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Ievads

Jau otro 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 

pagājušajā gadā un aptvēra laika periodu no 2017. līdz 2018. gadam. Šogad 

tapis pārskats par Latvijas bibliotēkām 2019. gadā.

Pārskata mērķis ir dokumentēt galvenās tendences bibliotēku jomā 2019. gadā. 

Tā kā plašs un detalizēts Latvijas bibliotēku sistēmas apraksts tika sniegts jau 

iepriekšējā ziņojumā, šis pārskats koncentrēts tikai uz 2019. gada aktualitātēm, 

galvenajām izmaiņām un spilgtākajiem pieredzes piemēriem. Ziņojums sagatavots, 

balstoties uz Latvijas kultūras datu portāla statistikas datiem, informāciju no 

bibliotēku darba gada pārskatiem, bibliotēku speciālistu viedokļiem un atziņām 

no bibliotēku nozares profesionālajiem pasākumiem, kā arī aktuālajiem nozares 

dokumentiem. Akadēmisko, speciālo un skolu bibliotēku sadaļas sagatavošanā 

izmantoti akadēmisko, speciālo un skolu bibliotēku aptaujas anketas par darbu 2019. 

gadā rezultāti, kā arī jaunākās nozares publikācijas un prezentācijas. Informāciju 

pārskata sagatavošanai sniedza arī Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju 

nodaļas, “Tieto Latvia” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Publisko pakalpojumu departamenta speciālisti.

Pārskats sastāv no 6 nodaļām. Izdevuma sākumā sniegts ieskats Latvijas bibliotēku 

sistēmas aktualitātēs un galvenajos statistikas rādītājos par 2019. gadu. Atsevišķa 

nodaļa veltīta LNB veikumam, kam seko nodaļa par akadēmiskajām un speciālajām 

bibliotēkām, skolu bibliotēkām un publiskajām bibliotēkām, pastiprinātu uzmanību 

veltot bibliotēku darbam ar bērniem un jauniešiem un novadpētniecībai, kā arī 

redzamākajam 2019. gada jaunievedumam – “3td e-GRĀMATU bibliotēkai”. 

Izdevumu noslēdz nodaļa par bibliotēku darbu ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā 

un izmantoto informācijas avotu saraksts.

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

Līdz ar šo – nu jau otro – pārskatu par Latvijas bibliotēkām, ziņojumu varam uzskatīt 

par tradīciju. Bibliotēku dzīve gada griezumā ir notikumiem bagāta, un nereti savu 

ikdienas norišu burzmā aptvert visu Latvijas bibliotēku aktualitātes ir neiespējami.

Ziņojums ir iespēja apkopotā un strukturētā veidā iepazīties ar iepriekšējā gada 

veikumu Latvijas bibliotēkās – visos bibliotēku veidos, līmeņos un darba virzienos. 

Tā ir situācijas fiksācija konkrētā laika nogrieznī un uzrakstīta lapaspuse iedomātajā 

Latvijas bibliotēku vēstures grāmatā. Nenoliedzami būtiska ir ziņojuma ikgadēja 

iznākšana, kas ļauj bibliotēku darbu skatīt tādu, kāds tas ir – nepārtraukts.

LNB ir priviliģēta būt ciešā kontaktā ar Latvijas bibliotēkām, sniedzot ikdienas 

atbalstu un regulāro norišu satura veidošanā atsaucoties uz to, kas vienā vai otrā 

bibliotēku veidā vai visiem mums kopā ir aktuāls. Ziņojuma tapšana ir komandas 

darbs, kurā apvienojas LNB speciālisti, bibliotēku jomas eksperti citās institūcijās un 

sadarbības partneri no saskarjomām. Katra pienesums ir būtisks, un likumsakarīgi 

– jo atsaucīgāki esam, jo saturiski bagātāks top šis izdevums.

Pārskats apliecina, ka 2019. gads ir bijis ne vien darba piesātināts, bet arī skaistu 

svētku rotāts. Savu simtgadi ar saukli “Pastāvēs, kas draudzēsies!”, goda vietā 

liekot bibliotēkas draugus un domubiedrus, atzīmēja Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

Simtgadi piedzīvoja arī Latvijas Universitātes Bibliotēka un Cēsu bibliotēka. Svinēt 

mēs varam gan mazas, gan lielas uzvaras, iekšējas vai ārējas atzinības, gandarījumu 

vai “izkustinātus” problēmjautājumus.

Pārskats par Latvijas bibliotēkām lai ir kā savstarpēja iedvesma, iespēja ieraudzīt, 

kā klājas kolēģiem un kur katrs esam šajā kontekstā.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktore  

Silva Vucena



6

Aktualitātes un tendences bibliotēku sistēmā

Pamatojoties uz Latvijas kultūras datu portāla statistikas datiem1, 2019. gadā 

Latvijā darbojās 1541 bibliotēka. Gada laikā bibliotēkas apmeklētas 11,6 miljonus 

reižu. Bibliotēku krājuma kopskaits 2019. gada beigās bija 39,5 miljoni vienību, 

savukārt Latvijas bibliotēkās reģistrēto lasītāju kopskaits 2019. gadā bija 39 % no 

kopējā iedzīvotāju skaita.

1 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.

1351
vidējais iedzīvotāju skaits uz 
vienu bibliotēku

687 
vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas

39 %
Latvijas iedzīvotāju 
izmanto bibliotēku 
pakalpojumus

6.3
grāmatas uz vienu 
Latvijas iedzīvotāju

15
grāmatas uz vienu 
aktīvo lietotāju

268
lietotāju skaits uz 
vienu bibliotekāru

34.6
vidēji bibliotēkās glabāto dokumentu 
skaits uz vienu iedzīvotāju

14
vidēji gadā bibliotēkas lietotājs 
apmeklē bibliotēku (reizes)

b
ib

lio
tē

ku
 a

p
m

ek
lē

ju
m

s

 – 4.45 %
fiziskais

+ 0.7 %
virtuālais

+ 0.36 %
bibliotēku lietotāju 
skaits

1 
nacionālā bibliotēka 
(Latvijas Nacionālā bibliotēka)

48 
augstākās izglītības 
iestāžu bibliotēkas

29 
augstskolu 
bibliotēkas 

+=
19 
koledžu 
bibliotēkas

779
publiskās 
bibliotēkas

8
Latvijas 
Neredzīgo 
bibliotēka 
ar 7 filiāl-
bibliotēkām

+= 771 
pašvaldību 
publiskā 
bibliotēka

1541 
bibliotēku skaits Latvijā

Latvijas bibliotēku skaits 2019. gadā

59.68€
bibliotēku kārtējie izdevumi 
uz vienu lietotāju gadā

https://kulturasdati.lv/lv
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-biblioteku-statistiskas-informacijas-apkoposana


7

2019. gadā kopējais bibliotēku skaits valstī samazinājies par 3,5 %. Pārsvarā 

to ietekmēja skolu reforma, kuras rezultātā likvidētas vai apvienotas 6 % skolu 

bibliotēku. Skolu reforma tieši vai pastarpināti ietekmē arī publisko bibliotēku 

darbu un apmeklētību: daļu likvidētās skolas bibliotēkas krājuma pārņem publiskā 

bibliotēka; ja pagastā vairs nav skolas, samazinās publiskās bibliotēkas lasītāju 

skaits un citi statistikas rādītāji. Atsevišķos novados veikto reformu rezultātā 

izmaiņas piedzīvojušas arī publiskās bibliotēkas: sešas bibliotēkas pārveidotas 

par bibliotēku nodaļām vai struktūrvienībām, divas – apvienotas ar citu novada 

bibliotēku, vēl divas – likvidētas.

Būtiski samazinājies bibliotēku kopējais krājums – salīdzinājumā ar 2018. gadu, 

par 45,5 %. Situācija saistīta ar Intelektuālā īpašuma informācijas centra Patentu 

valdes bibliotēkas izslēgto dokumentu skaitu. Līdz 2018. gadam Patentu valdes 

bibliotēkas pamatkrājumu veidoja dažādu pasaules valstu patentu dokumenti2. 

Tā kā nacionālās patentu iestādes visā pasaulē savus patentu dokumentus arvien 

vairāk dara brīvi pieejamus ikvienam interesentam savās tīmekļvietnēs, kā arī gan 

nacionālie, gan reģionālie patentu dokumenti ir pieejami dažādu organizāciju 

veidotajās brīvpieejas datubāzēs3, kopš 2018. gada Patentu valdes bibliotēka 

nav saņēmusi nevienu ārvalstu patentu dokumentu. Šī iemesla dēļ, kā arī lai 

optimizētu bibliotēkas telpu noslodzi, 2019. gadā tika norakstīti 32 136 779 patentu 

dokumenti.

Bibliotēku izsniegums un fiziskais apmeklējums turpina samazināties, taču aug 

virtuālais apmeklējums. Fiziskais apmeklējums salīdzinājumā ar 2018.  gadu 

ir samazinājies par 4,45 % (salīdzinājumā ar 2017. gadu – par 5 %). Virtuālais 

apmeklējums salīdzinājumā ar 2018. gadu ir palielinājies par 0,7 % (salīdzinājumā ar  

2017. gadu – par 4,39 %). Salīdzinājumā ar 2018. gadu vislielāko virtuālā apmeklējuma 

kāpumu 2019. gadā piedzīvojusi Latvijas Nacionālā bibliotēka (38 %), publiskās 

bibliotēkas 2019. gadā virtuāli apmeklētas par 8,45 % vairāk nekā 2018. gadā. 

Lietotāju skaits Latvijas bibliotēkās, salīdzinājumā ar 2018. gadu ir pieaudzis par 

0,36 %. Izsniegums, salīdzinot ar 2018. gadu, ir samazinājies par 8 %; taču, rēķinot 

uz vienu Latvijas iedzīvotāju4, grāmatu izsniegums 2019. gadā bija 6,3 grāmatas, 

bet uz vienu aktīvo lietotāju – 15 grāmatas. Elektronisko dokumentu izsniegums 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir pieaudzis par 17 %, publiskajām bibliotēkām – 

par 6,3 %. Ievērojami pieaudzis Starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantojums: 

publiskajās bibliotēkās, salīdzinājumā ar 2018. gadu, no citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits ir palielinājies par 19 %, bet uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits – par 18 %; salīdzinājumā ar 2015. gadu, no citām Latvijas 

bibliotēkām saņemto dokumentu skaits ir palielinājies par 32 %, bet uz citām Latvijas 

bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits – par 18,7 %.

2  Krājuma otru daļu veido literatūra par intelektuālā īpašuma (it īpaši rūpnieciskā īpašuma) aizsardzību.

3 Piemēram, “Espacenet”, kur atrodama informācija par 120 miljoniem patentu dokumentu, un “Patentscope”, kur atrodama informācija 
par 88 miljoniem patentu dokumentu.

4 Avots: Centrālā statistikas pārvalde. Dati skatīti 13.05.2020. Iedzīvotāju skaits gada sākumā. Tabulas kods ISG010.

https://www.epo.org/index.html
https://www.wipo.int/patentscope/en/
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Lai gan Latvijas bibliotēku tīkls kopumā vērtējams kā stabils, Latvijas bibliotēkas ir 

ļoti neviendabīgas, ar atšķirīgu finansējumu, dažādiem darba rezultātiem, attīstības 

un inovāciju ieviešanas līmeni: kas vienam problēma, citam jau atrisināts, kas vienam 

jaunievedums, citam – darba ikdiena. To ilustrē arī bibliotēku finansiālās darbības 

rādītāji, kuriem raksturīga viļņveida tendence un atšķirības gan pa reģioniem 

un novadiem, gan bibliotēku veidiem – vienu gadu rādītāji aug, bet citu gadu 

atkal samazinās. Tā, piemēram, bibliotēku finansiālās darbības koprādītāji pēc 

lēna kāpuma iepriekšējos divos gados 2019. gadā atkal ir samazinājušies. Mazs, 

bet vienmērīgs kāpums personāla izdevumu līknē ir tikai Latvijas Nacionālajai 

bibliotēkai un publiskajām bibliotēkām, akadēmiskajām un skolu bibliotēkām 

šajā jomā vērojams finansējuma samazinājums. Tas pats sakāms par izdevumiem 

krājuma komplektēšanai, kur pieaugumu uzrāda tikai Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

Savukārt informācijas tehnoloģiju izdevumu jomā neliels, bet stabils pieaugums ir 

publiskajām bibliotēkām, kamēr pārējie bibliotēku veidi uzrāda lielāku vai mazāku 

samazinājumu.

Bibliotēku politikas līmenī ir ierosināta īpaši aizsargājamā bibliotēkas krājuma 

definīcijas iekļaušana Bibliotēku likumā. Saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas 

Padomes Konvencijai par noziedzīgiem nodarījumiem pret kultūras vērtībām, 

tiek veikti grozījumi Krimināllikumā. Līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus 

Bibliotēku likumā, iekļaujot normu par īpaši aizsargājamu bibliotēkas krājumu.

Saistībā ar grozījumiem Autortiesību likumā5 2019. gadā aktualizēta neredzīgu 

personu un personu ar citādām lasīšanas grūtībām bibliotekāro informācijas 

pakalpojumu saņemšanas iespēju apzināšana un popularizēšana. Lai sekmētu 

pielāgotās literatūras pieejamību, Latvijas Neredzīgo bibliotēka 2019. gadā 

noslēgusi vienošanās par sadarbību SBA ietvaros ar 96 pašvaldību publiskajām 

bibliotēkām; noslēgti līgumi arī ar vairākām sociālajām institūcijām – sociālās 

aprūpes centriem, pansionātiem un biedrībām.

Latvijas Bibliotēku padome 2019. gadā izvērsusi diskusiju par Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ierosināto pašvaldību bibliotēku atbalstu 

valsts un pašvaldību pakalpoju pieejamības nodrošināšanā Reģionālās politikas 

pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projekta ietvaros. Sarunu gaitā tika diskutēts 

par bibliotēku iespējām valsts un pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī 

par bibliotēku sadarbības iespējām ar novadu klientu apkalpošanas centriem. 

Tā kā bibliotēkās ir atbilstoša IKT infrastruktūra un VARAM īstenotās integrētās 

komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” 

ietvaros par digitālajiem aģentiem apmācīti 1444 bibliotekāri, bibliotēkas ir gatavas 

5 Grozījumi Autortiesību likumā veikti, lai precizētu Autortiesību likuma terminoloģiju un pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 22. maija direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 
(Informācijas sabiedrības direktīva) 5. panta 3. punkta b. apakšpunktā paredzēto vispārīgo izvēles izņēmumu un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2017. gada 13. septembra direktīvu 2017/1564/ES par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu 
unblakustiesību objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar drukas 
lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu 
informācijas sabiedrībā (Marrākešas direktīva). Grozījumu rezultātā precizēts Autortiesību likuma 19., 22. un 54. pants, 1. pants 
papildināts ar termina “kopija pielāgotā formātā” skaidrojumu un izveidots jauns 22.1. pants “Noteiktu darbu izmantošana personu, 
kuras ir neredzīgas vai ar citādām lasīšanas grūtībām, vajadzībām”.

https://ej.uz/aaq3
http://polsis.mk.gov.lv/documents/6588%20
http://polsis.mk.gov.lv/documents/6588%20
https://mana.latvija.lv/
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būt par sadarbības partneriem valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā. 

To apliecina fakts, ka šobrīd jau četru bibliotēku telpās (Baldonē, Jaunjelgavā, 

Koknesē un Skrīveros) darbojas valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas 

centri, kuros iedzīvotāji var saņemt valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumus 

vienuviet, nedodoties uz katru iestādi atsevišķi, un bibliotēku darbinieki papildus 

bibliotekārajam darbam veic klientu apkalpošanas centra pienākumus.

Latvijas Bibliotēku padome aktualizēja arī jautājumu par pašvaldību publisko 

bibliotēku tīkla attīstību administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. Lai diskutētu 

par pašvaldību publisko bibliotēku darbību un meklētu labākos risinājumus 

bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un citiem jautājumiem, 

bibliotēku akreditācijas procesa ietvaros notika tikšanās ar 16 pašvaldību vadību. 

Latvijas Bibliotēku padomes un Kultūras ministrijas pārstāvji devās uz novadiem, 

kur risināja sarunas ar pašvaldību vadību un bibliotēku direktoriem par pašvaldību 

publisko bibliotēku tīkla saglabāšanas jautājumiem. 2019. gada 16. aprīlī Latvijas 

bibliotekāru 20. konferencē tika pieņemts Latvijas Bibliotekāru biedrības Aicinājums 

Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai. Dokuments tika nosūtīts Kultūras ministrijai, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai, 

aicinot saglabāt bibliotēku tīklu un nodrošināt tā attīstību, lai iedzīvotājiem visā 

Latvijā tiktu nodrošināti kvalitatīvi un pieejami bibliotēku pakalpojumi – nodrošināt 

bibliotēku darbības īstenošanai un attīstībai nepieciešamo finansējumu, īpaši 

veicinot kvalitatīva bibliotēku krājuma veidošanu, modernas un efektīvas bibliotēku 

IKT infrastruktūras uzturēšanu un bibliotekāra pienākumiem, kompetencei un 

kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu. Nekonkurētspējīgs un bibliotekāra darba 

prasību un apjoma pieaugumam neproporcionāls atalgojums ir problēma visu 

veidu bibliotēkās.

2019. gadā akreditētas 136 bibliotēkas: publisko bibliotēku sektorā – 4 reģionu 

galvenās bibliotēkas un 125 vietējas nozīmes bibliotēkas; akadēmisko un 

speciālo bibliotēku sektorā – 2 augstskolu bibliotēkas, 4 koledžu bibliotēkas 

un viena speciālā bibliotēka.6 Lai gan Latvijas bibliotēku akreditācija kopumā 

vērtējama kā veiksmīgi ieviesta un regulāra bibliotēku kvalitātes monitoringa 

sistēma, detalizētāk iepazīstoties ar Bibliotēku akreditācijas komisijas paveikto 

pēdējo piecu gadu griezumā, secināms, ka uzmanība līdz šim galvenokārt ir 

pievērsta publisko bibliotēku akreditācijai, akadēmiskās un speciālās bibliotēkas 

akreditējot neregulāri.7 Bibliotēku likuma 9. pants nosaka, ka reizi piecos gados 

valsts un pašvaldību bibliotēkām ir pienākums akreditēties. Lai veicinātu bibliotēku 

darba kvalitāti, akreditācija veicama visā bibliotēku tīklā vienmērīgi, pastiprinātu 

uzmanību pievēršot speciālo bibliotēku segmentam.

6 Plašāka informācija un bibliotēku akreditācijas atzinumi pieejami Latvijas Bibliotēku portālā.

7 No visām speciālajām bibliotēkām laikā no 2015. līdz 2019. gadam ir akreditētas tikai trīs bibliotēkas. Visaktīvāk akreditētas augstskolu 
bibliotēkas – pēdējo piecu gadu periodā nav akreditētas tikai trīs augstskolu bibliotēkas. No koledžu bibliotēkām piecu gadu laikā 
akreditēta tikai puse bibliotēku. Skatot konkrētu gadu griezumā, piemēram, 2018. gadā nav akreditēta neviena akadēmiskā un speciālā 
bibliotēka.

https://ej.uz/tvu4
https://ej.uz/tvu4
https://ej.uz/qv9d
https://www.biblioteka.lv/akreditacija/
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2019. gads bija Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 100 gadu jubilejas gads, 

kuras svinību programma tika sākta gatavot jau 2018. gada sākumā. Par LNB 

simtās dzimšanas dienas svinību kulmināciju kļuva vērienīgs publisks pasākums 

31. augustā. Jubilejas sauklis “Pastāvēs, kas draudzēsies!” visas dienas garumā 

pulcēja ap 100 LNB sadarbības partnerus – bibliotēkas draugus un domubiedrus, 

ar kuriem izveidota veiksmīga un ilglaicīga sadarbība. Svētku notikums ar vairāk 

nekā 120 aktivitātēm visu vecumu un interešu mērķauditorijai piesaistīja ap 

6000 apmeklētāju. LNB simtgades zīmē tika atklātas arī divas izstādes – “Piecas 

mājas. Stāsti par pielāgošanos” un “Inventārs”. Izstāde “Piecas mājas. Stāsti par 

pielāgošanos” bija stāsts par piecām vēsturiskajām ēkām, no kurām bibliotēka 

tika pārcelta uz jauno mājvietu Pārdaugavā. Savukārt izstāde “Inventārs” pievērsās 

darba apstākļiem un priekšmetiskajai videi vēsturiskajās bibliotēkas ēkās. 

Visvērienīgākā LNB simtgades izstāde ar to pavadošo lekciju ciklu un radošo 

darbnīcu programmu bija “Neredzamā bibliotēka”, kas tapa LNB Letonikas un 

Baltijas centra pētnieces Kristīnes Zaļumas pētniecības rezultātā un bija veltīta 14 

vēsturiskām kolekcijām, kas veidojušas LNB krājuma pamatu. 2020. gadā radošās 

izcilības festivālā “ADWARDS MMXX” izstādes “Inventārs” un “Neredzamā 

bibliotēka” saņēmušas divus II pakāpes ordeņus apakškategorijā “Telpas un 

pieredzes dizains”.

 
Krājums, pētniecība un dati digitālajā laikmetā

2019. gads bija pirmais LNB darbības jaunās attīstības stratēģijas (2019–2023) 

gads, kura centrā tika izcelts krājums – vispusīga tā veidošana, saglabāšana un 

pētniecība, tādēļ LNB ir strādājusi vairākos virzienos, lai arī 21. gadsimta digitālajā 

vidē spētu nodrošināt iespējami pilnīgu un reprezentatīvu nacionālā krājuma 

attīstības turpinājumu.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades gads

https://lnb.lv/sites/default/files/media/par-lnb/institucija/LNB_strategija_LV.pdf
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LNB ir veicinājusi savu zinātniskās institūcijas statusa nostiprināšanu, vienlaikus 

iezīmējot jaunu virzienu – krājuma pētniecību un komunicēšanu sabiedrībai. Ar 

šādu mērķi tika uzsākts Valsts pētījumu programmas projekts “Dokumentārā 

mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību”, 

kura ietvaros veikti pētījumi, strukturēti un kontekstualizēti dažādu kolekciju 

materiāli un sagatavotas publikācijas zinātniskos izdevumos. Zinātniskā darbība 

turpināta arī digitālās pētniecības attīstības projektā. Lai LNB krājuma resursus 

sagatavotu digitālajai pētniecībai un jaunradei, 2019. gadā digitālās pētniecības 

virziena prioritāte bija tekstizraces pakalpojumu veidošana un digitālās pētniecības 

kompetenču pilnveidošana bibliotēkas darbinieku un lietotāju vidū. Teksta 

analīzes prototipa izveides vajadzībām tika īstenots “Nordplus” projekts “Vairāk 

par vienkāršu informācijas meklēšanu: digitālo prasmju veicināšana bibliotēku 

un pētnieku kopienās”, kura ietvaros 2019. gada 22.–26. jūlijā norisinājās Baltijas 

digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola. Sagatavots projekta pieteikums “Latvijas 

atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu” Latvijas 

Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmai un iegūts 

finansējums 2020.–2022. gadam.

LNB kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Nacionālo arhīvu, Nacionālo kultūras 

mantojuma pārvaldi un Kultūras informācijas sistēmu centru – veiksmīgi turpināja 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Kultūras mantojuma satura 

digitalizācija (1. kārta)” realizāciju un uzsāka projekta 2. kārtu. Projekta 1. kārtā 

tika pabeigta apjomīga teksta dokumentu, attēlu, audio un video materiālu 

digitalizācija, digitālo objektu sagatavošana, kvalitātes kontrole un ievietošana 

digitālo objektu pārvaldības sistēmā. 2019. gada beigās Latvijas Nacionālajā 

digitālajā bibliotēkā bija pieejams vairāk nekā 800 000 digitālo objektu (periodisko 

Saistīto datu kolekcija “Rainis un Aspazija”

https://www.lnb.lv/lv/projekti/dokumentara-mantojuma-izpetes-nozime-veidojot-sinergijas-starp-petniecibu-un-sabiedribu
https://www.lnb.lv/lv/projekti/dokumentara-mantojuma-izpetes-nozime-veidojot-sinergijas-starp-petniecibu-un-sabiedribu
http://www.digitalhumanities.lv/
http://www.digitalhumanities.lv/
https://www.lnb.lv/lv/projekti/latvijas-atminas-instituciju-dati-digitalaja-telpa-vienojot-kulturas-mantojumu
https://www.lnb.lv/lv/projekti/latvijas-atminas-instituciju-dati-digitalaja-telpa-vienojot-kulturas-mantojumu
https://www.lnb.lv/lv/projekti/projekts-kulturas-mantojuma-satura-digitalizacija-1-karta
https://www.lnb.lv/lv/projekti/projekts-kulturas-mantojuma-satura-digitalizacija-1-karta
https://www.lnb.lv/lv/projekti/projekts-kulturas-mantojuma-satura-digitalizacija-2-karta
https://lndb.lv/
https://lndb.lv/
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izdevumu, grāmatu, attēlu, karšu, nošu izdevumu, dokumentu, audio un video u. c.) 

no LNB un sadarbības partneru – vairāk nekā 120 institūciju un 350 privātpersonu – 

krājumiem.

Viens no lielākajiem sasniegumiem ir kopā ar sadarbības partneriem radītais, 

Latvijas mērogam unikālais nacionālā kultūras mantojuma produkts – saistīto datu 

kolekcija “Rainis un Aspazija” (RunA), kas piedāvā jaunas, līdz šim neizmantotas 

iespējas atmiņas institūciju un privātās kolekcijās uzkrātu bagātību atklāšanā 

un eksponēšanā. Kolekcijā pieejami abu dzejnieku darbu izdevumi, vēstules, 

dokumenti un citi objekti, parādot gan šo objektu savstarpējo saistību, gan 

vēsturisko fonu un saistību ar ārējiem objektiem – personām, institūcijām, vietām 

un notikumiem. Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas notikumā “LATA gada balva 

2019” LNB saņēmusi atzinības rakstu par klasisko vērtību izteikšanu mūsdienīgu 

tehnoloģiju valodā, popularizējot atvērto un saistīto datu principus.

Lai informācijas meklēšana Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā (LNDB) 

radītu pieredzi, kas mudina tajā atgriezties, sadarbojoties ar Vides aizsardzības 

un reģionālas attīstības ministrijas programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”, tika 

sagatavoti informatīvi un izglītojoši video materiāli. 2019. gada 22. maijā LNB notika 

pirmā Digitālā mantojuma diena, kuras laikā interesenti varēja iepazīties ar LNB un 

partneru paveikto kultūras mantojuma digitalizācijā. Jauna satura publicēšana un 

popularizēšana ir nodrošinājusi stabilu LNDB lietošanas pieaugumu – salīdzinot 

ar 2018. gadu, kopējais apmeklējums (sesiju skaits) pieaudzis par 20 %, kopējais 

lietotāju skaits par 23 %, bet kopējais apskatīto lappušu skaits par 11 %.

Pildot nacionālās bibliogrāfijas centra lomu atbilstoši starptautiskām vadlīnijām 

un labajai praksei un veidojot datus ne vien ērtai un efektīvai piekļuvei, bet arī 

saistībā ar bibliogrāfisko datu transformāciju no slēgtiem katalogiem uz saistīto 

datu vidi, LNB 2019. gadā liela uzmanība tika veltīta metadatu kvalitātes kontrolei 

bibliogrāfiskajos un autoritatīvajos datos. Salīdzinot ar 2018. gadu, ir auguši datu 

kvalitātes rādītāji: par 14 % vairāk ierakstu valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogā; 

par 12 % pieaudzis indeksēšanas apjoms (īpaši pievienoto priekšmetu skaits); 

par 23 % pieaugusi rekataloģizācija; vēsturisko datu bagātināšana, piemēram, 

nacionālās bibliogrāfijas datiem, pieaugusi par 40 %. Izveidotas piecas jaunas 

metodikas ar atbilstošiem mācību materiāliem: nošizdevumiem, nacionālās 

analītikas veidošanai, pasākumu (konferences, izstādes u. tml.), darbu apkopojumu 

(kopoti raksti, izlases u. tml.) autoritatīvo ierakstu veidošanai atbilstoši jaunajam 

datu veidošanas standartam “Resursu apraksts un piekļuve (RDA)” (Resource 

Description and Access, RDA), kā arī metodika “Darbs ar autoritatīvajiem 

ierakstiem Kopkatalogā, Monogrāfiju un Analītikas datubāzēs”.

 

https://runa.lnb.lv/
https://www.biblioteka.lv/latvijas-nacionala-biblioteka-sanem-atzinibu-par-kolekcijas-rainis-un-aspazija-runa-izveidi/
https://www.biblioteka.lv/latvijas-nacionala-biblioteka-sanem-atzinibu-par-kolekcijas-rainis-un-aspazija-runa-izveidi/
https://mana.latvija.lv/digitalais-kulturas-mantojums/
https://www.lnb.lv/lv/digitala-kulturas-mantojuma-diena
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LNB izglītojošā darbība

LNB izglītojošā darbība tiek realizēta atbilstoši LNB Izglītojošās darbības stratēģijai  

2017.–2021. gadam un tajā noteiktajiem pamatvirzieniem. 2019. gadā aktīvi 

īstenota izglītojošā darbība, lai sekmētu zināšanu sabiedrības izaugsmi – sarīkoti 

507 dažāda veida kultūrizglītības pasākumi klātienē LNB un izbraukumos kopumā 

15  395 dalībniekiem. Notikušas 75 lasītāju apmācības 1681 dalībniekam. 

Nozīmīga izglītojošās darbības daļa veltīta, lai uzturētu un veicinātu rakstpratību 

un lasīšanas kultūru bērnu un jauniešu vidū – 2019. gadā realizēti 80 lasīšanas 

veicināšanas pasākumi 37 653 apmeklētājiem. 2019. gada vasarā funkcionāli un 

vizuāli pilnveidota Bērnu literatūras centra lasītava. Iedvesmojoties no labākajiem 

ārvalstu piemēriem, ņemot vērā bērnu intereses un saglabājot esošos veiksmīgos 

interjera risinājumus, izveidota mūsdienīga, aicinoša, viegli transformējama vide 

dažāda vecuma jaunajiem lasītājiem.

Rakstpratības attīstība ir centrālais mērķis arī ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” un 

mācību telpas “Virtakas klase” muzejpedagoģiskajām programmām. 2019. gadā 

ekspozīciju kopumā apmeklējuši 37 266 apmeklētāji no Latvijas un ārvalstīm. 

Savukārt jauniešu telpā –15+ piedāvāts plašs pasākumu klāsts karjeras veidošanai 

un ieviesti un attīstīti jauni pakalpojumi jauniešu mērķauditorijai, piemēram, 

medijpratības nodarbību cikls sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu 

fakultātes Medijpratības katedru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Ziemeļu 

Ministru padomes biroju Latvijā.

Lai piesaistītu zinātnieku klātbūtni LNB, mērķtiecīgi strādāts ar dažādu zinātnes 

nozaru pārstāvjiem. Piemēram, ar Valsts izglītības attīstības aģentūras “Apvārsnis 

2020” Nacionālā kontaktpunkta starpniecību bija iespēja sasniegt jaunu 

mērķauditoriju – jaunos zinātniekus un doktorantus.

LNB Bibliotēku attīstības centrā, kura darbību raksturo plašs un daudzveidīgs 

pakalpojumu klāsts, kas ir vērsts uz profesionālā un praktiskā atbalsta sniegšanu 

Latvijas bibliotēkām, 2019. gadā uzsāktas vairākas jaunas iniciatīvas, paplašinājies 

sadarbības partneru loks, īstenoti daudzveidīgi profesionālās pilnveides atbalsta 

pasākumi bibliotēku nozares profesionālās kapacitātes stiprināšanai. Sadarbībā 

ar Kultūras informācijas sistēmu centru īstenota Latvijas Bibliotēku portāla 

biblioteka.lv satura koncepcijas un dizaina maiņa, pārveidojot šo informācijas 

resursu mūsdienīgu un dinamisku, dodot iespēju nozares speciālistiem vienuviet 

iegūt aktuālo nozares informāciju.

 

http://www.biblioteka.lv
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Izveidots Bibliotēku nozares norišu kalendārs, kur iekļauta informācija 

par bibliotēku jomas speciālistu mērķauditorijai rīkotajiem pasākumiem. 

Turpināts darbs pie bibliotekāru izpratnes celšanas par ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķiem un bibliotēku lomu to īstenošanā, organizējot trīs 

seminārus.8 Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu noorganizēta konference 

“Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram”, literatūras pētnieku 

diskusija par 2019. gada oriģinālliteratūras un tulkotās literatūras devumu, 

kā arī reģionālā literatūras konference Balvos. Sadarbībā ar Latvijas Zinātņu 

akadēmijas Terminoloģijas komisiju un valsts pētījumu programmas projektu 

“Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību 

un sabiedrību” noorganizēta zinātniska konference “Latviešu terminoloģija 

simts gados”, kas bija veltīta pirmās Terminoloģijas komisijas simtgadei. 

Uz referātu pamata tapušie raksti tiks publicēti LNB Zinātnisko rakstu 

6.(XXVI) sējumā. Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas Stradiņa 

universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Universitāti noorganizēts 

seminārs par akadēmisko godīgumu un ētiku augstākajā izglītībā un likts 

pamats augstskolu un LNB iniciatīvai apvienot intelektuālos, informācijas 

un tehnoloģiju resursus akadēmiskā godīguma veicināšanā un studiju 

darbu oriģinalitātes pārbaudes tehnoloģiju attīstībā. Kopš 2015. gada LNB 

Bibliotēku attīstības centrs ir iesaistīts Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 

2016.–2020. gadam īstenošanas plāna realizācijā. 2019. gadā sadarbībā ar 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes UNESCO Medijpratības 

katedru noorganizētas medijpratības meistaru mācības un ievadsemināri 

bibliotekāriem un pedagogiem Latvijas reģionos, kurus apmeklēja 184 

dalībnieki. Pavisam kopā 2019. gadā LNB Bibliotēku attīstības centrs ir 

noorganizējis 36 profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumus, 

8  Plašāka informācija par šiem semināriem – pārskata sadaļā “Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi”.

Latvijas Bibliotēku portāla jaunais veidols

https://www.biblioteka.lv/calendar/
https://lnb.lv/lv/seminara-akademiskais-godigums-un-etika-augstakaja-izglitiba-prezentacijas
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kurus pavisam kopā apmeklējuši 2134 dalībnieki. Vairākiem pasākumiem 

tika nodrošinātas tiešraides, izmantojot sociālo mediju “Facebook” (tiešraižu 

skatījumu kopskaits – 3568). Veikts darbs arī pie svarīgu nozares dokumentu 

tulkošanas – iztulkotas Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju 

federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, 

IFLA) vadlīnijas un ieteikumi: IFLA ziņojuma par attīstības tendencēm 

2018. gada atjaunotā versija, “Dāvinājumi bibliotēkas krājumā: vadlīnijas 

bibliotēkām” un “Bibliotēku manifests Eiropai – bibliotēku interešu aizstāvības 

instruments bibliotēkām visā Eiropas Savienībā”.

LNB Kompetenču attīstības centrs 2019. gadā turpināja īstenot divas akreditētas 

formālās pieaugušo izglītības programmas: profesionālās pilnveides programmā 

“Informācijas un bibliotēku zinību pamati” mācījās 47 izglītojamie, bet profesionālās 

tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” – 97 izglītojamie. 2019. gadā 

programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” pabeidza un apliecību 

par profesionālās pilnveides izglītību ieguva 47 cilvēki, bet programmu “Bibliotēku 

zinības” absolvēja un 3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību profesijā 

“bibliotekārs” ieguva 8 cilvēki. Turpināts tika arī darbs ārpus formālās izglītības 

sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanā (eksaminācijā) – 

2019. gadā, šādā veidā nokārtojot eksāmenu, 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni 

profesijā “bibliotekārs” ieguva 58 bibliotekāri.

LNB Kompetenču attīstības centra un Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences 

pilnveide” ietvaros, kurš dod iespēju bibliotēku nozares speciālistiem attīstīt 

profesionālo kompetenci ar atvieglotiem maksas nosacījumiem, 2019. gadā 

profesionālās pilnveides programmu “Informācijas un bibliotēku zinību pamati” 

pabeidza 47 izglītojamie, bet neformālās izglītības programmu “Drukāto 

un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā” – 26 izglītojamie. Profesionālās 

tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības” ar projekta atbalstu mācījās 89 

cilvēki, kuri programmu absolvēs 2020. gadā. Lai nodrošinātu profesionālās 

tālākizglītības programmas profesionālās kvalifikācijas prakses norisi, īstenota 

veiksmīga sadarbība ar 100 Latvijas bibliotēkām, kas kļuva par prakses vietām 

programmas izglītojamajiem.

Paralēli formālās izglītības procesiem LNB Kompetenču attīstības centrs īstenoja 

arī neformālās izglītības programmas. LNB Kompetenču attīstības centra datubāzē 

ir 56 aktuālas, realizēšanai gatavas programmas. No šīm programmām 2019. gadā 

tika piedāvātas 26 programmas, t. sk. 8 jaunas programmas. Pavisam kopā LNB 

Kompetenču attīstības centra neformālās izglītības programmas 2019. gadā 

apguva 542 interesenti.

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/26063144.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/26063144.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27445863.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27445863.pdf
https://www.europe4libraries2019.eu/wp-content/uploads/2020/01/a-library-manifesto-for-europe-lv.pdf
https://www.europe4libraries2019.eu/wp-content/uploads/2020/01/a-library-manifesto-for-europe-lv.pdf
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2019. gadā pēc LNB Kompetenču attīstības centra iniciatīvas LNB speciālisti 

izstrādāja mācību palīglīdzekli “Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskie 

informācijas resursi: meklēšana, atlase, izguve”. 2019. gada nogalē uzsākts 

Erasmus+ projekts “Medicīnas informācijas pratība” (Medical Information Literacy), 

kura mērķis ir izstrādāt starptautisku un inovatīvu profesionālās pilnveides izglītības 

programmu bibliotekāriem, kā arī metodiskos un mācību materiālus.

2020. gada janvārī par darbu pieaugušo neformālās izglītības jomā 2019. gadā 

LNB saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ceļojošo balvu “Saules laiva”.

IZM ceļojošo balvu “Saules laiva” saņemot. No kreisās: IZM Profesionālās un pieaugušo 
izglītības departamenta vadītāja Rūta Gintaute-Marihina, LNB Kompetenču attīstības centra 
vadītāja Dženija Dzirkale-Maļavkina, LNB Attīstības departamenta direktore Silva Vucena, 
Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības 
departamenta vadītājas vietniece Baiba Bašķere. Foto: IZM, Dmitrijs Suļžics (F64)
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Akadēmiskās un speciālās bibliotēkas

Lai iegūtu informāciju par akadēmisko bibliotēku veikumu 2019. gadā, tika izveidota 

akadēmisko bibliotēku aptaujas anketa, kuru aizpildīja 25 % no kopējā bibliotēku 

skaita šajā sektorā. Kaut arī respondentu skaits nav liels, aptaujas rezultāti diezgan 

uzskatāmi iezīmē situāciju un attīstības tendences.

29
augstskolu bibliotēkas

19
koledžu bibliotēkas

26
speciālās bibliotēkas

Akadēmiskās bibliotēkas skaitļos 2019

11 %
no kopējā izsnieguma

14 %
no kopējā fiziskā 
apmeklējuma

11 %
no kopējā Latvijas 
bibliotekāru skaita

13 %
no bibliotēku kopējā 
aktīvo lietotāju skaita

32 %
no kopējā virtuālā 
apmeklējuma

42 %
no kopējā krājuma

75 %
Latvijas akadēmisko bibliotēku savas mācību iestādes 
studentiem, mācībspēkiem un pētniekiem piedāvā 
bibliotēkas abonētās datubāzes izmantot attālināti – 
ārpus bibliotēkas telpām

Latvijas akadēmisko bibliotēku 
e-resursu iegādei atvēl 3/4 no 
komplektēšanas budžeta

25 %E
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Darba prioritātes

2019. gadā akadēmiskajās bibliotēkās aktīvi turpināts 

darbs ar studentu un mācībspēku informācijpratības 

attīstīšanu. Pamatā tiek strādāts ar pirmā kursa 

studentiem; ja ir izveidojusies laba sadarbība ar 

pasniedzējiem, dažādu studiju kursu ietvaros tiek 

organizētas nodarbības arī citu kursu studentiem. Notiek individuālas un grupu 

nodarbības pēc pieprasījuma; informācijpratības semināri un konsultācijas tiek 

piedāvātas arī akadēmiskajam personālam. Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 

Zinātniskā bibliotēka 2019. gadā noorganizējusi 124 nodarbības 1804 studentiem 

un 15 nodarbības 62 pasniedzējiem; Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas 

speciālisti zinātniekiem un studentiem novadījuši 252 nodarbības. Tiek veidoti 

un atjaunoti informācijpratības materiāli, piemēram, atjaunots video “Kā lietot 

Zinātniskās bibliotēkas Elektronisko katalogu”, kurš pieejams RTU tīmekļvietnē 

un sociālajos medijos. Daudz tiek strādāts ar e-resursu popularizēšanu – tiek 

veidoti informācijas materiāli un organizētas nodarbības gan par bibliotēkas 

abonētajām datubāzēm, gan atvērtās piekļuves resursiem. Tomēr lielai daļai 

akadēmiskā personāla vēl joprojām ir nepietiekamas prasmes informācijpratībā, 

bet studentiem nav motivācijas kvalitatīvas informācijas izmantošanā. Tas nozīmē, 

ka studentu un mācībspēku informācijpratības pilnveide būs akadēmisko bibliotēku 

darba prioritāte arī turpmāk.

Vairākām bibliotēkām 2019. gada prioritāte bija bibliotēkas darba izvērtēšana 

un bibliotēkas darbības un attīstības plānošanas dokumentu (stratēģija, krājuma 

komplektēšanas politika) izstrāde.

Neiztrūkstoša prioritāte – darbs ar bibliotēkas krājumu un elektronisko katalogu: 

optimizēts un sakārtots krājums; rediģēti kļūdainie katalogieraksti; veikta krājuma 

kvalitātes uzlabošana, pārdomāti komplektējot bibliotēkas krājumu, analizējot 

nozaru krājuma saturu. Gan augstskolu, gan koledžu 

bibliotēkām vēl aizvien aktuāls rekataloģizācijas darbs, 

daudzas bibliotēkas to joprojām turpina.

Studentu un mācībspēku informācijpratības 

attīstīšana ceļ studiju kvalitāti, popularizē 

bibliotēkas resursus, veicina to izmantošanu. (No 

akadēmisko bibliotēku aptaujas rezultātiem)

Pateicoties jauno informācijas meklēšanas 

rīku popularizēšanai un bibliotēkas krājuma 

atjaunošanai, ir augusi bibliotēkas loma kvalitatīva 

studiju procesa nodrošināšanā. (No akadēmisko 

bibliotēku aptaujas rezultātiem)

https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka/informacijas-meklesana/ka-meklet-kataloga
https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka/informacijas-meklesana/ka-meklet-kataloga
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Jauni pakalpojumi

Jaunu pakalpojumu ieviešanas process ir neviennozīmīgs visiem bibliotēku 

veidiem – to, ko viena bibliotēka uzskata par jaunievedumu, citas bibliotēkas 

piedāvā jau gadiem, turklāt atšķirībā no publiskajām bibliotēkām, kuras savā 

darbībā ir ļoti līdzīgas, akadēmisko bibliotēku jauninājumu izvēli bieži nosaka 

nozaru specifika. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkas 2019. gada 

jauninājums ir iespēja izmantot bibliotēkā digitālās klavieres, bet Vidzemes 

Augstskolas bibliotēka lietotāju (un arī bibliotekāru) ērtībai piedāvā bibliotēkas 

veidoto tematisko izstāžu virtuālo arhīvu.

Liepājas Universitātes bibliotēka 2019. gadā veikusi ievērojamu darbu universitātes 

zinātnisko rakstu krājumu starptautiskās atpazīstamības veicināšanā: gan veicot 

regulāru krājumu pilntekstu iesniegšanu Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā, 

gan organizējot DOI indeksēšanas procesu, t. sk. veidojot DOI reģistru. Bibliotēkas 

iniciatīva šajā virzienā tiek atbalstīta, un pateicoties tai bibliotēka kļuvusi pamanāma 

universitātes zinātniskās pētniecības stiprināšanā, to novērtējusi rektore, zinātnes 

prorektore un akadēmiskais personāls.

RTU Zinātniskā bibliotēka 2019. gada decembrī, eksāmenu sesijas laikā, pirmo 

reizi atvēra visus piecus bibliotēkas stāvus 24/7 režīmā. Tas tika darīts pēc 

Studentu parlamenta pieprasījuma, studentu vēlmi atbalstīja arī rektors. Lai 

nodrošinātu 24/7 piekļuvi ne tikai telpai, bet arī krājumam, bibliotēkā uz šo laiku 

nakts stundās dežurēja apsargs. Statistika liecina, ka jaunievedums tika aktīvi 

izmantots – bija novērojams nakts pakalpojuma lietotāju skaita pieaugums, taču 

interese lielākoties bija par telpu, nevis krājumu. Diennakts lasītava bibliotēkas 

pirmajā stāvā darbojas jau no 2017. gada, taču visu piecu stāvu atvēršana dod 

studentiem lielāku brīvību – nav jāsēž blakus vienam pie otra, ir lielāka iespēja 

strādāt grupās. Viens no šī pakalpojuma papildus ieguvumiem ir sadarbības 

nostiprināšanās ar Studentu parlamentu un viņu atzinība, kā arī studentu veidots 

video par bibliotēku.

RTU Zinātniskās bibliotēkas 2019.  gada jaunievedums ir arī informatīvas 

ekskursijas bibliotēkā RTU Bērnu un jauniešu universitātes dalībniekiem. Iniciatīva 

ieviesta, izveidojot sadarbību ar RTU Bērnu un jauniešu universitāti, kas ir 

izglītojošu nodarbību cikls, lai veicinātu bērnu un jauniešu interesi par zinātni 

un tehnoloģijām, īpaši inženierzinātnēm. Nodarbības paredzētas 2.–9. klašu 

skolēniem, un tiek organizētas trīs vecuma grupās: 2.–3. klase, 4.–6. klase un 

7.–9. klase. Ekskursijas notiek pēc pieprasījuma; to laikā skolēni un skolotāji tiek 

iepazīstināti ar bibliotēku, uzsvaru liekot uz bibliotēkas izmantošanas iespējām 

ikvienam – arī tiem, kas nav RTU studenti, mācībspēki vai darbinieki. Novērots, 

ka šādi pasākumi ievērojami paplašina bibliotēkas atpazīstamību un palielina 

lietotāju loku un apmeklējumu.

https://va.lv/lv/studentiem-un-darbiniekiem/biblioteka/izstades
https://www.facebook.com/RTUSP/videos/ko-studentam-dar%25C4%25ABt-rtu-zin%25C4%2581tniskaj%25C4%2581-bibliot%25C4%2593k%25C4%2581/1891687804308417/
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LU Bibliotēkas attīstību pēdējos gados nosaka un tuvākajā nākotnē virzīs 

Torņakalna studentu pilsētiņas izbūve. 2019. gada 28. janvārī LU Akadēmiskajā 

centrā Torņakalnā darbu sāka LU Bibliotēkas nozaru bibliotēka Zinātņu mājā, 

kura piedāvā informācijas resursus fizikā, matemātikā, optometrijā un medicīnas 

zinātnēs. Zinātņu mājas bibliotēka ir jau otrā (pēc Dabas mājas bibliotēkas) 

LU Bibliotēkas nozaru bibliotēka, kas atvērta 24/7 režīmā. Abas bibliotēkas ir 

atvērtā tipa bibliotēkas – kopā ar 24/7 režīmu LU studentiem un darbiniekiem 

ir nodrošināta pilna apjoma visa krājuma brīvpieeja un pašapkalpošanās 

tehnoloģijas, individuālam un grupu darbam atbilstoša vide. LU Zinātņu mājas 

bibliotēkā uzstādīts pirmais pašapkalpošanās portatīvo datoru izsniegšanas un 

saņemšanas skapis Baltijā.

 
Sasniegumi un pārmaiņas

Daudzas bibliotēkas turpina vides un infrastruktūras uzlabošanu: tiek ierīkoti 

atpūtas stūrīši un grupu darba vietas; uzlabots apgaismojums un datoru veiktspēja; 

iegādāts jauns tehnoloģiskais nodrošinājums; ieviesta pašapkalpošanās printēšanas 

un kopēšanas iespēja utt. Liela daļa šo uzlabojumu tiek veikti, izmantojot projektu 

iespējas. Piemēram, Vidzemes Augstskolas bibliotēkas krātuvē tika uzstādīta 

mobilā plauktu sistēma, bet Transporta sakaru institūta bibliotēkā atvērta moderna 

lasītava patstāvīgam studentu darbam, t. sk. veikta jauna datoraprīkojuma iegāde.

LU Bibliotēkas darbinieki aktīvi iesaistījās LU simtgades pasākumu rīkošanā, 

piemēram, organizējot vairākas izstādes, t. sk. izstādi “Mirklis 100 gadi: Latvijas 

Universitātes Bibliotēka 1919–2019”, kurā sniegts ieskats LU Bibliotēkas attīstībā no 

Latvijas Augstskolas dibināšanas un Centrālās Bibliotēkas veidošanas 1919. gadā 

līdz 2019. gadam. Savukārt RTU Zinātniskā bibliotēka atzīmēja 20 gadus kopš 

pārcelšanās uz Ķīpsalu. Citu aktivitāšu vidū tika sagatavots vēsturisks atskats, kā 

bibliotēka mainījusies šo gadu laikā.

Sadarbība ar pasniedzējiem daudzās akadēmiskajās bibliotēkās veidojas lēni 

un kūtri. Dažviet tā aprobežojas ar bibliotēkas līdzdarbību informācijas resursu 

sarakstu sagatavošanā studiju kursiem un pētnieciskajam darbam. Regulāru (pirms 

studiju programmas akreditācijas vai biežāk) studiju kursu aprakstos uzskaitītās 

mācību un papildliteratūras nodrošinājuma pieejamības izpēti veic tikai puse 

aptaujāto akadēmisko bibliotēku. Tāpat kā citur pasaulē, arī Latvijā augstākās 

izglītības iestādes studiju procesā lieto kādu no e-studiju vides risinājumiem, kur 

tiek ievietoti studiju kursu mācību materiāli: lekciju prezentācijas, teksti lasīšanai, 

audiovizuālie materiāli, saites uz tīmekļa resursiem utt. Taču tikai nepilni 35 % 

aptaujāto akadēmisko bibliotēku ir iesaistītas e-studiju vides satura veidošanā un 

uzturēšanā (lielākoties – sniedzot atbalstu pievienojamo materiālu sagatavošanā: 

digitalizācija, konvertēšana, apstrāde pirms pievienošanas u.  tml.). Vairākas 

akadēmiskās bibliotēkas veic konsultatīvo darbu par publicēšanās (t. sk. atvērtajā 

piekļuvē) iespējām, vada nodarbības par citējamību un atsauču pārvaldības 

rīkiem, palīdz izmantot plaģiāta kontroles sistēmas; lielākās Latvijas akadēmiskās 

https://www.akademiskaiscentrs.lu.lv/biblioteka/zinatnu-majas-biblioteka/
https://www.akademiskaiscentrs.lu.lv/biblioteka/dabas-majas-biblioteka/
https://www.facebook.com/rtuzb/posts/3526718327346036/
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bibliotēkas veic savas augstskolas repozitorija administrēšanu. Starptautiski 

pētījumi un publikācijas apstiprina, ka akadēmiskais personāls bibliotekārus 

redz kā partnerus zinātniskajā darbībā, piedāvājot pētniecības procesā noderīgu 

prasmju un kompetenču pilnveides iespējas, sniedzot atbalstu informācijas 

meklēšanā, datu sagatavošanā, starpdisciplināru jautājumu izzināšanā, publikāciju 

masīva analīzē, ideju un pētniecības rezultātu vizualizēšanā, līdzdarbojoties 

projektu īstenošanā un pētniecības datu pārvaldībā.9 Lai uzlabotu sadarbību 

ar mācībspēkiem, pētniekiem un administrāciju, akadēmiskajām bibliotēkām 

ir aktīvāk jāinteresējas un jāiesaistās augstskolas procesos. Tas vairos ne tikai 

bibliotēku iesaisti un augstskolas darbinieku izpratni, bet arī bibliotēku sniegumu 

un ieguldījumu, tādējādi sekmējot gan bibliotēkas, gan augstskolas attīstību.

Par arvien izplatītāku bibliotēkas un akadēmiskā personāla sadarbības formu kļūst 

kopīgu pasākumu un radošu studiju darbu organizēšana. Piemēram, Latvijas Kultūras 

akadēmijas Kultūras koledžas bibliotēka 2019. gadā veikusi ievērojamu darbu, lai 

palielinātu bibliotēkas ieguldījumu un īstenotu jaunus bibliotēkas iesaistes veidus 

studiju procesā un koledžas aktivitātēs. Rezultātā sadarbībā ar koledžas nodaļu, 

specializāciju un struktūrvienību vadītājiem tika organizētas kopīgas nodarbības, 

semināri un pasākumi. Bibliotēka tika iekļauta koledžas atvērto durvju dienas 

pasākumā, piedāvājot semināru par bibliotēku informācijas speciālista profesiju. 

Kopā ar Foto un video producēšanas specializācijas vadītāju tika izveidota studentu 

foto izstāde “Mana dzīves lappuse” koledžas bibliotēkā – radoši fotoattēli par 

to, cik svarīgu vietu grāmatas un atmiņas ieņem mūsu dzīvē. Kopīgi ar Skatuves 

mākslas specializācijas vadītāju un studentiem tapa pasākums “Bibliosmija”, kur tika 

prezentētas radošas performances par to, kā nejauši iegūta grāmata var izmainīt 

lasītāja uztveri un interešu loku.

 
Problēmas, risinājumi, iespējas

Viena no lielākajām problēmām daudzām akadēmiskajām bibliotēkām ir darbam 

atbilstošu telpu trūkums, kā arī finansiālo un laika resursu trūkums. Aptuveni puse 

akadēmisko bibliotēku nav brīvi pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Tikai 1/4 daļa akadēmisko bibliotēku piedāvā individuālā darba telpas; grupu 

darba telpas piedāvā nedaudz vairāk par pusi akadēmisko bibliotēku. Neatrisināta 

problēma joprojām ir darbinieku atalgojums. Lai strādātu akadēmiskajā bibliotēkā 

21. gadsimtā, ir jābūt augsti kvalificētam speciālistam ne tikai bibliotekārajā jomā 

un tehnoloģijās, bet arī atbilstošajās zinātņu nozarēs, taču atalgojums vairumā 

akadēmisko bibliotēku stipri atpaliek no vidējā atalgojuma valstī. Atsevišķas 

bibliotēkas saskaras ar izpratnes trūkumu no augstskolas administrācijas puses, un 

ir jāveic milzīgs pārliecināšanas darbs, lai panāktu ieguldījumu bibliotēkas attīstībā.

9  Redkina, Natālija. Mūsdienu prasībām atbilstošas bibliotēku speciālistu profesionālās prasmes un zināšanas. Informāciju latviešu valodā 
sagatavoja: Anda Saldovere. Latvijas Bibliotēku portals [tiešsaiste], 29.04.2020. Pieejams: https://www.biblioteka.lv/musdienu-prasibam-
atbilstosas-biblioteku-specialistu-profesionalas-prasmes-un-zinasanas

https://www.biblioteka.lv/musdienu-prasibam-atbilstosas-biblioteku-specialistu-profesionalas-prasmes-un-zinasanas
https://www.biblioteka.lv/musdienu-prasibam-atbilstosas-biblioteku-specialistu-profesionalas-prasmes-un-zinasanas
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Statistika liecina, ka ar katru gadu krītas iespiesto resursu izsniegums un 

aug e-resursu izmantojums. Līdz ar to komplektēšanas budžetā arvien vairāk 

līdzekļu tiek atvēlēts e-resursu iegādei, samazinot līdzekļus iespiesto resursu 

komplektēšanai. Lielākajās Latvijas augstskolās e-resursu iegādei tiek atvēlētas 

jau 3/4 komplektēšanas budžeta. Taču šāds e-resursu iegādei atvēlētā budžeta 

procentuālās daļas pieaugums nav vērojams visās akadēmiskajās bibliotēkās 

– vien aptuveni 1/3 Latvijas akadēmisko bibliotēku. 

Otrā trešdaļa e-resursu iegādei atvēl 25–50 %, bet 

trešā trešdaļa – līdz 25 % komplektēšanas budžeta. 

Īpaši neviendabīga situācija ir koledžu bibliotēkās, 

vairākas koledžu bibliotēkas datubāzes neabonē vispār, 

izlīdzoties ar brīvpieejas datubāzēm.

Diemžēl finansējums e-resursu iegādei vērtējams kā 

nepietiekams. Latvijā starptautiski atzītu e-resursu 

abonēšana un ar to saistītie finanšu un administratīvie 

resursi ir sadrumstaloti (ar to nodarbojas gan Kultūras 

informācijas sistēmu centrs un Izglītības un zinātnes ministrija, gan pašas 

bibliotēkas); nav vienota koordinējoša centra, kā arī stratēģijas par e-resursu 

nodrošinājumu zinātniskajai un akadēmiskajai darbībai. Problēmu padziļina arī 

tas, ka datubāzu cenas ar katru gadu aug. Situāciju atrisināt palīdzētu lielāks 

valsts atbalsts un aktīvāka akadēmisko bibliotēku savstarpēja koordinācija 

datubāzu abonēšanā. Latvijas Bibliotēku padome 2019. gadā ir veikusi pārrunas 

ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 

departamenta pārstāvjiem par augstskolu bibliotēku resursiem pētniecībai un 

zinātnei. Tika izveidota Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) 

e-resursu koordinācijas darba grupa: viens no darba grupas uzdevumiem ir 

izstrādāt priekšlikumus koordinētai starptautiski atzītu e-resursu abonēšanai, 

pamatojoties uz labās prakses piemēriem Igaunijā, Lietuvā un Skandināvijas 

valstīs. Starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Electronic Information for 

Libraries; Elektroniskā informācija bibliotēkām) eksperti uzskata, ka Latvijas 

augstskolām jāveido savs nacionālais konsorcijs e-resursu abonēšanas 

koordinēšanai un izdevīgāku nosacījumu panākšanai sarunās ar izdevējiem. 

Papildus šīm aktivitātēm arvien aktīvāk jāizmanto, jāievieš un jāpopularizē 

atvērtās piekļuves resursi. Tā kā Eiropas Savienības politika atvērtās piekļuves 

jomā attīstās arvien intensīvāk, Latvijas augstskolu iekļaušanās atvērtās piekļuves 

sistēmā būs ne tikai iespēja, bet arī nepieciešamība. Paredzams, ka augstskolās 

tuvākajos gados būs liels pieprasījums pēc speciālistiem un struktūrvienībām, 

kuras palīdzēs augstskolām kā zinātniskajām institūcijām iekļauties un izpildīt 

Latvijas izglītības un zinātnes politikas veidotāju mērķus ciešākai integrācijai 

starptautiskajā un Eiropas atvērtās zinātnes telpā. Bibliotēkām tas nozīmē 

iespēju kļūt par kompetences centriem zinātniskās darbības rezultātu (zinātnisko 

publikāciju un pētījumu datu) pārvaldībā. Bibliotēku uzdevums ir būt gatavām 

veikt tādus procesus kā zinātnisko publikāciju un pētniecības datu deponēšana 

repozitorijos, bibliometrija zinātniskā snieguma novērtēšanai, kvalitatīvu metadatu 

un pastāvīgo identifikatoru lietošanas prakses iedibināšana, konsultēšana datu 

Vērojams iespiesto resursu izsnieguma kritums ar 

katru gadu. Tā ir jāpieņem kā mūsdienu realitāte un 

jācenšas piedāvāt arvien plašāku e-resursu klāstu. 

Diemžēl šo iespēju bremzē finansējuma trūkums. 

Ļoti stingri jāizvērtē iespiesto informācijas resursu 

izvēle un iegāde. Vienlaikus – studiju procesa 

nodrošināšanai  – ir jānodrošina pietiekams 

eksemplāru skaits noteikta veida izdevumiem. 

(No akadēmisko bibliotēku aptaujas rezultātiem)
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pārvaldības plānu izstrādē u.  c., tādējādi iegūstot 

stabilu vietu savu dibinātājinstitūciju stratēģiskajos 

plānos.

Lai risinātu problēmsituācijas, jāveic pārdomāta un 

mērķtiecīga bibliotēkas interešu pārstāvniecība visos 

līmeņos, t. sk. izvēršot sadarbību gan ar augstskolas 

darbiniekiem, gan citām bibliotēkām, gan vairāk 

komunicējot ar lietotājiem un sabiedrību. Mūsdienās šī komunikācija arvien vairāk 

pāriet uz digitālo vidi. Vairumam akadēmisko bibliotēku ir sava sadaļa augstskolas 

vai koledžas tīmekļvietnē, lielākajām augstskolām ir sava atsevišķa tīmekļvietne. 

Taču konts sociālajos medijos (“Facebook”, “Instagram” u. c.) ir tikai nedaudzām 

akadēmiskajām bibliotēkām. Domājot par bibliotēkas popularizēšanu, darbam 

sociālajos medijos noteikti pievēršama pastiprināta uzmanība.

Akadēmiskās bibliotēkas visvairāk sadarbojas ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 

un citām augstskolu un koledžu bibliotēkām. Lielākoties sadarbība norit, 

organizējot kopīgus bibliotēkas darbinieku profesionālās pilnveides pasākumus 

un apmainoties ar pieredzi. Savstarpēji koordinēta krājuma komplektēšana un 

datubāzu abonēšana Latvijas akadēmiskajās bibliotēkās sastopama ļoti reti, taču 

ir labs risinājums, kas dod gan iespēju optimizēt un lietderīgāk izmantot krājuma 

komplektēšanas līdzekļus, gan paplašināt lietotāju loku un paaugstināt informācijas 

resursu izmantojumu.

2019. gadā aktualizēts jautājums par nacionāla mēroga akadēmisko un zinātnisko 

publikāciju un datu repozitorijiem, akadēmisko godīgumu un studiju darbu 

oriģinalitātes pārbaudi. Ir uzsākta pētījumu datu repozitoriju tīkla izveide Latvijas 

zinātniskajās institūcijās, t. sk. augstskolās un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Akadēmiskās bibliotēkas, līdzīgi kā tas jau daudzviet notiek ar publikāciju 

repozitorijiem, visticamāk, kļūs par nozīmīgu daļu šīs infrastruktūras ieviešanā 

un uzturēšanā. Gada nogalē tika uzsākts pētījums par atvērtās zinātnes stāvokli 

Latvijā un rīcībpolitikas rekomendāciju ceļakartes sagatavošana. Tas ir apjomīgs 

situācijas izpētes darbs, kurš skar trīs galvenās atvērtās zinātnes komponentes: 

atvērto piekļuvi zinātniskajām publikācijām; atvērto piekļuvi pētījumu datiem un 

amatierzinātnes veicināšanu. Šajā pētījumā aplūkota arī akadēmisko bibliotēku 

līdzšinējā darbība un loma atvērtās zinātnes veicināšanā. 2019. gadā ir izveidojusies 

veiksmīga sadarbības platforma starp Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas 

Nacionālo bibliotēku un lielākajām augstskolām (Latvijas Universitāte, Rīgas 

Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte) akadēmiskā godīguma 

veicināšanas pasākumu definēšanā un izstrādē. Viens no šiem pasākumiem paredz 

tuvāko 5–10 gadu laikā izveidot sinhronizētu repozitoriju tīklu, tādējādi uzlabojot 

studiju noslēguma darbu uzkrāšanu un oriģinalitātes pārbaudi. Akadēmiskās 

bibliotēkas tiek uzlūkotas kā potenciālie augstskolu akadēmiskā godīguma 

kompetences un konsultāciju centri.

 

Jāturpina veidot bibliotēkas atpazīstamība, 

sadarbība ar savas institūcijas struktūrvienībām, 

jāpēta bibliotēkas lietotāju intereses un jāmeklē 

risinājumi to apmierināšanai, jārespektē mūsdienu 

lietotāja prasības, jāveido draudzīga, apmeklētājus 

piesaistoša vide. (No akadēmisko bibliotēku 

aptaujas rezultātiem)

https://www.biblioteka.lv/publicets-petijums-par-atverto-zinatni-latvija/


24

Speciālās bibliotēkas

Lai sagatavotu sadaļu par speciālajām bibliotēkām, 

tika izveidota speciālo bibliotēku aptaujas anketa, 

kuru aizpildīja 19 % no kopējā bibliotēku skaita šajā 

sektorā: muzeju un arhīvu bibliotēkas, medicīnas iestāžu 

bibliotēkas, zinātnisko pētniecības institūtu bibliotēkas, Saeimas bibliotēka.

Ikvienas speciālās bibliotēkas darba prioritāte ir lasītāju informacionālo vajadzību 

apmierināšana, kas reizēm nozīmē sarežģītu uzziņu izpildi. Ievērojamu uzziņu 

darbu 2019. gadā ir veikusi Saeimas bibliotēka. Bibliotēka ir Eiropas Parlamentārās 

pētniecības un dokumentācijas centra (The European Centre for Parliamentary 

Research and Documentation, ECPRD) tīkla locekle un sniedz atbildes ne tikai uz 

Saeimas darbinieku jautājumiem, bet arī uz citu Eiropas parlamentu informācijas 

pieprasījumiem. 2019. gadā Saeimas bibliotēka izpildījusi 198 ienākušos Eiropas 

Parlamenta, Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas un citu Eiropas parlamentu 

informācijas pieprasījumus. Saeimas bibliotēka sagatavoto arī mediju monitoringus 

un tematiskus informācijas resursu apkopojumus, kas ir laikietilpīgs darbs, kurā 

iesaistīti visi bibliotēkas speciālisti.

Tāpat kā citi bibliotēku veidi, arī speciālās bibliotēkas daudz strādā ar krājumu. 

2019. gadā speciālajās bibliotēkās veikta ievērojama krājuma pārskatīšana un 

sakārtošana, kā arī elektroniskā kataloga papildināšana un rediģēšana. Pārtikas 

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

pētniecības departamenta bibliotēka sagatavoja bibliotēkas krājumu pārvietošanai 

uz citām telpām. Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka veikusi Reto grāmatu krājuma 

inventarizāciju, t. sk. izveidoti jauni ieraksti, kā arī ierakstu papildināšana un 

rediģēšana elektroniskajā katalogā. Vairākas bibliotēkas 2019. gadā aktualizējušas 

bibliotēkas iekšējos normatīvos dokumentus: reglamentu un lietošanas noteikumus, 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas politiku.

Nozīmīgs speciālo bibliotēku darba virziens ir izstāžu 

sagatavošana, t. sk. atbalsts un sadarbība ar speciālistiem 

bibliotēkas pārvaldošās iestādes izstāžu veidošanā. 

Piemēram, Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēka 

piedalījās Latvijas Nacionālā arhīva simtgades pasākuma 

izstādes veidošanā un materiālu sagatavošanā Latvijas 

Valsts vēstures arhīva starptautisko zinātnisko lasījumu 

“Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos” izstādei, bet Pārtikas 

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

pētniecības departamenta bibliotēka piedalījās ar plakātu par bibliotēku institūta 

“BIOR” desmitgadei veltītajā starptautiskajā zinātniskajā simpozijā “Zinātne 

ilgtspējīgas un drošas pārtikas sistēmas stiprināšanai”.

Ikviena pakalpojuma sniegšana orientēta uz 

kvalitāti un individuālu pieeju. (No speciālo 

bibliotēku aptaujas rezultātiem)

Sakarā ar bibliotēkas telpu samazināšanos 

veikta būtiska bibliotēkas krājuma reorganizācija 

bibliotēkas lasītavās un arhīvā. Rezultātā 

atjaunināts bibliotēkas krājums, paralēli veicot 

jaunu, aktuālas literatūras iepirkumu. (No speciālo 

bibliotēku aptaujas rezultātiem)
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Intelektuālā īpašuma informācijas centra Patentu valdes bibliotēkas darbinieki 

aktīvi piedalās Patentu valdes organizētajos sabiedrības informēšanas pasākumos:

— jaunajā Patentu valdes iniciatīvā uzņēmējiem “Intelektuālā īpašuma 

priekšizpēte”, kuras mērķis ir palīdzēt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

izprast un izmantot intelektuālā īpašuma aizsardzības rezultātā iegūtās 

priekšrocības, sekmējot uzņēmumu attīstību un uz inovācijām balstītas 

ekonomikas izaugsmi Latvijā;

— metodiskā materiāla “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” sagatavošanā 

un prezentēšanā skolotājiem izbraukuma semināros visā Latvijā, palīdzot 

skolotājiem pilnveidot mācību saturu ar intelektuālā īpašuma jautājumiem;

— videokonkursa “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” organizēšanā, 

kura mērķis bija sekmēt skolēnu izpratni par rūpnieciskā īpašuma nozīmi 

(skolēniem bija jāizveido video, kas aicina respektēt un aizsargāt intelektuālā 

īpašuma tiesības; konkursa laureāti tika apbalvoti, un pirmo reizi Latvijā 

tika pasniegta Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Skolēnu trofeja);

— dalība vienā no lielākajiem Eiropas brīvdabas inovāciju un tehnoloģiju 

festivāliem “iNOVUSS” ar lekciju “Intelektuālais īpašums sporta nozarē: 

augstāk, tālāk, piesardzīgāk!”, aicinot bērnus un jauniešus izspēlēt 

interaktīvu spēli, lai iegūtu jaunas zināšanas par rūpniecisko īpašumu.

Galvenās speciālo bibliotēku problēmas saistītas 

ar bibliotēkas darbam piemērotu telpu trūkumu, 

finansējuma trūkumu bibliotēkas attīstībai, kā arī 

darbinieku trūkumu kvalitatīvākai bibliotēkas darbībai. 

Tikai četras no aptaujātajām bibliotēkām ir pieejamas 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un tikai viena 

bibliotēka no piecām piedāvā individuālā darba telpas 

un grupu darba telpas.

Iespējamie problēmrisinājusi saistāmi ar sadarbību 

un bibliotēkas popularizēšanu. Speciālās bibliotēkas 

visvairāk sadarbojas ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Dažas speciālās bibliotēkas sadarbojas ar augstskolu 

un koledžu bibliotēkām un publiskajām bibliotēkām. Lielākoties sadarbība norit 

bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumu un pieredzes apmaiņas 

jomā. Aktīvi tiek izmantotas starpbibliotēku abonementa iespējas.

Tika samazināta bibliotēkas telpu kopplatība, līdz 

ar to lietotāju vietu skaits bibliotēkā. Bibliotēkas 

darbinieku kopskaita samazināšanās. Veiksmīgi 

piemērojoties apstākļiem, bibliotēkas sniegto 

pakalpojumu apjoms un kvalitāte nav mainījusies. 

(No speciālo bibliotēku aptaujas rezultātiem)

2019.  gada beigās bibliotēka kļuva par viena 

darbinieka bibliotēku, kas var negatīvi ietekmēt 

plānoto mērķu sasniegšanu. Iespējams, būs 

jāizmanto ārpakalpojumi. (No speciālo bibliotēku 

aptaujas rezultātiem)

Darbs prasa daudz laika viena darbinieka 

bibliotēkā. Daļēji sarunāta un organizēta citu 

[institūta] nodaļu darbinieku piesaiste. (No 

speciālo bibliotēku aptaujas rezultātiem)
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Publiskās bibliotēkas

Publiskās bibliotēkas skaitļos 2019

59 %
no kopējā izsnieguma

publiskā bibliotēka

771

Vidzemes 
reģions

152
Pierīgas 
reģions

150
Latgales 
reģions

181

Zemgales 
reģions

146
Kurzemes 
reģions

142

50 %
no kopējā fiziskā 
apmeklējuma

54 %
no kopējā Latvijas 
bibliotekāru skaita

52 %
no bibliotēku kopējā 
aktīvo lietotāju skaita

36 %
no kopējā virtuālā 
apmeklējuma

21 %
no kopējā krājuma

Ar 2019. gadu ir sācies Latvijas bibliotēku simtgades vilnis. Pirmā no publisko 

bibliotēku loka savu simtgadi 2019. gadā atzīmēja Cēsu Centrālā bibliotēka. Tika 

sagatavots ne tikai izstāžu cikls par bibliotēkas vēsturi Cēsu pilsētas un Latvijas 

vēstures kontekstā, bet arī video materiāls – stāsts par bibliotēkas piedzīvoto no 

1919. līdz 2019. gadam.

Publisko bibliotēku sektorā turpinās centralizēta bibliotēku modeļa ieviešana. 

Ar 2019. gadu centrālās bibliotēkas funkcijas 14 novada filiālbibliotēkām veic 

Limbažu Galvenā bibliotēka. 2019. gada oktobrī veikta Aizputes novada bibliotēku 

tīkla reorganizācija, kur piecu pagastu bibliotēkas kļuvušas par Aizputes pilsētas 

bibliotēkas filiālēm. 2019. gada 25. novembrī darbu jaunās telpās sāka Talsu Galvenā 

http://www.biblioteka.cesis.lv/lv/sakums/par-mums/cesu-bibliotekai-100.html
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bibliotēka. Talsu Bērnu bibliotēka, pārceļoties uz jaunajām telpām, pārveidota par 

Bērnu nodaļu. Savukārt Ventspils bibliotēkā darbu sākusi jauna struktūrvienība – 

Mūzikas bibliotēka, kas atrodas koncertzālē “Latvija” un piedāvā jaunus un uzlabotus 

pakalpojumus mūzikas jomā. Tā ir publiska bibliotēka, kur pieejamas ne tikai notis 

un literatūra par mūziku, bet arī audiovizuālie materiāli, mūzikas instrumenti un 

atbilstoši aprīkota akustiskā telpa. Sakarā ar cietuma reorganizāciju, 2019. gada 

aprīlī darbību beidza Rīgas Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Brasas 

cietumā. 2019. gada 14. februārī tika noslēgts sadarbības līgums par bibliotēkas 

ārējās apkalpošanas punkta izveidi Rīgas Centrālcietumā.

2019. gadā notika intensīvs darbs bibliotekāru profesionālās kvalifikācijas celšanas 

jomā.10 Lielu darbu sava reģiona bibliotekāru sagatavošanā profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenam veikušas reģionu galvenās bibliotēkas. Vislielākais skaits 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nolikušo 2019. gadā ir Ludzas reģionā – 21 

bibliotekārs. Arvien vairāk bibliotekāru iegūst pedagoga kompetences, t. sk. 

sertifikātu ar tiesībām veikt pedagoģisko darbu (Latgales Centrālā bibliotēka, 

Jelgavas pilsētas bibliotēka).

Bibliotekāru darbs tiek novērtēts gan nacionālā, gan vietējā līmenī – 2019. gadā 

daudzi bibliotekāri ir saņēmuši atzinības un pateicības rakstus un apbalvojumus. 

Augstu vērtējumu – četras no sešām zvaigznēm – Eiropas bibliotēku vērtējuma 

projektā “Library Ranking Europe” saņēmusi Jūrmalas Centrālā bibliotēka.

Diemžēl vēl joprojām daudzām bibliotēkām ir 

nepiemērotas telpas, kas traucē nodrošināt gan 

bibliotēkas pieejamību, gan modernus pakalpojumus. 

Viens no izplatītākajiem risinājumiem ir grāmatu piegāde 

mājās, taču arvien vairāk jādomā arī par citu bibliotēkas pakalpojumu pieejamību 

ārpus bibliotēku telpām. Bibliotēku finansējuma jomā situācijas ir trejādas: 1) 

finansējuma pietiek visiem darbības virzieniem, t. sk. bibliotēkas attīstībai; 2) 

pamatpakalpojumu sniegšanai finansējuma pietiek, taču trūkst līdzekļu attīstībai; 

3) līdzekļu trūkst pat pamatpakalpojumu nodrošināšanai (krājuma iegādei, IKT 

atjaunošanai, darbinieku profesionālajai pilnveidei u. tml.). Ierobežotais finansējums 

krājuma komplektēšanai daudzas bibliotēkas motivējis aktīvāk izmantot SBA 

iespējas, taču vēlmes IKT jomā bieži vien nav piepildāmas – sabiedrība ir informēta 

par jauninājumiem un iespējām pasaulē un Latvijā, bet ne visām bibliotēkām tas 

ir iegādājams. Lai gan pamazām bibliotēkās norit paaudžu maiņa, tā vēl aizvien 

nespēj novērst darbinieku novecošanās problēmu – atsevišķos reģionos vecumā 

virs 50 gadiem ir līdz pat 75 % darbinieku, kas atstāj sekas uz atsevišķu darba 

pienākumu kvalitāti, īpaši jomās, kas saistītas ar IKT.

 

10  Plašāk par šo tēmu sk. sadaļā par Latvijas Nacionālās bibliotēkas izglītojošo darbību 15. lappusē.

Sabiedrība pret bibliotēkām kļūst aizvien 

prasīgāka, lietotājs zinošāks un izglītotāks. 

(Gulbenes novada bibliotēka)

http://libraryranking.com/by-ranking/
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Pakalpojumu attīstība

Pieaug attālināto pakalpojumu piedāvājums un izmantošana. Bibliotēkas daudz 

strādā pie tā, lai attīstītu un popularizētu modernajās tehnoloģijās balstītus 

pakalpojumus, t. sk. e-pakalpojumus. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu 

sniegšanu, bibliotēkās pakāpeniski tiek atjaunota, uzlabota un attīstīta IKT 

infrastruktūra. Daugavpils novada bibliotēkās 2019. gadā atjaunoti 22 datori; 

Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku datortīkls iekļauts 

vienotā centralizētā pašvaldības tīklā, nomainot visus 

darbinieku datorus (pavisam kopā – 180 datori). Īpaši 

daudz tiek strādāts pie lasītāju informācijpratības 

attīstības, kas sekmējis gan datubāzu izmantojuma 

pieaugumu, gan iedzīvotāju iemaņu uzlabošanos. Pieaug izsniegto piekļuves datu 

skaits datubāzu izmantošanai ārpus bibliotēku telpām. Mazinās pieprasījums pēc 

stacionārajiem datoriem, biežāk tiek izmantots bezvadu internets un personīgās 

ierīces.

IKT balstītu pakalpojumu ieviešana lielākoties notiek par projektu līdzekļiem. 

Tādējādi publiskajās bibliotēkās ienāk gan pašapkalpošanās iekārtas un 

robottehnoloģijas, gan inovatīvu nodarbību piedāvājums iedzīvotājiem.

Spilgtākie 2019. gada publisko bibliotēku IKT projekti:

— Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts “Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas 

reģionā” (Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm) (Jelgavas 

pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu 

pilsētas bibliotēka). Projekta rezultātā bibliotēkās uzstādīti elektroniskie 

vārti un pašapkalpošanās iekārtas, ieviestas jaunas, interaktīvas pasākumu 

formas (interaktīva spēle dabaszinātnēs, ģimeņu sacensības dabaszinību 

un svešvalodu izzināšanai, Ģimenes galda spēļu dienas). Lai palīdzētu 

vecāka gada gājuma cilvēkiem apgūt digitālās prasmes, vienlaikus sekmējot 

paaudžu sadarbību, izveidotas mācību programmas, kur brīvprātīgie jaunieši 

māca senioriem strādāt ar IKT;

— Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts “Interaktīvās izglītības 

telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” 

(OPEN UP) (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Jēkabpils Galvenā 

bibliotēka, Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka). Projekta rezultātā 

bibliotēkās iegādāts jauns aprīkojums un mēbeles (interaktīvais stends, 

spēļu konsole “Xbox” un “PlayStation”, fotoaparāts, videokamera, televizors, 

projektors, portatīvie un stacionārie datori, multifunkcionālās iekārtas, 

virtuālās realitātes aprīkojums), noorganizētas interaktīvas nodarbības 1000 

bērniem no sociāli mazaizsargātām ģimenēm (darbs ar IKT un datubāzēm; 

Novērojama datorprasmju iemaņu nostiprināšanās 

senioru vidū, daudzi paši veic dažādus maksājumus 

caur internetbanku. (Salaspils novada bibliotēka)
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interaktīvas spēles; tikšanās ar karjeras konsultantiem un dažādu profesiju 

pārstāvjiem; uzņēmumu, organizāciju, izglītības iestāžu apmeklējumi; 

nometnes);

— Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekts “Ģimenes digitālo 

aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam 

Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē” (Network-DigiHubs) (Latgales 

Centrālā bibliotēka, Preiļu Galvenā bibliotēka, Utenas pilsētas 

bibliotēka, Zarasu pilsētas bibliotēka). Projekta rezultātā bibliotēkās 

atklāti Ģimenes digitālo aktivitāšu centri (2019. gada 26. februārī Latgales 

Centrālajā bibliotēkā, 26.  martā – Preiļu Galvenajā bibliotēkā), kur 

iedzīvotājiem pieejami dažādi interaktīvi IKT pakalpojumi: kinētisku viktorīnu 

kolekcija; virtuālā realitāte; interaktīvs velobrauciens; “Xbox” spēļu konsoles; 

interaktīva multimediju iekārta “Mobile Magic Carpet” jeb pārvietojamais 

burvju paklājs11; 3D pildspalvu radošā darbnīca; 3D modelēšanas 

nodarbības izdrukai uz 3D printera; digitālās mājturības nodarbības12; 

“Lego Mindstorm” robotikas nodarbības; mobilā lietotne, kur var iegūt 

piekļuvi ziņām par centra jaunumiem, bibliotēkas aktualitātēm un īpaši 

veidotām tematiskām grāmatu kopām; galda spēles un literatūras kolekcija 

(grāmatas par ģeogrāfiju, vēsturi, izgudrojumiem un citām saistošām tēmām 

dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem); centra mācību klase aprīkota 

ar jauniem portatīvajiem datoriem, interaktīvo ekrānu, A3 multifunkcionālo 

iekārtu, projektoru un nolaižamo ekrānu. Par nozīmīgu projekta ieguvumu 

uzskatāma bibliotekāru apmācība par tehnoloģiju mentoriem, kā arī projekta 

gaitā tapusī medoloģiskā rokasgrāmata, kas palīdz vadīt nodarbības šo 

tehnoloģisko risinājumu izmantošanā.

2019. gada jauninājums ir mēģinājumi rast jaunu pieeju darbā ar lasītāju kartēm. 

Limbažu Galvenā bibliotēka ieviesusi lasītāju karšu izdošanu elektroniskā formā. 

Karte tiek sagatavota elektroniski un nosūtīta uz klienta e-pastu. Lietotājs šo failu 

lejuplādē savā telefonā un uzrāda bibliotēkā. Pēc vēlēšanās var turpināt lietot 

arī lasītāja karti drukātā veidā. Valmieras bibliotēka uzsākusi lasītāju karšu vietā 

izmantot eID kartes – bibliotēku informācijas sistēmā “ALISE” tiek reģistrēts eID 

kartes numurs un, apkalpojot lietotājus, skenēts eID kartes svītrkods.

 
Bibliotēkas – kopienu centri

Bibliotēkas arvien vairāk pozicionē sevi kā kopienu centrus. Tiek mainīts bibliotēku 

darba laiks atbilstoši lietotāju vajadzībām – arvien vairāk bibliotēku ir atvērtas 

vakara stundās un brīvdienās. Notiek jaunu pasākumu formu meklējumi; bibliotēku 

11  Interaktīvā paklāja īpašā vērtība ir uztveri veicinošas aktivitātes bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Paklājs iegādāts ārpus 
projekta par pašvaldības piešķīrumu.

12  Digitālās mājturības komplekts iegādāts ārpus projekta par pašvaldības piešķīrumu.



30

telpās savus pasākumus labprāt organizē sabiedriskās organizācijas un pašvaldību 

iestādes; bibliotēkas kā tikšanās un radošuma izpausmes vietas izmanto vietējās 

interešu grupas, literāti un mākslinieki. Kā jaunas pasākumu formas minamas: 

oriģinālas spēles (“Slepkavība bibliotēkā”, Ventspils bibliotēka; “Izlaušanās spēle”, 

Ventspils Augstskolas bibliotēka, Kudīgas Galvenā bibliotēka); meistarklases 

(prozas, dzejas rakstīšanā, TV režijā, Madonas novada bibliotēka), sportiski 

izzinoši pasākumi (“Minies ar bibliotekāru”, “Slēpo ar bibliotekāru”, Gulbenes 

novada bibliotēka), literārās pastaigas (Rīgas Centrālā bibliotēka), sabiedriskas 

diskusijas bibliotēkā (diskusija par saliedētu sabiedrību un administratīvi teritoriālo 

reformu, Madonas novada bibliotēka). Īpaši populāri bibliotēkās 2019. gadā 

bijuši erudīcijas konkursi un interešu grupas (piemēram, angļu valodas, šaha un 

dambretes klubiņi), pārgājieni, ekskursijas un ekspedīcijas kopā ar lietotājiem un 

iedzīvotājiem, pasākumu tiešraižu translēšana bibliotēkā uz lielā ekrāna. Populāri 

un iedzīvotāju iecienīti ir bibliotēku lasītāju klubi (Saldus bibliotēkas lasītāju klubiņā 

pulcējas jau 140 dalībnieki!), stāstniecības pasākumi un sportiskas aktivitātes 

bibliotēkā vai pēc bibliotēkas iniciatīvas (piemēram, vingrošana vai nūjošana). 

Bērni un viņu vecāki iecienījuši bibliotēku piedāvātās kanisterapijas nodarbības. 

Lasītāju piesaistei tiek izmantotas arī tādas metodes kā puķu un dārzeņu sēklu 

bibliotēka (Jelgavas pilsētas bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka, Riebiņu 

novada Rušonas bibliotēka) un pavasara stādu tirdziņš, kas apvienots ar bibliotēkas 

krājuma izlasi un uzziņu leti par dārzkopību (Līvānu novada Centrālā bibliotēka). 

Jauniešu piesaistei tiek veidotas atsevišķas jauniešu istabas. Turpinās iepriekšējos 

gados iesāktā ģimenes modeļa bibliotēkas attīstība, piedāvājot pakalpojumus un 

pasākumus ģimenei kopumā. Madonas novada bibliotēka ieviesusi jaunu tradīciju 

– lasošāko ģimeņu godināšana. Gulbenes novada bibliotēka 2019. gadā uzsākusi 

pieaugušo neformālās izglītības programmu “Medijpratība un debašu kustība”, 

rosinot iedzīvotājus aktīvi domāt par medijpratību kā nepieciešamu ikdienas 

pamatkompetenci un sekmējot debašu kustības attīstību Gulbenes novadā.

Bibliotēkas arvien vairāk iesaistās brīvprātīgā darba aktivitātēs. 2019. gadā 

noslēdzās Erasmus+ projekts “Aktīvs vietējais un starptautiskais seniors” (Local 

and International Active Seniors), kurā Gulbenes novada pašvaldība par sadarbības 

partneri bija izvēlējusies Gulbenes novada bibliotēku. Projekta mērķis bija veicināt 

brīvprātīgā darba pieaugumu vecumgrupā 50+, tādējādi mazinot šo cilvēku 

sociālo izolāciju. Projekta gaitā notika projekta dalībnieku nodarbības Gulbenē, 

Lizumā un Lejasciemā. Pēc mācībām projekta dalībnieki veica brīvprātīgo darbu 

dažādās novada iestādēs un nevalstiskajās organizācijās. Projekta noslēgumā četri 

dalībnieki devās brīvprātīgajā darbā uz Angliju un Portugāli. Vairākās bibliotēkās 

kā brīvprātīgie strādāja ārzemju jaunieši, palīdzot bibliotekāriem organizēt 

pasākumus, vadot valodu nodarbības, veidojot spēles un izstādes.
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Darbs ar krājumu un publicitāte

Darbs ar krājumu notiek saskaņā ar bibliotēkas krājuma komplektēšanas politiku, 

kas regulāri tiek pārskatīta un aktualizēta, lai nodrošinātu to, ka tiek veidots 

kvalitatīvs bibliotēkas krājums ar šodienas prasībām atbilstošiem informācijas 

resursiem. Prioritātes nemainīgas: latviešu oriģinālliteratūra, bērnu un jauniešu 

literatūra, augstvērtīga nozaru literatūra, galda spēles, literatūra svešvalodās, 

tematiski daudzveidīgs periodisko izdevumu klāsts, kultūrvēsturiska satura 

literatūra. Līdzekļu piešķīrums krājuma komplektēšanai dažādos novados atšķiras, 

taču vairumā bibliotēku tas ir stabils. Diemžēl grāmatu cenu pieaugums turpina 

pārspēt finansējuma pieaugumu. Arvien vairāk tiek izvērtēta periodisko izdevumu 

abonēšana; īpaša uzmanība krājuma komplektēšanas procesā tiek pievērsta nozaru 

literatūrai. Iedzīvotāji turpina priekšroku dot latviešu autoru darbiem, populāru 

autoru darbi tiek iegādāti vairākos eksemplāros; aug interese par izdevumiem 

svešvalodās.

Liels darbs tiek veikts krājuma popularizēšanas jomā: tiek organizētas jauno 

grāmatu dienas, veidotas krājuma atklāsmes izlases, grāmatu videoapskati, 

krājums tiek popularizēts pasākumos, informācijpratības nodarbībās, spēlēs 

un dažādos informatīvajos materiālos. Konkrētu autoru darbu popularizēšanā 

efektīvas ir tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem. Arvien plašāk izvēršas 

mērķtiecīga krājuma popularizēšana sociālajos medijos (“Facebook”, “Instagram”, 

“Youtube”). Daudzas bibliotēkas saziņai ar lietotājiem izveidojušas “WhatsApp” 

grupas. Vērtējot publisko bibliotēku publicitātes darbu kopumā, bibliotēku 

pasākumi un aktīva darbība sociālajos medijos ļoti piesaista lietotājus un veicina 

apmeklējuma pieaugumu. Pēdējos gados vērojama patiešām plaša bibliotēku 

publicitāte gan fiziskajā, gan viruālajā telpā, taču tā jāveic plānveidīgi, kā arī 

diezgan daudzām bibliotēkām jāuzlabo publicitātes materiālu kvalitāte. Tāpat 

jādomā par publicitāti visām iedzīvotāju grupām, t. sk. ekonomiski aktīvajiem 

iedzīvotājiem. Valmieras bibliotēka 2019. gadā pastiprināti piedāvāja nodarbības 

par bibliotēku un tās sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldības iestādēm un citām 

novada organizācijām. Nodarbības notika gan bibliotēkas telpās, gan ārpus tām, 

sasniedzot tādas mērķauditorijas kā uzņēmēji, policijas darbinieki, pedagogi u. c. 

Rezultātā ir augusi pašvaldības izpratne par bibliotēkas lomu un nozīmi, bibliotēkas 

iesaiste sadarbības projektos, palielinājusies ekonomiski aktīvo iedzīvotāju interese 

par bibliotēkas piedāvātajiem resursiem un pakalpojumiem, kā arī bibliotēkas 

lietotāju pulkam piepulcējušies jauni, aktīvi lietotāji, kuri gatavi sadarboties jaunu 

pakalpojumu veidošanā vai esošo attīstīšanā.
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“3td e-GRĀMATU bibliotēkas” pirmais gads

2019. gads Latvijas publiskajās bibliotēkās ir zīmīgs ar e-grāmatu lasīšanas 

platformas “3td e-GRĀMATU bibliotēka” (www.3td.lv) ieviešanu, ikvienam 

Latvijas publisko bibliotēku lietotājam nodrošinot iespēju sev ērtā laikā, vietā un 

ierīcē (planšetē, viedtālrunī vai datorā) tiešsaistē lasīt e-grāmatas latviešu valodā 

bez maksas. Platformas izstrāde ir Latvijas bibliotēku vidē sen lolota ideja. Kā 

izmēģinājuma projekts sešās reģionu galvenajās bibliotēkās tas tika sākts jau 

2016. gadā, taču plašāku darbību visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās 

izvērsa no 2019. gada 7. janvāra.

“3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir ilgstošas partnerības rezultātā izveidots 

pakalpojums, kuru īsteno Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sadarbībā 

ar IT uzņēmumu “Tieto Latvia” (“TietoEVRY” grupas uzņēmums) un Latvijas 

izdevniecībām un pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Atklājot platformu 

gada sākumā, tajā bija 114 latviešu autoru e-grāmatas, bet 2019. gada beigās 

“3td e-GRĀMATU bibliotēkā” lasāmo darbu skaits bija gandrīz trīskāršojies, 

līdzās oriģinālliteratūrai piedāvājot arī ārvalstu autoru tulkojumus. Sākotnēji 

platformā bija pieejamas tikai apgāda “Zvaigzne ABC” izdotās e-grāmatas, bet 

pamazām pirmā darbības gada laikā “3td e-GRĀMATU bibliotēkai” pievienojās 

arī izdevniecības “Mansards” un “Prometejs”, kā arī tika uzsāktas sarunas par 

citu izdevniecību iesaistīšanos projektā. Lasīšanai pieejamo darbu klāsts katru 

nedēļu tiek papildināts, piedāvājot lasītājiem plašu un daudzveidīgu tulkotās un 

oriģinālliteratūras klāstu latviešu valodā.

Skats no “3td.lv e-GRĀMATU bibliotēkas” saskarnes

http://www.3td.lv/
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Pirmā darbības gada laikā “3td e-GRĀMATU bibliotēkā” reģistrējušies 5506 lasītāji. 

Kopā pāršķirstītas 5 257 570 lappuses un izlasītas 17 279 e-grāmatas13.

Lielākais e-grāmatu izsniegums fiksēts Rīgas pilsētā, tad seko Valmieras, Pierīgas, 

Jelgavas reģiona bibliotēku lasītāji. Kā atzīmē Latvijas bibliotekāri, pirmais “3td 

e-GRĀMATU bibliotēkas” darbības gads ir bijis īpašs un prasījis daudz darba – 

gan pašiem iepazīstot jauno pakalpojumu, gan piedāvājot to saviem lasītājiem. 

Pakalpojums dod iespēju piedāvāt grāmatas, kuru nav bibliotēkas krājumā vai uz 

kuru saņemšanu bibliotēkā izveidojusies rinda; tā ir iespēja lasīt grāmatas latviešu 

valodā, dzīvojot vai uzturoties ārzemēs. Statistikas dati liecina, ka pakalpojums 

ievērojami veicinājis autorizēto lietotāju skaita pieaugumu bibliotēkās (visbiežāk 

minētais pieaugums ir 60–95 %).

Bibliotekāru domas par pakalpojumu dalās, vērtējums ir dažāds, nereti pretrunīgs. 

Bibliotēku 2019. gada pārskatos lasāms, ka sākotnējā interese par e-grāmatu 

lasīšanu bijusi liela, bet ar laiku mazinājusies. Citi min, ka reģistrācija platformā 

ir vienkārša un saprotama, savukārt citi – ka piereģistrēšanās process ir samērā 

sarežģīts. Arī lasītājiem, aizbildinoties ar nevēlēšanos mainīt lasīšanas paradumus, 

joprojām vairāk patīkot lasīt grāmatas papīra formā. Reģionu galveno bibliotēku 

speciālisti atzīst, ka ikviena jauninājuma ieviešana ir atkarīga no bibliotekāra 

personības – ja pats bibliotekārs aktīvi izmanto iespēju lasīt e-grāmatas un pārzina 

pakalpojumu, arī lasītājiem rodas interese. Pakalpojums popularizēts sarunās ar 

lasītājiem, reklamēts sociālajos medijos, bibliotēku pasākumos, jauno grāmatu 

dienās, izlikti bukleti, sagatavotas informatīvās lapiņas, informācija publicēta 

drukātajos laikrakstos un žurnālos. Vairākas bibliotēkas elektroniskajā katalogā 

izdevumiem pievienojušas norādes, ka grāmata pieejama arī e-grāmatu bibliotēkā. 

Kā veiksmīgs pakalpojuma popularizēšanas piemērs tiek uzskatīts KISC un “Tieto 

Latvia” plakāts “Vai tu jau lasi 3td e-GRĀMATAS?”.

“3td e-GRĀMATU bibliotēkas” pirmais darbības gads skaitļos

13  Dati par “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” pirmo darbības gadu no 2019. gada 8. janvāra līdz 2020. gada 8. janvārim. Vairāk informācijas 
par pirmo “3td e-GRĀMATU bibliotēkas” darbības gadu sk. izdevniecības “Zvaigzne ABC” veidotajā infografikā.

Ja
nv

ār
is

Fe
bru

ār
is

M
ar

ts

Aprīl
is

M
aij

s
Jū

nij
s

Jū
lijs

Aug
us

ts

Se
pte

m
bris

Okt
obris

Nove
m

bris

Dec
em

bris

0

5000

10000

15000

20000

25000

Izsniegums

Lasītāji

https://ej.uz/dpnb
https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/294152-iemesli_lasit_vairak_atskats_uz_3td_e-gramatu_bibliotekas_darbibas_pirmo_gadu


34

“3td e-GRĀMATU bibliotēkas” izsniegums reģionos

“3td e-GRĀMATU bibliotēkas” pakalpojums ir augstu novērtēts gan bibliotekāru 

vidū, gan plašākā sabiedrībā. Projekts ir saņēmis Latvijas Bibliotekāru biedrības 

Gada balvu nominācijā “Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2019”.

 
Darbs ar bērniem un jauniešiem – nebeidzams ceļojums 
jaunatklājumos

2019. gads publiskajās bibliotēkās bērnu un jauniešu mērķauditorijai aizritējis 

pulcēšanās un satikšanās zīmē. Bērni un jaunieši bibliotēku uztver ne tikai kā 

vietu, kur var saņemt grāmatas un citus informācijas resursus, bet arī kā vietu, kur 

pavadīt brīvo laiku, spēlēt galda spēlēs, izmantot bezvadu internetu, piedalīties 

radošās aktivitātēs un interešu pulciņos, aplūkot izstādes, satikties un parunāt 

savā starpā. Bibliotēkas cenšas aptvert visas bērnu un jauniešu vecumgrupas – 

sākot no pašiem mazākajiem līdz jauniešiem, kuri jau izmanto literatūru no 

pieaugušo grāmatplauktiem. 2019. gadā bērni un jaunieši bija 31 % no kopējā 

bibliotēku lasītāju skaita. Visaktīvāk publiskās bibliotēkas apmeklē pirmsskolas 

un sākumskolas vecuma bērni. Šī auditorija labprāt iesaistās bibliotēku aktivitātēs 

un apmeklē bibliotēku atkārtoti. Pamatskolas un vidusskolas vecuma jaunieši 

bibliotēku galvenokārt izmanto, lai pavadītu tur savu brīvo laiku, taču arī viņi ir 

pastāvīgi bibliotēku apmeklētāji.

2019.  gada nogalē tika prezentēti Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) 

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (Programme for International 

Student Assesement, PISA) 2018. gada pētījuma rezultāti. Latvijas rezultāti 

lasītprasmes ziņā ir nedaudz zemāki par OECD valstu vidējo rezultātu. Skolēniem, 

kuri vairākas reizes dienā lasa e-pastu, čato (piemēram, “WhatsApp”), lasa ziņas, 

4816 Rīga

1248 Valmieras reģions

1192 Pierīga

1056 Jelgavas reģions

919 Ogres reģions

593 Madonas reģions

579 Cēsu reģions

579 Liepājas reģions

https://www.izm.gov.lv/images/aktualitates/2019/OECD_PISA_2018.pdf
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tiešsaistē meklē informāciju mācībām vai ikdienas vajadzībām, piedalās grupu 

diskusijās vai forumos, vidējie sasniegumi lasīšanā ir augstāki par to skolēnu 

sasniegumiem, kuri neveic šādas aktivitātes.

Lai uzlabotu skolēnu lasītprasmi un rosinātu vēlmi lasīt, Latvijā tiek īstenotas 

valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programmas un vietēja mēroga aktivitātes, 

iekļaujot bērnus un jauniešus visās vecuma grupās, kā arī ģimeni kopumā. LNB 

lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2019. gadā 

norisinājās jau deviņpadsmito reizi.14 Programmas statistika liecina, ka 2019. gadā 

tajā piedalījušies 17 219 lasītāji no 654 bibliotēkām.

2019. gadā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” tika vērtēta ģimeņu iesaiste kopīgā 

lasīšanā. Ļoti aktīvi šajā jomā strādājušas šādas Latvijas bibliotēkas: Suntažu 

vidusskolas bibliotēka, Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte”, Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēka un Preiļu Galvenā bibliotēka.

Jaunākie PISA pētījumu rezultāti par Latviju nav iepriecinoši: 38 % skolēnu 15 

gadu vecumā nesaprot sarežģītus tekstus; 30 % nelasa tekoši; 37 % teksts, lai to 

saprastu, jālasa vairākkārt; 22 % ir grūti atbildēt uz jautājumiem par teksta saturu; 

un tikai 4,8 % ir ļoti labi lasītāji.

Lai sekmētu interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedētu kopīgām lasīšanas 

aktivitātēm un veicinātu lasītprieku, kopš 2017.  gada norisinās LNB Bērnu 

literatūras centra rīkotais konkurss “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība” 11–12 

gadus veciem bērniem. 2018./2019. mācību gadā skaļo lasītāju skaits no 5. un 

Bibliotēku skaits ārpus Latvijas, kuras piedalījās 2019. gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas programmā

14  Plašāku informāciju par Bērnu, jauniešu un vecāku žūriju sk. LNB tīmekļvietnē un www.lasamkoks.lv.

https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2019-rezultati
https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2019-rezultati
https://lnb.lv/lv/aktuali/nacionala-skalas-lasisanas-sacensiba
https://lnb.lv/lv/aktuali/lasisanas-veicinasanas-programma-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija
http://www.lasamkoks.lv
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6. klasēm sasniedzis vienpadsmit tūkstošus. Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 

uzvarētājs uz gadu kļūst par LNB Bērnu direktoru un iegūst ceļojošo balvu savai 

skolai, kā arī dāvanu karti grāmatu iegādei. 2019. gada Latvijas čempione skaļajā 

lasīšanā ir Inna Ivanova no Naujenes pamatskolas, 2. vietā – Kārlis Lanka no 

Aizputes vidusskolas, 3. vietā – Laura Potaša no Ogres sākumskolas.

Lai būtu interese par grāmatām un lasīšanu jau kopš mazotnes, turpinās projekts 

“Grāmatu starts”, kurā piedalās bērni un viņu ģimenes vecumā no 3 līdz 4 gadiem. 

2019. gadā projektā iesaistījās 71 bibliotēka, iesaistot teju 2200 bērnus un viņu 

ģimenes. Projektu par ziedotāju līdzekļiem īsteno LNB Atbalsta biedrība.

Vietēja mēroga lasīšanas veicināšanas programmas parasti tiek organizētas vasarā:

— Valmieras bibliotēkas vasaras lasīšanas programma “Zvirbuļa vasaras 

grāmatu grozs”;

— Riebiņu novada bibliotēkas lasīšanas veicināšanas konkurss  

“Grāmata@vasara.lv”;

— Preiļu Galvenās bibliotēkas vasaras konkurss “Krauklis iesaka izlasīt”;

— Cesvaines bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma “Burtu spēles”;

— Latgales Centrālās bibliotēkas vasaras programma “Skaistā vasara 

bibliotēkā”;

— Alūksnes bibliotēkas vasaras lasīšanas maratons “Ar grāmatu vasaras 

somā”.

Arvien vairāk tiek domāts gan par moderno tehnoloģu izmantošanu, gan videi 

draudzīgu paradumu veidošanu, piemēram, Valmieras bibliotēka vecākiem 

piedāvāja iespēju bibliotēkā tiešsaistē sekot līdzi pirmajai mammu un tētu 

konferencei “Vecāku revolūcija” Cēsu koncertzālē, bet Cēsu Centrālā bibliotēka 

“Bezatkritumu dzīvesveida festivāla” ietvaros organizēja Ģimeņu rītu “Plastmasas 

huligāni”, kura laikā pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt par to, kā ikviens 

no mums var rūpēties par planētas tīrību un saudzēšanu (arī šim pasākumam 

varēja sekot līdzi tiešraidē).

Aktualitāti nav zaudējusi Ēnu diena bibliotēkā – skolēni izrāda interesi ēnot 

bibliotekārus (Nīgrandes pagasta bibliotēka, Līgatnes pilsētas bibliotēka, Jēkabpils 

Galvenā bibliotēka, Kazdangas pagasta bibliotēka, Cēsu Centrālā bibliotēka, 

Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka), kā arī skolēni labprāt strādā bibliotēkās 

kā brīvprātīgie vai vasaras mēnešos (Džūkstes 2. bibliotēka, Latvijas Neredzīgo 

Daugavpils bibliotēka, Bulduru bibliotēka).

Mainoties izglītības satura modelim Latvijā, jāmainās arī bibliotēku sniegtajiem 

pakalpojumiem, lai tās kļūtu par vienu no drošticamākajiem centriem, kur iegūt 

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/26812320.pdf
http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/civ-civ-klat-vasara-un-zvirbula-gramatu-grozs-0
http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/civ-civ-klat-vasara-un-zvirbula-gramatu-grozs-0
https://ej.uz/wgy5
https://ej.uz/otbg
https://ej.uz/otbg


37

informāciju mācībām. Ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā Skola2030, jauni 

uzdevumi būs ne tikai skolu, bet arī publiskajām bibliotēkām. Katvaru bibliotēka 

atrodas Limbažu novada speciālās pamatskolas ēkā, un galvenais tās sadarbības 

partneris ir skola: latviešu valodas skolotāja vada literatūras stundas bibliotēkā, 

mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas skolotāja 

iekārto skolēnu darbu izstādes; internāta skolotāji – 

organizē tematiskus pasākumus, grāmatu lasīšanu 

vakaros. Preiļu Galvenā bibliotēka organizēja teātra 

izrādi bioloģijas stundas kontekstā – “Ko saka orgāni?”, 

izspēlējot cilvēka orgānu reakciju uz stresu mācību 

stundā.

Problēmas bibliotēkām darbā ar bērniem un jauniešiem 

sagādā lasīšanas paradumu izmaiņas – labprātāk tiek 

lasīti īsi teksti, piemēram, mācību grāmatās; garus 

tekstus bērni un jaunieši lasa reti. Visgrūtāk uzrunāt 

bērnus un jauniešus ir tām bibliotēkām, kurām nav 

blakus skolas vai pirmsskolas izglītības iestādes. Arvien biežāk bibliotēkas apmeklē 

bērni ar īpašām vajadzībām; daudziem bibliotekāriem nav zināšanu, kā strādāt 

ar šiem bērniem.

Mūsdienu bērni lielākoties visu uztver ar redzi, viņus piesaista košas lietas, tāpēc 

interneta un sociālo mediju saturs viņiem šķiet saistošs. Bibliotēkas arvien vairāk 

un profesionālāk strādā ar vizuālo informāciju pasākumu afišās, pievērš uzmanību 

grāmatām, kurām ir pievilcīgs vāks, iekārto jauniešu atpūtas stūrīšus, rīko foto 

konkursus (Tukuma bibliotēka, Mežāres bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka), 

uzņem animācijas filmas (Salaspils novada bibliotēka, Padures bibliotēka). Latgales 

Centrālā bibliotēka 2019. gadā jauniešiem noorganizēja bibliokvestu.15

Bibliotēkas nebaidās no jaunām idejām un to īstenošanas – nodrošina video 

tiešraides, organizē aktivitātes ārpus bibliotēku telpām, rīko konkursus un izstādes, 

vada interešu pulciņus un radošās darbnīcas. Bibliotekāri seko līdzi aktuālajām 

tendencēm, izaicina citas bibliotēkas būt aktīvām sociālajos medijos. Tādēļ 

var teikt, ka 2019. gads darbā ar bērniem un jauniešiem ir bijis kā nebeidzams 

ceļojums jaunatklājumos. Bibliotekāri neapstājas pie jau labi zināmā un ierastā, 

bet turpina meklēt arvien jaunus un atraktīvus veidus, kā ieinteresēt priecēt mazos 

un spurainos lasītājus.

15  Plašāku apskatu par darbu ar bērniem un jauniešiem publiskajās bibliotēkās 2019. gadā sk. LNB Bibliotēku attīstības centra galvenās 
bibliotekāres Madaras Freivaldes prezentācijā.

Pelču pagasta bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar pagastā esošo Viduskurzemes 

pamatskolu-attīstības centru. Kopīgi tiek 

organizēti dažādi lasīšanas pasākumi. 2019. gadā 

tika izveidots bibliotēkas iepazīšanās cikls bērniem 

ar autisma sindromu. Līdz ar to tiek īstenots darbs 

ar ļoti īpašu bibliotēkas apmeklētāju grupu – 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pagājušajā gadā 

4. un 5. speciālās skolas klašu audzēkņi piedalījās 

“Skaļās lasīšanas” konkursā, kas bērniem sniedza 

lielu prieku.

https://www.skola2030.lv/lv
https://www.tukums.lv/lv/kultura/9163-orient%25C4%2593%25C5%25A1anas-sp%25C4%2593le-%25E2%2580%259Eiepaz%25C4%25ABsti-tukuma-durvis%25E2%2580%259D
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/berniem-un-jauniesiem/pievers-uzmanibu-jaunumiem/fotokonkurss-berniem-mans-kakis-gul-savadak
https://ej.uz/7ue2
https://www.facebook.com/635726416763465/videos/3167872449932431/
https://www.facebook.com/lcb.lv/posts/2191325540935794
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29085057.pdf
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16  Ļoti populāra ir datubāzes “Lasītava”, kas piedāvā vairāk nekā 150 latviešu orģinālliteratūras pilntekstus; turklāt “Letonika” ir vienīgā 
nacionālā datubāze, kas pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem pieejama attālināti – ārpus bibliotēku telpām.

Novadpētniecība – pagātnes ieguldījums nākotnē

2019.  gadā bibliotēkās visā Latvijā noritējis aktīvs darbs, lai stiprinātu 

novadpētniecības darba fundamentu – kvalitatīvu resursu krājumu. Lai gan krājuma 

veidošana ir bibliotekāru ikdienas rutīna, novadpētniecības jomā tam bieži vien 

ir nepieciešams īpaši apjomīgs, laikietilpīgs, rūpīgs un pacietīgs darbs, kas nereti 

vairāk atbilst pēdziņa, ne bibliotekāra kvalifikācijai. Novadpētniecības materiālu 

apzināšanu apgrūtina gan tas, ka tie ir izkliedēti ļoti daudzās vietās (arhīvos, 

muzejos un citās institūcijās), gan tas, ka tie bieži vien nav pieejami tradicionālajās 

tirdzniecības vietās – grāmatu bāzēs un grāmatnīcās, bet meklējami kā adata siena 

kaudzē antikvariātos, lietotu grāmatu tirdzniecības tīmekļvietnēs, privātpersonu 

krājumos. Par daudziem lokāliem tematiem, notikumiem, personām publicētas 

informācijas vispār nav, un nereti nav arī dokumentālu avotu, vai to ir ļoti maz 

(daudz ir zudis, iznīcināts sarežģītajos Latvijas vēstures apstākļos). Turklāt, lai 

spētu komplektēt novadpētniecības krājumu, labi jāpārzina novada vēsture. Tādēļ 

novadpētniecības krājuma komplektēšanas darbs bieži vien sākas ar novada 

vēstures, kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanu, novadnieku un kultūras un 

vēstures liecību apzināšanu, kā arī novadpētniecisku tematu izpēti.

Novadpētniecības informācijas iegūšanai vēl nebijušas iespējas snieguši valsts 

mēroga digitalizācijas projektu rezultātā tapušie elektroniskie resursi: Latvijas 

Nacionālā digitālā bibliotēka, kas ietver ap 700 000 periodisko izdevumu, 18 000 

grāmatu, 80 000 attēlu, 2500 karšu, 14 000 skaņu un video ierakstu, un Latvijas 

Valsts arhīva virtuālā datubāze “Raduraksti.lv”, kurā pieejamas Latvijas evaņģēliski 

luterisko, Romas katoļu, pareizticīgo, baptistu, reformātu, uniātu un vecticībnieku 

draudžu baznīcu grāmatas, rabinātu metriku grāmatas līdz 1905. gadam, kā arī 

1. Viskrievijas tautas skaitīšanas (1897. gadā) Kurzemes, Vitebskas un Vidzemes 

guberņās dokumenti. Noderīgs resurss ir “Lursoft” “Laikrakstu bibliotēka”, 

kas piedāvā vairāk nekā 100 Latvijas centrālo un vietējo periodisko izdevumu 

pilntekstu publikācijas, aktuālās ziņas un rakstu apkopojumus, un “Letonika” 

– ne tikai novadpētniecības, bet arī informācijas darbā kopumā vērtīgs uzziņu, 

tulkošanas, multivides un literatūras resurss par Latviju latviešu valodā16. Gan 

“Lursoft” “Laikrakstu bibliotēka”, gan “Letonika” programmas “Elektroniskās 

publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros visās Latvijas pašvaldību publiskajās 

bibliotēkās pieejama bez maksas.

2019.  gadā īpaša uzmanība pievērsta līdz šim mazāk komplektētiem vai 

dažās bibliotēkās līdz šim nekomplektētiem resursu veidiem: nepublicētajiem 

materiāliem (vēsturiskām fotogrāfijām, dzīvesstāstiem, atmiņu stāstiem), video 

un audio ierakstiem, interneta resursiem par novadu. Vērojama arvien aktīvāka 

iedzīvotāju iesaiste novadpētniecības resursu veidošanā: aicinājums dalīties 

ar fotogrāfijām un citām vēstures liecībām, iedzīvotāju dzīvesstāstu, atmiņu 

https://www.lndb.lv
https://www.lndb.lv
https://www.raduraksti.arhivi.lv
http://news.lv
https://www.letonika.lv/default.aspx
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dokumentēšana, iesaistīšana apvidvārdu vākšanā u. c. Iedzīvotāju privātarhīvos 

atklāti īsti dārgumi, piemēram, melnbalta fotofilma ar unikāliem kadriem no 

akcijas “Baltijas ceļš”, vērtīgi un interesanti iedzīvotāju uzņemti videomateriāli, 

novadnieku sarakstīti literāri darbi, novada dzimtu ciltskoki. Skaidrs ir kļuvis tas, ka 

bez iedzīvotāju iesaistes novadpētniecības materiālu apzināšanā un apkopošanā 

maksimāli pilnīgu novadpētniecības krājumu izveidot nav iespējams. Neatsverams 

ir iedzīvotāju ieguldījums, palīdzot atpazīt personas un vietas, noskaidrot faktus, kā 

arī iesaistoties brīvprātīgajā darbā, piemēram, ierakstot vecāko novada iedzīvotāju 

atmiņas.

Novērots, ka pēdējo gadu laikā strauji palielinājies bibliotēku lietotāju skaits, 

kas pieprasa digitālo novadpētniecības informāciju, kā arī virtuālo apmeklētāju 

skaits, kas informāciju vēlas saņemt attālināti. Arvien rosīgāk publiskās bibliotēkas 

pievēršas novadpētniecības krājuma digitalizācijai, digitālo kolekciju veidošanai un 

digitālā satura publicēšanai bibliotēkas tīmekļvietnē un citos resursos. Liela daļa 

digitālā novadpētniecības satura ir bibliotēku pašu radīts – gan sagatavojot jaunas 

novadpētnieciskas publikācijas, gan fotografējot vai filmējot vietas, nozīmīgus 

pasākumus un aktivitātes novadā, veicot skaņu ierakstus, veidojot videostāstus, 

spēles, arī interaktīvus pārgājienu maršrutus un pat filmas (Salaspils, Siguldas, 

Gramzdas bibliotēka). Lai arī pagastu bibliotekāri varētu uzsākt digitalizāciju, 

kas ir pirmais solis attālinātas piekļuves nodrošināšanā novadpētniecības 

materiāliem, Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā 2019. gadā tika organizētas mācības 

digitalizēšanā visām Kuldīgas reģiona bibliotēkām. Arī Gulbenes reģionā vairākas 

pagastu bibliotēkas (Lizuma, Druvienas, Stāmerienas bibliotēka) iesaistījušās 

novadpētniecības materiālu digitalizēšanā. 2019. gadā tapusi vēl viena jauna 

novadpētniecības resursu vietne – “Saldus novadpētniecības enciklopēdija”. Taču 

daudzām bibliotēkām nav infrastruktūras apjomīgu digitālo resursu uzkrāšanai 

un piekļuves nodrošināšanai. Daļēji šo uzdevumu pilda bibliotēku informācijas 

sistēmā “ALISE” veidotās novadpētniecības datubāzes, kas gan ir bibliogrāfisks 

resurss, tomēr ar plašām iespējām saistīto e-resursu pievienošanai (pilnteksti, 

attēli, skaņu ieraksti vai saites uz tiem).

2019. gadā saistībā ar apaļām jubilejām daudzviet aktīvi noritējusi bibliotēku 

vēstures izpēte. Pētniecības rezultātā tapuši jauni, unikāli resursi: lielformāta 

izstāžu cikls par Cēsu bibliotēkas vēsturi, video “Cēsu bibliotēka 1919–2019”, 

videostāsts par Vecpiebalgas bibliotēku no pirmsākumiem līdz mūsdienām, 

virtuāla izstāde “Ceļā uz simtgadi...” Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, apkopota 

Ventspils bibliotēkas vēstures otrā daļa, kurā vēstīts par bibliotēkas darbību no 

1940. līdz 1989. gadam, Rīgas Centrālajā bibliotēkā sagatavota “Rīgas Centrālās 

bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata”, kurā apkopoti 43 esošo un bijušo Rīgas 

Centrālās bibliotēkas darbinieku atmiņu stāsti. Cēsu reģiona pagastu bibliotēkās, 

lai rosinātu publisko bibliotēku darbiniekus veikt padziļinātu savas bibliotēkas 

vēstures izpēti, organizēts konkurss “Manas bibliotēkas vēsture”.

https://novadpetnieciba.saldus.lv/
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Visbeidzot – kā ļoti būtiska novadpētniecības darbā atzīta bibliotēku sadarbība 

ar citām novada un reģiona bibliotēkām, individuālajiem novadpētniekiem, 

pašvaldības iestādēm (vidusskola, tūrisma informācijas centrs, kultūras nams), 

citām novada atmiņas institūcijām, vietējām nevalstiskajām organizācijām, 

novadā populāriem cilvēkiem utt. Sadarbības rezultātā organizētas liela mēroga 

konferences, izveidotas jaunas virtuālās izstādes, novadpētniecības ekskursiju 

maršruti, īstenoti interesanti un vērtīgi projekti, organizētas izstādes un pasākumi. 

Tomēr sadarbības potenciāls vairumā Latvijas novadu joprojām nav ne pietiekami 

apzināts, ne novērtēts – tā ir izaugsmes iespēja, kas vēl pilnībā netiek izmantota.
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Skolu bibliotēkas – nozīmīgas 
pilnveidotā mācību satura ieviešanā

+= +631
vispārizglītojošo 
dienas skolu  
bibliotēkas

4
vispārizglītojošo 
vakara (maiņu) 
skolu bibliotēkas

52 
profesionālās 
izglītības 
iestāžu 
bibliotēkas

687 
skolu 
bibliotēkas

Skolu bibliotēkas skaitļos 2019

25 %
no kopējā  
krājuma

27 %
no kopējā  
izsnieguma

32 %
no bibliotēku kopējā 
aktīvo lietotāju skaita

32 %
no kopējā fiziskā 
apmeklējuma

28 %
no kopējā Latvijas 
bibliotekāru skaita

Latvijas izglītības sistēmā notiek pārmaiņas gan mācību pieejā, gan saturā. 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) no 2016. gada īsteno projektu “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” (Skola2030). 2019.  gada 1. septembrī stājās spēkā jaunās 

pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Pilnveidotais mācību saturs organizēts septiņās 

cilvēka dzīves darbībai nozīmīgās mācību jomās: valodas, sociālajā un pilsoniskajā, 

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, 

tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes. Katrā no tām izvirzīti pamatjēdzieni, 

kas skolēniem jāapgūst, lai viņiem veidotos izpratne par apkārtējo pasauli un sevi 

tajā, kā arī atbilstošajai mācību jomai raksturīgās prasmes. Visu mācību saturu 

caurvij tādas prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un 

uzņēmējspēja, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālās prasmes.

Jaunā izglītības modeļa aprakstā nav izsmeļošas informācijas par to, kādai jābūt 

skolas bibliotēkai. IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas definē, ka skolas bibliotēka 

ir “fiziska un digitāla mācību telpa, kurā lasīšana, izziņas process, pētniecība, 

domāšana, iztēle un radošums spēlē galveno lomu skolēnu “ceļojumā no 

informācijas uz zināšanām”, kā arī viņu personīgajā, sociālajā un kultūras izaugsmē”, 

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/22657103.pdf
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savukārt IFLA/UNESCO Skolu bibliotēku manifestā skolu bibliotēkas raksturotas 

kā visas skolas kopienas pedagogiem un skolēniem paredzēts mācīšanas un 

mācīšanās pilnveidošanas līdzeklis.

2019. gada vidū LNB Bibliotēku attīstības centrs veica nelielu pētījumu par publisko 

un skolu bibliotēku sadarbību. Izpētes rezultāti pieejami publikācijā “Ceļojums no 

informācijas uz zināšanām”. Skolas bibliotēkas uzdevumi projekta “Kompetenču 

pieeja mācību saturā” (Skola2030) kontekstā tika apskatīti arī 2019. gada 12. marta 

skolu bibliotekāru seminārā. Pilnveidotajā mācību procesā skolotājs vairs nav tikai 

informācijas devējs, viņš ir mācību procesa vadītājs, kurš meklē stratēģiju, kā 

iemācīt un sasniegt plānoto rezultātu. Neatsverams skolotāja palīgs ir bibliotekārs, 

kurš palīdz piemeklēt atbilstošus mācību līdzekļus un pilnveido skolēnu prasmes 

informācijpratībā. Mūsdienās, kad jebkuras bibliotēkas rīcībā ir milzīgs drukāto 

un elektronisko informācijas resursu klāsts, tieši skolu bibliotekāram jābūt īpaši 

prasmīgam, lai katrā konkrētajā gadījumā prastu šos resursus gan izmantot pats, 

gan ieteikt skolotājiem un skolēniem. Drabešu Jaunās pamatskolas direktore 

Kristīne Paisuma skolu bibliotekāru seminārā uzsvēra bibliotekāra kā skolas 

komandas locekļa nozīmīgumu. Taču vispirms pašam bibliotekāram ir jāspēj definēt 

un pamatot, kā viņš iztēlojas savu profesionālo darbu, jārāda, cik drosmīgi spēj 

strādāt. Skolas direktora uzdevums ir iedvesmot bibliotekāru un iedrošināt īstenot 

idejas. Līvānu 1. vidusskolas direktors Gatis Pastars pauda uzskatu, ka bibliotēka ir 

skolas infrastruktūras sastāvdaļa, tā ir atbalsta mehānisms mācību procesā – vieta, 

kur satiekas cilvēks un informācija. Līdz ar to skolas bibliotēkas mērķis ir sniegt 

skolēniem pieredzi informācijas meklēšanā. Tas, kāda loma ir bibliotēkai, atkarīgs 

no skolas vadības, skolotājiem un bibliotekāra. Skolai būtu jāsākas ar bibliotēku, 

tai jāierāda centrālā vieta skolā, uzskata Līvānu 1. vidusskolas direktors. Viņa 

viedoklis saskan ar IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijās teikto, ka skolas bibliotēka ir 

neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa.

Lai saprastu, kā strādā skolu bibliotēkas un vai tās ir gatavas būt par atbalstu 

pilnveidotā mācību satura ieviešanā, LNB Bibliotēku attīstības centrs veica 

skolu bibliotēku aptauju par darbu 2019. gadā. Anketu 

aizpildīja 40 % no kopējā skolu bibliotēku skaita Latvijā. 

Aktīvākie anketu aizpildītāji bija vidusskolu bibliotekāri 

(42 % no kopējā respondentu skaita) un pilnas slodzes 

bibliotekāri (39 % no kopējā respondentu skaita).

Viena no galvenajām skolas bibliotēkas funkcijām ir 

lasīšanas veicināšana. Tādēļ daudzas skolu bibliotēkas 

piedalās valsts mēroga lasīšanas veicināšanas 

programmās: “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un 

“Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”, kā arī rīko savus 

lasīšanas vecināšanas pasākumus.

Alternatīvās lasīšanas stafetes mērķis ir 

popularizēt grāmatu lasīšanu, īpašu uzmanību 

pievēršot jaunizdotajām grāmatām un veicinot 

sarunas par grāmatām. Piedalījās skolēni no 1. līdz 

4. klasei. Lasīt varēja grāmatas tikai no skolas 

bibliotēkas krājuma. Par izlasītajām grāmatām 

notika sarunas. Stafetes noslēgums notika Saldus 

pilsētas bibliotēkā. Daudzi bērni nebija bijuši šajā 

bibliotēkā, tāpēc viņiem acis mirdzēja, visu redzot 

un dzirdot. Pārbraucot mājās, bērni ierosināja atkal 

jaunajā mācību gadā turpināt šo stafeti. (Lutriņu 

pamatskolas bibliotēka, 0,075 slodze)

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/
https://www.lnb.lv/lv/skolu-bibliotekaru-seminara-prezentacijas-1
https://www.lnb.lv/lv/skolu-bibliotekaru-seminara-prezentacijas-1
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Skolēni labprāt apmeklē skolas bibliotēku, piedalās tās rīkotajos pasākumos, 

izmanto bibliotēkā pieejamos resursus mācībām un pavada tur savu brīvo 

laiku. Bieži vien skolēni iesaka grāmatas, kādas vēlētos redzēt bibliotēkas plauktos. 

Sarunas ar skolēniem ir neatņemama skolas bibliotekāra 

ikdiena, jo tādā veidā var uzzināt, kas viņiem ir aktuāls.

Anketu rezultāti apstiprina, ka skolu bibliotēku atbalsts 

ir būtisks un nozīmīgs pilnveidotā mācību satura 

ieviešanai skolās. Anketās minētie sadarbības piemēri 

ar skolotājiem un veiktās aktivitātes ar skolēniem 

jau šobrīd apliecina bibliotekāru spēju iesaistīties 

projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 

(Skola2030) aktivitātēs. Veiktie pasākumi un īstenotā 

sadarbība veicina mācību vielas apguvi un labākus 

mācību rezultātus.

Anketās paustais apstiprina IFLA Skolu bibliotēku 

vadlīnijās teikto: “Skolas bibliotēka atbalsta skolotājus, 

nodrošinot pedagogu profesionālo pilnveidi, īpaši 

saistībā ar jauniem materiāliem un tehnoloģijām, jaunām 

mācību programmām un stratēģijām.”17 Piemēram, 

bibliotekāri sniedz atbalstu pedagogiem literatūras 

izvēlē; notiek integrētās mācību stundas bibliotēkā, kur 

skolotāji ne tikai izklāsta stundas vielu, bet arī iepazīstina 

ar kvalitatīviem informācijas resursiem; projektu nedēļu 

un zinātnisko pētniecisko darbu laikā skolas bibliotēka 

ir pilna ar zinātkāriem skolēniem, jo skolotāji mudina 

viņus apmeklēt bibliotēku un tur meklēt nepieciešamo 

informāciju; skolas bibliotekārs pilnveido skolotāju 

medijpratības iemaņas, popularizē e-resursus; skolotājs 

kopā ar bibliotekāru pārrunā bibliotēkas krājuma 

iespējas un kopīgi lemj par grāmatu komplektēšanu 

un norakstīšanu; skolas bibliotekārs atbalsta skolotājus karjeras nedēļas laikā, 

audzināšanas stundās – atlasa informācijas avotus un palīdz veidot prezentācijas 

par augstskolām, profesijām, pašpilnveidi.

Skolotāji labprāt izmanto skolas bibliotēku un sadarbojas ar skolas bibliotekāru, 

lai padarītu mācību stundas saistošākas un interesantākas. Bibliotekāri un 

skolotāji veido kopīgas nodarbības, radošās darbnīcas, izstādes, grāmatu apskatus. 

Sadarbības rezultātā rodas citas – vēl nebijušas – idejas, un visas iesaistītās puses 

ir apmierinātas ar rezultātu. Latviešu valodas un literatūras skolotāji kopā ar skolas 

bibliotekāru īsteno lasīšanas veicināšanas programmas, Dzejas dienas, publiskās 

runas konkursus; vēstures skolotāji iepazīstina skolēnus ar enciklopēdijām, spēcina 

17  IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas, 45. lpp.

“Lasāmpietura” tiek izmantota gan bibliotēkā 

(bibliotēkzinību stundās, grāmatu pulciņā), gan 

klasē (stundās, adaptācijas dienā), gan pasākumos 

(visu novada skolu sadraudzības pasākuma 

grupu darbā, skolas parlamenta organizētajā 

Valentīndienā). “Lasāmpietura” ir aktivitāte, kur 

komandās darbojas dažāda vecuma bērni no 

1. līdz 12. klasei un veic dažādus radošus darbus 

– no atsevišķi izgrieztiem vārdiem veido teikumus, 

sagatavo vēlējumu jaunajā mācību gadā, vēlējumu 

Latvijai, Valentīndienas plakātu. (Brāļu Skrindu 

Atašienes vidusskolas bibliotēka, 0,3 slodze)

Kopš 2008.  gada oktobra katru gadu rudenī 

Kokneses pamatskolas-attīstības centra bibliotēkā 

notiek pasākums “Es iesaku Tev izlasīt!”, kas tiek 

veltīts Starptautiskajai skolu bibliotēku dienai. 

Pasākuma mērķis ir lasīšanas popularizēšana 

bērnu vidū. Grāmatas prezentē nevis bibliotekārs 

vai skolotājs, bet paši bērni. Pasākumā ir īpašs 

stāstnieka krēsls, kas ir saposts šim notikumam. 

Tajā var apsēsties tikai tie, kas stāsta par izlasīto 

darbu. Apsēžoties stāstnieka krēslā, lasītājam ir 

jāpastāsta par savu patstāvīgi izlasīto grāmatu, 

ieinteresējot arī citus to izlasīt. (Kokneses 

pamatskolas-attīstības centra bibliotēka, 

0,51 slodze)

https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/ifla-school-library-guidelines-lv.pdf
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patriotismu; informātikas skolotāji izmanto bibliotēkas telpas un datorus, lai attīstītu 

skolēnu un skolotāju medijpratību, aktīvi piedalās E-prasmju nedēļā; ģeogrāfijas un 

ķīmijas skolotāji skolas bibliotēku izmanto, lai veiktu eksperimentus – mērītu gaisa 

temperatūru, mitrumu utt.; vizuālās mākslas skolotāji 

izmanto bibliotēkas telpas skolēnu darbu izstādēm; 

mājturības un tehnoloģiju skolotāji organizē radošās 

darbnīcas (grāmatu labošanas darbīcas u. c.); mūzikas 

skolotāji rīko bibliotēkā koncertus; svešvalodu skolotāji 

kopā ar skolas bibliotēku īsteno starptautiskus projektus, 

liek tulkot skolēniem novadpēniecības materiālus angļu, 

krievu, vācu valodā.

Daudzās anketās bija pieminēti skolas bibliotekāru 

sasniegumi: pateicības no skolēniem, skolotājiem, skolas 

vadības. Labie vārdi liek justies novērtētiem, saprastiem 

un dod spēku turpināt iesākto. Tomēr liela daļa skolu 

bibliotekāru joprojām vēlas lielāku atbalstu un interesi 

no skolas direktora un pedagogiem; plašāku informāciju 

par skolas bibliotēku skolas tīmekļvietnē; lielāku darba 

slodzi un konkurētspējīgu atalgojumu; plašākas un 

modernākas bibliotēkas telpas.

2020. gada otrajā pusē tiks publicēts izdevums, kurš 

top sadarbojoties LNB Bibliotēku attīstības centram un Skola2030 komandai. 

Izdevums būs pieejams ikvienam un kalpos kā padomdevējs un atbalsts darbam 

skolas bibliotēkā. Dokumenta mērķis ir apstiprināt skolas bibliotēkas nozīmīgumu 

mācību procesa atbalstā, lai bibliotekāri justos drošāki un pārliecinātāki darbā un 

saskarsmē. Skola2030, IFLA un LNB Bibliotēku attīstības centra vīzija par to, kādai 

jābūt 21. gadsimta skolas bibliotēkai ir līdzīga. Aicinām 

skolu bibliotekārus būt atvērtiem pārmaiņām un, 

sadarbojoties ar skolotājiem un kolēģiem, būt aktīviem 

un līdzatbildīgiem izglītības sistēmas pārmaiņās.

No 2002. gada Talsu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā 

darbojas literārās jaunrades klubs “Savējie”, kurā 

dzeju un prozu rakstoši vidusskolēni var izpaust 

savu radošumu. Laiki mainās un mūsu straujajā 

laikmetā bērni un jaunieši raksta arvien īsākus 

tekstus, galvenokārt tikai mobilajos telefonos un 

sociālajos medijos. Tas, ko vēl darām – pētām 

latviskās zīmes, mūsu senvēsturi, tautastērpus, 

mūzikas instrumentus, skatāmies jaunrades 

dejas, pārspriežam aktuālas norises Latvijā un 

pasaulē, izzinām vietējās tradīcijas un kultūru, 

mācāmies būt patrioti. Esam jaunrades klubs, 

pēc paraugiem grāmatās esam izveidojuši savus 

mūzikas instrumentus – vella bungas; veļas dēlis 

arī kļuvis par instrumentu. Esam aizrāvuši arī 

mājturības skolotāju, kopā izgatavojām kokles. 

(Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu sākumskolas 

bibliotēka, 0,75 slodze)

Pasākums “Kafijas pauzes” tiek īstenots, lai mācību 

priekšmetu skolotāji zinātu, kādas grāmatas 

(mācību grāmatas, uzziņu literatūra, metodiskā 

literatūra, daiļliteratūra u. c.) ir iepirktas bibliotēkā, 

uzklausītu skolotājus par viņu vēlmēm. Radās ideja 

informēt skolotājus neformālākā veidā. Sapulces 

notiek divas, trīs reizes gadā, dažreiz arī biežāk. 

(Suntažu vidusskolas bibliotēka, 0,6 slodze)
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Bibliotēkas un ilgtspējīgas 
attīstības mērķi

Bibliotēkām ir jāatbalsta vietējās kopienas vajadzības, to darbībai jābūt saskaņotai 

ar ekonomiskajiem, sabiedriskajiem un kultūras mērķiem lokālā, nacionālā un 

starptautiskā līmenī. ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus 2015. gadā pieņēma visas 

ANO dalībvalstis, tas ir kopīgs pasaules miera un labklājības plāns tagadnei un 

nākotnei. Rezolūcija “Mūsu pasaules pārveide: ilgtspējīgas attīstības programma 

2030. gadam” jeb “Dienaskārtība 2030” (Transforming our world: the 2030 

Agenda for Sustainable Development, Agenda2030) nosaka 17 ilgtspējīgas 

attīstības mērķus (IAM). To īstenošana ir priekšnoteikumus, lai pasaulē mazinātos 

nabadzība un nevienlīdzība, lai pasaules attīstība būtu cilvēkam un dabai saudzīga 

un ilgtspējīga. Lai īstenotu šo programmu, ne tikai valdībām, bet arī pilsoniskajai 

sabiedrībai – ikvienam no mums – ir jāiesaistās IAM īstenošanā savā novadā, 

pilsētā, kopienā un ģimenē. Būtisks IAM progresa veicinātājs ir izglītība un 

sabiedrības izpratnes celšana, kur nozīmīgu ieguldījumu var sniegt bibliotēkas.

Kopš 2015. gada bibliotēku lomu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā 

aktualizē IFLA. 2019. gadā IFLA ir turpinājusi gan attīstīt Pasaules bibliotēku 

kartes (Library Map of the World) IAM stāstu sadaļu, padarot vienkāršāku stāstu 

iesniegšanu, gan organizējusi vairākus pasākumus, lai parādītu bibliotēku iespējas 

pasaules ilgtspējas nodrošināšanā. Arī IFLA 85. ģenerālkonferencē “Bibliotēkas 

– dialogs ceļā uz pārmaiņām” (Libraries: dialogue for change) tika piedāvātas 

vairākas sesijas bibliotēku darbam ar IAM. Atsaucoties uz IFLA stratēģiju 2019.–

2024. gadam, arī turpmākajos gados viens no IFLA darbības virzieniem būs parādīt 

bibliotēku spēku IAM sasniegšanā, t. sk. radīt rīkus, kuri demonstrēs bibliotēku 

ieguldījumu visās ilgtspējīgas attīstības dimensijās.

2019. gadā, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam, Latvijas Bibliotekāru 

biedrība ir iztulkojusi latviešu valodā IFLA izdevumu “Bibliotēkas un ilgtspējīgas 

attīstības mērķi: stāstu veidošanas rokasgrāmata” (Libraries and the Sustainable 

Development Goals: A Storytelling Manual). Rokasgrāmatā apkopoti praktiski 

ieteikumi un noderīga informācija, kas domāta, lai palīdzētu sagatavot pārliecinošus 

stāstus par bibliotēku pakalpojumiem, projektiem un programmām un to ietekmi 

uz kopienām IAM kontekstā. Saīsinātā veidā uz rokasgrāmatas bāzes ir sagatavota 

IAM stāstu stāstīšanas plūsmkarte.

Ne tikai IFLA, bet arī citas starptautiskās bibliotēku nozares organizācijas 

pēdējos gados pievērsušas uzmanību ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, veicinot 

bibliotekāru izpratni un sniedzot atbalstu darbā ar IAM. 2019. gada novembrī 

Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs (European 

Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) publiskoja 

EBLIDA Matricu. Tas ir produkts, kuru EBLIDA piedāvā Eiropas bibliotēkām, lai 

https://librarymap.ifla.org/stories
https://librarymap.ifla.org/stories
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2020/03/IFLA-Strategy-Brochure-A4-LV.pdf
https://www.biblioteka.lv/wp-content/uploads/2020/03/IFLA-Strategy-Brochure-A4-LV.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-lv.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-lv.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-flowchart-lv.pdf
http://www.eblida.org/activities/the-eblida-matrix.html
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palīdzētu tām iesaistīties ilgtspējīgas attīstības programmas “Eiropa 2030” 

īstenošanā. EBLIDA Matrica ir instrumentu kopums, kurā apkopota informācija par:

— Eiropas Savienības instrumentiem, projektu konkursiem un programmām, 

kas attiecas uz IAM un var būt saistoši bibliotēkām;

— galvenajiem rādītājiem, kurus Eiropas Savienībā visbiežāk izmanto IAM 

aktivitāšu rezultātu mērīšanai un vērtēšanai;

— bibliotēku politiku Eiropā, kas veicina IAM sasniegšanu;

— bibliotēku rādītājiem, kas ļauj novērtēt bibliotēku veiktspēju un atbilstību 

IAM rādītājiem.

Lai gan EBLIDA Matrica ir paredzēta bibliotēku nozarei, to var izmantot arī citas 

kultūras iestādes, piemēram, muzeji un arhīvi. Šis rīks noderēs, lai veidotu dziļāku 

izpratni par ilgtspējīgu attīstību un IAM nozīmīgumu, kā arī par bibliotēku lomu 

šo mērķu sasniegšanā.

2019. gada 23.–26. septembrī Ņujorkā, ASV, notika ANO Ģenerālā asambleja, kuras 

ietvaros tika organizēts arī samits par IAM. Viens no galvenajiem samita atzinumiem 

ir tāds, ka progress IAM sasniegšanā ir nepietiekams, tādēļ valdībām un sabiedrībai 

jārīkojas aktīvāk. Apzinoties, ka IAM ieviešanas pamats ir starpnozaru sadarbība, 

2019. gada 31. oktobrī pēc biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” un “Latvijas 

Platforma attīstības sadarbībai” iniciatīvas tika dibināta Starpnozaru nacionālā 

koalīcija ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai. Koalīcijas mērķis ir atbalstīt 

IAM iekļaušanu politikas plānošanas dokumentos un ikdienas dienaskārtībā kā 

lokālā un nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Koalīcija ir neformāla sadarbības 

grupa, kurai pievienoties var ikviens interesents, kas savā jomā darbojas IAM 

ieviešanā: organizāciju līmenī – valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstiskās 

organizācijas, uzņēmumi; indivīdu līmenī – eksperti un IAM ideju atbalstītāji. 

Koalīcijas dibināšanas pasākumā piedalījās arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 

Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāvji.

2019. gadā Latvijas Nacionālā bibliotēka, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un 

Latvijas Bibliotekāru biedrība uzsāka semināru ciklu “Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”, kura mērķis ir aktualizēt 

bibliotēku lomu un iesaisti IAM sasniegšanā, diskutēt par bibliotēku iespējām 

uzlabot savu kopienu dzīvi, dalīties pieredzes stāstos par aktivitātēm, kas jau tiek 

realizētas. Semināru cikls tika uzsākts ar ievadsemināru, kas notika 2019. gada 

4.  aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Lai veicinātu pēc iespējas plašāka 

bibliotekāru loka iekļaušanu informācijas un pieredzes apmaiņā par IAM, pēc 

ievadsemināra tika plānoti četri reģionālie semināri – Zemgalē, Kurzemē, Latgalē 

un Vidzemē. 2019. gadā notika divi reģionālie semināri: Zemgales reģionālais 

seminārs 2. oktobrī Jelgavā un Kurzemes reģionālais seminārs 12. decembrī 

Ventspilī. Piesaistot Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā un Zviedrijas 

vēstniecības Latvijā finansējumu, blakus vietējo bibliotēku pieredzes stāstiem 

reģionālajos semināros uzstājās vieslektores no Zviedrijas bibliotēkām.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://lapas.lv/lv/globalie-merki/iam-koalicija/
https://lapas.lv/lv/globalie-merki/iam-koalicija/
https://www.lnb.lv/lv/seminara-bibliotekas-un-sabiedribas-ilgtspejiga-attistiba-prezentacijas
https://www.biblioteka.lv/notiks-zemgales-regionalais-seminars-bibliotekas-un-sabiedribas-ilgtspejiga-attistiba-mes-buvejam-so-pasauli-pasi/
https://www.biblioteka.lv/notiks-zemgales-regionalais-seminars-bibliotekas-un-sabiedribas-ilgtspejiga-attistiba-mes-buvejam-so-pasauli-pasi/
https://www.biblioteka.lv/notiks-kurzemes-regionalais-seminars-bibliotekas-un-sabiedribas-ilgtspejiga-attistiba-mes-buvejam-so-pasauli-pasi/
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Latvijas publisko bibliotēku gada pārskatos par darbu 2019. gadā, tika lūgts 

raksturot bibliotēku darbu IAM jomā. Kā norāda bibliotēkas, tās sniedz 

ieguldījumu IAM sasniegšanā, galvenokārt nodrošinot brīvu piekļuvi kvalitatīvai 

informācijai un tehnoloģijām, dokumentējot un saglabājot kultūras mantojumu, 

organizējot mūžizglītības aktivitātes (kursus, lekcijas, citus pasākumus), veicinot 

lasītprasmi bērniem un jauniešiem, sekmējot dažādu sabiedrības grupu sociālo 

iekļaušanos (seniori, sociālā riska grupu iedzīvotāji), aktīvi darbojoties iedzīvotāju 

informācijpratības un medijpratības uzlabošanā. Arī lielākā daļa akadēmisko un 

speciālo bibliotēku (83 %18) redz sevi kā IAM īstenotājas – kā bibliotēku aktivitātes, 

kas visvairāk saistītas ar IAM, tiek minētas: atvērtās zinātnes veicināšana, studentu, 

mācībspēku un pētnieku informēšana un izglītošana par IAM, ekoloģisku un videi 

draudzīgu darbinieku un apmeklētāju paradumu (atkritumu šķirošana, izlietoto 

bateriju nodošanas kaste, velonovietne u. tml.) veicināšana.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem19, Latvijas bibliotēkas kļuvušas aktīvākas un 

bibliotekāri labāk izprot IAM un iespējas līdzdarboties to sasniegšanā. Daudzas 

bibliotēkas sākušas iesaistīties sava pagasta, pilsētas, novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā iekļauto virzienu un uzdevumu realizēšanā, kā arī spēj ieraudzīt un vairāk 

izcelt bibliotēku lomu un ieguldījumu vietējo, reģionālo un nacionālo attīstības 

mērķu sasniegšanā. Tas dod iespēju parādīt lēmumu pieņēmējiem mūsdienu 

bibliotēku darbības un pakalpojumu plašo spektru. 2019. gadā Latvijas bibliotēkas 

darbojušās trīs galvenajos IAM virzienos: veicinot sabiedrības izpratni par IAM 

un ilgtspējīgu attīstību kopumā (semināri, izstādes, diskusijas u. c.); organizējot 

tematiskas aktivitātes IAM mērķu progresa sekmēšanai; pievēršot uzmanību pašu 

bibliotēku (pakalpojumu, vides, ēku) atbilstībai IAM. Gulbenes novada pašvaldības 

projektā “Globālie mērķi vietējā kopienā”, kurā iesaistījās arī Gulbenes novada 

bibliotēka, tika izveidots globālo resursu materiālu krājums “Globālā bibliotēka”, 

apkopojot materiālus par ilgtspējīgu dzīvesveidu, metodiskus materiālus 

pedagogiem, zaļos ceļvežus ģimenēm, skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus, 

spēles u. tml. Savukārt Valmieras bibliotēka iesaistījusies programmas “Nordplus” 

atbalstītā starptautiskā projektā “Mana zaļā identitāte” (My Green Identity), kas 

uzsver bibliotēku lomu dažādu aktivitāšu iniciēšanā un atbalstīšanā, lai mainītu 

sabiedrības domāšanu un veicinātu dabai draudzīgus dzīves paradumus. Viena no 

projekta aktivitātēm ir pieaugušo mūžizglītības kurss “Līdzsvarota dzīve 2: vide, 

cilvēks, sabiedrība”, kuru organizē Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Valmieras 

pilsētas pašvaldību.

Arī skolu bibliotēkas iesaistās IAM īstenošanā, taču lielākoties Latvijas skolu 

bibliotekāri savas aktivitātes nesaista ar IAM. Piemēram, Līvānu 2. vidusskolas 

bibliotēka 2019. gadā piedalījusies UNESCO akcijā “Pasaules lielākā mācību 

stunda” ar diviem pasākumiem: “Rakstot bērnības nākotni” un “Tīrs ūdens – 

krievu folklorā un literatūrā balstīta vērtība un ilgtspējīgas attīstības mērķis”. Skolu 

18  Dati no 2020. gada sākumā LNB Bibliotēku attīstības centrā veiktās akadēmisko un speciālo bibliotēku anketēšanas rezultātiem.

19  Par bibliotēku darbu IAM jomā iepriekšējos gados sk. ziņojumu “Latvijas bibliotēkas 2017. un 2018. gadā”.

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/globala-biblioteka
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/vides_zinas/22147_vides_spele_pieauguso_neformalas_izglitibas_programmas_pieaugusajiem_lidzsvarota_dzive_2_pirmaja_nodarbiba/
https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/vides_zinas/22147_vides_spele_pieauguso_neformalas_izglitibas_programmas_pieaugusajiem_lidzsvarota_dzive_2_pirmaja_nodarbiba/
http://skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/
http://skolas.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-stunda/
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27487005.pdf
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bibliotekāru izpratnes veicināšanai par IAM būtu pievēršama lielāka uzmanība. 

Tas dotu iespēju šajā jomā mērķtiecīgāk darboties ar skolēniem un skolotājiem.

Ilgtspējīga sabiedrība galvenokārt ir dzīvesveida jautājums, tāpēc bibliotēkas, 

kuras ir tikšanās vietas savas kopienas iedzīvotājiem, var būt noderīgas, lai veicinātu 

sabiedrības izpratnes veidošanos savā kopienā, kā arī nelabvēlīgas prakses 

novēršanu un ilgtspējīgas uzvedības attīstību. Kopumā bibliotekāru izpratne par 

sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un IAM sasaisti ar bibliotēkām pēdējos gados 

ir ievērojami augusi. Tomēr iesāktais darbs turpināms, izpratni un zināšanas par 

sabiedrības ilgtspēju pārvēršot praktiskā darbībā.

Visvairāk Latvijas bibliotēku aktivitāšu 2019. gadā ir veltītas trešajam mērķim “Laba veselība un 
labklājība”, ceturtajam mērķim “Kvalitatīva izglītība”, divpadsmitajam mērķim “Atbildīgs patēriņš 
un ražošana” un sešpadsmitajam mērķim “Miers, taisnīgums, laba pārvaldība”
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15.06.2020. Pieejams: https://www.lnb.lv/lv/
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Latvijas Bibliotēku padomes protokoli, 2019 
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2019. Pieejams: https://www.km.gov.lv/lv/kultura/
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Latvijas publisko bibliotēku darba pārskati, 2019 

[tiešsaiste]. Pieejams: https://dom.lndb.lv/data/
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Latvijas Universitātes 2019.  gada publiskais 

pārskats [tiešsaiste]. Rīga : Latvijas Universitāte, 

2020. Pieejams: https://www.cfi.lu.lv/par-mums/

zinas/zina/t/59599

Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijas, 2019 

[tiešsaiste]. Prezentāciju sagat. LNB Bibliotēku 

attīstības centra speciālistes: Evija Vjatere, Ilze 
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Redkina, Natālija. Mūsdienu prasībām atbilstošas 
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http://www.lataba.lv/wp-content/uploads/2020/01/13.11.2019._LATABA25_Aploka.pdf
http://www.lataba.lv/wp-content/uploads/2020/01/13.11.2019._LATABA25_Aploka.pdf
http://www.lataba.lv/wp-content/uploads/2020/01/13.11.2019._LATABA25_Aploka.pdf
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-biblioteku-statistiskas-informacijas-apkoposana
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-biblioteku-statistiskas-informacijas-apkoposana
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https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29085057.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29085057.pdf
http://www.lataba.lv/wp-content/uploads/2020/01/13.11.2019._LATABA25_Everte.pdf
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https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29051316.pdf
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https://www.biblioteka.lv/musdienu-prasibam-atbilstosas-biblioteku-specialistu-profesionalas-prasmes-un-zinasanas
https://www.biblioteka.lv/musdienu-prasibam-atbilstosas-biblioteku-specialistu-profesionalas-prasmes-un-zinasanas
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