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Latvijas ieguldījums

LNB un LBB iepriekšējo gadu aktivitātes

Konference «Localising Sustainable 
Development Goals through Baltic 
museums and libraries»

Bibliotēku un muzeju apņemšanās pildīt eksperta 
un sabiedriskā padomdevēja lomu ilgtspējīgas 
attīstības jautājumos

Nepieciešamība pēc vadlīnijām / plānošanas, 
uzraudzības, novērtēšanas un saziņas rīkiem https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv

https://baltic-museums-libraries-sdg.lnb.lv/


Metodoloģija

Aptauja par IAM Eiropas bibliotēkās: 
17 valstis (bibliotēku asociācijas un citas pārstāvības institūcijas)

Saturs:
Aptaujas rezultātu analīze un secinājumi
Valstu profili ar piemēriem

Skatījums uz bibliotēku darbu daudz plašākā mērogā, 
skatot caur ilgtspējīgiem procesiem sabiedrībā

LNB komanda: Kristīne Deksne, Māra Jēkabsone, Katrīna Kukaine, 

Tatjana Raičiņeca



IAM: skatījums un institucionālā iesaiste valstu līmenī

Redzamība nacionālā līmenī un bibliotēku aizstāvība

IAM projektu finansēšana

Starptautiskā partnerība

IAM projektu ietekmes izvērtēšana

Aptaujas rezultātu 

analīze – 5 daļas 



IAM: skatījums un institucionālā iesaiste 
nacionālā līmenī

Eiropas bibliotēku pieredze ir ne tikai par IAM  
projektiem, bet arī par to, kā bibliotēku 
darbinieki un lietotāji uztver IAM un izmanto 
savā ikdienā.
Ne visiem IAM ir vienāda prioritāte                      
Eiropas bibliotēku aktivitātēs, un ne visi tiek
īstenoti ar vienādu piepūli

Vai bibliotēku asociācijas jūsu valstī ir                    

identificējušas veidu (politiku), kā ieviest IAM      

savas valsts bibliotēkās?



Redzamība nacionālā līmenī un bibliotēku 
aizstāvība

Valstu pieredze EBLIDA kopienā dalās: 

Vai bibliotēkas īsteno IAM projektus labi 

koordinētas politikas rezultātā /

vai arī bibliotēkas darbojas spontāni pēc 

pašu vēlmes balstīt IAM savā darbībā

Vai bibliotēku aktivitātes ir minētas           

oficiālajos nacionālā līmeņa IAM             

dokumentos?



IAM projektu finansēšana

53 % gadījumu bibliotēkas pašas 

finansē savus IAM projektus

Trešā daļa aptaujāto ieguvusi

papildus finansējumu: ministrijas, 

pašvaldības, fondi, starptautisks

finansējums, NVO, arī uzņēmumi

…
Budžets

Papildus

Nezinu

Kādi parasti ir IAM projektu finansēšanas 

avoti Eiropas bibliotēkās?



Starptautiskā partnerība

37 % respondentu ir pārliecināti, ka         

pārorientējot ESIF finansējumu 2021-

2027 periodā uz IAM, bibliotēkām būs 

lielāka iespēja to iegūt savām              

aktivitātēm

Vai bibliotēkas Jūsu valstī iepriekš ir 

ieguvušas Eiropas Struktūrfondu 

finansējumu  savām aktivitātēm?



IAM projektu ietekmes izvērtēšana

Atbildēs izpaužas vajadzība pēc      
inovatīviem izvērtēšanas 
instrumentiem

EBLIDA piedāvātie:
EBLIDA Eiropas Ilgtspējas māja
Sustainable Development House
http://www.eblida.org/activities/the-
eblida-sdg-european-house.html

(tai skaitā, EBLIDA Matrix un
SDG-KIC)

Vai jūsu valstī bibliotēku IAM projektu rezultāti

/ietekme ir izvērtēta?

Vēl ne, bet ir 

plānā

Izvērtēšana  

tradicionālā  

veidā

Izvērtēšana 

pēc donora  

noteikumiem

Oficiālie ES   

indikatori

Nezinu

http://www.eblida.org/activities/the-eblida-sdg-european-house.html


IAM projektu fokuss

1. Sadarbības/ koprades projekti    

(ar partneriem/ iedzīvotājiem)
2. Debates ar iedzīvotājiem par IAM

3. Zaļās bibliotēkas mērķi

4. Krājuma attīstība

5. Izstādes un norises bibliotēkās

Krājums

Izstādes

Debates par 

IAM

Sadarbības  

projekti

Zaļās 

bibliotēkas

Nezinu



Secinājumi

IAM ieviešanas progress Eiropas bibliotēkās ir samērā nevienmērīgs

Bibliotēkas lielāko daļu savu aktivitāšu sasaista ar kādu no IAM

Bibliotēku darbiniekiem nepieciešama padziļināta izglītošanās projektu 
vadībā. Tā kļūst par bibliotekāra darba pamatprasmi

Būtisks un izšķirošs aspekts IAM projektu ieviešanai bibliotēkās ir pašu bibliotekāru 
zināšanas par IAM un to būtību

Bibliotēku IAM projekti ir ļoti daudzveidīgi, tomēr lielākais akcents ir uz   
izglītojošo darbību, digitālām prasmēm un iekļaujošu vidi un sabiedrību, 
arī uz zaļajām bibliotēkām

Vitāli nepieciešama projektu rezultātu ietekmes izvērtēšana,                
īpaši bibliotēkās realizētiem ESIF projektiem

Vēl daudz paveicamā, stiprinot sadarbības gan reģionālā/ nacionālā, 
gan starptautiskā līmenī
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Paldies par uzmanību!


