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Bibliotēku 

darba

pārskati

 Mēs dzīvojam ļoti interesantā, satraucošā laikā, - mēs 
rakstam bibliotēkas vēsturi

 Mums izdodas – mēs par to pastāstām citiem 

 Mēs pārņemam labas pieredzes

 Mēs parādam attieksmi pret darbu

 Mēs izvērtējam savu darbu

Bibliotekāri 2020. gadā uzsāka ļoti laikietilpīgu, taču 

ļoti nozīmīgu darbu – elektronisku bērnu ilustratoru 

datu bāzes veidošanu, kas būs pieejama un 

lietojama ikvienam iedzīvotājam. Plānots, ka arī 

turpmāk tik pārskatītas visas kartotēkas un

izveidotas elektroniskas datu bāzes, lai tās varētu 

izmanto attālināti no jebkuras vietas.

Darbs pie datubāzēm tuvujas noslēgumam un 

plānots, ka 2022.gadā tā būs pieejama un

izmantojama gan skolēniem mācību procesā, gan 

ikvienam lietotājam. 

(2021. gada darba pārskats)

Gluži tāpat kā 2020.gadā arī 

2021.gads aizvadīts Covid 19 

neskaitāmo ierobežojumu ēnā. Visa 

lielā Talsu novada bibliotekāru saime 

tā arī nesatikās kopīgā klātienes

seminārā. Covid 19 ierobežojumi 

nepieļāva apmeklēt visas novadu 

bibliotēkas. 

(2021. gada darba pārskats)
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 Jo nopietnāk piestrādā pie atskaites, jo vairāk citi (arī pašvaldība, kas ir 
finansētājs) uzzina par paveikto un spēj to novērtēt. Vērtīgi savu darbu parādīt 
ir pirms akreditācijas.

LR likums «Par Latvijas Nacionālo bibliotēku»

7. pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzdevumi valsts bibliotēku sistēmas 
attīstībā

 Latvijas Nacionālā bibliotēka uzkrāj, apkopo un analizē profesionālo 
informāciju par bibliotēku nozari, realizē bibliotekāro procesu standartizācijas 
iniciatīvu, piedalās bibliotekārās darbības pamatvirzienu īstenošanā valstī, 
sniedz konsultatīvo palīdzību publiskajām bibliotēkām, ka arī bibliotēkām, 
kuram nav savu metodisko centru Latvijas Nacionālā bibliotēka veic 
zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnē, bibliogrāfijā un grāmatzinātnē.

Pārskatos ir:

o Analīze

o Secinājumi

o Iezīmētas problēmas, iespējamie risinājumi

o Iezīmētas nākotnes tendences
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Publisko bibliotēku teksta pārskati

https://dom.lndb.lv/data/obj/70743.html
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Apaļā galda diskusijas: 

Publisko bibliotēku apaļā galda diskusjias par darbu 2020. gadā

Tematiskās diskusijas:

Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām

Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz bibliotēku tīklu

Bibliotēku pakalpojumi ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā

Publisko bibliotēku tematiskās diskusijas: darbs ar bērniem un jauniešiem 

Pārskata ziņojums par Latvijas bibliotēkām

Bibliotēkas 2017. un 2018. gadā 

Latvijas bibliotēkas 2019. gadā: pārskata ziņojums

Pārskata ziņojums «Latvijas bibliotēkas 2020. gadā»

Latvijas bibliotēkas 2021. gadā: pārskata ziņojums

Tēmas semināriem (2022. gadā BAC noorganizējis 47 profesionālās pilnveides pasākumus)

Pētījumiem: BAC darbinieki, studenti 

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/30628307.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33403770.pdf
1J-480eN0U0fo8MYsuQldpARG-F1zg4SvG75OSupqQIc
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/27487005.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/29179722.pdf
https://www.biblioteka.lv/parskata-zinojums-latvijas-bibliotekas-2020-gada/
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33771455.pdf
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Skolu 

bibliotekāru 

anketas

 2020. gada sākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) Bibliotēku attīstības centrs izveidoja 

elektronisko anketu skolu bibliotekāriem, ar domu 

noskaidrot, kā strādā skolu bibliotēkas, kādi ir to 

lielākie izaicinājumi un veiksmes stāsti

 Skolu bibliotēkas 2019. gadā

 Skolu bibliotēkas 2020. gadā

 Skolas sirds: Skolu bibliotēkas 2021.gadā

 2019. gadā anketas aizpildīja – 43 % no visām skolu 

bibliotēkām;

 2020. gadā anketas aizpildīja – 40 % skolu 

bibliotēkas

 2021. gadā anketas aizpildīja – 35 % skolu 

bibliotēkas 

Ilustrācijas autore: Daina Jurķe

https://www.biblioteka.lv/skolu-bibliotekas-2019-gada/
https://www.biblioteka.lv/skolu-bibliotekas-2020-gada/
https://www.biblioteka.lv/skolas-sirds-skolu-bibliotekas-2021-gada/
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 Pie anketu atbildēm atgriežamies ik pa laikam

 Seminārs “Kopienai atvērta, labiekārtota un pieejama 

bibliotēka»

 Tīmekļseminārs “Sākumpunkts medijpratībai - materiāli un 

metodes darbam ar bērniem un jauniešiem”

 Medijpratība skolu bibliotēkās: ieskats skolu bibliotēku 

anketās Madara Freivalde

 Skolu bibliotekāru seminārs

 Noticēt sev, realizēt savas idejas un ļauties pārmaiņām: 

atskats uz veiksmīgai sadarbības pieredzei veltītu skolu 

bibliotekāru semināru

Ilustrācijas autore: Daina Jurķe
Ilustrācijas autore: Daina Jurķe

https://dom.lndb.lv/data/obj/1042921.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/1057925.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/1057929.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/1041447.html
https://www.biblioteka.lv/noticet-sev-realizet-savas-idejas-un-lauties-parmainam-atskats-uz-veiksmigai-sadarbibas-pieredzei-veltitu-skolu-bibliotekaru-seminaru/
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 Bibliotekārās slodzes

 LNB pakalpojumi

 Sadarbība (skolotāji, skolēni, publiskās 
bibliotēkas, citas skolu bibliotēkas, 
nevalstiskās organizācijas u.c.)

 Veiksmīgākās aktivitātes

 Medijpratības aktivitātes

 Ilgtspējīgas attīstības mērķu aktivitātes

 Skolu bibliotēkas atbalst mācību procesā

 Par Krievijas iebrukuma Ukrainā radīto ietekmi 
uz bibliotēku darbu pārskata periodā

 Pateicības

 Sasniegumi, prioritātes, problēmas

Ilustrācijas autore: Daina Jurķe
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