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Latvijas Nacionālā bibliotēka

KM pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde

Likums «Par Latvijas Nacionālo bibliotēku»

Ministru kabineta apstiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums

Dibināta 1919. gadā

Pamatuzdevums − nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un 

tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana

Vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar 

pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs

Bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts augstākajai izglītībai, pētniecībai 

un mūžizglītībai, aktivitātes un literatūra bērnu lasīšanas veicināšanai

www.lnb.lv

http://www.likumi.lv/doc.php?id=62905
http://www.likumi.lv/doc.php?id=136511
http://www.lnb.lv/


LNB Bibliotēku attīstības centrs

Konsultatīvais un informatīvais atbalsts visu veidu bibliotēkām

Bibliotekāru profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi (semināri, 

konferences, diskusijas utt.)

Bibliotēku statistika

Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv

Pārskata ziņojums par Latvijas bibliotēkām

Koledžu bibliotēku vēstkopa, semināri koledžu bibliotēkām

https://www.facebook.com/lnb.bac

http://www.biblioteka.lv/
https://lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/parskata-zinojums-par-latvijas-bibliotekam
https://www.facebook.com/lnb.bac


LNB Kompetenču attīstības centrs

LNB − akreditēta izglītības iestāde

https://macies.lnb.lv

Neformālās izglītības programmas (kursi) − no 4 h līdz pat vairākām dienām, 

klātienē, attālināti, hibrīdformā

Formālās programmas: profesionālās tālākizglītības programma «Bibliotēku 

zinības» (960 h, 4. kvalif. līm.) un profesionālās pilnveides programma  

«Informācijas un bibliotēku zinību pamati» (160 h)

Ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenču novērtēšana −

eksaminācija

https://macies.lnb.lv/


LNB Kompetenču attīstības centrs

Projekts «Medicīnas informācijas pratība» (vadošais partneris − Rīgas 

Stradiņa universitāte); projekta ietvaros izstrādāta mācību programma 

un metodiskais līdzeklis; š. g. 8. martā notiks konference par projekta 

rezultātiem

Programma «Medicīnas informācijas pratība» (24 h) − tiks piedāvāta š. g. 

pavasarī

Programma «Atvērtā zinātne un zinātnes komunikācija» (76 h) − no 

februāra apgūst jau otrā grupa



LNB akadēmiskais repozitorijs «Academia»

LNB uzturēts repozitorijs kā platforma partnerinstitūciju zinātniskajiem resursiem

https://academia.lndb.lv

Atvērtā piekļuve / Atvērtie dati / Atvērtā zinātne / Atvērtā izglītība

Studējošo noslēguma darbu deponēšana un plaģiāta kontrole; prasības Eiropas 

Savienības un valsts finansētiem projektiem; personāla publikāciju izplatīšana, 

informācijas izguve, citējamība; piekļuve un ilgmūžīga saglabāšana koledžas 

publicētajiem žurnāliem, rakstiem, pētījumiem, konferenču rakstiem u. c.

Līgums ar LNB; saturs, tā piekļuves tiesības un autortiesību ievērošana –

partnerinstitūciju atbildība

Prezentācija 11.11.2021. koledžu bibliotēku seminārā, kontakti: Jānis Kreicbergs, 

janis.kreicbergs@lnb.lv, +371 26437005

https://academia.lndb.lv/
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/32240005.pdf
mailto:janis.kreicbergs@lnb.lv


Latvijas Nacionālā bibliotēka

LNB ir klātesoša visu vecumposmu cilvēku

izglītībā, stabili iekļaujas zinātniskajā vidē un

sniedz iedvesmojošu kultūras pieredzi, palīdzot

augt gudrai, spējīgai un prasmīgai sabiedrībai

Foto: Reinis Hofmanis



Tradicionālā krājuma sadalījums pa izdevumu veidiem 



Elektroniskā krājuma sadalījums pa izdevumu veidiem 



350 000 izdevumu brīvpieejā

Nacionālais krājums

Latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju un 
latviešiem, latviešu autoru darbi

Nozaru literatūra svešvalodās

• Humanitārās un sociālās zinātnes 

• Tehnoloģijas un dabaszinātnes, 
saskarnozares 



Bibliotēkas katalogs PRIMO
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes

Latvijas Nacionālās bibliotēkas portāli un kolekcijas
https://lnb.lv/lv/digitala-biblioteka

Tiešsaistes abonētās datubāzes
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes

Nacionālā Enciklopēdija

https://enciklopedija.lv

Resursi

https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes
https://lnb.lv/lv/digitala-biblioteka
https://lnb.lv/lv/katalogi-un-datubazes/tiessaistes-abonetas-datubazes
https://enciklopedija.lv/


Lasītāja kartes reģistrācija tiešsaistē https://www.lnb.lv/lv/par-biblioteku/klusti-par-lasitaju

https://www.lnb.lv/lv/par-biblioteku/klusti-par-lasitaju


Tiešsaistes abonēto datubāzu izmantošana ārpus LNB telpām 
reģistrētiem lasītājiem

https://lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-

datubazes/datubazu-izmantosana-

arpus-lnb-telpam

https://lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-datubazes/datubazu-izmantosana-arpus-lnb-telpam


Starpbibliotēku un starptautiskais 
starpbibliotēku abonements

SBA

Iespēja saņemt LNB krājuma izdevumus koledžas 
bibliotēkā uz noteiktu laiku

SSBA

Iespēja reģistrētiem LNB lasītājiem saņemt Latvijā 
nepieejamus izdevumus no ārvalstu bibliotēkām

Digitalizācija pēc pieprasījuma bibliotēkām

Digitalizētas LNB krājuma materiālu kopijas e-pastā

Maksas pakalpojums norēķinoties internetbankā vai ar 
rēķinu

Kontakti
Tālr.: 67806124
E-pasts: loan@lnb.lv

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/starpbiblioteku-

abonements

mailto:loan@lnb.lv
https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/starpbiblioteku-abonements


konsultants@lnb.lv 

67806113

Pakalpojums 

«Jautā bibliotekāram»



LNB Nozaru literatūras centra 
(NLC) resursi un pakalpojumi



• Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava
(valodniecība, literatūrzinātne, daiļliteratūra, filozofija, psiholoģija, reliģija, politika, 

militārā zinātne, socioloģija, izglītība, ģeogrāfija, vēsture, etnogrāfija)

• Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava
(ekonomika, tiesību zinātne, grāmatvedība un finanses, uzņēmējdarbības vadība, 

mārketings un sabiedriskās attiecības)

• Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava
(dabaszinātne, veselības zinātne, lauksaimniecība, inženierzinātne, datorzinātne)

• Baltijas Austrumāzijas centra (AsiaRes) lasītava
(pētnieciskas ievirzes grāmatu kolekcija par Austrumāzijas valstīm, šo valstu kultūru    

un vēsturi, valodām, mūsdienu sabiedrību, politiku un ekonomiku)

• Džona Ficdžeralda Kenedija lasītava

(zinātniski un populārzinātniski izdevumi par ASV un Kanādu, šo valstu kultūru, 

sabiedrību, vēsturi, politiku u. c.)

LNB Nozaru literatūras centrā (NLC) apvienotas piecas lasītavas: 



NLC pakalpojumi

• Brīvpieejas krājums, literatūras atlase un izsniegšana no krājuma

• Uzziņas un konsultācijas (arī attālināti)

• Mācību pakalpojums studentiem un pētniekiem

• «Jautā nozaru informācijas ekspertam»

• Jaunieguvumu apskats: «Humanitāro un sociālo zinātņu izdevumi 

svešvalodās», «Tehnoloģiju un dabaszinātņu izdevumi svešvalodās» 

• Dokumentu kopēšana, skenēšana, izdruka

• Tematiskie pasākumi (lekcijas, diskusijas)

• Tematiskās un krājuma jaunieguvumu izstādes



Pielāgosim mācību procesu un palīdzēsim mācīties meklēt 

informāciju saskaņā ar Jūsu izvēlēto tematu vai nozari

Plašāka informācija www.lnb.lv

Mācību pakalpojums studentiem un pētniekiem

http://www.lnb.lv/


«Jautā nozaru informācijas ekspertam»

• Austrumāzijas vēsture un kultūra
Oļegs Piščikovs

e-pasts: olegs.piscikovs@lnb.lv 
tālr.: 67716172

• Filozofija
Līva Vē

e-pasts: liva.ve@lnb.lv  
tālr.: 67806122

• Literatūrzinātne
Astra Šmite

e-pasts: astra.smite@lnb.lv 
tālr.: 67806122

• Pedagoģija
Lauma Remese

e-pasts: lauma.remese@lnb.lv 
tālr.: 67806122

• Tiesību zinātnes
Zane Krūmiņa

e-pasts: zane.krumina@lnb.lv 
tālr.: 67806121

• Valodniecība
Mudīte Treimane

e-pasts: mudite.treimane@lnb.lv
tālr.: 67806122

• Vēsture
Zane Rozīte

e-pasts: zane.rozite@lnb.lv
tālr.: 67806122



Izdevums «Jaunieguvumu apskats: humanitāro un 

sociālo zinātņu izdevumi svešvalodās»

Jaunieguvumu apskatā iespēja iepazīties ar NLC lasītavu jaunāko,

aktuālāko literatūru svešvalodās dažādās zinātņu nozarēs. Izdevums 

iznāk četras reizes gadā (februārī, maijā, septembrī, novembrī)

Abonē jaunieguvumu apskatu bez maksas, rakstot:

nlc.jaunumi@lnb.lv
(humanitārajās un sociālajās zinātnēs)

tehnologijas@lnb.lv

(tehnoloģijās un dabaszinātnēs) 

mailto:nlc.jaunumi@lnb.lv
mailto:tehnologijas@lnb.lv


Telpas studijām un pētniecībai pieejamas bez maksas.

Foto: Krists Luhaers

Telpās ir 6-12 vietas

Grupu nodarbību telpas HS un ET lasītavā, 2. stāvā



Telpas individuālajām studijām TD lasītavā, 3. stāvā

Foto: Krists Luhaers



Humanitāro un sociālo zinātņu lasītava

Tālr.: 67806122

E-pasts: soczin@lnb.lv

Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītava

Tālr.: 678063121

E-pasts: jurzin@lnb.lv

Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava

Tālr.: 67806132 

E-pasts: tehnologijas@lnb.lv

Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītava
Tālr.: 67716172
E-pasts: asiaresbibl@lnb.lv

Džona Ficdžeralda Kenedija lasītava
E-pasts: ircriga@state.gov

Meklē LNB Nozaru literatūras centru sociālajā tīklā Facebook:
www.facebook.com/LNBNLC

Nozaru literatūras centra kontakti

mailto:soczin@lnb.lv
mailto:jurzin@lnb.lv
mailto:tehnologijas@lnb.lv
mailto:asiaresbibl@lnb.lv
mailto:ircriga@state.gov
http://www.facebook.com/LNBNLC


Ziedoņa zāle
Automātisks ekrāns un DLP projektors
Tulku kabīnes
Lieliska akustika
Steinway & Sons koncertflīģelis

Konferenču centrs
Transformējamas zāles
Audio un video aparatūra
Indukcijas cilpas vājdzirdīgajiem
Semināru telpas, vestibils un tehniskā telpa ēdinātājiem

Kore
Pasākumu norise divos stāvos
Panorāmas skats uz Vecrīgu un Pārdaugavu
Yamaha kabinetflīģelis

Foto: Krists Luhaers

Telpu nomas iespējas

https://www.lnb.lv/lv/telpas/ziedona-zale
https://www.lnb.lv/lv/telpas/konferencu-centrs
https://www.lnb.lv/lv/telpas/pasakumu-telpas-ekas-11-un-12-stava-kore


Tiešraides pakalpojumi

Pasākumu tiešraide no īpaši iekārtotas LNB studijas vai 
citas telpas

Tiešraide ar attālinātiem dalībniekiem («Zoom» u. c.)

Tehniskā asistenta, skaņu režisora, gaismu režisora 
pakalpojumi

Vairāk informācijas par telpu nomu un tiešraides 
pasākumiem:
konference@lnb.lv
26659696

LNB Norišu centra vadītāja:
Ieva Andžāne
ieva.andzane@lnb.lv

Foto: Krists Luhaers

mailto:konference@lnb.lv
mailto:ieva.andzane@lnb.lv


Sekojiet bibliotēkas profiliem 

sociālajos tīklos



Paldies par uzmanību!

Foto: Florian Freund


