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Latvijas Bibliotekāru biedrības

Vidzemes nodaļas vadītāja



Tikai mazs ieskats LBB valdes izdarītajā:

• Latvijas Bibliotēku festivāls 

• Aktivitātes mazo Latvijas bibliotēku atbalstam

• NAP2030

• Dalība ~15 projektos

• VKKF projekti

• Dalība IFLA

• Erasmus+

• Sadarbība

• Sekciju darbs

• Ārzemju braucieni

• Pārgājieni



Latvijas Bibliotēku festivāls
«Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām»

16.04.2019

Latvijas bibliotekāru 20. konference

17.04.2019

Bibliotekāru modes un stila diena



Aktivitātes mazo Latvijas bibliotēku atbalstam

2019. gada 16. aprīlī Latvijas bibliotekāru 20. konferences Latvijas 
Bibliotekāru biedrības (LBB) biedru kopsapulcē vienbalsīgi tika pieņemts 
«Aicinājums Latvijas bibliotēku tīkla attīstībai».
Aicinājums nosūtīts Latvijas Republikas Kultūras ministrijai, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai un Latvijas Pašvaldību savienībai.

Vairāk jādomā par to, kā nodibināt ciešāku sadarbību ar pašvaldībām un veikt 
skaidrojošo darbu par bibliotēku lomu un nozīmi, par to, ko dara bibliotēkas, 
jo daudzi pašvaldību vadītāji to vēl joprojām nezina un neizprot.

Kā sadarbībā ar pašvaldībām var iekļauties LBB reģionālās nodaļas un 
Bibliotēku mārketinga sekcija?



Grupas "Nielslens Lielsliens" akcija
mazo Latvijas bibliotēku atbalstam:

Īpašs dzejas un mūzikas vakaru cikls ar mērķi pievērst uzmanību mazo lauku 
bibliotēku nozīmībai. Piedalījās latgaliski rakstošais dzejnieks Raibīs jeb 
Oskars Orlovs, mūsdienu tautas mūzikas grupa „Nielslens Lielsliens”, 
dzejnieki Guntars Godiņš, Toms Treibergs un Madara Gruntmane.

LBB izteica atzinību un pievienojās! 

• Pasākumi notika:

• 18. janvārī Gatartas bibliotēkā (Raunas novada Drustu pagasts);

• 19. janvārī Vecumu bibliotēkā (Viļakas novada Vecumu pagasts);

• 26. janvārī Stienes bibliotēkā (Limbažu novada Skultes pagasts);

• 1. februārī Umpārtes bibliotēkā (Vecumnieku novada Vecumnieku pagasts);

• 2. februārī Līkupēnu bibliotēkā (Saldus novada Rubas pagasts).



Mazās lauku bibliotēkas ir pulsējošas sirdis, kas 
uztur dzīvu lauku iedzīvotāju prātu un dvēseli!

Līkupēnu bibliotēkā Stienes bibliotēkāGatartas bibliotēkā



Nacionālais attīstības plāns (NAP)
• Nacionālais attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa valsts attīstības 

plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija2030) rīcības plāns un valsts attīstības 
un lielāko investīciju ceļa karte septiņu gadu garumā.

• Pateicoties LBB iniciatīvai (M. Jēkabsones vēstule Pārresoru koordinācijas 
centram) LBB ir iekļauta NAP2027 izstrādes darba grupā “Kultūra un sports 
aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”

• Nepieciešams nodefinēt uzdevumus un rādītājus, kas skar bibliotēku jomu 
• Tikšanās ar Latvijas Bibliotēku padomes vadību un vienošanās, ka uz jauno 

NAP tiks virzīts universālā bibliotekārā pakalpojuma formulējums – tāds, 
kāds tas ir Bibliotēku likumā.

• Viens no uzdevumiem varētu būt “pieejama, kvalitatīva un iedzīvotāju 
vajadzībām atbilstoša universālā bibliotekārā pakalpojuma attīstīšana, t. 
sk. bibliotēku lomas stiprināšana mūžizglītībā un kultūras mantojuma 
saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā, kā arī bibliotēku tīkla 
izmantošana informatīvajā un izglītojošajā darbā”.



Sekcijas
Bibliotēku marketinga sekcija
• (Bibliotēku attīstības sekcija = Publisko bibliotēku sekcija + Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcija + 

Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcija)

• Vadītāja Viktorija Agafonova, Jelgavas pilsētas bibliotēka 

• Darbības virzieni:
• bibliotēku publicitāte un mārketings;
• nozares pētniecība;
• bibliotēku pakalpojumu, resursu un infrastruktūras attīstība;
• bibliotēku interešu aizstāvība.

Jauno speciālistu sekcija (JSS)
• Blogs, konference 4CanGuru, vairāki semināri
• jauna vadītāju Aiga Pīķe

Bērnu un skolu bibliotēku sekcija
• Vadītāja Aija Jankava, Olaines 1. vidusskola

Novadpētniecības sekcija
• Vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga, Jelgavas pilsētas bibliotēka

Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija
• Vadītāja Jana Dreimane, Latvijas Nacionālā bibliotēka



LBB Erasmus+ projekts
“Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju 

profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana” 
• Mārtiņš Lagzdons, Saldus novada Kursīšu pagasta 

bibliotēkas-informācijas centra vadītājs

• Itija Vespere, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko 
attiecību speciāliste

• Lana Augule, Dobeles novada centrālās bibliotēkas 
direktore

• Viktorija Agafonova, Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā 
bibliotekāre

• Daiga Puķīte, Madonas novada bibliotēkas direktora 
vietniece metodiskajā darbā

• Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenās bibliotēkas direktore

• Inta Kušnere, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas direktore

• Zane Linde, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas 
juridiskā konsultante.

PALDIES Dainai Girvaitei!



IFLA WLIC 2019

Pateicoties VKKF atbalstītam  projektam,  brauks 7 biedri:

Dace Ūdre ar referātu “Curating Data from/to Publishers in Latvia: paradigm
shift in metadata reuse exploiting new Portal for Publishers” uzstāsies IFLA 
Kataloģizācijas sekcijā

Baiba Īvane-Kronberga uzstāsies  IFLA 5-minute Lightning Talks 

Daina Girvaite

Kristīne Deksne

Baiba Karčevska

Rūta Suseja

Olga Kronberga



LBB profesionālās pilnveides un pieredzes 
apmaiņas braucieni

11.08.–18.08.2018

Dānija

01.07.–10.07.2019

Vācija,  Bavārijas bibliotēkas



Vidzemes nodaļa



2018. gada 31. decembrī 
Latvijas Bibliotekāru biedrībā bija reģistrēti:

• 53 institucionālie biedri

• 413 individuālie biedri, no tiem 213 bija Vidzemes nodaļas biedri!

• Uz 16. jūliju 2019.gada Vidzemes nodaļā reģistrēti jau

222 individuālie biedri 

un…



Vidzemes nodaļas institucionālie biedri

•2017 - 4 

•2018 - 5

•2019 -16!

• Alojas pilsētas bibliotēka

• Ikšķiles novada centrālā bibliotēka

• Krustpils novada Atašienes bibliotēka

• Krustpils novada Krustpils pagasta bibliotēka

• Krustpils novada Kūku bibliotēka

• Krustpils novada Mežāres bibliotēka

• Krustpils novada Variešu bibliotēka

• Krustpils novada Vīpes pagasta bibliotēka

• Krustpils novada Zīlānu bibliotēka

• Limbažu novada Skultes bibliotēka

• Mazsalacas pilsētas bibliotēka

• Ogres Centrālā bibliotēka un tās filiālbibliotēkas:
• Ciemupes bibliotēka
• Ogresgala bibliotēka

• Smiltenes novada bibliotēka

• Valmieras bibliotēka



LBB Vidzemes nodaļa
• Alūksnes grupa

• Cēsu grupa

• Gulbenes grupa

• Madonas grupa

• Limbažu grupa

• Ogres grupa

• Valkas grupa

• Valmieras grupa

• *Rīga - Pierīga! 14 biedri!

LBB vietnē atspoguļot

sastāvu pa novadiem



LBB Vidzemes nodaļas 2018-2019.g. 
aktivitātes

5.12.2018 LBB Vidzemes nodaļas 
reģionālais seminārs –LBB VN valdes 
tikšanās Valmierā

LBB VN grupu vadītāji un Vidzemes reģiona bibliotēku vadošie specialisti no 
Alūksnes, Madonas, Gulbenes, Ogres, Cēsis, Valkas un  Limbažu novadiem

27.11. 2018 Tikšanās Salacgrīvā

( Salacgrīvas novada publisko 
bibliotēku metodiskā diena)



Vidzemes nodaļas vēsture. Arhīvs

Aiga Pīķe

 Darbs LBB arhīva kārtošanā 
 Intervija bakalaura darbam 

"Latvijas Bibliotekāru biedrība 
un profesionālie pieredzes 
apmaiņas pasākumi kopš 
darbības atjaunošanas".

Gunta Romanovska

 Darbs LBB VN arhīva kārtošanā 
 Arhīva digitalizācija



LBB komanda – Sieviešu rallijā!

• NuKo.lv rallija komandas sastāvs:

• Māra Jēkabsone, LBB valdes priekšsēdētāja, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku 
attīstības centra galvenā bibliotekāre

• Krista Annija Lauberga, LBB valdes locekle, 
Cēsu Centrālās bibliotēkas sociālo mediju 
speciāliste

• Inese Erdmane, LBB Vidzemes nodaļas 
Valmieras grupas vadītāja, Valmieras 
bibliotēkas galvenā bibliotekāre

• Lāsma Zariņa, LBB Zemgales nodaļas 
vadītāja, Jelgavas pilsētas bibliotēkas 
direktore





Jauna tradīcija – LBB pārgājieni

7. septembrī 2018. gadā

25 km no Pāvilostas līdz Jūrkalnei
Lieliska aktivitāte brīnišķīgā kompānijā! Bibliotēku apmeklējumi, peldes siltajā jūrā un 
bibliotekārie vakara stāsti pie galda 



Vai esi gatavs arī šogad piedalīties LBB pārgājienā un iepazīt skaisto Latgales dabu? 

28 km 1. diena – 18 km, 2. diena – 10 km        no Krāslavas līdz Kraujai
Apmeklēsim Krāslavas Centrālo bibliotēku un Naujenes tautas bibliotēku, baudīsim zemnieku saimniecības “Kurmīši” 
tējas, viesosimies Slutišķu sādžā un vecticībnieku lauku sētā, Juzefovas parkā un Naujenes Novadpētniecības muzejā, 
uzkāpsim Vasargelišķu skatu tornī, vienosimies kopīgā vakarēšanā un nakšņosim Daugavas krastā, kempingā “Ozianna”!

Nepieciešamais – labs garastāvoklis, fiziskā gatavība garu pastaigu veikšanai, piemērots apģērbs, uzkodas enerģijas 
atjaunošanai, personīgais/ar kolēģiem dalītais transports, lai ierastos Krāslavā un atgrieztos mājās.

Dalības maksa: LBB biedriem 25 EUR
Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācijas (LATABA) un Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības (LSBB) biedriem 30 EUR
pārējiem 40 EUR. 
Dalības maksā iekļautas naktsmītnes un brokastis, kā arī autobusa izmaksas posmā Bancāni–Židino.
Iespējamās papildus izmaksas: vakariņas.



Kas vēl?..





2020.gadā:

• 2020.gadā  LBB valdes vēlēšanas

• Bibliotēku Festivālā – Ideju tirgus

• 2020.gadā LBB VN vadītāja pārvēlēšana!

• Reģionālo nodaļu nolikumi, atribūtika

???
• Komunikācija un kopīga darba koordinācija reģionā

• Komunikācija ar esošiem un īpaši jauniem biedriem

• Darbs bez finansiāla nodrošinājuma



Secinājumi:
Kaut reizi mēnesī veic profesionālo mediju monitoringu

(LNB, LBB, KISC, KM, …) 
Seko LBB Facebook lapā
Lasi LBB vēstkopas ziņas, reaģē
Izmanto LBB piedāvātas iespējas, piedalies Latvijas un starptautiskajās 

aktivitātēs
Kļūsti par biedru, atbalsti LBB ar biedra naudu
Piedalies LBB festivālā, Ideju tirgū
Piesaki Gada balvai Gada notikumu, Gada bibliotēku un Gada bibliotekāru
Saproti, ka visi darbojamies ka brīvprātīgie

PALDIES PAR UZMANĪBU!




