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Programma piedāvā 
tiešsaistes elektronisko 

datubāzu pieeju 

 nozaru un daudznozaru datubāzu abonēšana:
 konsultācijas par resursu izvēli,
 cenu piedāvājums klientam,
 līgumu slēgšana,
 resursu pieejas nodrošinājums,
 pieejas pārraudzība abonēšanas periodā

 abonēšanas maksas atlaides:

 KISC ir starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic information

for Libraries) nacionālais pārstāvis,

 abonēšanas atlaides līdz 80%

 apmācību semināri resursu lietotājiem KISC telpās un/vai bibliotēkās

 jaunu datubāzu bezmaksas izmēģinājumi periodā 1-3 mēn.

 datubāzu izmantošanas statistikas pārskati, kas ļauj izvērtēt
resursu izmantošanas efektivitāti



2017. gadā pieejamas 22 datubāzes

* Bezmaksas pieeja EIFL Licencēšanas programas ietvaros 

N.p.k. Datubāzes nosaukums Valoda

1 LETA  arhīvs / Nozare.lv LV

2 Letonika LV

3 Lursoft Laikrakstu bibliotēka LV

4 BiblioRossica RUS

5 Integrum RUS

6 ACM Digital Library ENG

7 Britannica Online (Academic Edition, Library Edition) ENG

8 Cambridge Journals Online ENG

9 Credo ENG

10 EBSCO A-to-Z Services, EDS ENG

11 EBSCO (nacionālā pakete) ENG

12 EBSCO eBooks ENG

13 EBSCO akadēmiskās datubāzes ENG

14 Emerald ENG

15 IMF eLibrary ENG

16 ProQuest ENG

17 SAGE ENG

18 Taylor & Francis eBooks ENG

19 Wiley Cochrane Library ENG

20 Wiley Online Journals ENG

21 HeinOnline* ENG

22 ASTM Abstract* ENG



Aktualitātes 2018. gadā

EBSCO eBook Public Library Collection

(43 000 egrāmatu nosaukumi) abonēšanas cena 
USD 550,00 (bez PVN). Rīgas CB - 1260,00 (bez 

PVN).

EBSCO Nacionālās paketes abonēšanas cena:

 Pilsētu, pagastu bibliotēkām –

EUR 290,70 (ar PVN)

 Reģionu galvenajām bibliotēkām –

EUR 861,30 (ar PVN)



Britannica Library Edition
abonēšanas cenu piedāvājums 

Bibliotēkas GBP bez PVN 

Rīgas CB 819,00 

Reģionu galvenās bibliotēkas 473,00 

Pilsētu bibliotēkas 315,00 

Pagastu bibliotēkas 210,00 



Letonikas datubāze VVBIS tīklā 

visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām

bez abonēšanas maksas

Jaunums!

Attālinātā pieeja visām RGB, 

kā arī tām bibliotēkām, 

kas piesaka šo pakalpojumu 



Letonikas attālinātās pieejas 
izmantošana uz 01.09.2017.
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Letonikas attālinātās pieejas 
izmantošana uz 01.09.2017. 

Bibliotēka Skatījumi 

Ventspils bibliotēka 37585

Rigas bibliotēka 18334

Rezeknes bibliotēka 10214

Valmieras bibliotēka 2074

Kuldigas bibliotēka 793

Jelgavas bibliotēka 765

Tukuma bibliotēka 390

Preilu bibliotēka 351

Jekabpils bibliotēka 259

Madonas bibliotēka 163

Dobeles bibliotēka 153

Valkas bibliotēka 142

Limbazu bibliotēka 124

Aluksnes bibliotēka 99

Jurmalas bibliotēka 85

Bauskas bibliotēka 64

Latgales bibliotēka 59

Cesu bibliotēka 55

Liepajas bibliotēka 50

Saldus bibliotēka 21

Balvu bibliotēka 20

Ogres bibliotēka 6

Līvānu bibliotēka 5

Salaspils bibliotēka 2

Aizkraukles bibliotēka 0

Gulbenes bibliotēka 0

Kraslavas bibliotēka 0

Ludzas bibliotēka 0

Talsu bibliotēka 0

10 aktīvāko 
bibliotēku pieredze 



10 aktīvāko bibliotēku pieredze –
kas tika darīts?

Informēšana. Ziņas, preses relīzes, afišas, plakāti
interneta vietnē, sociālajos tīklos, vietējos mēdijos. Info
bukleti, lapiņas bibliotēkā un ārpus tās. Indivuālais darbs ar
lasītāju. Prezentācija uz informatīvā monitora. Info novitāšu
grāmatā.

Izglītošana. Informācijpratības stundas gan bibliotēkā, 
gan arī skolās, muzejos un arhīvos,  izmantojot  planšetdatoru 
mobilo klasi un citas ierīces.  

Ieinteresēšana. Individuālās un grupu konsultācijas, 
rosināt izmantot datubāzes gan mācībām, gan saturīgai 
atpūtai. 

!!! Pašiem bibliotekāriem apgūt meklēšanas prasmes 
Letonikā



10 aktīvāko bibliotēku pieredze –
kāda mērķauditorija 

tika uzrunāta?

Bibliotēkas un tās mājas lapas apmeklētāji, 
skolotāji, PII pedagogi, muzejnieki, skolēni, 
studenti, bērnu vecāki, TIC darbinieki, valsts 

iestāžu darbinieki, tulkotāji, žurnālisti, 
krustvārdu mīklu sastādītāji un minētāji, 

pagastu un skolu bibliotekāri,  ikviens 
interesents

Jaunu potenciālo izmantotāju piesaiste - veicot 
jaunu lietotāju pierakstīšanu vai ikgadējo lietotāju 

parreģistrāciju, informēt tos



10 aktīvāko bibliotēku pieredze –
problēmas ar kurām nācās 

saskarties?

 Nevaram būt pārliecināti, vai lietotājvārdu un paroli 
neizmanto trešā persona

 Darbs prasa papildus laiku, iedziļināšanos un uzmanību

 Ja 3 reizes neprecīzi ievada pieejas paroli, tad pieeja 
nobloķējas visai sistēmai

 Jāvelta daudz laika publicitātes un reklāmas  materiālu  
noformēšanai 

 Neieinteresētība un neizpratne no atsevišķu 
bibliotekāru puses ???

 Tika saņemta informācija, ka datubāzē sniegtās ziņas par 
kādu jautājumu nav precīzas un/vai pilnīgas, vai to 
nav vispār  



10 aktīvāko bibliotēku pieredze –
ieteikumi kolēģiem! 

 Komunicēt un vēlreiz komunicēt ar saviem lietotājiem!

 Bibliotekāriem pašiem apgūt informācijas meklēšanas 
prasmes 

 Negaidīt, ka kāds pajautās, bet pašiem piedāvāt šo 
pakalpojumu lietotājiem

 Iedrošināt lietotājus izmantot resursus, parādot kā to 
dara

 Piestiprināt info lapiņas pie lietotāju datoriem

 Iekļaut šo jautājumu klientu aptaujā bibliotēkas mājas 
lapā 

Bez tā, Jūs palaižat garām šo brinišķigo iespēju - ļaut 
lietotājiem iegūt ļoti daudz citur neatrodamas 

informācijas!



KISC sadarbībā ar SIA Tilde, SIA Lursoft un SIA 
Leta Latvijas pašvaldību publiskajām 

bibliotēkām rīkoja
EKSPRESS KONKURSU 

«Izmanto resursus radoši!» (3.-19.04.2017.)

 Sameklē un papildini! Skolēniem jātrod autora teksts un     
jāieraksta tā turpinājums

 “DIGIKULDĪGA” Dalībnieki katru nedēļas dienu saņem jaunu  
uzdevumu sameklēt informāciju par vienotu tēmu no 3 avotiem  
google/maps.com; mantojums.kuldiga.lv; letonika.lv

INFORMATĪVI BUKLETIINFORMATĪVI BUKLETI

 Buklets INFO TAKA 

 Datubāzu katalogi pa tēmām pie katra datora

 Drukāti informācijas ceļveži ar norādēm uz vietnēm internetā

UZDEVUMI , KONKURSI

Idejas 
iesniedza 14 
bibliotēkas 

INFORMATĪVI BUKLETI



VIRTUĀLAS ORIENTĒŠANĀS 
SACENSĪBAS, APMĀCĪBAS, 

E-STUNDAS

 Informācija + uzdevums + instrukcija = trenniņš
informācijas meklēšanā 

 Mācies, iepazīsti, izglītojies! Apmācību cikls par 
Letonikas resursiem

 Atrodi, iepazīsti, izmanto! Virtuālās orientēšanās 
sacensības sadarbībā ar Plūdoņa muzeju

 Mācību programma «Kā neapjukt informācijas okeānā» 
sadarbībā ar skolu, muzeju un arhīvu 

 Konkurss vidusskolēniem sadarbībā ar novada 
pašvaldības Izglītības nodaļu un Nodarbinātības valsts 
aģentūru

 Jauno novadpētnieku vasaras skola, tajā dalībnieki izzin 
novadnieku dzīves gājumu, izmantojot datubāzu
resursus



BIBLIOTEKĀRA UZNĀCIENS

Interaktīvā pele – bibliotekāre stāsta skolēniem 
par e-resursiem un interneta drošību

Pateicības pasākums bibliotēkas lasītājiem 
«Kopā būt» ar koncertu, priekšnesumiem un 
lekcijām



UZSKATĀMĀ  INFORMĀCIJA



«Viena diena, 3 piedzīvojumi»
QR kodu krustvārdu mīklu minēšana un atbilžu 
meklēšana 

Apvienota mūsdienu tehnoloģiju izmantošana un 
daudzveidīgas informācijas meklēšana

datubāzēs 

PIEDZĪVOJUMS BIBLIOTĒKĀ

Konkursa 
uzvarētājs -

Ventspils Bērnu 
bibliotēka!



Jaunums!

KISC sadarbībā ar SIA Lursoft organizē 
konkursu  

«Latvijai – 100. Domā! Izzini! Stāsti!».

Tas notiks trijās kārtās, pirmā kārta sāksies šī 
gada novembrī un konkurss noslēgsies 

2018. gada novembrī. 

Sekojiet turpmākai informācijai!



PALDIES!

Vairāk par programmu «Elektroniskās 
publikācijas Latvijas bibliotēkām»:

http://www.kis.gov.lv/projekti/bibliotekam/elektroniska
s-publikacijas-latvijas-bibliotekam/


