet RISEBA uzsākta 

aktīva sadarbība ar Zinātnes departamentu, kopīgi uzlabojot augstskolas žurnāla 

“Journal of business management” izdošanu “Open Journal System” platformā.

Bibliotēkas izmanto arī dažādus datus sava snieguma mērīšanai. Tā, piemēram, RSU 

bibliotēkā veikta lietotāju aptauja sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai, 

kuras gaitā no 420 respondentiem saņemtais vidējais apmierinātības rādītājs bijis 

9,03 no 10. Savukārt LU bibliotēka uzskaita tās organizētos pasākumus: 2021. 

gadā notikuši 14 tīmekļsemināri, kurus apmeklēja 591 dalībnieks un 28 tiešsaistes 

lekcijas, mācību nodarbības un diskusijas.

Izdarot secinājumus par darbu 2021. gadā, vairākums aptaujāto norāda, ka visi 

bibliotēku pakalpojumi maksimāli jākoncentrē vienkopus, lai lietotāji, vienreiz 

atnākot uz bibliotēku, varētu visu saņemt vienuviet. Bibliotēkām jābūt atvērtām un 

pieejamām vienmēr, visos apstākļos. Pēc pakalpojumu teju pilnīgas pielāgošanas 

attālinātam darbam vairums aptaujāto norāda, ka izaicinājums būs atkal piesaistīt 

klātienes apmeklētājus.

Problēmas, risinājumi, iespējas

Biežākās problēmas un izaicinājumi, ar kuriem 2021. gadā saskarās bibliotēkas, bija 

nemitīgā pielāgošanās ar Covid-19 saistītajiem noteikumiem un to grozījumiem, 

mazinājies apmeklējums un attiecīgi arī drukātā krājuma izmantojums. Līdz ar 

attālinātā darba un tiešsaistes pakalpojumu organizēšanu arvien biežākas bijušas 

arī tehniskas problēmas. Vienmēr aktuāls ir arī atalgojuma jautājums un noslodze 

viena cilvēka bibliotēkās, ko 2021. gadā ietekmēja arī prasība pēc sadarbspējīga 

Covid-19 vakcinācijas sertifikāta darba turpināšanai.

Raugoties 2022. gadā, bibliotēku pārstāvji kā prioritāros darba virzienus nosauc 

darbu ar krājumu, tostarp tā digitalizāciju, e-pakalpojumu pilnveidi, darbinieku 

kompetenču paaugstināšanu, kā arī atgriešanos pie klientu apkalpošanas klātienē.

Ņemot vērā to specifiku, akadēmiskajās bibliotēkās īpaši aktuāli ir arī atvērtās 

zinātnes un atvērtās piekļuves jautājumi – atbalsts un administrēšana, izglītojošu 

pasākumu organizēšana. Bibliotēkas iesaistās atvērto žurnālu vadības sistēmu 
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ieviešanā un pētnieciskā darba atbalstā dažādās akadēmiskajās disciplīnās. Tās 

arī formulē savu piedāvājumu un pakalpojumus atvērtās zinātnes kontekstā, kā 

arī aktivizē un turpina nozaru bibliotekāru pakalpojumu paplašināšanu.

Lai sasniegtu 2022. gadam noteiktos mērķus, akadēmisko bibliotēku pārstāvji 

uzskata, ka to darbiniekiem jāapgūst jaunas klātienes un attālinātā darba pieejas 

un metodes, jāiepazīstas ar labāko Latvijas un ārvalstu kolēģu pieredzi jaunu 

attālināto pakalpojumu izveidē un ieviešanā. Jāpilnveido sadarbība starp koledžu 

bibliotēkām un universitāšu bibliotēkām datubāzu un citu elektronisko resursu 

pieejas nodrošinājumā. Akadēmisko bibliotēku abonēto tiešsaistes resursu 

licenču izmaksu optimizēšanas nolūkā aptaujas respondenti saredz iespēju veidot 

konsorciju.

Speciālās bibliotēkas

Arī speciālajās bibliotēkās 2021. gadā notika attālināta speciālistu apkalpošana 

sakarā ar Covid-19 izraisītās infekcijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem, 

bibliotēkām gan pārejot uz digitālu lasītāju apkalpošanu, gan risinot darbinieku 

noslodzes un periodiskas nepieejamības jautājumus pandēmijas apstākļos. 

Vairākām bibliotēkām, tostarp Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” 

bibliotēkai, 2021. gada prioritāte bija turpināt nodrošināt bibliotēkas pakalpojumus 

attālināti. Vienlaikus institūta bibliotēkā veikts arī apjomīgs digitalizācijas darbs – 

2021. gadā tika ieskenēti 189 pārskati par laika posmu no 1970. līdz 1990. gadam. 

Pavisam bibliotēkā tagad ir digitalizēti 286 pārskati, kas nodoti Valsts arhīva 

glabāšanā.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” Zivju 

resursu pētniecības departamenta bibliotēkai 2021. gada prioritāte bija bibliotēkas 

krājuma izvietošana jaunajās telpās, uz kurām institūts pārcēlās 2020. gadā. Līdz ar 

jaunām telpām apgūta arī jauna speciālistiem noderīga datubāze ASFA (Aquatic 

Sciences and Fisheries Abstracts).

VSIA slimnīcas “Ģintermuiža” bibliotēkā ieviests jauns pakalpojums – divi 

bezkontakta grāmatu saņemšanas skapji, kas, līdzīgi kā citās bibliotēkās, kur 

pandēmijas laikā ievests šāds pakalpojums, ļauj iepriekš vienoties par grāmatu 

saņemšanas laiku, lai lasītāji varētu saņemt vajadzīgo nozares literatūru neatkarīgi 

no apkalpošanas ierobežojumiem bibliotēkā.

Plānojot prioritātes 2022. gadam, speciālo bibliotēku pārstāvji izceļ tādus 

jautājumus kā darbs ar krājumu un elektronisko katalogu, kā arī informācijas 

sagatavošana dažādu izstāžu kuratoriem un speciālistiem. Arī speciālo bibliotēku 

darbinieku vidū saklausāma interese par iespējamu sadarbību ar citām līdzīgas 

specifikas bibliotēkām pieredzes apmaiņai.
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Atskatoties uz 2021. gada notikumiem atvērtās zinātnes politikas principu 

ieviešanā, Latvijas akadēmisko bibliotēku un LNB veikumu var grupēt divos 

tematiskos blokos.

Pirmais no tiem ir atvērtās zinātnes funkcionēšanai nepieciešamo infrastruktūras 

elementu satura administrēšana – galvenokārt esošo un topošo publikāciju 

repozitoriju uzturēšana, satura papildināšana un kvalitātes kontrole. Atsevišķas 

augstskolas strādā pie migrācijas no esošajām 5. un 6. DSpace repozitoriju 

platformas versijām uz jaunāko – 2021. gadā publicēto 7. DSpace versiju. Rīgas 

Stradiņa universitātē (RSU) paralēli publikāciju repozitorijam notiek aktīvs darbs 

pie Latvijā inovatīva repozitoriju veida – studiju materiālu repozitorija (arī uz 

7. DSpace bāzes). Šajā kontekstā jāpiemin arī RSU Zinātnes portāls, kurš būvēts 

uz zinātniskās darbības informācijas sistēmas (ZDIS) Elsevier Pure platformas 

un pagaidām ir Latvijā vienīgais pētījumu datu repozitorijs pētniecības datu 

repozitoriju platformā Dataverse. Tas kopā veido komplicētu IT ekosistēmu, kurā 

ļoti nozīmīgu un perspektīvu lomu rod akadēmiskā bibliotēka ar tās personāla 

pieredzi datu organizēšanā un kvalitātes kontrolē. Citu pieeju ZDIS ieviešanā 

demonstrē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, izvēloties topošo repozitoriju ar 

uzņēmuma 4Science izstrādāto atvērtā koda versiju DSpace CRIS. Rīgas Tehniskās 

universitātes (RTU) Zinātniskā bibliotēka sniedz savu ieguldījumu RTU Zinātniskās 

darbības atbalsta sistēmas satura veidošanā. Kopumā jāvērš uzmanība uz lokālo 

ZDIS risinājumu attīstības nozīmi, kas ilgtermiņā uzlabos augstskolu efektivitāti 

datu apmaiņā ar Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmu NZDIS, 

kuras atvērtību, modularitāti un API saskarni Izglītības un zinātnes ministrija ir 

iekļāvusi Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijā 2021.–2027. gadam.

Augstāk minētajā stratēģijā iekļauti vēl trīs darbības virzieni, kuru īstenošanā 

saskatāms potenciāls bibliotēku iesaistei – informatīvie pasākumi un apmācības 

par atvērto zinātni, tālākizglītības programma un datu kuratoru sagatavošanas 

programma. Analizējot pirmo un otro virzienu, var secināt, ka bibliotēkas ir 

uztvērušas šobrīd aktuālo pieprasījumu pēc kompetences un atbalsta sniedzējiem. 

Vairākus gadus ar šo funkciju nodarbojas Latvijas Universitātes (LU) bibliotēkā 

bāzētais Nacionālais atvērtās piekļuves dienests (NAPD), rīkojot seminārus, 

apmācības un sniedzot konsultācijas. RSU bibliotēka konsolidējusi līdzšinējo 

apmācību un konsultāciju saturu un pieredzi bibliotēkas tīmekļvietnes sadaļā 

“Atbalsts pētniecībai”, mācību procesā sadarbojas ar RSU Pedagoģiskās izaugsmes 

centru.

Atvērtā zinātne un akadēmiskās 
bibliotēkas
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Atvērtās zinātnes diskursā un jau pieminētajā Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijā 

aizvien biežāk parādās tādi jēdzieni kā “datu stjuarti”, “datu kuratori”, “datu 

bibliotekāri”. Izjūtot nepieciešamību aktualizēt diskusiju par šīm tendencēm arī 

Latvijā, 2021. gadā Latvijas bibliotēku portālā tika publicēts apskatraksts “Datu 

stjuarti – pavadoņi zinātnes mākoņos”5, kurā secināts, ka paralēli nepieciešamībai 

attīstīt augsti kvalificētus speciālistus tieši pētniecības datu pārvaldībai (kā 

rekomendācija – no pašu pētnieku vidus) ir nepieciešams veicināt atvērtās zinātnes 

kompetences tieši akadēmisko bibliotēku speciālistu aprindās. Reaģējot uz šo 

rekomendāciju, 2021. gada rudenī LNB Kompetenču attīstības centrā apmācības 

uzsāka pirmā kursantu grupa (24 klausītāji) 76 stundu mācību programmā “Atvērtā 

zinātne un zinātnes komunikācija”. Programmā iekļauti kopumā 19 kursi, to docē 

15 lektori, t. sk. 3 profesori no Latvijas augstskolām, zinātniskajām institūcijām un 

LNB. Lielā interesentu pieprasījuma dēļ programma tiks atkārtota arī 2022. gadā. 

Noslēdzoties šīm mācībām, daudzi absolventi bija apņēmības pilni ar iegūtajām 

zināšanām dalīties tālāk savās organizācijās.

2021. gadā notika darbs pie Latvijas zinātnes universitāšu dibinātā “Vienotā 

augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas centra” 

izveides. Paredzams, ka tas kļūs par nozīmīgu spēlētāju atvērtās zinātnes 

infrastruktūras (t. sk. pētniecības datu repozitoriju platformas Dataverse) 

administrēšanā.

5    https://www.biblioteka.lv/datu-stjuarti-pavadoni-zinatnes-makonos/

https://www.biblioteka.lv/datu-stjuarti-pavadoni-zinatnes-makonos/
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Pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā ar 2021. gada 

1. jūliju līdzšinējo 119 pašvaldību vietā darbu uzsāka 

43 pašvaldības – 36 novadi un 7 valstspilsētas. Jauno 

teritoriālo iedalījumu nosaka Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likums, kas stājies spēkā 2020. gada 

23. jūnijā. Administratīvi teritoriālā reforma (ATR) atstāja 

ietekmi uz Latvijas bibliotēku sistēmu, radot izmaiņas 

gan novadu bibliotēku tīklā un struktūrā, gan reģionu 

galveno bibliotēku funkciju izpildē. Vairākos novados 

izmaiņas notikušas jau 2021. gadā, bet daudzos novados 

reformas izraisītās pārmaiņas tiks ieviestas 2022. gadā 

un nākamajos gados.

ATR nekādas izmaiņas bibliotēku tīklā nav radījusi tikai dažos novados – Gulbenes 

novadā, Ventspils novadā, Līvānu novadā, Olaines novadā un Salaspils novadā –, 

kā arī valstpilsētās, kurām jaunums ir tikai valstspilsētas statusa iegūšana. Pārējos 

novados notikušas, notiek un vēl notiks lielākas vai mazākas izmaiņas, kas skar 

gan novadu teritoriju un pārvaldes struktūru, gan vietējās nozīmes bibliotēku 

tīklu. Latvijas publisko bibliotēku organizāciju novados lielākoties var iedalīt divos 

modeļos: centralizētā modelī6  un decentralizētā modelī7.

Par Reģionu galveno bibliotēku darbu centralizētā un decentralizētā modelī lasiet 

prezentācijā: https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33403770.pdf

ATR rezultātā notikusi gan bibliotēku nosaukumu maiņa (piemēram, agrākā Ludzas 

pilsētas galvenā bibliotēka šobrīd ir Ludzas novada bibliotēka, Saldus pilsētas 

bibliotēka – Saldus novada bibliotēka, Jēkabpils Galvenā bibliotēka – Jēkabpils 

novada Galvenā bibliotēka, Grobiņas pilsētas bibliotēka – Dienvidkurzemes 

novada bibliotēka, agrākā Salacgrīvas novada bibliotēka šobrīd ir Salacgrīvas 

bibliotēka, Dagdas novada bibliotēka – Dagdas bibliotēka, Ozolnieku novada 

Administratīvi teritoriālā reforma 
un bibliotēku tīkls

Šis bija gads, kurā tika pārbaudīta mūsu 

izturība, elastība, spēja pielāgoties 

un mainīties, meklēt risinājumus, kā 

nodrošināt kvalitatīvu bibliotēku darbu 

un pakalpojumu pieejamību attālinātā 

formātā un jaunās teritoriālās robežās.

Ogres Centrālās bibliotēkas 2021. gada 

darba pārskats

6    Novada publisko bibliotēku tīkla administratīvā un profesionālā vadība un novada bibliotēku funkciju  
nodrošināšana – novada galvenās bibliotēkas kompetencē (bibliotēkām kopējs finansējums, katrai 
bibliotēkai var būt iezīmēts savs budžets iestādes uzturēšanai, grāmatām, periodikai u.c.) Novada publisko 
bibliotēku tīkla administratīvā un profesionālā vadība – novada galvenās bibliotēkas kompetencē, bet 
novada bibliotēku funkciju finansiālā un materiāltehniskā nodrošināšana – novada domes/pagasta 
pārvaldes kompetencē

 7   Visas novada publiskās bibliotēkas darbojas autonomi, tieši veidojot attiecības ar novada pašvaldības 
institūcijām, savstarpēji koordinējot savu darbību. Finansiālā un materiāltehniskā nodrošināšana – novada 
domes/pagasta pārvaldes kompetencē. Visu novada publisko bibliotēku darbību koordinē un metodiski 
vada attiecīgā reģiona galvenā bibliotēka.

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33403770.pdf
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centrālā bibliotēka – Ozolnieku pagasta bibliotēka, Dundagas novada centrālā 

bibliotēka – Dundagas pagasta bibliotēka, Rojas novada bibliotēka – Rojas pagasta 

bibliotēka).

Vairākas pašvaldības ATR ieviešanai sāka gatavoties 

laikus un šajā procesā iesaistīja arī bibliotēkas, 

piemēram, izstrādājot sadarbības modeli jaunajā 

Jēkabpils un Preiļu novadā. Īstenojot reformu Cēsu 

novadā, tika sagatavots Cēsu Centrālās bibliotēkas 

reorganizācijas plāns. 

Plānojot un izstrādājot bibliotēku darbības modeļus 

jaunajos novados Pierīgas reģionā, tika organizētas 

trīspusējas tikšanās, kuru laikā novada bibliotēku, 

reģiona galvenās bibliotēkas un novada domju pārstāvji 

diskutēja par novada bibliotēka tīkla organizatorisko 

struktūru, pakalpojumu pieejamību un starpnovadu 

sadarbību jaunajos apstākļos. Bibliotēku vadītāji 

piedalījās arī Dienvidkurzemes novada veidošanas 

procesā, t. sk. veicinot iedzīvotāju iesaisti Liepājas 

valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības 

programmas 2022.–2027. gadam sabiedriskajā 

apspriešanā.

Nenoliedzami vislielākā ATR ietekme jūtama bibliotēku 

reorganizācijā – gan veicot izmaiņas bibliotēku darbības 

struktūrā (centralizēta bibliotēku tīkla izveide, bibliotēku 

pārveide par pakalpojumu sniegšanas vietām u. c.), gan 

darba organizācijā un personālsastāvā (izvērtēts darba 

pienākumu sadalījums un noslogojums, slēgti jauni 

darba līgumi, apvienoti amati u. c.). Liels darbs ieguldīts 

iekšējo normatīvo dokumentu sakārtošanā atbilstoši 

jaunajai situācijai (nolikums, amata apraksti, bibliotēkas 

lietošanas noteikumi u. c.), ieviestas izmaiņas dokumentu 

apritē, veiktas neplānotas krājuma inventarizācijas, 

pārcelta akreditācija. Vairākām bibliotēkām problēmas 

sagādā bijušo novadu tīmekļvietņu likvidācija, jo vairs 

nav pieejama tur ievietotā informācija.

Novadu apvienošana darīja uzskatāmu dažādo novadu attīstības un finansējuma 

līmeni. Dažos apvienotajos novados bibliotēku finansējums tika izlīdzināts, citviet ne; 

ir novadi, kur izlīdzināšana tika veikta ar lejupejošu līkni. Īpaši uzkrītoša, apvienojot 

novadus, ir bijusi bibliotekāru atalgojuma atšķirība. Dažviet atalgojumu ir izdevies 

izlīdzināt ar augšupejošiem finanšu rādītājiem, taču lielā daļā novadu finanšu 

līdzekļus bibliotēku darbinieku atalgojuma līdzsvarošanai nav izdevies piesaistīt, 

atalgojuma palielinājums ir visnotaļ niecīgs vai arī atalgojuma izlīdzinājums veikts, 

to pazeminot.

Gatavojoties bibliotēku reorganizācijai, 

tika sastādīts un domē apstiprināts “Cēsu 

Centrālās bibliotēkas reorganizācijas 

plāns”, kas soli pa solim arī tika realizēts. 

Procesu atvieglo tas, ka darbs norit 

ciešā un koleģiālā sadarbībā ar novada 

pašvaldības, apvienību pārvalžu un 

bibliotēku speciālistiem.

Cēsu Centrālās bibliotēkas 2021. gada 

darba pārskats

Pievienošanas procesā tika izvērtēts 

arī darba pienākumu sadalījums un 

noslogojums jaunpienākušajās bibliotēkās, 

līdz gada beigām samazinot divas esošās 

amata vietas. Jau 2022. gada budžetā 

iekļauts amata algu sabalansējums, 

kas gan nav paveicams vienā gadā, 

jo atsevišķās bibliotēkās bijušajā 

Skrundas novadā atalgojums bijis ļoti 

zems. Bibliotēku pārņemšana radīja 

daudz papildu darba, tajās tika veiktas 

inventarizācijas, kā arī dažādi pasākumi 

un apmācības jauno darbinieku labākai 

integrācijai komandā.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 2021. gada 

darba pārskats
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ATR ietekmē veiktā bibliotekāru darba slodžu 

pārskatīšana lielākoties rezultējusies ar samazinājumiem. 

Dažos novados vērojama jaunu amata vienību izveide: 

Strenču pilsētas bibliotēkā tika likvidēta bibliotēkas 

dežuranta amata vienība un izveidotas bibliotēkas 

vadītāja un divas vecākā bibliotekāra amata vienības; 

Sedas pilsētas bibliotēkā agrākā viena darbinieka 

vietā strādā bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre. 

Turpinās bibliotekārā darba slodžu samazināšana 

viena darbinieka bibliotēkās. Lai nodrošinātu pilnu 

darba slodzi, tiek veikta dažādu amatu apvienošana. 

Piemēram, Strenču apvienības bibliotēkās bibliotekārā 

darba slodze samazināta uz 0,7 – to veido 0,5 bibliotēkas 

vadītāja un 0,2 pašvaldības klientu apkalpošanas punkta darbinieka pienākumu 

veikšana. Bibliotekārā darba veikšana tiek apvienota ar dažādiem amatiem: 

pagasta pārvaldes sekretārs un kasieris, sociālais darbinieks, pagasta vēstures 

krātuves uzturētājs, kultūras pasākumu organizators, skolas lietvedis u. c. Vietumis 

pagasta bibliotekārs veic pat trīs un četrus amata pienākumus: piemēram, Ludzas 

novada Pureņu pagasta bibliotēkas vadītāja blakus bibliotekārajam darbam veic 

pagasta pārvaldes vadītāja, klientu apkalpošanas speciālista un kultūras pasākumu 

organizatora pienākumus. 

Viens no sekmīgākajiem paraugiem ir Valsts un 

pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru 

(VPVKAC) ierīkošana bibliotēkās, kas sniedz iespēju par 

valsts līdzekļiem gan iegūt jaunu datortehniku un uzlabot 

interneta darbības ātrumu, gan izremontēt telpas, gan 

uzlabot bibliotēku darbinieku digitālās prasmes un 

piesaistīt finansējumu atalgojuma palielināšanai.

Daudz jautājumu un neskaidrību bibliotēkām bija 

un vēl joprojām ir saistībā ar ATR teritoriālo izmaiņu 

izraisīto ietekmi uz bibliotēku kopkatalogiem. To reģionu galvenās bibliotēkas, 

kuru teritorijā nav notikušas būtiskas izmaiņas attiecībā uz reģiona galvenās 

bibliotēkas pārraudzībā esošo bibliotēku tīklu, nav piedzīvojušas izmaiņas arī 

attiecībā uz reģiona bibliotēku kopkatalogu, piemēram, Gulbenes novada 

bibliotēka un Balvu Centrālā bibliotēka. Proaktīvi 2021. gadā rīkojās Preiļu 

Galvenā bibliotēka un Krāslavas novada centrālā bibliotēka – Aglonas novada 

dalīšanas rezultātā Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas bibliotēkas tika nodotas 

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas pārziņā, veicot datu pārnesi un krājuma 

rekataloģizāciju no Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga uz Krāslavas reģiona 

bibliotēku kopkatalogu. Tomēr lielākā daļa bibliotēku izmaiņas reģiona bibliotēku 

kopkatalogos nav veikušas, piemēram, savs elektroniskais katalogs joprojām ir 

Ozolnieku novada bibliotēkām. Visneapskaužamākajā situācijā atrodas Smiltenes 

novada bibliotēka, kuras struktūrvienības darbojas trīs kopkatalogu telpās: Valkas 

un Smiltenes novada un Strenču apvienības bibliotēku kopkatalogā (bijušā 

Ja neskaita apvienošanās psiholoģiskos 

aspektus, tad reformas rezultāts 

bibliotēkas darbu ir atvieglojis, jo datus 

apkopojam par viena novada institūcijām 

un daudzu datu ieguves avots arī ir viens. 

Saldus novada bibliotēkas 2021. gada 

darba pārskats

Šobrīd varam teikt, ka pašvaldību reforma 

bibliotēku sistēmai neko sliktu nav 

nodarījusi. Tīkls tiek saglabāts, bibliotēku 

nozīme netiek apšaubīta, tiek realizēts 

pirmais pilotprojekts: pagasta bibliotēka 

= klientu apkalpošanas punkts. Sava 

nozīme ir arī tam, ka Centrālās bibliotēkas 

direktore ir novada domes deputāte. 

Balvu Centrālās bibliotēkas 2021. gada 

darba pārskats
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Smiltenes novada bibliotēkas), Cēsu reģiona bibliotēku kopkatalogā (bijušā 

Raunas novada bibliotēkas) un Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogā (bijušā 

Apes novada bibliotēkas). Kopkatalogu situācijas risinājums tuvākajos gados būs 

atkarīgs gan no reģionu galveno bibliotēku sadarbības, gan LBP darba grupā 

izstrādatajiem bibliotēku informācijas sistēmu attīstības risinājumiem Eiropas 

Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma programmas pieejamā 

finansējuma ietvaros.

Kā pagaidām sekmīgu piemēru var minēt Līvānu novada un Augšdaugavas novada 

sadarbību – saskaņā ar 2022. gada 1. februārī noslēgto vienošanos par sadarbību 

ar Augšdaugavas novada pašvaldības centrālo administrāciju Līvānu novada 

Centrālā bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka turpina nodrošināt reģiona 

bibliotēku kopkataloga uzturēšanu, ietverot agrākā Ilūkstes novada bibliotēkas, 

sniedz atbalstu krājuma inventarizācijā, veic depozītbibliotēkas pakalpojumus 

un bezatlīdzības dāvinājumu piegādi un sadali Ilūkstes bibliotēkām, savukārt 

Augšdaugavas bibliotēku metodiskais centrs veic profesionālās pilnveides 

pasākumu un valsts mēroga lasītveicināšanas programmu koordinēšanu, saziņu 

ar LNB un Kultūras ministriju, gada pārskatu apkopošanu, statistikas datu ievades 

uzraudzību Latvijas kultūras datu portālā un citus bibliotekārā darba jautājumus.

Ar ATR saistīts jauninājums – Alūksnes novada pašvaldība 2021. gada 23. septembrī 

pieņēma lēmumu atbalstīt metu konkursa izsludināšanu Alūksnes bibliotēkas 

izveidei Ojāra Vācieša ielā 2a, Alūksnē. Bibliotēkas izveide notiks Alūksnes 

novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam ietvaros; plānotais projekta 

īstenošanas periods ir 2023.–2025. gads. Bibliotēku plānots izveidot, rekonstruējot 

un paplašinot ēku, kas ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis “Stallis, vēlāk 

proģimnāzija” – ēka atrodas Alūksnes pilsētas centrālajā daļā un ir valsts nozīmes 

pilsētbūvniecības pieminekļa “Alūksnes pilsētas vēsturiskais centrs” un valsts 

nozīmes arhitektūras pieminekļa “Alūksnes muižas apbūve” daļa. Metu konkurss 

izsludināts 2022. gada 24. februārī. Lai jaunā bibliotēka būtu iespējami atbilstoša 

iedzīvotāju vajadzībām, Alūksnes bibliotēka organizēja iedzīvotāju diskusiju “Kādu 

es vēlos redzēt jauno Alūksnes bibliotēku?”.
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Kopš 2016. gada nogales Latvijā pakāpeniski tiek ievests 

pilnveidots mācību saturs un pieeja, kas paredz izmaiņas 

pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības 

sistēmā. Vēl nesen termins “kompetences” bibliotēku 

vidē netika lietots tik bieži kā pašlaik, taču, pateicoties 

procesa pakāpenībai un informatīviem pasākumiem, arī 

bibliotekāri ir ļoti veiksmīgi iepazinuši un spējuši aprobēt 

pilnveidoto mācību saturu, kā arī to integrēt bibliotēkas 

izglītojošajā darbībā.

Skolu bibliotēku anketu un publisko bibliotēku pārskatu 

analīze liecina, ka 2021. gadā skolu un publiskās 

bibliotēkas pilnībā vai daļēji izpratušas Skola2030 

pamatideju un bibliotēkas lomu tās īstenošanā, kā 

rezultātā aktualizētas izglītojošas aktivitātes bibliotēkā, 

lai tās atbilstu Skola2030 izvirzītajiem mērķiem un loģiski 

integrētos vienotā platformā.  

Pētot šo jautājumu retrospektīvi, redzama pozitīva 

tendence un bibliotekārās domas maiņa par pilnveidotu 

mācību saturu un pieeju un to, kādu pienesumu tās 

īstenošanā varētu sniegt bibliotēkas. 2019. gadā skolu 

bibliotēkas vēl nesaskatīja sevi kā loģisku pilnveidotā 

mācību satura sastāvdaļu. 2020. gadā skolu bibliotēkas 

jau centās iespēju robežās aktualizēt bibliotēkā pieejamos 

resursus mācību vajadzībām. Savukārt 2021. gadā gan skolu, gan publiskās 

bibliotēkas jau mērķtiecīgāk un jēgpilnāk integrēja pilnveidoto mācību saturu 

bibliotēkas pakalpojumos un izglītojošās aktivitātēs.

Savukārt publiskajās bibliotēkās pirmie pasākumi un aktivitātes, kurās parādījās 

kompetences un starpdisciplināra pieeja, notika jau 2017. gadā. Raksturīgi piemēri: 

Salaspils novada bibliotēkā skolotāji kopā ar 2. klases skolēniem pētīja ūdens tēmu, 

Gulbenes novada bibliotēkā bija izstrādāta interaktīvā spēle “Grāmatas runā ar 

Tevi”, Preiļu Galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa kopā ar skolotājiem un 

skolēniem īstenoja konkursu “Ķepas, astes, spārni…”, Liezēres skolas skolotāja 

kopā ar Cesvaines vidusskolas skolēniem apmeklēja dzejas rītu Cesvaines 

bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, kur ar neierastām metodēm, izmantojot 

starppriekšmetu saikni, skolotāja vadīja nodarbību aplī. Plašāk par šīm aktivitātēm 

var lasīt 2017. gada publikācijā “Ceļojums no informācijas uz zināšanām: skolu 

bibliotēku nozīmīgums jaunajā izglītības modelī”.

Bibliotēkas — partneris izglītības 
darbā kompetenču pieejas 
ieviešanā un attīstīšanā

Laiks mainās, un mēs kopā ar skolu līdzi 

tam. Saprotam, ka skola vairs nebūs 

tikai konstants zināšanu avots. Lai mūsu 

audzēkņi spētu veiksmīgi dzīvot mūsdienu 

mainīgajā vidē, ir nepieciešamas gan 

mūsdienām atbilstošas zināšanas, gan 

prasmes, gan arī spēja arvien apgūt ko 

jaunu. Tāpēc veidojam sadarbību dažādu 

projektu, tematisko plānu, skolas mācību 

un ārpus klases plānu ietvaros, ar dažādu 

mācību priekšmetu jomu speciālistiem, kur 

bez pamatprasmēm mācību jomās skolēni 

apgūst caurviju prasmes – prasmes, 

kas gan palīdzēs efektīvi mācīties, gan 

noderēs dzīvē dažādās situācijās. Ikdienas 

darbs ir kļuvis daudz piepildītāks tieši 

informācijas un darba apjoma ziņā, jo 

nākas meklēt, palīdzēt veidot, analizēt 

informāciju utt., iesaistīties dažādos jau 

iepriekš minētajos projektos.

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu 

pamatskolas bibliotēka

https://www.biblioteka.lv/celojums-no-informacijas-uz-zinasanam-skolu-biblioteku-nozimigums-jaunaja-izglitibas-modeli/
https://www.biblioteka.lv/celojums-no-informacijas-uz-zinasanam-skolu-biblioteku-nozimigums-jaunaja-izglitibas-modeli/


40

Sadarbība kompetenču izglītības ietvaros

2021. gads ieviesa pozitīvas izmaiņas skolu bibliotekāru un pedagogu sadarbībā – tā 

kļuvusi pastāvīgāka un ciešāka, īpaši informācijas resursu izvēlē un komplektēšanā. 

Bibliotēkas telpas tiek piedāvātas sarunām, mācību nodarbībām, digitālo mācību 

platformu izmantošanai un savstarpējai pieredzes apmaiņai. Savukārt publisko 

bibliotēku darbinieki atvērti aktīvākai sadarbībai ar priekšmetu skolotājiem – 

patlaban savstarpējā sadarbība notiek ar tiem skolotājiem, kuri jau iepriekš 

piedalījušies publiskās bibliotēkas aktivitātēs; jaunas sadarbības formas tik viegli 

īstenot neizdodas.

Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotekāre anketā uzsver, ka tiešsaistē piedalījusies 

metodisko komisiju sapulcēs, lai informētu par aktualitātēm, jaunumiem un 

dažādām attālinātām izglītošanās iespējām, savukārt Sventes vidusskolas 

bibliotekāre uzsver, ka, ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā, bibliotēkā 

reizi mēnesī notiek ideju un pieredzes apmaiņa starp priekšmetu skolotājiem par 

“Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” metodiskajiem materiāliem un 

citiem kompetenču izglītības ieteikumiem.

Skolu bibliotekāri atzīst, ka skolēniem ir nepieciešamas ne tikai mācību grāmatas, 

bet arī daudzveidīgi nozaru resursi un datubāzēs pieejamā informācija, kas nozīmē, 

ka bibliotekāriem nepieciešamas konkrētas kompetences un metodika, lai attīstītu 

skolēnu prasmi pašiem sameklēt sev nepieciešamo informāciju pieejamos resursos. 

Nozīmīgas ir regulāras bibliotekāru tikšanās ar priekšmetu skolotājiem, lai gūtu 

priekšstatu par to, kādas tēmas skolotāji plāno pārrunāt mācību stundās. Piemēram, 

Rīgas sākumskolas “Valodiņa” bibliotēkā ikmēneša izstādes tiek veidotas, skolas 

bibliotekāram sadarbojoties ar priekšmetu skolotājiem, un izstāžu tematika tiek 

saskaņota ar konkrētā mēneša aktuālo mācību kursu. 

Pateicoties kompetenču pieejai balstītā mācību saturā, bibliotēkas ir iegādājušās 

un/vai abonējušas datubāzes, kuras noder mācību procesā. Skolu bibliotēkas 

novērtē to, ka izglītības iestādēs ienāk arvien vairāk jaunu tehnoloģiju un interaktīvu 

mācību materiālu. Bibliotekāri atzīst, ka tiek veikta interaktīvo un digitālo mācību 

līdzekļu piedāvājuma izpēte un, konsultējoties ar skolotājiem, kopīgi tiek lemts 

par to iegādi. Bibliotēkas organizē dažādas aktivitātes ar mērķi rosināt skolēnus 

pētīt, lasīt un izmantot gan bibliotēkā, gan skolā, gan dažādos interneta resursos 

pieejamo informāciju, tā veicinot pašizglītošanos, praktiskas darba iemaņas, 

sadarbības spējas, līderisma iezīmes, pozitīvas sacensības garu.

Balvu Centrālā bibliotēka, lai rosinātu bibliotēkas piedāvāto informācijas resursu 

izmantošanu, pārskata periodā skolēniem rīkojusi tiešsaistes konkursus. Atkarībā 

no pareizo atbilžu skaita skolēni saņēma arī papildu vērtējumu ballēs konkrētajā 

mācību priekšmetā.
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Katvaru bibliotēkā veiksmīgi īstenojusies sadarbība ar Limbažu novada speciālo 

pamatskolu, ar kuru bibliotēka atrodas vienā ēkā. Bibliotekāri piedāvā skolotājiem  

iespēju izmantot tiešsaistes datubāzes, palīdz meklēt un izdrukāt materiālus no 

tīmekļvietnes www.skola2030.lv, kā arī iesaistās dažādu metodisko materiālu 

veidošanā.

Uzteicama ir Salaspils novada bibliotēkas darbinieku iesaiste novada Izglītības 

stratēģiskā plāna izveides darba grupā, kurā visām Salaspils izglītības un kultūras 

iestādēm tiek izvirzīti kopīgi uzdevumi, rīcības plāns, kā arī vērtētas sadarbības 

iespējas.

Bibliotekārās stundas, lasīšanas veicināšana un citi 
pasākumi

Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles 2021. gadā aktīvi sadarbojās ar izglītības 

iestādēm, sniedzot atbalstu “Kompetenču pieejas mācību saturā (Skola2030)” 

ieviešanā. Lai sadarbība būtu maksimāli efektīva, tika veikta Daugavpils pilsētas 

izglītības iestāžu darbinieku aptauja par vēlamo atbalstu no bibliotēkām. Izanalizējot 

aptaujas rezultātus, tika izstrādātas vairākas jaunas bibliotekārās stundas, kā arī 

veikti pielāgojumi esošo stundu saturā, lai nodrošinātu ar Skola2030 saistīto mācību 

jomu un caurviju prasmju iekļaušanu. Jaunizveidotie un pielāgotie pasākumi 

ļāva aptvert kopskaitā 14 070 izglītojamo auditoriju visās vecuma grupās ne tikai 

Daugavpils pilsētas un novada, bet arī citu Latvijas novadu izglītības iestādēs. 

Arī Smiltenes bibliotēka pārskata periodā ir realizējusi jaunu pieeju sadarbībā ar 

skolām kompetenču izglītības satura nodrošinājuma jomā – ir izveidots pasākumu 

piedāvājums skolām 2020.–2021. mācību gadam.

Cēsu Centrālā bibliotēka pirmsskolas un sākumskolas skolēnu grupām piedāvāja 

muzikāli literāro stundu “Kad rudens mīklas dārzā zīles min, tad runcis Francis 

velk baltu kreklu un dzejniekam Uldim Auseklim 80. jubileju svin!”. Literārā stunda 

aptvēra vairākus mācību priekšmetus: latviešu valodu, literatūru, vizuālo mākslu 

un mūziku, jo skolēni gan zīmēja dzeju, gan klausījās dziesmas ar Ulda Ausekļa 

vārdiem, gan arī minēja vārdiem atskaņas. 

Ogres Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļai izveidojusies laba sadarbība 

ar pirmsskolas izglītības iestādēm. Bibliotekāri palīdz audzinātājām padziļināti 

iepazīties ar izvēlēto tēmu, piedāvājot dažādu literatūru. Veidojot tematiskās 

nodarbības, bibliotekāri cenšas tās izveidot saturā daudzveidīgas: piemēram, 

runājot par rudens veltēm, tiek izmantoti reāli dārzeņi un citas dabas veltes, tie 

tiek taustīti, vēroti, iepazītas to īpašības. Tiek lasīti atbilstoši dzejoļi, izspēlētas 

pirkstiņrotaļas, dziedātas dziesmas un minētas mīklas. Lai nostiprinātu nodarbībā 

dzirdēto, papildus tiek doti praktiski darbiņi: bibliotēkas veidotas darba vai 

krāsojamās lapas. Gatavojot nodarbības par izvēlēto tēmu, tiek izmantotas 

enciklopēdijas, dzejoļi, mīklas, pasakas. Vienlaikus tiek izveidota tematikai 

atbilstoša grāmatu izstāde.
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Gulbenes novada bibliotēka, īstenojot projekta “Dabas (T)elpa bibliotēkā” 

norises, aicināja skolā vairāk runāt par zaļo dzīvesveidu, popularizēt ornitologa 

profesiju, vērot apkārtējo dabu, būt “zaļākiem” ikdienā. Kopīgā pasākumā – sarunā 

par dabas saudzēšanu – skolēnus uzrunāja sabiedrībā populāri cilvēki – dabas 

draugi: Māris Olte, Viesturs Ķerus, Linda Kukare Aldersone, Ingmārs Līdaka un 

Agnese Vanaga.

Bibliotekāri ir radoši un veido daudzveidīgas aktivitātes bērnu un jauniešu 

auditorijai, arī jau ierastos pasākumus un formātus pielāgojot kompetenču pieejai.

Ieguvumi

Iepriekš minētie piemēri apliecina, ka bibliotēkas ir nozīmīgas sadarbības 

komponentes programmas “Kompetenču pieeja mācību saturā (Skola2030)” 

īstenošanā. Pārskata periodā publisko bibliotēku sadarbība ar izglītības iestādēm 

īstenota galvenokārt ar lasīšanas veicināšanas, medijpratības un informācijpratības 

aktivitāšu palīdzību, tomēr visa pamatā – veiksmīga sadarbība ar pedagogiem. 

Turklāt paši skolu bibliotekāri uzsver, ka, pateicoties kompetenču pieejai, viņu 

darbs kļuvis daudzpusīgāks, dinamiskāks.

Publiskās un skolas bibliotēkas savstarpējā mijiedarbība sniedz nozīmīgu atbalstu 

kvalitatīvai izglītībai. Nodrošinot pieeju kvalitatīviem, daudzveidīgiem un unikāliem 

informācijas resursiem, bibliotēkas veicina skolēnu analītisko prasmju attīstīšanu, 

pilnveido digitālo un informācijpratību, attīsta lasītprasmi, kā arī radošumu un 

zinātkāri. 

https://www.gulbene.lv/lv/zr/klt-z/9318-gulbenes-novada-biblioteka-realize-projektu-dabas-t-elpa-biblioteka
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Pēdējos gados neatņemams pasaules un Latvijas bibliotēku darba virziens ir ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) progresa sekmēšana.

2021. gadā Latvijas bibliotēkas ir pastiprināti strādājušas ar sociāli mazaizsargātajām 

sabiedrības grupām, gan pielāgojot un attīstot savus pakalpojumus, gan 

organizējot sabiedrības iekļaušanos veicinošas aktivitātes. (10. IAM – mazināta 

nevienlīdzība)

Piemēram, Rīgas Centrālā bibliotēka projekta “Tavs un mans Čiekurkalns” ietvaros 

apzināja lasītājus cienījamos gados, kuri vairs neapmeklē bibliotēku, lai izzinātu 

viņu vēlmes un intereses. Projekta laikā bibliotēkas darbinieki pa telefonu sazinājās 

ar diviem senioriem un nolasīja grāmatu fragmentus. Savukārt Senioru dienā gados 

vecākie Čiekurkalna apkaimes iedzīvotāji saņēma apsveikumus, kurus zīmēja un 

veidoja pirmskolas izglītības iestādes  “Liepziediņi” bērni.

Vasarā pie Rūjienas pilsētas bibliotēkas tika izvietoti Valmieras novada fonda akcijas 

“Domu krēsli”, pievēršot uzmanību senioru vēlmēm un ieteikumiem. Turpinājumā 

rudenī notika senioru domrades nodarbība “No domām uz sarunām”. Tikšanās 

reizē seniori izteica savus vērojumus par labām un sliktām lietām pilsētā, radīja 

savus stāstus, kuri, cerams, īstenosies projektos.

Savukārt Preiļu novada Līču bibliotēka sava pagasta trūcīgajiem iedzīvotājiem, 

kuru mājsaimniecībām parādu dēļ pārtraukta elektroenerģijas piegāde, piedāvāja 

iespēju bibliotēkā uzlādēt mobilo telefonu.

Daudzveidīgas aktivitātes pakalpojumu klāsta paplašināšanā un nodrošināšanā 

cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām turpinājusi Latvijas Neredzīgo bibliotēka. 2021. gadā 

izveidota bibliotēkas audiogrāmatu lejupielādes servisa sistēma (BALSS). Tas ir 

jauns pakalpojums, kas reģistrētam Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītājam, kuram 

nepieciešama informācija audioformātā, ļauj jebkurā laikā ātri un viegli lejupielādēt 

savā ierīcē bibliotēkas krājumā esošās audiogrāmatas. Lai palīdzētu atvieglot 

mācību procesu bērniem ar lasīšanas grūtībām, bibliotēka 2021. gadā uzsākusi 

mācību grāmatu pārveidi pielāgotā formātā. Šādu pielāgotu elektronisko mācību 

literatūru ir iespējams lasīt/atskaņot ar datora, planšetdatora, viedtālruņa vai 

specializētas iekārtas palīdzību. Pielāgotā mācību literatūra nodrošina pilnvērtīgu 

mācību procesu bērniem ar lasīšanas traucējumiem, t. sk. ar disleksiju.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi un 
starptautiskais ietvars

https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
https://pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/ano-ilgtspejigas-attistibas-merki
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Vēl viens nozīmīgs Latvijas publisko bibliotēku darba virziens 2021. gadā bijis 

saistīts ar kopienas saliedēšanu, piederības sajūtas izkopšanu un vietējās vides 

pilnveidi, vienlaicīgi pētot un izceļot bibliotēkas pakalpojumu nozīmi iedzīvotāju 

dzīves kvalitātes uzlabošanā. (11. IAM – ilgtspējīgas pilsētas un kopienas)

Izmantojot projekta “Eiropas izaicinājums 2021” sniegtās iespējas, Valmieras 

bibliotēka pielietojusi jaunu darba formu: projekta komanda devās pie bibliotēkas 

lietotājiem, lai klātienē tiktos ar iepriekš uzrunātiem novada iedzīvotājiem un 

runātu par viņiem svarīgo – par vietējo kopienu un apkaimi, par ģimeni, par 

līdzdalību, vietējo kultūras mantojumu un identitāti, profesionālo mākslu un 

kultūras izglītību, kā arī par to, kā viņi saskata bibliotēkas lomu publiskās telpas 

veidošanā. Savukārt pagastu bibliotekāri tika aicināti veidot sarunu ar vietējiem 

iedzīvotājiem par tēmu: “Kāpēc man vajadzīga bibliotēka kā publiska telpa”. Tika 

izveidoti 12 novada bibliotēkas apmeklētāju stāsti.

Iecavas novada Zorģu bibliotēka 2021. gadā piedalījās valsts iestāžu, nevalstisko 

organizāciju un Eiropas Savienības rīkotā projektā “Viedais ciems”, kur apkopota, 

aprakstīta un vērtēta bibliotēkas un sabiedrības sadarbība vietējās kopienas 

veidošanā, piederības sajūtas izkopšanā, informācijas apmaiņā un vides pilnveidē. 

Zorģu pieteikums novērtēts ar diplomu.

Paralēli jau minētajiem publisko bibliotēku darba virzieniem, 2021. gadā uzmanība 

pievērsta arī vides aspektiem un zaļās domāšanas veicināšanai. (7. IAM – pieejama 

un atjaunojama enerģija; 12. IAM – atbildīgs patēriņš un ražošana, arī 13., 14., 

15. IAM)

2021. gadā tika aktualizēti jautājumi saistībā ar Eiropas zaļo kursu, tāpēc Ludzas 

novada bibliotēka aizvadītajā gadā organizēja dažādas aktivitātes, kas veltītas šim 

virzienam. Informatīvajā tiešsaistes seminārā – Eiropas pēcpusdienas pasākumā 

“Domā zaļi jau šodien un veido tiltu uz labāku nākotni” iedzīvotājiem un bibliotēku 

darbiniekiem tika skaidrots, kas ir Eiropas zaļais kurss, kā tas uzlabos iedzīvotāju 

veselību un dzīves kvalitāti un kā bibliotēkas var iesaistīties zaļā kursa īstenošanā. 

Šī pasākuma ietvaros tika organizēts arī konkurss – radošā darbnīca “Veco lietu 

otrā dzīve”.

Siguldas novada bibliotēka piedāvāja jaunu pakalpojumu – videi draudzīgu grāmatu 

un citu izdevumu piegādi uz mājām ar īpašu grāmatu velosipēdu “Siguldieši lasa”. 

Velo sezonas laikā pakalpojumu tika aicināti izmantot iedzīvotāji, kuriem nokļūšana 

līdz bibliotēkai ir apgrūtināta – seniori un ģimenes ar maziem bērniem.

Viens no nozīmīgākajiem 2021. gada notikumiem Latvijas bibliotēku vidē bija 

Ogres Centrālās bibliotēkas jaunās ēkas atklāšana. Bibliotēkas ēka, kas tika atklāta 

2021. gada 2. jūnijā, ir tā dēvētā pasīvā ēka jeb ēka ar nulles enerģijas patēriņu. 

Ēkā ierīkots apgaismojums ar viedo vadību, izmantojot līdz pat 80 % dabiskā 

apgaismojuma. Izmantojot pieejamos resursus un apliecinot energoefektivitāti, 

tiek darbināta rekuperācijas ventilācijas sistēma, kas izvada gaisu, saglabājot 
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tā siltumu. Ēkā izbūvēta unikāla apkures sistēma ar kanalizācijas notekūdeņu 

siltummaiņu, savukārt ātrijā izveidota zaļā augu siena, kuras apūdeņošanai tiek 

izmantots savāktais nokrišņu ūdens. Virs autostāvvietas, uz tērauda konstrukcijām, 

uzstādīti saules paneļi lokālās elektroenerģijas ražošanai.

Arī citās Latvijas bibliotēkās aizvien biežāk tiek analizēts elektroenerģijas un citu 

resursu patēriņš un tiek ieviesti dažādi risinājumi. Līdz ar to pamazām mainās arī 

bibliotekāru un lasītāju izpratne, attieksme pret resursiem un ikdienas paradumi.

2021. gada nogalē noslēdzās trīs gadus ilgušais LNB, Latvijas Bibliotekāru biedrības 

un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts “Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”8. Projekta mērķis bija aktualizēt 

bibliotēku lomu un iesaisti IAM  sasniegšanā, diskutēt par bibliotēku iespējām 

uzlabot savu kopienu dzīvi, dalīties pieredzes stāstos, lai stiprinātu bibliotekāru 

kapacitāti, motivāciju un pārliecību IAM jomā.

Projekta ietvaros notika piecu semināru cikls: ievadseminārs 2019. gada 4. aprīlī 

Rīgā, Zemgales reģionālais seminārs 2019. gada 2. oktobrī Jelgavā, Kurzemes 

reģionālais seminārs 2019. gada 12. decembrī Ventspilī, Vidzemes reģionālais 

seminārs 2020. gada 23. septembrī tiešsaistē un Latgales reģionālais seminārs 

2020. gada 9. oktobrī tiešsaistē. Piesaistot Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja 

Latvijā, Zviedrijas vēstniecības Latvijā, Somijas vēstniecības Latvijā un Norvēģijas 

vēstniecības Latvijā finansējumu, līdzās vietējo bibliotēku pieredzes stāstiem 

reģionālajos semināros uzstājās vieslektores no Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas.

Semināru ciklu noslēdza konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un 

bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu 

muzejos un bibliotēkās”, kuru 2021. gada 23.–24. septembrī tiešsaistē noskatījās 

vairāk nekā 1000 skatītāju. Konferences moto bija: Jautā savai bibliotēkai! Jautā 

savam muzejam! (Ask Your library! Ask Your museum!). Tas atspoguļo bibliotēku un 

muzeju apņēmību ieņemt ekspertu un sabiedrības padomdevēju lomu ilgtspējīgas 

attīstības jautājumos. Konferenci rīkoja Latvijas Muzeju biedrība, LNB un Latvijas 

Bibliotekāru biedrība sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas muzeju un bibliotekāru 

biedrībām. Projekts tika īstenots ar UNESCO Līdzdalības programmas finansiālu 

atbalstu, atzīmējot trīsdesmit gadus kopš Latvijas pievienošanās starptautiskajām 

organizācijām – ANO un UNESCO –, kuru darbība vērsta uz miera un drošības 

stiprināšanu pasaulē un ilgtspējīgas attīstības sekmēšanu, veicinot starpvalstu 

sadarbību šo mērķu sasniegšanā. Konference piedāvāja vietēja un starptautiska 

mēroga nozaru ekspertu priekšlasījumus un praktiskas darbnīcas, lai gūtu 

zināšanas, izmēģinātu noderīgus rīkus un tīklotos ar Baltijas valstu kolēģiem. 

Konferences tīmekļvietnē atrodami noderīgi materiāli (konferences secinājumi, 

video ieraksts, viedokļraksti u. c.).

8    Par semināru ciklu iepriekšējos gados sk. pārskata ziņojumos “Latvijas bibliotēkas 2019. gadā” (45.–48. 
lpp), “Latvijas bibliotēkas 2020. gadā” (52. lpp)

https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/
https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/conclusion/
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29179722.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2021/09/Zinojums-par-Latvijas-bibliotekam-2020.pdf
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Projekta “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli 

paši” rezultāts ir arī rakstisks apkopojums par Latvijas bibliotēku pieredzi IAM 

īstenošanā. Apkopojums sagatavots latviešu valodā, un saīsinātā veidā – angļu 

valodā. Projekts īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.

2021. gada rudenī, pateicoties Latvijas bibliotēku aktivitātei un mērķtiecībai 

darbā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī veiksmīgajai Latvijas bibliotēku un 

muzeju partnerībai, organizējot konferenci Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju 

un bibliotēku darbiniekiem, Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas 

birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, 

EBLIDA) uzaicināja LNB sadarboties otrā Eiropas ziņojuma par ilgtspējīgu attīstību 

un bibliotēkām tapšanā. 

Ziņojuma saturs balstīts aptaujas rezultātos, kura tika izsūtīta Eiropas bibliotēku 

asociācijām un citām pārstāvības institūcijām 2021. gada rudenī, un ietver aptaujas 

kopsavilkumu un septiņpadsmit valstu profilus. Katrs no šiem profiliem ietver 

informāciju par IAM prioritātēm un politiku bibliotēku jomā attiecīgajā valstī, uz 

IAM orientētu projektu izlasi, kā arī informāciju par projektu finansējuma avotiem 

un novērtējumu. Ziņojums nav tikai stāstījums par Eiropas bibliotēkām, tajā sniegta 

arī informācija par labākajiem piemēriem un noderīgiem ieteikumiem. Valstu profili 

var kalpot kā paraugs EBLIDA biedriem, kuri nav iekļauti šajā ziņojumā, kā arī 

ikvienai bibliotēkai, kura vēlas iedzīvināt ilgtspējīgas attīstības mērķus savā darbā.

Otrais ziņojums ir vēl viens solis EBLIDA darbības virzienā, kuru tā īsteno Eiropas 

līmenī attiecībā uz bibliotēku projektiem un finansējuma piesaisti. “Visas bibliotēku 

organizācijas savos pašreizējos darba plānos IAM izvirza par prioritāti, un mēs 

ļoti labprāt atbalstām EBLIDA pieeju, kas ir noderīga mazām un lielām visu veidu 

bibliotēkām – gan publiskajām un skolu bibliotēkām, gan akadēmiskajām un 

nacionālajām bibliotēkām”, ir pārliecināta LNB Attīstības departamenta direktore 

Katrīna Kukaine.

EBLIDA “Otrais Eiropas ziņojums par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām” 

papildina citus EBLIDA dokumentus, piemēram, “Eiropas strukturālie un 

investīciju fondi (ESIF) 2021–2027: rokasgrāmata bibliotēku pieteikumu 

iesniedzējiem” un “Eiropas strukturālie un investīciju fondi 2021–2027”.

Ziņojuma pirmā daļa – aptaujas kopsavilkums – plašākai publikai tika prezentēta 

2021. gada 23. novembrī apvienotajā EBLIDA un Pilsētprogrammas Eiropas 

Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” (the Urban Agenda 

for the EU, Partnership “Culture and Cultural Heritage”) tīmekļseminārā ar 

nosaukumu “Ilgtspējība publiskajās bibliotēkās – labāks finansējums lieliskai 

labai vietai” (Sustainability in Public Libraries – Better funding for a great good 

place). Savukārt pilnais ziņojums sasniedza lasītājus 2022. gada februāra sākumā.

Ziņojums parādīja, ka IAM ieviešana Eiropas bibliotēkās nav vienmērīga – iniciatīvas 

nāk no dažādiem līmeņiem, tāpat arī finansējums. Līdzīgi kā Latvijā, arī Eiropas 

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
http://www.eblida.org/Documents/Second-European-Report-on-SDGs-in-Libraries_Full-Report2022.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_European_Structural_Investment_Funds_2021-2027_Guide_for_Library_Applicants.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_European_Structural_Investment_Funds_2021-2027_Guide_for_Library_Applicants.pdf
http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA_European_Structural_Investment_Funds_2021-2027_Guide_for_Library_Applicants.pdf
http://www.eblida.org/Documents/The-European-Structural-and-Investment-Funds_%25202021-2027.pdf
https://www.biblioteka.lv/sustainability-in-public-libraries-better-funding-for-a-great-good-place/
https://www.biblioteka.lv/sustainability-in-public-libraries-better-funding-for-a-great-good-place/
https://www.biblioteka.lv/sustainability-in-public-libraries-better-funding-for-a-great-good-place/
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bibliotēkās tiek izvērtēti valstij, kopienai un bibliotēkai atbilstošākie ilgtspējīgas 

attīstības virzieni un attiecīgi arī ilgtspējīgas attīstības mērķi, kuru progresa 

sekmēšanai tiek veltīts vairāk pūļu un darba. Bibliotēku darbībai vistuvākie un 

visplašāk tiek sasniegti ar izglītību un partnerību saistītie mērķi. Liels akcents IAM 

projektos Eiropas bibliotēkās tiek likts uz digitālo vidi un iekļaujošām aktivitātēm.

Kopumā Latvijas bibliotēkas veiksmīgi iekļaujas kopējā Eiropas ainā un parāda 

labus rezultātus gan bibliotēku aktivitāšu daudzveidības ziņā, gan izpratnes 

veidošanā nacionālā mērogā. Aizvien vairāk Latvijas bibliotēku sasaista savu 

darbību ar novada/pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kā arī apzinās savu 

lomu un cenšas izcelt bibliotēku nozīmi iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.



48

Nozīmīgāko nozares notikumu 
kalendārs

2021. gada 21. janvārī tiešsaistē notika ikgadējā konference "Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram” 

2021. gada 29. janvārī Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija 

(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) un 

EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programma (EIFL-PLIP) organizēja semināru 

“Bibliotēkas ir lieliskas? Pierādi! Uz datiem un pierādījumiem balstīta stāstu 

stāstīšana”.

2021. gada 22. februārī tiešsaistē notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un 

Latvijas Bibliotekāru biedrības organizēts vebinārs par Eiropas struktūrfondu 

un investīciju fondu finansēšanas iespējām bibliotēkām 2021.–2027. gadā.

2021. gada 24.–25. martā tiešsaistē notika Latvijas publisko bibliotēku apaļā 

galda diskusijas par 2020. gadu.

2021. gada 25. martā notika IFLA organizētais vebinārs “Library Design Matters! 

Reboot: The New Narrative”.

2021. gada 26. martā tiešsaistē notika pasākums “Akadēmisko bibliotēku loma 

pētniecības veicināšanā”. 

2021. gada 30. martā tiešsaistē notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020" apbalvošanas ceremonija – Lielie 

lasīšanas svētki.

2021. gada 31. martā notika Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās 

konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija.

2021.gada 14.-15.aprīlī notika Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) organizētais 

Latvijas Bibliotēku festivāls “Dari neticamo!”

2021. gada 23. aprīlī tiešsaistē notika Preses konference “Kultūras ministrijas un 

Izglītības un zinātnes ministrijas atbalsts lasīšanas veicināšanas programmai. 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021””. 

2021. gada 29. aprīlī tiešsaistē notika Skolu bibliotekāru seminārs. Apraksts par 

semināru pieejams Latvijas Bibliotēku portālā.

2021. gada 30. aprīlī tiesšaistē notika Pavasara konference bērnu literatūrā un 

grāmatu mākslā "Stāv Lappuse kā Kaujas zirgs / Uz Dzejas pakaļkājām…".

https://www.lnb.lv/lv/konferences-literaturas-zinasanas-musdienigam-bibliotekaram-prezentacijas-2
https://www.lnb.lv/lv/konferences-literaturas-zinasanas-musdienigam-bibliotekaram-prezentacijas-2
https://occupylibrary.net/category/webinar/
https://occupylibrary.net/category/webinar/
https://lnb.lv/lv/vebinara-par-eiropas-strukturfondu-un-investiciju-fondu-finansesanas-iespejam-bibliotekam-2021-2027
https://lnb.lv/lv/vebinara-par-eiropas-strukturfondu-un-investiciju-fondu-finansesanas-iespejam-bibliotekam-2021-2027
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-publisko-biblioteku-apala-galda-diskusijas-par-2020-gadu
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-publisko-biblioteku-apala-galda-diskusijas-par-2020-gadu
https://www.eventbrite.ca/e/library-design-matters-reboot-the-new-narrative-registration-143569872353%3Futm-medium%3Ddiscovery%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-content%3Dattendeeshare%26aff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting
https://www.eventbrite.ca/e/library-design-matters-reboot-the-new-narrative-registration-143569872353%3Futm-medium%3Ddiscovery%26utm-campaign%3Dsocial%26utm-content%3Dattendeeshare%26aff%3Descb%26utm-source%3Dcp%26utm-term%3Dlisting
https://rw2021.rsu.lv/events/panel-role-academic-libraries-research-support
https://rw2021.rsu.lv/events/panel-role-academic-libraries-research-support
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6hWJPotdDG4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6hWJPotdDG4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6-9IT2CsoHA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6-9IT2CsoHA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6-9IT2CsoHA
https://www.lnb.lv/lv/skolu-bibliotekaru-seminara-prezentacijas-2
https://www.biblioteka.lv/atskats-uz-skolu-bibliotekaru-seminaru/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhDprBJ-ZluE
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2021. gada 27. maijā tiešsaistē notika Latvijas pagastu bibliotekāru 6. kongress 

"Pagasta bibliotēka – vieta kopienas attīstībai".

2021. gada 11. jūnijā tiešsaistē notika 29. Bibliotēku, informācijas un 

dokumentācijas asociāciju Eiropas biroja (EBLIDA) konference.

2021. gada 24. jūlijā notika Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva.

2021. gada 17.–19. augustā tiešsaistē notika "IFLA World Library and Information 

Congress".

2021. gada 21. septembrī tiešsaistē notika EBLIDA – OCLC seminārs “Reshaping 

the library in light of the pandemic: possibilities and opportunities”.

2021. gada 25. septembrī LNB Ziedoņa zālē notika Skaļās lasīšanas sacensības.

2021. gada 8. oktobrī notika konference "Kultūras mantojuma institūciju datu 

sadarbspēja digitālajā telpā: terminoloģiskais aspekts".

Izstrādāts, aktualizēts un Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 

sadarbības apakšpadomes sēdē 2021. gada 13. oktobrī apstiprināts profesijas 

"Bibliotekārs" standarts.

2021. gada 4. novembrī tiešsaistē notika Medijpratības vebinārs "Medijpratība 

– ne tikai izglītības, bet arī veselības un drošības jautājums".

2021. gada 11. novembrī tiešsaistē notika LATABA seminārs "Neprognozējamā 

realitāte – stimuls radošiem risinājumiem bibliotēku darbā".

2021. gada 23. novembrī tiešsaistē notika otrais apvienotais EBLIDA un 

Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” 

seminārs “Ilgtspējība publiskajās bibliotēkās – labāks finansējums lieliskai 

labai vietai”.

2021. gada 25. novembrī tiešsaistē notika Latvijas akadēmisko, speciālo un 

publisko bibliotēku direktoru 2021. gada rudens sanāksme.

2021. gada 30. novembrī tiešsaistē notika Lasīšanas veicināšanas programmas 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” pirmais tīmekļseminārs “Kā iesaistīties Bērnu 

žūrijā 5+? Lasīšanas veicināšanas programma”.

Kultūras ministrijas izveidotā darba grupa ar Latvijas Bibliotekāru biedrības 

finansiālu atbalstu izstrādāja bibliotēku nozares kvalifikāciju struktūru un iesniedza 

Valsts izglītības satura centram saskaņošanai.

LBB Gada balvas nominācijā Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2020” uzvarēja 

projekts “Zenit stāsti”. 

https://www.lnb.lv/lv/latvijas-pagastu-bibliotekaru-6-kongresa-pagasta-biblioteka-vieta-kopienas-attistibai-videoieraksts
http://www.eblida.org/29th-eblida-annual-conference-2021/home.html
http://www.eblida.org/29th-eblida-annual-conference-2021/home.html
https://www.biblioteka.lv/starptautiskas-jana-baltvilka-balvas-2021-sarikojumi/
https://www.ifla-wlic2021.com/
https://www.ifla-wlic2021.com/
http://www.eblida.org/eblida-online-meetings/past-online-meetings.html
http://www.eblida.org/eblida-online-meetings/past-online-meetings.html
https://www.facebook.com/lnb.lv/videos/1068401237233174/
https://www.lnb.lv/en/review-annual-terminology-conference
https://www.lnb.lv/en/review-annual-terminology-conference
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-176.pdf
https://www.lnb.lv/lv/aizvadits-medijpratibas-vebinars-bibliotekariem
https://www.lnb.lv/lv/aizvadits-medijpratibas-vebinars-bibliotekariem
http://www.lataba.lv/index.php/resursi/2021-gads/
http://www.lataba.lv/index.php/resursi/2021-gads/
https://www.biblioteka.lv/sustainability-in-public-libraries-better-funding-for-a-great-good-place/
https://www.biblioteka.lv/sustainability-in-public-libraries-better-funding-for-a-great-good-place/
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-akademisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-2021-gada-rudens-sanaksmes
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-akademisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-2021-gada-rudens-sanaksmes
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DP5XTXsANPhg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DP5XTXsANPhg
http://www.bibliotekari.lv/%3Fp%3D9825
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