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Jaunā ēka

mūsdienīga vide, pakalpojumi

zināšanu, izglītības un kultūras centrs 

Digitālā bibliotēka 

Kultūras mantojuma digitalizācija

Virtuālā bibliotēka

E-krājums, e-pakalpojumi

Bibliotēka nozarei

Profesionāls atbalsts bibliotēkām un 

bibliotekāriem

Bibliotēka šodien



350 000 izdevumu brīvpieejā

LNB krājums

Vairāk kā 4 miljoni vienību

Grāmatas, periodiskie un 

turpinājumizdevumi

Retās grāmatas un rokraksti

Audiovizuālie izdevumi, 

Attēlizdevumi, kartes, notis,  

sīkiespieddarbu krājums u.c.



LNB veidotie resursi :

Nacionālā bibliogrāfija, katalogs

Nacionālā digitālā bibliotēka 

LNB gatavotie e-resursi



Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka Letonica

Digitālais laikrakstu arhīvs

Grāmatu portāls

Vēsturisko karšu portāls

Zudusī Latvija

Vēsturiskie skaņu ieraksti un citas kolekcijas

Digitālā bibliotēka



Vairāk kā 40 Latvijas un ārzemju datubāzes

Daļa datubāzu ar attālinātu piekļuvi LNB lasītājiem

E-grāmatu kolekcijas

Digitālie laikrakstu arhīvi

Abonētās datubāzes



Dokumentu elektroniskā piegāde

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Jautā bibliotekāram

E-pakalpojumi





Lasītāju informācijas un digitālo mediju 

prasmju attīstība

Informācijas meklēšana

LNB veidotajos resursos

Digitālās  bibliotēkas kolekcijās

Abonētajās datubāzēs

Profesionālās izglītības programmas 

Kompetenču attīstības centrā

Mācību pakalpojums



Mācību grupas

Individuālus mācību dalībniekus

Nodrošinām iespēju organizēt

Skolām - mācību stundas 

bibliotēkā

Augstskolām - lekcijas 

bibliotēkā

Aicinām piedalīties mācībās



Bibliotēkas telpu un lasītavu 

apskate

Informācija par krājumiem un 

pakalpojumiem

Kultūras vērtības bibliotēkas 

krājumos  



Bibliotēkā

VIETA AKTIVITĀTES

MOTIVĀCIJA UN 

IESAISTĪŠANĀS

MEDIJU PRASMES

Tikšanās ar 

personībām

Vieta, kur satikties 

Mērķtiecīga brīvā 

laika pavadīšana

Personības izaugsme

Karjeras plānošana

Profesiju stāsti

Kultūrizglītība

Zināšanas un 

intereses

Radoša izklaide

Pozitīva pieredze 

bibliotēkā

Līdzdarbošanās iespējas 
Mācību pakalpojums 

jauniešiem

Jauniešiem



Karjeras izglītība

• Karjeras izglītības pasākumi jauniešiem nākotnes 

profesijas iepazīšanai Telpā -15+

• Sadarbība ar:

– Valsts izglītības attīstības aģentūru

– Profesionāliem karjeras konsultantiem



Konsultatīvais atbalsts, konsultatīvo līdzekļu izstrāde

Nacionāla un reģionāla mēroga konferences, semināri, 

diskusijas, profesionālā pilnveide u.c. pasākumi

Bibliotēku nozares speciālistu informatīvais 

nodrošinājums

Bibliotēku nozares terminoloģijas attīstība

Latvijas bibliotēku statistiskās informācijas 

apkopošana un analīze

Bibliotēkas attīstības centrs bibliotēkām un 

bibliotekāriem



Bibliotekārs

Sniedz bibliotēkas un informācijas pakalpojumus uz vietas, 

tiešsaistē un attālināti 

Popularizē bibliotēku un tās piedāvājumus

Komplektē un kataloģizē iespiestos un elektroniskos 

dokumentus 

Pārzina bibliotēku informācijas sistēmas un resursus

Strādā akadēmiskajās, speciālajās, publiskajās, izglītības 

iestāžu bibliotēkās un informācijas centros

Bibliotekāra profesijas standarts



Standarts nosaka profesionālās 

darbības pamatuzdevumu veikšanai 

nepieciešamās

profesionālās kompetences, 

prasmes un zināšanas

Bibliotekāra profesijas standarts



Izvēle
līmenis maģistra 

studijas
(akadēmisks)

bakalaura 

studijas
(akadēmisks)

bakalaura

studijas

2016 
(akadēmisks)

1.līmeņa 

augstākā 

profesionāl

ā izglītība
(profesionāls)

960 stundu 

programma 

-

profesionālā

tālākizglītība
(akreditēts 

profesionāls)

240 stundu 

programma -

profesionālā 

pilnveide
(licencēts 

profesionāls)

izglītības 

iestāde

LU LU LU LKK LNB KAC LNB KAC

grāds/

kvalifikācija

sociālo zinātņu 

maģistrs 

bibliotēkzinātnē

un informācijā,

5.līmeņa 

kvalifikācija

sociālo zinātņu 

bakalaurs 

bibliotēkzinātnē

un informācijā,

5.līmeņa 

kvalifikācija

Sociālo 

zinātņu 

bakalaurs 

bibliotēk-

zinātnē

un 

informācijā

5.līmeņa

kvalifikācija

bibliotēku 

informācijas 

speciālists,

4.līmeņa 

kvalifikācija

bibliotekārs,

3.līmeņa 

kvalifikācija

sertifikāts

veids pilna laika

klātiene

4 semestri

pilna laika klātiene

6 semestri

neklātiene

8 semestri

nepilna laika 

studijas

5 semestri

Neklātienes 

mācības

klātiene+

e-mācības

3 semestri

integrētās

mācības 

klātiene +

e-mācības

maksa 2000.00 EUR

1 studiju gads

2000.00 EUR

1 studiju gads

1500.00 EUR

1 studiju gads

1200.00 EUR

1 studiju gads

900.00 EUR

programma

425.00 EUR

programma



LNB mājaslapa www.lnb.lv



Dreļļu raksts

Paldies par uzmanību!


