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1. Pamatinformācija 

1.1. Iestādes juridiskais statuss un struktūra 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (turpmāk LNerB) ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša 

tiešās pārvaldes iestāde, kas veic divējādas – publiskās un specializētās bibliotēkas funkcijas.  

LNerB darbojas kā pielāgotās literatūras centrs, kultūras un izglītības vieta personām, kuras 

ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, veicinot viņu sociālo integrāciju 

sabiedrībā. Dot iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pielietot savas prasmes un radošumu, kā arī 

apgūt jaunas zināšanas, tādējādi paaugstinot viņu pašapziņu un pašnoteikšanos. LNerB darbības 

mērķis ir sniegt informāciju un pakalpojumus ikvienam bibliotēkas lietotājam. Personām, kuras 

atbilst Autortiesību likuma 22.1 panta pirmās daļas kritērijiem, nodrošina cilvēktiesības brīvi, 

neierobežoti saņemt kvalitatīvu informāciju pielāgotā formātā, sniedzot bezmaksas pakalpojumus 

šajā jomā. 

LNerB savu darbību īsteno, pamatojoties uz „Bibliotēku likumu”, LNerB nolikumu, LNerB 

darbības stratēģiju un LR Kultūras ministrijas stratēģijas un plānošanas dokumentiem. 

Bibliotēka Rīgā atrodas Strazdumuižā, iekļaujoties vienotā infrastruktūrā ar organizācijām un 

iestādēm (Latvijas Neredzīgo biedrība, Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs, Strazdumuižas 

dienas centrs, Rīgas Strazdumuižas vidusskola un speciālā pirmsskolas izglītības iestāde bērniem ar 

redzes traucējumiem), kas darbojas redzes invalīdu vajadzībām. Bibliotēka ar 7 tās filiālēm  ir 

nozīmīgs informācijas, kultūras, izglītības, saskarsmes un sociālās integrācijas centrs personām, kuras 

ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, nodrošinot tām kultūras un 

informācijas pieejamību piemērotā veidā. LNerB ir lielākais pielāgotās literatūras resursu 

nodrošinātājs Latvijā. 

LNerB ir 7 filiālbibliotēkas. Tās vēsturiski izveidotas Latvijas lielākajās pilsētās redzes 

invalīdu lokalizācijas vietās, kur redzes invalīdiem bija nodrošinātas darba iespējas un dzīvesvietas, 

kur atrodas Neredzīgo biedrības teritoriālās organizācijas. Filiālbibliotēkas atrodas teritoriālo 

organizāciju telpās vai to tiešā tuvumā. LNerB un filiālbibliotēku apkalpes zonas ir sadalītas tā, lai ar 

LNerB pakalpojumiem būtu pārklāta visa Latvijas teritorija: 

• Balvu filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Balvu, Alūksnes un Gulbenes novados, Smiltenes 

novada Apes pilsētā un Apes pagastā, Madonas novada Lubānas pilsētā. 

• Cēsu filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Cēsu,  Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas, 

Valmieras novados un Siguldas novada Lēdurgas pagastā.  

• Daugavpils filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Daugavpils pilsētā, Augšdaugavas, Jēkabpils, 

Krāslavas novados un Aizkraukles novada Daudzeses, Jaunjelgavas, Mazzalves, Neretas, Pilskalnes, 

Seces, Sērenes, Staburaga, Sunākstes un Zalves pagastos.  

• Jelgavas filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Jelgavas pilsētā, Jelgavas, Bauskas, Dobeles, 

Ķekavas, Tukuma novados.  

• Liepājas filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Liepājas pilsētā un Dienvidkurzemes, Kuldīgas un 

Saldus novados.  

• Rēzeknes filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Rēzeknes pilsētā, Līvānu, Ludzas, Preiļu, 

Varakļānu, Rēzeknes novados un  Krāslavas novada Kastuļinas pagastā.  

• Ventspils filiālbibliotēka apkalpo lasītājus Ventspils pilsētā, Talsu un Ventspils novados. 
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Bibliotēkas organizatoriskā struktūra 2021. gadā 

 

1.2. LNerB funkcijas un darbības virzieni 

LNerB mērķis ir sniegt informāciju un pakalpojumus ikvienam bibliotēkas lietotājam. 

Personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem, uztveres traucējumiem vai citādām lasīšanas 

grūtībām, kā arī personām, kuras fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt 

skatu vai kustināt acis tādā mērā, kāds parasti būtu nepieciešams lasīšanai (Autortiesību likuma 22.
1
 

panta pirmā daļa), bibliotēka nodrošina cilvēktiesības brīvi, neierobežoti saņemt kvalitatīvu 

informāciju pielāgotā formātā, sniedzot bezmaksas pakalpojumus šajā jomā. 

Bibliotēkai ir šādas funkcijas: 

• darboties kā izglītības, kultūras un sociālās integrācijas centram; 

• uzlabot dzīves kvalitāti personām, kuras nevar lasīt parasto iespiedrakstu; 

• nodrošināt pieejamību bibliotēkas krājumā esošajam kultūras mantojumam un daudzpusīgiem 

pakalpojumiem; 

• veikt informācijas reproducēšanu un nodrošināt iespēju saņemt informāciju bibliotēkas 

lietotājiem pielāgotā veidā (Braila rakstā, palielinātā drukā un audio formātā). 
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1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi 

2021. gadā izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: 

• Sagatavot saturiski kvalitatīvus un daudzpusīgus informācijas resursus, nodrošināt to 

izmantošanu plašam lietotāju lokam Latvijā. 

• Nodrošināt pielāgoto informāciju personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai 

citādām lasīšanas grūtībām:  

o reproducējot grāmatas audiogrāmatās, Braila rakstā, palielinātā drukā un kombinētos 

pielāgojumos; 

o uzsākot pielāgotās mācību literatūras skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, t.sk. 

disleksiju, reproducēšana; 

o ieskaņojot audiožurnālu “Doma”; 

o sagatavojot brošūras, informatīvos materiālus Braila rakstā un palielinātā drukā. 

• izveidot bibliotēkas audiogrāmatu lejupielādes servisa sistēmu BALSS 

• Turpināt sadarbību ar Vieglās valodas aģentūru par kvalitatīvas literatūras izdošanu vieglajā 

valodā.  

• Turpināt sadarbību ar Latvijas Disleksijas biedrību par mācību literatūras izdošanu bērniem 

ar lasīšanas traucējumiem. 

• Attīstīt un nostiprināt sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, LNB un citām 

publiskajām bibliotēkām pielāgotās informācijas pieejamības jomā. 

• Nodrošināt nacionālā krājuma pielāgotā formātā veidošanu un saglabāšanu. 

• Sniegt atbalstu pielāgotās tehnikas izmantošanā un informācijas iegūšanas prasmju 

uzlabošanā. 

• Uzlabot krājuma kvalitāti un organizāciju. 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k

. 
Finansiālie rādītāji 

Iepriekšējā 

gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

Apstiprināts 

likumā 

Faktiskā 

izpilde 

1. 
Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā) 
758107 757230 758809 

1.1. dotācijas 758077 757230 758809 

1.2. 
maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. transferti 0 0 0 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 30 0 0 

2. Izdevumi (kopā) 758234 757230 758929 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā) 754369 753703 750082 

2.1.1. kārtējie izdevumi 754369 753703 750082 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 3865 3527 8847 
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Finanšu resursi 

Pamatbudžeta izpilde 2021.gadā realizēta divās programmās/ apakšprogrammās: 

• 21.00.00. Kultūras mantojums  

• 25.02.00. Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi. 

2021. gada valsts budžeta dotācija atbilstoši Likumam par valsts budžetu tika piešķirta 757230 

euro.  

2021.gadā ar izmaiņām likumā ieņēmumi palielināti par 1219 euro. Pamatojoties uz 

09.11.2021. noslēgto līgumu ar Kultūras ministriju piešķirts papildu finansējums 1219 euro apmērā 

automašīnas nomas (operatīvā līzinga) izdevumu segšanai. 

Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursā tika atbalstīts LNerB iesniegtais 

projekts “Sadzirdēt rakstnieku” un, pamatojoties uz 02.03.2021. noslēgto projekta finansēšanas 

līgumu, piešķirta dotācija 360 euro apmērā. Projekta ietvaros 2021. gadā Jelgavas filiālbibliotēkā 

organizētas lasītāju tikšanās ar dzejniekiem un rakstniekiem. Literātiem par uzstāšanos izmaksātas 

autoratlīdzības.  

2021. gada valsts budžeta dotācija atbilstoši Likumam par valsts budžetu ar izmaiņām 758809 

euro, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, palielinājusies par 732 euro. 

LNerB valsts pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā - 758809 euro, palielinājušies attiecībā pret 

2020.gadu par 0,1%.  

No fizisko personu ziedojumu LNerB darbības atbalstam atlikuma LNerB ziedojumu un 

dāvinājumu kontā 2021. gadā 120 euro izlietoti Braila raksta grāmatu restaurācijai. 

2021.gadā veiktas budžeta līdzekļu pārdales pa ekonomiskās klasifikācijas grupām, lai finanšu 

līdzekļus 5320 euro apmērā pārvirzītu LNerB aktualizēto mērķu realizācijai, kas saistīti pakalpojumu 

attīstīšanu personām ar lasīšanas traucējumiem un bibliotēkas darbības nodrošināšanu – tīmekļvietnes 

izstrādei, programmatūras un datoru iegādei. Līdz ar to izdevumi pamatkapitāla veidošanai attiecībā 

pret iepriekšējo pārskata gadu palielinājušies par 129 %. 

Izdevumi 

2021. gada finanšu resursi izlietoti bibliotēkas darbības nodrošināšanai un funkciju izpildei: 

Izdevumu postenis Izdevumi EUR 

Atlīdzība (atalgojums, darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas) 651081 

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 0 

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 3499 

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 24039 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi 
2207 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu 

kapitālo remontu) 
3658 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 396 

Īre un noma 50151 

Citi pakalpojumi   

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita EKK 5000 
13058 

Izdevumi periodikas iegādei 1948 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 45 

Pamatlīdzekļi 8847 

Kopā: 758929 
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Pārskata periodā LNerB izdevumu lielāko daļu – 85,8% sastāda darbinieku atlīdzība, t.i., 

atalgojums, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas.  

Ievērojama finansējuma daļa tiek izlietota bibliotēkas telpu uzturēšanai un materiāli tehniskās 

bāzes atjaunošanai. 9,4% no kopējiem finanšu līdzekļiem izlietoti centra bibliotēkas un septiņu 

filiālbibliotēku telpu nomai un komunālajiem maksājumiem.  

Pārskata periodā nolietotās datortehnikas (portatīvie un galda datori, monitori) un biroja 

tehnikas nomaiņai izlietoti 7341 EUR. Iegādāta jauna daudzfunkciju drukas iekārta, kas tiek 

izmantota Lasītāju apkalpošanas nodaļā, lai varētu veikt tekstu skenēšanu, palielināšanu un 

izdrukāšanu palielinātā formātā (A3) vājredzīgu lasītāju vajadzībām. Portatīvie datori tiek izsniegti 

darbiniekiem attālinātā darba veikšanai.  

Pēc pasūtījuma ir izstrādāta un ekspluatācijā nodota pašapkalpošanās sistēma digitālo 

audiogrāmatu izsniegšanai “BALSS” (Bibliotēkas Autorizētās Lejupielādes Servisa Sistēma. 

Tīmekļvietnes izveidošanas izmaksas 2450,25 EUR. Pielāgoto elektronisko mācību grāmatu 

izveidošanai DAISY formātā iegādāta datorprogramma Dolphin Publisher - 1250 EUR. 

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pārskata gadā nedaudz samazinājies bibliotēkas krājuma 

komplektēšanai izlietotais finansējums, jo samazinājušies izdevumi periodikas abonēšanai.  

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums krājuma komplektēšanai (EUR): 

  2019 2020 2021 

Krājuma komplektēšana 9267 8796 8637 

t.sk. iegāde: 5197 4984 4765 

   - grāmatas 2871 2877 2817 

   - periodika 2326 2107 1948 

t.sk., grāmatu reproducēšana (audioformātā, Braila 

rakstā, palielinātā drukā) 
4070 3812 3872 

Lasītāju skaits 2653 3848 3900 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai (iegāde) uz vienu 

lietotāju 
1,96 1,30 1,22 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai (visi formāti) uz 

vienu lietotāju 
3,49 2,86 2,58 

 

Pārskata gadā ziedojumu un dāvinājumu veidā bibliotēkas krājums papildināts 2820 euro 

vērtībā – 2221 euro no fiziskām personām un 599 euro no juridiskām personām, t.sk., no biedrības 

“Tarba” (ĢIT) 258 euro, no Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes 132 euro, no Labdarības 

organizācijas “Giving for Latvia” 80 euro, no Rēzeknes Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas 

pareizticīgo draudzes 127 euro u.c.  

Vērtīgs papildinājums krājumam bija bez atlīdzības no Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 

“Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” ietvaros saņemtās grāmatas 3102 euro 

vērtībā. 
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2.2. Būtiskākie pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes 

nodrošināšanā 

LNerB Rīgā un tās 7 filiālbibliotēkas piedāvā personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes 

traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām, izmantot datorus ar specializētu aprīkojumu un dažādas 

palielināšanas ierīces (galda lupa, videolupa un telelupa).  

Informācija ir pieejama elektroniskā veidā, ieskaņota audio formātā, Braila rakstā, taustāmajā 

veidā (taktilās grāmatas), palielinātā drukā, redzīgo rakstā, tā nodrošinot iespēju cilvēkiem sev 

piemērotā veidā izglītoties un pilnveidoties visa mūža garumā. 

LNerB Rīgā un katrai filiālei ir noteiktas apkalpošanas zonas, tādējādi visā Latvijas teritorijā ir 

nodrošināta cilvēku, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, bibliotekārā apkalpošana. 

Visi LNerB pakalpojumi, kā arī pasta sūtījumi redzes invalīdiem ir bez maksas. 

2019. gada darba rādītāji 

 
2019 2020 2021 

Lietotāju skaits 2653 3848 3900 

t. sk. bērni 317 260 157 

Fiziskais apmeklējums 37389 35563 35627 

t. sk. bērni 2684 2230 1440 

Virtuālais apmeklējums 71020 72248 72432 

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi) 237934 238 502 239011 

Izsniegums kopā 92224 119635 128134 

t.sk. audiogrāmatas, u.c.audiovizuālie dokumenti 35853 49295 45485 

t.sk. elektroniskais izsn.(USB,lejupl.) 15869 24962 29847 

t.sk. audiožurnāli 1539 1890 2722 

t.sk. mūzikas ieraksti 1928 4683 4765 

t.sk. grāmatas Braila rakstā 2578 2631 2952 

t.sk. grāmatas parastā iespiedrakstā 9494 12044 12319 

t.sk. grāmatas palielinātā drukā  995 5479 

t.sk. seriālizdevumi 24250 22717 24333 

t.sk. citi dokumenti (spēles, mapes)     713 418 232 

t.sk. bērniem  3001 4430 2092 

 

2021. gadā ir nedaudz palielinājušies bibliotēkas pamatrādītāji – lasītāju skaits un izsniegums. 

Nelielais kāpums saistīts ar mērķtiecīgu sadarbības attīstību ar sociālās aprūpes iestādēm. Par 

bibliotēkas pakalpojumu lietotājiem pārskata periodā kļuva 2113 sociālās aprūpes iestāžu klienti. 

Ievērojami pieaudzis elektroniskais izsniegums, kas kopumā sekmēja pozitīvu izsnieguma 
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pamatrādītāja dinamiku, veicinot tā pieaugumu par 7%. Tas skaidrojams ar pielāgoto informācijas 

resursu nodrošināšanu sociālās aprūpes iestādēm un to klientiem. 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

Krājuma apstrādes un komplektēšanas procesā LNerB speciālisti vadās pēc 2018. gadā 

apstiprinātajām “Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Krājuma komplektēšanas vadlīnijām 2018.–2021. 

gadam.”  

Pārskata beigās bilances krājumā ir 78554 vienības 214195,20 EUR vērtībā. No kopējā 

krājuma 59309 vienības ir lasītājiem izsniedzamā (aktīvā) daļa, 18263 vienības – uzglabātie 

audiogrāmatu oriģināli CD, CD_mp3 un kasešu formātos, kā arī 982 Braila obligātie eksemplāri. 

No valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem 2021. gadā krājuma iegādei bija atvēlēti 4765 EUR. 

No tiem: grāmatām — 2817 EUR, periodikai — 1948 EUR. Grāmatu reproducēšanai (audioformātā, 

Braila rakstā, palielinātā drukā) — 3872 EUR. 

Krājuma kustība 2019. gadā 

 2019. 2020. 2021. 

Jaunieguvumi 5743  6136  8237  

t.sk.grāmatas 1020  1470 1478 

-t.sk. parastā iespiedrakstā 715 989 942 

-t.sk. palielinātā drukā 37 225 220 

-t.sk. Braila rakstā (vien.) 268 256 316 

 (nosauk.) 23 21 32 

-t.sk. taktilas - - - 

-t.sk. bērniem/jauniešiem 146 274 210 vien. 

-t.sk. parastā iespiedrakstā 131 261 144 

-t.sk. palielinātā drukā (nosauk.) 9 6 2 (20 vien.)  

-t.sk. Braila rakstā (nosauk.) 6 7 8 (46 vien.) 

t.sk. audiovizuālie un pārējie 2556 2380 2437  

-t.sk. audiogrāmatas (vien.) 2396 2282 2284 

t.sk. bērniem/jauniešiem (vien.) 192 198 154 

t.sk. latv. oriģinālliteratūra 938 1068 1206 

-t.sk. parastā iespiedrakstā 215 323 324 

-t.sk. palielinātā drukā (nosauk.) 5 14 18 

-t.sk. Braila rakstā (nosauk.) 7  8 18 

-t.sk. audiogrāmatās (vien.) 711 723 846 

t.sk. elektroniskie dokumenti   2190 

t.sk. seriālizdevumi 2167 (eks.) 2286(eks.) 2132(eks.) 

-t.sk. parastā iespiedrakstā 1794  1945 1827 

-t.sk. Braila rakstā 185 167 172 

-t.sk. audiožurnāli 188 174 133 

Izslēgtie dokumenti (vien.) 6669 4487 3021 

t.sk grāmatas 2086 3565 2518 

-t.sk. parastā iespiedrakstā 1588 1666 816 

-t.sk. palielinātā drukā 1 - - 

-t.sk. Braila rakstā 442 1899 1702 
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-t.sk. taktilas - - - 

t.sk. audiovizuālie un pārējie 3207 24 70 

-t.sk. audiogrāmatas 55 21 25 

t.sk. seriālizdevumi 1376 898 433 

Krājuma kopskaits  80195 81844 87060 

t.sk. grāmatas  33057 30962 29922 

t.sk. audiovizuālie un pārējie  41719 44075 48632 

t.sk. prese 5419 6807 8506 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,9 1,3 1,5 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,5 3,6 2,9 

 

Jauni pakalpojumi 2021. gadā 

1. Latvijas Neredzīgo bibliotēka paplašinājusi savu pakalpojumu klāstu cilvēkiem ar lasīšanas 

grūtībām. Ir izveidota bibliotēkas audiogrāmatu lejupielādes servisa sistēma (BALSS). Tas ir 

jauns pakalpojums, kas reģistrētam Latvijas Neredzīgo bibliotēkas lasītājam, kuram nepieciešama 

informācija audioformātā, ļauj jebkurā sev ērtā laikā ātri un viegli lejupielādēt bibliotēkas krājumā 

esošās audiogrāmatas.  

2. Lai palīdzētu atvieglot mācību procesu bērniem ar lasīšanas grūtībām, bibliotēka 2021. gadā 

ir uzsākusi jauna pakalpojuma izveidi — mācību grāmatu pārveidi pielāgotā formātā. Šādu 

pielāgotu elektronisko mācību literatūru ir iespējams lasīt/atskaņot ar datora, planšetdatora, 

viedtālruņa vai specializēto iekārtu palīdzību. Pielāgotā mācību literatūra nodrošina pilnvērtīgu 

mācību procesu bērniem ar disleksiju. Šobrīd pieejamas 7 mācību grāmatas audio formātā:  

• Zenta Anspoka «Latviešu valoda 2. klasei: 1. daļa» 

• Zenta Anspoka «Latviešu valoda 2. klasei: 2. daļa»  

• Zenta Anspoka «Latviešu valoda 3. klasei: 1. daļa»  

• Zenta Anspoka «Latviešu valoda 3. klasei: 2. daļa»  

Sadarbībā ar Latvijas Disleksijas biedrību ir ieskaņotas:  

• Gunita Romanovska, Vilnis Purēns «Sociālās zinības 7. klasei»  

• Vilnis Purēns «Sociālās zinības un vēsture 4. klasei» 

3. 2021. gadā bibliotēka palielinājusi pielāgotās literatūras — grāmatu palielinātajā drukā 

un audiogrāmatu — tiražēšanas apjomu.  

4. 2021. gadā Latvijas Neredzīgo bibliotēka pieslēdzās Globālo Grāmatu servisa (ABC 

Global Book Service) papildu lietotnei (Supplementary Application), kas dod iespēju 

autorizētiem bibliotēkas lasītājiem tieši piekļūt ārvalstu bibliotēku pielāgotajam elektronisko grāmatu 

krājumam. Šajā paplašinātajā sistēmā savu krājumu ir integrējušas 18 bibliotēkas no 14 valstīm. 

LNerB sava krājuma integrēšanu pabeidza 2021. gada augustā. No kataloga ir saņemtas 26 grāmatas 

angļu un krievu valodā gan DAISY, gan MP3 formātā no ASV Nacionālā bibliotēku servisa (kongresa 

bibliotēkas), Austrālijas, Izraēlas, Kanādas, Krievijas Neredzīgo bibliotēkas. Nosūtītas ir 90 grāmatas 

krievu valodā MP3 formātā uz Beļģijas, Izraēlas, Kanādas, Krievijas, Lietuvas Centrālo bibliotēku 

neredzīgajiem un vājredzīgajiem lasītājiem. 

5. Pārskata periodā, kad stingru epidemioloģiskās drošības noteikumu dēļ tika atcelti visi telpās 

ieplānotie pasākumi, Daugavpils filiāle pirmo reizi piedāvāja tiešajai mērķauditorijai iespēju 

piedalīties tiešsaistes pasākumos. Lai gan pasākumu sagatavošana bija laikietilpīga un paredzēja 
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dalībnieku izglītošanu un konsultēšanu jauna digitālā rīka izmantošanā un tīkla etiķetē, tiešsaistes 

pasākumi sniedza Covid-19 pandēmijas radītās izolācijas laikā tik svarīgo iespēju satikties, izjust 

piederību savai kopienai, gūt uzmundrinājumu un psiholoģisko atbalstu, kā arī motivēja apgūt jaunas 

digitālās prasmes.  

6. Ārkārtējās situācijas apstākļos, kad tika atcelti jebkādi pasākumi klātienē, Daugavpils filiālē 

priekšā lasīšanas pakalpojuma vietā tiešajai mērķauditorijai tika nodrošināta iespēja saņemt 

periodisko izdevumu audioierakstus. Šajā periodā kļuva aktuāla individuālu pieprasījumu, kā arī 

dažādas informācijas – novadpētniecības un tifloloģijas materiālu, grāmatu un izstāžu apskatu u.tml. 

– sagatavošana audioformātā. Audioierakstus bija iespējams saņemt attālināti (pa e-pastu vai lietotnē 

WhatsApp). 

7. LNerB Rīgā 2021. gadā turpinājās “Strazdulēnu skolas” nodarbības dažādu vecumu bērniem. 

Tā kā pārskata periodā epidemioloģiskās drošības dēļ bija periodi, kad nebija iespējams organizēt 

nodarbības un aktivitātes klātienē, “Strazdulēna skolas” nodarbības ieguva jaunu formātu — 

audionodarbības bērniem. Šajās audionodarbībās tika iekļauti galvenie nodarbību elementi, kā 

literāru darbu un to fragmentu priekšā lasīšana, jautājumu un radošo uzdevumu uzdošana, vēlāka 

atgriezeniskās saites iegūšana. Audionodarbības tika ieskaņotas bibliotēkā un nosūtītas audzinātājām, 

lai pēc pedagogu ieskatiem tiktu mērķtiecīgi izmantotas mācību procesā. 

 

Projektu izstrāde  

2021. gadā tika izstrādāti un realizēti  kultūras pasākumu projekti: 

Projekta nosaukums Finans

ējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (t. sk. īstenošanas 

laika periods, rezultāti, īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

UNESCO LNK tīkla 

iniciatīva “Stāstu 

bibliotēka” 

- 2019. – 2021. gadam. 

Mērķis - veicināt neformālo izglītību 

mantojuma jomā caur stāstniecību kā 

nozīmīgas nemateriālā kultūras 

mantojuma daļas aktualizēšanu 

Latvijā. Bibliotēka rīko stāstu 

stāstīšanas pasākumus, kā arī aktīvi 

iesaistās UNESCO LNK organizētās 

aktivitātēs.  

Atbalstīts 

LNB Bērnu literatūras 

centra “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija-2021” 

LNerB Rīgā un Jelgavas 

filiālē 

132,00 Mērķis - veicināt lasītprasmi un interesi 

par grāmatām, vienot lasītājus un 

rosināt diskusijas par labāko 

oriģinālliteratūru un ārzemju literatūru 

bērniem. Sekmēt augstvērtīgas 

literatūras izplatību un atpazīstamību 

bērniem ar redzes traucējumiem un 

citādām lasīšanas grūtībām. 

Atbalstīts 

VKKF projekts «Sadzirdēt 

rakstnieku» 

360,00 Projekta mērķis - sekmēt interesi par 

latviešu literātiem un viņu grāmatām.  

Atbalstīts 
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3. Personāls 

Pārskata perioda beigās bibliotēkas amatu sarakstā ir 45 amata vietas. Strādājošo darbinieku 

skaits 31.12.2021. - 44 darbinieki, no kuriem 34 strādā centra bibliotēkā Rīgā un 10 – 

filiālbibliotēkās. Darbinieku kopskaitā ir 35 sievietes, 9 vīrieši. Gada laikā darba tiesiskās attiecības 

uzsāktas ar 3 darbiniekiem, bet pārtrauktas ar 6 darbiniekiem. Nepilnu slodzi pārskata periodā 

strādājuši 7 darbinieki. 

No kopējā darbinieku skaita 22 ir bibliotekārie darbinieki, no tiem 18 ir ar bibliotekāro izglītību 

un 4 ar izglītību citās jomās. 

LNerB reprodukcijas darbu nodaļās - Braila raksta nodaļā un Skaņu ierakstu un IT nodaļā 

strādā 14 darbinieki, tajā skaitā 6 cilvēki ar redzes invaliditāti, no tiem 2 ir neredzīgi. 

LNerB strādā speciālisti, kas laika gaitā ieguvuši pieredzi darbā ar mērķauditoriju, nodrošina 

pielāgotās literatūras apriti, kā arī veic kvalitatīvu pielāgotās literatūras reprodukciju audioformātā, 

Braila rakstā un palielinātā drukā. 

Lai attīstītu darbinieku kompetences un paaugstinātu viņu kvalifikāciju, LNerB veicina 

personāla iesaistīšanos dažādos profesionālās pilnveides pasākumos un iespēju robežās finansē 

mācības. Pārskata periodā LNerB personāla profesionālajai pilnveidei izlietoti 286 euro. 2021. gadā 

praktiski visi profesionālās pilnveides pasākumi notika tiešsaistē. 

Personāla izglītība 

Bibliotekāro darbinieku skaits 22 

no tiem ar bibliotekāro izglītību 18 

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 6 

   t.sk. ar bakalaura grādu 4 

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību 2 

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g)  

t.sk. ar  III profesionālo kvalifikācijas līmeni 6 

no tiem ar izglītību citās jomās 4 

   t.sk. ar maģistra grādu (arī pielīdzinātie maģistri) 1 

   t.sk. ar bakalaura grādu 1 

   t.sk. ar 1. līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību   

   t.sk. ar augstāko izglītību (līdz 1993.g.)  

no tiem ar vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību 2 

Pārējo darbinieku skaits (Braila raksta nodaļa, Skaņu ierakstu un IT 

nodaļa, saimniecības daļa) 

23 

 

4. Komunikācija ar sabiedrību 

4.1.Sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm un nevalstisko sektoru 

LNerB izveidojies daudzpusīgs sadarbības partneru loks: 

• Ir izveidota sadarbība ar valsts un pašvaldību SAC, pansionātiem un biedrībām, kuras 

rezultātā darbojas 117 ārējās apkalpošanas punkti; 

• Sadarbība SBA jomā tiek veidota ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām Latvijā par 

pielāgotās literatūras pieejamību. Lai sekmētu pielāgotās literatūras apriti, noslēgta vienošanās par 
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sadarbību starpbibliotēku abonementa ietvaros ar 102 pašvaldību publiskajām bibliotēkām 

Latvijā. Aktīva sadarbība notiek ar Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Dobeles, Gulbenes, Jelgavas, 

Jēkabpils, Liepājas, Madonas, Naujenes, Neretas, Ogres, Preiļu, Pļaviņu, Rēzeknes, Salaspils, Talsu, 

Ventspils, Viesītes, Valmieras integrēto bibliotēku un citām publiskajām bibliotēkām Latvijā; 

 

SBA 2019 2020 2021 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

800 991 986 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits pielāgotā formātā 

3429 7555 8506 

SSBA    

t. sk. no ārvalstu bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

27 51 14 

uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīto dokumentu 

skaits 

10   

 

• LNB Bibliotēku attīstības centrs kā konsultatīvais atbalsts par aktuāliem jautājumiem 

bibliotēku nozarē;  

• Sadarbība ar LNB grāmatu krātuves Silakrogā izmantošanu; 

• Sadarbība ar Latvijas Bibliotekāru biedrību; 

• Invalīdu un viņu draugu apvienību «Apeirons» izbraukuma aktivitātes; 

• Sadarbības partnera Servisa suņu biedrības TEODORS fotoizstāde «Gudro suņu brīvdienas»  

LNerB telpās; 

• Ar Vieglās Valodas aģentūru nodibināta sadarbība par grāmatu vieglajā valodā reprodukciju 

Braila rakstā un palielinātā drukā; 

• Noslēgti vairāki sadarbības līgumi ar izdevniecībām par tiesībām izmantot grāmatu 

oriģinālvāku dizainu reproducētajām grāmatām Braila rakstā un palielinātā drukā; 

• Bibliotēka aktīvi sadarbojas ar Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra 

vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vadību un pedagogiem. Tās pedagogi un skolas audzēkņi aktīvi 

iesaistās bibliotēkas pasākumos;  

• LNerB izveidojusies ļoti cieša sadarbība ar Latvijas Neredzīgo biedrību un tās teritoriālajām 

organizācijām – Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī, kā arī 

Strazdumuižas Dienas centru, Strazdumuižas klubu, Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centru;  

• Bibliotēkas Braila raksta nodaļa sniedz konsultācijas par Braila rakstu, kā arī informācijas 

pieejamības noteikumiem neredzīgajiem iedzīvotājiem, t.sk. uz zāļu kastītēm, vides objektos, 

publiskajās būvēs utt. gan uzņēmējiem, gan privātpersonām; 

• Bibliotēka kļuvusi par konsultatīvo centru pašvaldību publiskajām bibliotēkām, valsts un 

pašvaldību SAC, pansionātiem un biedrībām par pielāgotās literatūras pieejamību un izmantošanu. 
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4.2.Pasākumi sabiedrības informēšanai un izglītošanai 

 Publicitāte 

LNerB aktīvi un mērķtiecīgi strādā pie sava tēla veidošanas.  

Bibliotēkas tīmekļvietnē www.neredzigobiblioteka.lv atrodama jaunākā informācija par 

pasākumiem bibliotēkā Rīgā un tās filiālēs, pielāgotās literatūras jaunieguvumi un cita aktuālā 

informācija.  

Pārskata gadā darbu uzsāka bibliotēkas audiogrāmatu lejupielādes sistēma BALSS 

(https://balss.neredzigobiblioteka.lv/).  

Reizi mēnesī bibliotēka izdot informatīvo avīzīti par bibliotēku “Bazūne”, kas pieejama Braila 

rakstā, palielinātā drukā un elektroniski bibliotēkas mājaslapā, kā arī audioformātā audiožurnālā 

“Doma”.  

Bibliotēkā aktīvi darbojas savos sociālo tīklu kontos. Sociālajos tīklos bibliotēka dalās ar 

jaunāko informāciju bibliotēkas dzīvē, popularizējot savu krājumu un pakalpojumus, kā arī dalās ar 

jaunāko informāciju literatūras un bibliotēku jomā. Strauju kāpumu sasniedza bibliotēkas YouTube 

konts ar vairāk nekā 102000 skatījumu. Tas notika pateicoties Kultūras ministrijas rīkotajai akcijai 

#Ēkultūra, kuras laikā bibliotēka publicēja vairākas audiogrāmatas, kurām beigušās mantiskās 

autortiesības. 

2021. gada 23. septembrī Latvijas Neredzīgo bibliotēka tika uzaicināta piedalīties 

starptautiskā Latvijas Muzeju asociācijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Bibliotekāru 

asociācijas, Igaunijas un Lietuvas Muzeju un Bibliotēku asociācijas, kā arī UNESCO Latvijas 

Nacionālās komisijas rīkotajā tiešsaistes konferencē “Localising the Sustainable Development Goals 

through Baltic museums and libraries”. Konference tika rīkota Baltijas valstu muzeju un bibliotēku 

speciālistiem, lai pievērstu uzmanību ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Bibliotēkas pārstāvis 

uzstājās ar prezentāciju “Latvian Library for the Blind – Provider of accessible information for people 

with print disabilities/ Latvijasd Neredzīgo bibliotēka — pielāgotās informācijas nodrošinātājs 

cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām”. 

Bibliotēkas informācija tīmeklī:  

Bibliotēkas tīmekļa vietne: http://www.neredzigobiblioteka.lv  

Sociālie tīkli:  

• Twitter: https://twitter.com/LNerB  

• Facebook: https://www.facebook.com/LNerB  

• Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv  

• Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2SZa8cE4ukjB_D5P1Qp8rQ  

Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi 

Bibliotēka pārskata periodā rīkojusi 87 pasākumus un 324 izstādes, lai popularizētu 

bibliotēku un tās krājumu.  

2021. gadā LNerB turpināja piedalīties Kultūras ministrijas rīkotajā akcijā #Ēkultūra. Tās 

ietvaros bibliotēka savā YouTube kanālā plašākai sabiedrībai piedāvāja audiogrāmatas, kurām 

beigušās mantiskās autortiesības. Pārskata gadā bibliotēkas YouTube kanālā ievietoti J. Janševska 

romāns “Mežvidus ļaudis”, 57 Kārļa Skalbes pasakas, Annas Brigaderes “Dievs, daba, darbs” un A. 

Dimā “Grāfs Monte-Kristo” Raiņa tulkojumā. Visvairāk skatījumu 2021. gadā bija R. Blaumaņa 

novelei “Raudupiete” (3410 skatījumi), “Salna pavasarī” (3189 skatījumi) un “Nāves ēnā” (2791 

skatījumi).  

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
https://balss.neredzigobiblioteka.lv/
http://www.neredzigobiblioteka.lv/
https://twitter.com/LNerB
https://www.facebook.com/LNerB
https://www.draugiem.lv/neredzigobiblioteka.lv
https://www.youtube.com/channel/UC2SZa8cE4ukjB_D5P1Qp8rQ
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Izglītojoši pasākumi 

Pārskata periodā ievērojami pieauga iedzīvotāju pieprasījums pēc atbalsta dažādu dzīves 

situāciju risināšanā un e-pakalpojumu izmantošanā – lietotāji individuālā kārtā apmācīti vai konsultēti 

valsts un pašvaldību informācijas sistēmu un digitālo rīku izmantošanā, piemēram, kā iesniegt gada 

ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, autorizēties 

valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv , iesniegt e-iesniegumu sociālā pabalsta 

saņemšanai vai piekļūt savam digitālajam Covid-19 sertifikātam. Papildus tam iedzīvotājiem sniegta 

palīdzība dažādu viedierīču un lietotņu apgūšanā. 

 Lai bibliotēkas lietotāji varētu izmantot jaunus digitālos pakalpojumus, tādus kā attālinātā 

piekļuve digitālajam saturam vai dalība tiešsaistes pasākumā, bibliotēka pārskata periodā veica plašu 

izglītojošu darbību, sniedzot lietotājiem individuālas apmācības un konsultācijas – daudzos 

gadījumos arī attālināti. Piemēram, Daugavpils filiālē, pateicoties bibliotēkas piedāvātajai iespējai 

piedalīties tiešsaistes pasākumos un sniegtajam atbalstam attiecīgās tiešsaistes platformas apgūšanā, 

lietotāji ar redzes traucējumiem ieguva jaunas digitālās prasmes un stiprināja savu pašapziņu. Filiālē 

pārskata periodā mērķtiecīgi īstenotas aktivitātes zaļā un veselīgā dzīvesveida popularizēšanai – 

organizētas vairākas izglītojošas izstādes, kas pievērsa apmeklētāju uzmanību veselības profilakses 

tematikai, piemēram, Pasaules sirds dienai veltīta izstāde “Mīli savu sirdi”. Vietējā mikrorajona 

iedzīvotājiem nodrošināta ilgtermiņa iespēja nodot makulatūru un izlietotās baterijas. Savukārt 

izzinošas brīvdabas spēles, kuras tika organizētas gan bērnu, gan pieaugušo mērķauditorijai, 

piedāvāja ar dažādu maņu orgānu palīdzību iepazīt brīnumaino dabas pasauli un mudināja saudzīgi 

izturēties pret apkārtējo vidi. Pateicoties vairākiem vērtīgiem pilnveides pasākumiem 2021. gadā, 

gūta labāka izpratne par ilgtspējīgas attīstības mērķu iedzīvināšanas iespējām praksē bibliotēku jomā, 

un tā būs noderīga jaunu ierosmju īstenošanā nākamajā pārskata periodā. 

Lai izglītotu bibliotēkas lietotājus, Rēzeknes filiālbibliotēka rīkoja Digitālo nedēļu “Latvijas 

Neredzīgo bibliotēkas digitālie resursi” (22. – 26.marts), kurā informēja bibliotēkas apmeklētājus  par 

digitālo audiogrāmatu lejupielādi, par LNerB “Digitālās bibliotēkas” izmantošanu, par izdevumiem 

vieglajā valodā un informatīvo kampaņu #Ēkultūra, piedāvājot  pielāgotus izdales materiālus 

palielinātā drukā un Braila rakstā. 

Domājot par iekļaujošu izglītību Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, 2021.gadā bibliotēka 

palīdzēja tās lektorei sagatavoties profesionālā bakalaura studiju programmas „Speciālā izglītība” 

studiju kursa „Braila raksta pamati / Basics of Braille” lekciju vadīšanai, nodrošinot ar literatūru par 

Braila rakstu un cilvēku ar redzes traucējumiem izglītošanu. Studiju kursa mērķis ir pilnveidot 

studējošo pedagoģisko kompetenci darbā ar izglītojamajiem ar redzes traucējumiem, iemācot 

studentus rakstīt, lasīt Braila rakstā un sagatavot mācību materiālus skolēniem Braila rakstā. 

Bibliotēkā konsultējās un ar tās krājumu iepazinās arī RTA sociālo studiju studenti. 

LNerB un tās filiāles piedāvā saņemt uzziņu un informācijas pakalpojumus gan klātienē, 

gan attālināti. Pārskata periodā uzziņu un konsultāciju skaits (2929) pieauga par 10% , turklāt laikā, 

kad klātienes pakalpojumu sniegšana ārkārtējās situācijas dēļ bija aizliegta, ievērojami palielinājās 

attālinātu uzziņu un konsultāciju skaits. Tas norāda uz pakalpojuma nozīmīgumu un iedzīvotāju 

attieksmi pret bibliotēku kā iestādi, kurā var iegūt uzticamu informāciju un atbalstu dažādu jautājumu 

risināšanā. Papildus tam lietotāji ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām tika 

mērķtiecīgi (pa tālruni un e-pastu) informēti par iespējām baudīt kultūras norises – īpaši grāmatu 

lasījumus un teātra iestudējumus – tīmeklī Kultūras ministrijas kampaņas #Ēkultūra ietvaros. 
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu turpināšana 

• Turpināt nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību neredzīgām personām, personām ar 

redzes traucējumiem (piemēram, seniori), personām ar uztveres traucējumiem vai ar citādām 

lasīšanas grūtībām (piemēram, ar disleksiju vai autismu), kā arī personām, kura fizisku 

traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, 

kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai 

• Nodrošināt literatūras (t.sk. oriģinālliteratūras) vērtīgāko darbu pieejamību, īstenojot to 

reprodukciju redzes invalīdiem pieejamā formā (audio, Braila rakstā, palielinātā drukā) 

• Papildināt bibliotēkas krājumu ar aktuālajiem periodiskajiem izdevumiem parastajā 

iespiedrakstā, kā arī pielāgotā formātā personām, kas nespēj lasīt parasto iespiedrakstu — Brailā, 

palielinātā drukā un audio. 

• Turpināt bibliotēkas krājuma digitalizāciju no audiokasetēm un lentām. 

• Rīkot kvalitatīvus pasākumus un tikšanās ar grāmatu autoriem, izdevējiem, attiecīgās tēmas 

profesionāļiem, kā arī veidot tematiskas un literatūru popularizējošas izstādes. 

• Sadarboties ar izglītības iestādēm lasītveicināšanas un informācijpratības pasākumu 

organizēšanā. 

• Turpināt atbalstīt darbinieku profesionālo pilnveidi un attīstību. 

• Veidot kontaktus un kopīgas aktivitātes ar bibliotēkām visā Latvijā.  

• Attīstīt novadpētniecības un tifloloģijas materiālu apkopošanu, turpinot darbu pie dokumentu 

vākšanas, sistematizēšanas un digitalizācijas. 

5.2. Galvenie nākamā gada uzdevumi un pasākumi 

Viens no 2022. gada mērķiem – pilnveidot un nostiprināt pielāgotās literatūras apriti visā 

Latvijas teritorijā, kas paredzēta ne tikai redzes invalīdiem, bet arī cilvēkiem ar citādām lasīšanas 

grūtībām, tādējādi paplašinot bibliotēkas mērķauditoriju, kā to nosaka Marrākešas līgums un 

Autortiesību likums. Turpināt darbu Pētniecības datu bāzē, veikt nepublicēto bibliotēkas materiālu 

(dokumentu, fotoattēlu u.tml.) digitalizāciju. Veidot digitālās kolekcijas, kas pieejamas lokālā 

lietošanā uz vietas bibliotēkā.  

Izvirzītie uzdevumi  

• Sagatavot saturiski kvalitatīvus un daudzpusīgus pielāgotos informācijas resursus, nodrošināt 

to izmantošanu plašam lietotāju lokam Latvijā. 

• Uzsākt grāmatu veidošanu vieglajā valodā un reproducēt pielāgoto mācību literatūru 

skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, t.sk. disleksiju. 

• Nodrošināt pielāgoto informāciju personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai 

citādām lasīšanas grūtībām — LNerB centrā Rīgā un 7 LNerB filiālbibliotēkās:  

o reproducējot grāmatas audio formātā, Braila rakstā, palielinātā drukā, vieglajā valodā; 

o izdodot periodiskos izdevumus: avīzīti “Bazūne” un informatīvo materiālu “Gaisma”; 

o ieskaņojot audiožurnālu “Doma” latviešu valodā; 

o sagatavojot brošūras, informatīvos materiālus Braila rakstā. 

o Popularizēt literatūru, organizējot izstādes, grāmatu (dažādā formātā) atvēršanas 

svētkus, tikšanās ar grāmatu autoriem. 
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• Izstrādāt reklāmas materiālus LNerB Audiogrāmatu Lejupielādes Servisa sistēmai (BALSS), 

kā arī pielāgotās mācību literatūras popularizēšanai. 

• Uzsākt Braila raksta grāmatu ar plastmasas spirālēm restaurācijas darbus. 

• Attīstīt LNerB pētniecības datu bāzi (PDB). Novadpētniecības un tifloloģijas materiālu atlase 

digitalizācijai un datu ievadei Pētniecības datu bāzē. 

• Papildināt Pētniecības datu bāzi, iekļaujot nereģistrētos dokumentus un strukturējot tos pēc 

2020. gada izstrādātās Pētniecības datu bāzes koncepcijas. Turpināt digitalizēt nozīmīgākos 

materiālus un veidot tematiskas kolekcijas. Nodrošināt lasītājiem attālinātu piekļuvi informācijai par 

Pētniecības datu bāzes saturu un tematiskām kolekcijām.  

• Papildināt LNerB PDB ar Analītiskiem rakstiem no periodikas.  

• Pilnveidot pielāgotās literatūras apriti, nostiprinot un paplašinot sadarbību ar sociālās aprūpes 

centriem, nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm un publiskajām bibliotēkām. 

• Popularizēt literatūru, organizējot izstādes, Dzejas dienas, grāmatu (dažādā formātā) 

atvēršanas svētkus, tikšanās ar grāmatu autoriem. 

• Organizēt un piedalīties pasākumos (semināros, konferencēs), popularizējot LNerB 

pakalpojumus. 

• Attīstīt un pilnveidot LNerB informācijas sistēmas “Krājuma uzskaites un lasītāju 

apkalpošanas programma” (turpmāk – BIS) jauno versiju, organizēt apmācības filiālēs un uz vietas 

Rīgā.  

• Pilnveidot LNerB krājuma informācijas resursu saturisko un formu daudzveidību. 

• Veikt akreditācijas komisijas ieteikumu izpildi. 


