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Bibliotēku interešu aizstāvība – speciāls 
bibliotēku darba virziens vai ikdienas darbs?

Vaicāt, kādēļ mums ir 
vajadzīgas bibliotēkas, ja tik 
daudz informācijas ir pieejams 
citur, ir tas pats, kā vaicāt, vai 
mūsdienās ir nepieciešamas 
kartes, ja ir «Google Maps»

Jon Bing, norvēģu jurists un 
rakstnieks
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Atslēgvārdi / Caurviju aktivitātes / Metodes

Plānošana Pētniecība Komunikācija

Sadarbība Publicitāte Sevis 
pasniegšana

LobēšanaIzglītošanaInformēšana



Kuldīgas Galvenās bibliotēkas plakāti



Kuldīgas Galvenās bibliotēkas plakāti



Kursīšu bibliotēkas 
darbības virzieni un 
piedāvājums –
bibliotēkas stendā

Mārtiņa Lagzdona foto



Plašsaziņas līdzekļi, sociālie mediji

• Kā mēs sevi parādām – cik korekti, 
moderni u. tml.

• Paši turpinām uzturēt stereotipus

! Ne tikai gaidīt, lai citi mūs 
«ielaiko», bet arī «laikot» citus –
finansētājus, sadarbības 
partnerus u. tml.
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Attēli no Latvijas bibliotēku sociālo 
tīklu kontiem



Attēli no Latvijas bibliotēku 
sociālo tīklu kontiem
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Attēli no Latvijas 
bibliotēku sociālo 
tīklu kontiem



Presē

• Gulbenes novada bibliotēka

• Ziņu cikls pašvaldības 
preses izdevumā

• 1x mēnesī vesela lapa 
atvēlēta bibliotēkai

• Kopā 2017. gadā – 6 lapas



Rakstot presei un 
gatavojot jebkurus 
publicitātes 
materiālus, darām 
to pārdomāti, 
korekti un 
kvalitatīvi!
Uzmanīgi ar fonu 
un detaļām 
fotogrāfijās un 
video!







Pateicību un atsauksmju dēlis – der ieviest arī 
Latvijas bibliotēkās



Stāsti, video par bibliotēku veikumu un ietekmi



http://www.ilovelibraries.org/real-life-stories
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Gulbenes 
novada 
bibliotēkas 
foto



Diskusijas «Kāpēc vajadzīga bibliotēka laukos?»

• 2018. gada martā visās Kuldīgas novada 
pagastu bibliotēkās organizēja Kuldīgas 
Galvenā bibliotēka

• Mērķis: noskaidrot vietējo iedzīvotāju 
viedokli par bibliotēkas lomu kopienā

• Dalībnieki: bibliotēkas lietotāji un 
vietējie iedzīvotāji; vietējās pārvaldes 
pārstāvji; Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 
kā reģiona galvenās bibliotēkas pārstāvji

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas foto



• Diskusiju dalībnieki izteica savu 
viedokli par bibliotēkas nozīmi laukos 

• Darbs darba grupās, lai ierosinātu 
ieteikumus tālākai bibliotēkas attīstībai

Rezultāti: 

• Skaidra un stingra pārliecība, ka 
bibliotēkas laukos ir svarīgas

• Idejas un ieteikumi bibliotēku attīstībai

• Uzlabota komunikācija ar vietējo 
pārvaldi

• Veiksmīga bibliotēku interešu 
aizstāvība

Diskusiju laika grafiks tika 
veidots pēc vietējās 
pārvaldes pārstāvju grafika

Nevis – pēc bibliotekāru 
grafika!

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas foto



Tradicionāli, bet ļoti efektīvi

• REGULĀRAS tikšanās ar novadu pašvaldību vadītājiem un administrācijas
speciālistiem

• Deputātu un domes vadības APMEKLĒJUMS BIBLIOTĒKĀ, dalība
bibliotēkas pasākumos

Divreiz gadā tiek organizētas sarunas/diskusijas Alojas novadā, apvienojot
izbraukuma dienu ar bibliotēku apmeklējumiem. Šajās tikšanās reizēs
aicinām pārstāvjus no novada pašvaldības uz kopīgām sarunām, 
uzklausām katras bibliotēkas stāstu par pašreizējo situāciju: veiksmīgām
norisēm un problēmām, pārrunājot, kā šie jautājumi risināmi nākotnē
(Limbažu Galvenā bibliotēka)



Bibliotēku nedēļā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš 
jau vairākus gadus pēc kārtas lasa priekšā bērniem pasakas 
(Jelgavas pilsētas bibliotēka)

Jelgavas pilsētas 
bibliotēkas foto



Pūres bibliotēkas attīstības redzējums

• 2019. gadā Pūres bibliotēkas vadītāja sagatavoja dokumentu par 
bibliotēkas attīstības tendencēm un prognozēm «Nākotnes bibliotēka», 
kas prezentēts Tukuma domes deputātiem un Pūres konsultatīvajai
padomei

• Dokumenta sagatavošanā izmantots materiāls «Nākotnes bibliotēka», 
projekta «Izglītotāji un inovatori bibliotēkās» materiāls «Bibliotēkas 
radošās telpas aprīkošana», 37 gadu darba pieredze bibliotēkā

• Dokumentu papildināja fotoattēli un diagrammas par bibliotēkas darbu

• Stāstījums un redzējums pārliecināja domes speciālistus bibliotēkas 
telpu jautājumā

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/263451.pdf
https://www.kis.gov.lv/lv/projekts/izglitotaji-un-inovatori-bibliotekas
https://drive.google.com/file/d/1-WLwkhGQeZvvIP_Q7B62Qc6ZwUqetbAN/view


Sabiedriskas diskusijas bibliotēkā
Madonas novada 
bibliotēkas,
Rīgas Centrālās 
bibliotēkas un 
Ventspils 
bibliotēkas foto



Informācija no Līvānu novada 
Centrālās bibliotēkas direktores 
Intas Vērdiņas prezentācijas 
Latvijas akadēmisko, speciālo 
un publisko bibliotēku direktoru 
2019. gada pavasara sanāksmē 
Aizkrauklē

https://lnb.lv/lv/latvijas-akademisko-specialo-un-publisko-biblioteku-direktoru-pavasara-sanaksmes-prezentacijas-3


Nodarbības pašvaldības iestādēm un citām organizācijām
(Valmieras bibliotēka)

• Mērķis: prezentēt bibliotēku un tās piedāvātos pakalpojumus, vadot praktiskas 
nodarbības dažādās pašvaldības struktūrvienībās un citās iestādēs un organizācijās

• Rezultāts: augusi pašvaldības izpratne par bibliotēkas lomu un nozīmi, sniegtajiem 
pakalpojumiem, bibliotēkas vajadzībām; veicināta bibliotēkas dalība starpnozaru 
sadarbības projektos; palielināta ekonomiski aktīvo iedzīvotāju interese par 
bibliotēkas piedāvātajiem resursiem; piesaistīti jauni, aktīvi klienti, kuri gatavi 
sadarboties ar bibliotēku, t. sk. pakalpojumu attīstīšanā

• Bibliotēkas piedāvājums prezentēts organizāciju pasākumos, tādā veidā sasniedzot 
uzņēmējus, policijas darbiniekus, santehnikas uzņēmumu, skolotāju metodiskās 
apvienības

• Daudzas organizācijas izvēlas dažādot savu ikdienu un kolektīvi atnākt uz nodarbību 
tieši bibliotēkas telpās





Interešu aizstāvībā ir kā bankā – tu nevari 
neko izņemt, ja neesi neko ieguldījis
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