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Kultūras informācijas sistēmu centrs (turpmāk – Centrs) rūpējas par kultūras
mantojuma saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai, īstenojot lielus un nozīmīgus
valsts mēroga projektus kultūras un atmiņas institūcijās - arhīvos, bibliotēkās un muzejos –
mantojuma digitalizācijas jomā. Tāpat mēs strādājam pie tā, lai veicinātu iedzīvotāju
informētību un izpratni par šo projektu nozīmi un lai apmācītu interesentus izmantot plašās
iespējas un informācijas resursus, ko sniedz jauno tehnoloģiju ienākšana minētajās
institūcijās.
Aizvadītajā gadā mūsu iestāde sekmīgi mainījusi juridisko statusu no valsts
aģentūras kļūstot par Kultūras informācijas sistēmu centru. Aģentūra tika izveidota 2004.
gadā, un šajā laikā līdz 2012. gada nogalei sekmīgi īstenojusi daudzus nozīmīgus projektus,
kas bija galvenokārt saistīti ar informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkās, muzejos un
arhīvos. Savukārt Centra uzmanības fokusā likta lietotāju apmācība, mantojuma
digitalizācija

un

plašas

pieejamības

nodrošināšana

sabiedrībai

daudzfunkcionāla

pakalpojuma veidā.
2013. gadā sekmīgi turpināti iepriekšējos gados uzsāktie projekti bibliotēkās.
Joprojām saglabājās augsta bibliotēku interese par elektronisko datu bāzu abonēšanu
projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām ietvaros”, un tāpat kā pagājušajā
pārskata periodā publiskajās bibliotēkās visā Latvijā vislielākā ieinteresētība bija par angļu
valodā piedāvātajiem resursiem, kas liecina par iedzīvotāju svešvalodu prasmes attīstību,
ļoti iespējams, pateicoties tieši jauno tehnoloģiju ienākšanai bibliotēkās. Bibliotēkām
regulāri tika piedāvāti bezmaksas dažāda līmeņa un tematikas datu bāzu izmēģinājumi no
pasaules vadošajiem informācijas resursu uzņēmumiem.
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Savukārt valsts nozīmes bibliotēkas - Latvijas Nacionālā bibliotēka un divpadsmit
augstskolu bibliotēkas turpināja darbu integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH
500, kā darbību Latvijā nodrošina Centrs. Ņemot vērā, ka bibliotēku interese par sistēmu
pieaug, arī šajā gadā, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, palielinājās tās lietotājubibliotēku skaits.
Aizvadītajā gadā ar vērienīgu pasākumu noslēdzās Latvijas pašvaldību publisko
bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”. Projekta ietvaros bibliotēkas ieguva ne
tikai datortehniku un programmatūru, bet arī saņēma daudzveidīgas apmācības, guva
nozīmīgu pieredzi un pilnveidoja savas prasmes, lai varētu turpmāk attīstīties arī pašu
spēkiem, jo bibliotēku veiksmīgas attīstības pamatā ļoti nozīmīga ir arī pašu bibliotekāru
un bibliotēku vadītāju spēja ietekmēt lēmumu pieņemšanu gan vietējā, gan reģionālā, gan
nacionālā līmenī, lai nodrošinātu bibliotēkām labvēlīgu politiku un finansējumu, kā arī
citāda veida atbalstu. Projekts “Trešais tēva dēls” bija līdz šim Latvijā vēl nebijusi
iniciatīva. Projekta aktivitātes tika īstenotas visā valsts teritorijā, pat visattālākajos
reģionos. Tā ietvaros ikvienam Latvijas iedzīvotājam tika radīta iespēja bez maksas lietot
jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un internetu izglītošanās,
profesionālajām, sociālajām vai citām vajadzībām. Projekta rezultātā publiskās bibliotēkas
Latvijā tika aprīkotas ar kvalitatīviem tehnoloģiskajiem risinājumiem (platjoslas internets,
datori, WiFi u.c.) un piemērotu vidi (renovētas telpas, jaunas mēbeles, apsardzes sistēmas
u.c.). Projekta aktivitātes nozīmīgi ir ietekmējušas sabiedrības uzskatus un to, kā līdz šim
tika uztvertas Latvijas publiskās bibliotēkas. Bibliotēkas iedzīvotājiem nodrošina augsta
līmeņa piekļuvi informācijai, zināšanām un prasmēm, kas veicina sabiedrības eiekļaušanos un sociālo integrāciju.
Starpnozares projekta "Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas
pārvaldības sistēma" ietvaros Latvijas iedzīvotājiem un viesiem gada pirmajā pusē
piedāvājām jaunu mobilo lietotni, kas piesaistīta lielākajai Latvijas kultūras objektu datu
bāzei – Kultūras kartei – un pieejama interesentiem visās trīs populārākajās viedtālruņu
vidēs. Tajā ietverta informācija par tūrisma maršrutos iekļautiem kultūrvēstures objektiem,
kultūras iestādēm un kultūras pakalpojumu sniedzējiem. Centrs ERAF līdzfinansētā
projekta ietvaros izveidojis mūsdienīgu pakalpojumu, kas veicinās Latvijas kultūras nozares
un objektu popularitāti īpaši tās paaudzes vidū, kas ikdienā aktīvi izmanto viedtālruņus.
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Mērķtiecīgi turpinājies mūsu uzsāktais darbs ERAF līdzfinansētā projekta
„Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana. 2.kārta” ietvaros. Gada nogalē
noslēdzās Eiropas valstu kopīgais projekts „Linked Heritage”, kas tika īstenots Eiropas
Kopienas programmas digitālā satura pieejamības veicināšanai eContentplus ietvaros un
kura oficiālais partneris Latvijā ir Kultūras informācijas sistēmu centrs. Ar „Linked
Heritage” starpniecību projekta „Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs” ietvaros
digitalizētie Latvijas muzeju priekšmeti tika integrēti Eiropas digitālajā multivides
tiešsaistes portālā Europeana.
Spraigs darbs noritēja mantojuma digitalizācijas jomā arhīvu nozarē.
Centrs uzsāka darbu pie projekta “Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības
nodrošināšana e-vidē” īstenošanas ar ERAF finansējumu, proti, šī projekta ietvaros tiks
veikta Latvijas Televīzijas arhīvā un Latvijas Radio fonotēkā uzkrāto vēsturisko skaņas un
audiovizuālo materiālu digitalizācija un pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem. Līdz ar
šo projektu būtiski paplašināsies pieejamība uzkrātajam Latvijas kultūras mantojumam, kā
arī tiks rasta iespēja saglabāt tos audiovizuālos materiālus, kas līdzekļu trūkuma vai pašu
magnētisko materiālu fiziskas novecošanas dēļ var tikt neatgriezeniski pazaudēti.
Sekmīgi turpinājās darbs pie ERAF līdzfinansētā projekta „Vienotās valsts arhīvu
informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”, ko Centrs īsteno sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo arhīvu. Turpinājām strādāt pie trīspusējas sadarbības projekta, pirmā
mūsu iestādes vēsturē, kur sadarbojāmies ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Krievijas.
Tas ir projekts „Pārrobežu E-arhīvs”, kuru Centrs īsteno Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros sadarbībā ar partneriem – biedrību „Ideju forums”, Latvijas
Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu un Sanktpēterburgas Informācijas un
analītisko centru, kā arī ar Sanktpēterburgas Arhīvu komiteju kā asociēto partneri. Projekta
rezultātā paredzēts izveidot jaunu interneta portālu, kurā iekļautu projekta īstenošanas gaitā
atlasītus un digitalizētus minēto triju valstu arhīvu materiālus un kurš būtu pieejams
ikvienam interesentam četrās valodās – angļu, igauņu, krievu un latviešu.
Pārskata periodā mūsu Centra īstenoto projektu ietvaros esam pilnveidojuši
elektronisko vidi kultūras nozarē, vienlaikus sekmējot kultūras un atmiņas institūciju darba
procesa efektivitāti, kā arī papildinājuši iedzīvotājiem paredzēto e-pakalpojumu klāstu.
Esam gatavi strādāt arī turpmāk tikpat mērķtiecīgi un enerģiski, rūpējoties par mantojuma
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digitalizāciju, kā arī par mantojuma un informācijas resursu līdzvērtīgas un plašas pieejas
nodrošinājumu katram sabiedrības pārstāvim.

Patiesā cieņā,

Armands Magone,
Kultūras informācijas sistēmu centra direktors
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Centra funkcijas un uzdevumi
Centra funkcijas un uzdevumi ir noteikti Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumos Nr.928 "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums”.
Saskaņā ar nolikumu Centram ir šādas funkcijas:
1. attīstīt bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu informācijas sistēmas
(turpmāk - kultūras informācijas sistēmas);
2. nodrošināt bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrādi, uzkrāšanu un
izplatīšanu.
Lai īstenotu funkcijas, Aģentūra veic sekojošus uzdevumus:
1. īsteno projektu "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma";
2. nodrošina

kultūras

informācijas

sistēmu

apvienošanu

integrētā

valsts

informācijas sistēmā;
3. nodrošina bibliotēku informācijas portāla izveidi un darbību;
4. nodrošina nacionālā elektroniskā kopkataloga un nacionālās bibliogrāfijas
datubāzes pieejamību;
5. nodrošina kultūras informācijas sistēmu lietotājiem iespēju viņiem pieejamos
informatīvos pakalpojumus saņemt elektroniski, izmantojot informācijas
tehnoloģijas;
6. sadarbojas ar atbildīgajām institūcijām datu apstrādes jautājumu risināšanā;
7. konsultē bibliotēkas, arhīvus, muzejus un citas kultūras iestādes ar kultūras
informācijas sistēmām saistītajos jautājumos;
8. attīsta Latvijas kultūras informācijas sistēmas atbilstoši Eiropas Savienības un
starptautiskajiem standartiem;
9. īsteno valsts un starptautiskus projektus un programmas.

Centra juridiskais statuss un struktūra
Centra darbību reglamentē Ministru kabineta 2012.gada 18. decembra noteikumi
Nr.928 "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums”, Ministru kabineta 2013.gada 01.
oktobra noteikumi Nr.1015 „Kultūras informācijas sistēmu centra publisko maksas
pakalpojumu cenrādi”, Ministru Kabineta 2001.gada 6.novembrī apstiprinātā sistēmas
darbības koncepcija “Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma”.
Centra darbību vada un organizē direktors Armands Magone .
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Kultūras informācijas sistēmu centrs struktūra (26 štata vietas)
Kultūras ministrija

Direktors (1)

Direktora vietnieks (1)

Grāmatvedība (2)

Vadītāja palīgs (1)

Jurists (2)

Izpildpersonāls –
lietvedības sekretārs,
2 apkopējas, ēkas
uzraugs (vakance)

Sabiedrisko
attiecību
speciālists(1)

Projektu realizācijas grupa
VVBIS projekts (2)

ALEPH 500 ieviešanas un
uzturēšanas grupa (2)

ERAF projektu realizācija (3)
Elektroniskās publikācijas Latvijas
bibliotēkām (1)
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības projekts (2)

Projektu realizācija (2)
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Vienotās lasītāju kartes
operators (1)

Informācijas sistēmu
drošības administrators (1)

Centra darbības rezultāti un aktualitātes
Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) ieviešana
2013.gadā Kultūras ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros turpināts darbs, lai
sasniegtu galveno mērķi – izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku informācijas
sistēmu, sniegt universālus informācijas pakalpojumus lasītājiem gan informācijas meklēšanā,
gan nepieciešamo grāmatu, publikāciju, izziņu un dokumentu piegādē no Latvijas un
starptautiskiem informācijas avotiem.
Projekta īstenošanā 2013.gadā apgūti finanšu līdzekļi 218 814,91 latu apjomā. Atbilstoši
plānotajam, realizētās aktivitātes:


Elektronisko pilntekstu datu bāzu pieejamības nodrošināšana Latvijas bibliotēku
lietotājiem. Visu Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku nodrošināšana ar divu
nacionālo datu bāzu Letonika.lv un Lursoft „Laikrakstu bibliotēkas” bezmaksas pieeju
VVBIS tīklā.



Vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīvas darbības nodrošināšana visās
pašvaldību publiskajās bibliotēkās.



Bibliotēkās ierīkotās tehniskās infrastruktūras uzturēšana.



Bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanas izglītības iestāžu bibliotēkās turpināšana.



Valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīvas darbības
nodrošināšana.

Attīstīta e-pakalpojumu pieejamība pašvaldību publiskajās bibliotēkās - nodrošinātas visas
Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas ar Letonika.lv un SIA Lursoft „Laikrakstu
bibliotēkas” datu bāzu bezmaksas pieeju VVBIS tīklā, organizēti jaunu datu bāzu bezmaksas
izmēģinājumi. Turpināta attīstīt un modernizēta bibliotēku vienotā informācijas sistēma.
Projekta īstenošanas laikā sasniegtie darbības rādītāji:
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-

izveidota moderna tehnoloģiju infrastruktūra, kas aptver visu bibliotēku sistēmu;

-

nodrošināti vienota datu pārraides tīkla pieslēgumi visās publiskajās bibliotēkās;

-

ieviestas mūsdienīgas bibliotēku informācijas sistēmas;

-

veidoti kopkatalogi un datu retrokonversija;
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GADA PUBISKAIS PĀRSKATS 2013

-

nodrošināta piekļuve elektroniskiem tīmekļa resursiem – Latvijas un ārvalstu pilntekstu
datubāzēm, meklēšanas rīkiem;

-

īstenotas bibliotekāru apmācības, kā arī izveidots metodiskā atbalsta centrs;

-

izveidots visu līmeņu bibliotēku, valsts un pašvaldību iestāžu un citu nozaru institūciju
sadarbības modelis.

VVBIS projekta īstenošanas gaitā izdalītas 4 komponentes:


Bibliotēku informācijas sistēma;



Elektronisko katalogu veidošana un elektroniskie resursi;



Bibliotēku darbinieku apmācības;



Tehniskās infrastruktūras izveide.

Galvenie īstenotie pasākumi 2013.gadā:
Bibliotēku informācijas sistēma
Līdz ar bibliotēku informācijas sistēmas ieviešanu, tika izveidota bāze informācijas sistēmu
vienotai izmantošanai bibliotēku tīklā. 2013.gadā bibliotēku informācijas sistēma ieviesta 365
izglītības iestādēs.
Realizējot bibliotēku informācijas sistēmas attīstību, ievērojami paaugstinājies bibliotēkās
pieejamo pakalpojumu klāsts, radot jaunas iespējas bibliotēku lietotājiem.
Bibliotēku informācijas sistēmas projekta ietvaros tika sagatavota bāze turpmākai
sistēmu attīstībai, nodrošinot to, ka valsts nozīmes kopkataloga turētājas bibliotēkas regulāri
var nodrošināt pāreju uz sistēmas ALEPH500 jaunāko versiju. Valsts nozīmes kopkataloga
veidotājas bibliotēkas 2013.gadā strādāja ar sistēmas ALEPH500 20.versiju.
Noorganizētas tikšanās trīs Latvijas bibliotēkās – LUB, RTU ZB un RSUB –ar pārstāvi
no kompānijas „Ex Libris”, kas nodrošina bibliotēkas informācijas sistēmas ALEPH500
attīstību, par jaunāko kompānijas produktu Primo, tā funkcionālajām iespējām, attīstību un
iegādes iespējām.
2013.gadā realizēts līgums „Par izmaiņu un papildinājumu izstrādi bibliotēku informācijas
sistēmas ALISE funkcionālajos moduļos euro ieviešanai”, kas nodrošina reģionālo
kopkatalogu kvalitatīvu darbību, ieviešot jauno euro valūtu.
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Elektronisko katalogu veidošana un elektroniskie resursi

Projekta rezultātā bibliotēkās nodrošināta Valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un
reģionālo kopkatalogu kvalitatīva darbība, novadu analītikas aprakstu lejupielāde, formatēšana
un rediģēšana, nacionālās bibliogrāfijas retrospektīvā konvertēšana, nacionālā elektroniskā
kopkataloga veidošana un rediģēšana. Nodrošināta Starptautisko standartu un tiem
pielīdzināmo dokumentu tulkošana.
Koordinēta un administrēta elektronisko publikāciju datu bāzu pieejamība Latvijas pašvaldību
publiskajās, skolu, augstāko un vidējo mācību iestāžu un dažādu zinātnisko institūtu
bibliotēkās, kā arī nodrošinātas bibliotēkas ar informāciju par elektronisko resursu izdevēju
piedāvājumiem, aktualitātēm un jauninājumiem. Apzināta Latvijas bibliotēku informacionālās
vajadzības, analizēta un izvērtēta piedāvāto resursu atbilstība tām. Nodrošināta dažādu Latvijas
un ārzemju resursu testēšana, abonēšanas līgumsaistību dibināšana un uzturēšana. Dalība
starptautiskās organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries - elektroniskā
informācija bibliotēkām) aktivitātēs un izmantotas piedāvātās sadarbības iespējas, popularizējot
EIFL Open Access (OA) projekta piedāvātās brīvpieejas elektroniskās publikācijas.
Nodrošināta Latvijas bibliotēku lietotājiem pieeja 19 elektroniskajām pilntekstu datu bāzēm:


4 nacionālās datu bāzes latviešu valodā (Letonika, Lursoft, Leta, NAIS);



2 starptautiskās datu bāzes krievu valodā (EastView, Rubricon);



13 starptautiskās datu bāzes angļu valodā (A to Z, Britannica Online, Cambridge
Journals Online, EBSCO national package, EBSCO Academic package, Emerald,
ProQuest, SAGE, EBRARY, Wiley Cochrane Library, Wiley Journals, ACM Digital
Library, Taylor&Francis Ebooks).

Noslēgti 19 līgumi ar elektronisko pilntekstu datu bāžu resursu turētājiem. Visās 814
publiskajās bibliotēkās nodrošināta elektroniskās pilntekstu datu bāzes „letonika.lv”
pieejamība. Bibliotēkām noorganizēti 26 datu bāzu bezmaksas izmēģinājumi - JSTOR, EBSCO
eBooks, Euromonitor International, Royal Society, Books in Print (BIP), Syndetics Solution,
Library Thing, Alexander Street Press, BiblioRossica, University Library Online, Library Press
Display u.c. Resursu testēšana ilgst no viena līdz trīs mēnešiem. Šajā laikā bibliotēkas saņem
datu bāzes bezmaksas piekļuvi un bibliotēku lasītājiem tiek dota iespēja iepazīties un novērtēt
resursus, kas parasti ir pieejami tikai autorizētiem lietotājiem. Ja izmēģinājuma laikā reģistrēta
laba resursu izmantošanas statistika, bibliotēkas administrācija pieprasa izdevēja abonēšanas
12
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cenu piedāvājumu un izvērtē turpmākās datu bāzes abonēšanas iespējas. Pārskata periodā
izmēģinājumos pavisam piedalījušās vairāk kā 200 bibliotēkas.
Noslēgti 170 apakšlicences līgumi ar bibliotēkām vai to dibinātājiem par resursu pieejamības
nodrošināšanu bibliotēku lietotājiem.
Turpināta līguma saistību izpilde ar SIA „Lursoft IT” par nacionālās bibliogrāfijas – laikrakstu
un žurnālu rakstu aprakstu, kuros ietverta saite uz rakstu pilnajiem tekstiem piegādi Nacionālās
analītikas datu bāzei.
Nodrošināta Valsts nozīmes elektroniskā kopkataloga un reģionālo kopkatalogu kvalitatīva
darbība.
Bibliotēku darbinieku apmācības
Organizētas elektronisko publikāciju pilntekstu datu bāzu apmācības. Kopumā 2013.gadā
organizēti 17 datubāzu apmācību semināri un resursu prezentācijas. Laika posmā no
11.03.2013. līdz 15.03.2013. deviņās institūcijās notika EBSCO datubāzes apmācību semināri,
09.-10.05.2013. divās bibliotēkās notika SAGE datubāzes apmācību semināri, 28.-29.05.2013.
trīs bibliotēkās notika Oxford University Press datubāzes semināri, kā arī organizēti četri
izbraukuma semināri uz reģionu bibliotēkām Bauskā, Saldū, Kuldīgā un Siguldā, kuros
bibliotekāri tika apmācīti Britannica datubāzes resursu izmantošanā.
Apmācīti un informēti par elektronisko pilntekstu datu bāzu aktualitātēm 263 projekta
dalībnieku.
Tehniskās infrastruktūras izveide
Nodrošināta vienotā bibliotēku atbalsta centra darbība. Vienotais bibliotēku atbalsta centrs ir
vienots „punkts”, kas pieņem visus ar tehniskajām problēmām saistītus pieteikumus no visām
820 publiskajām bibliotēkām un sniedz konsultācijas. Problēmu pieteikumi tiek fiksēti vienotā
reģistrā, kā arī tiek kontrolēta problēmu risināšanas gaita.
Pildītas līguma saistības par informācijas sistēmu infrastruktūras optimizāciju un lietotāju
atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu pašvaldību publiskajās bibliotēkās.
Nodrošināta vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīva darbība un tā uzraudzība visās
pašvaldību publiskajās bibliotēkās, pastāvīgi kontrolējot tīkla kvalitātes atbilstību līguma
nosacījumiem.
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Realizēts iepirkums elektroniskajā iepirkuma sistēmā par 43 portatīvo datorkomplektu iegādi
Reģionu galvenajām bibliotēkām metodiskā darba nodrošināšanai.
Nodrošināta reģionālo kopkatalogu serveru kvalitatīva darbība, turpinot pildīt 2011.gada
14.jūlijā ar SIA „Digitālās ekonomikas attīstības centrs” noslēgtā līguma „Par reģionālo
kopkatalogu tehniskās infrastruktūras pārcelšanu no lokāla risinājuma uz attālinātu vienotu
risinājumu” saistības.
Papildus iepriekš minētajiem darbiem notiek centralizēta datoru administrēšana
(programmatūras atjaunināšana, instalēšana, nevēlamas programmatūras dzēšana un datoru
sakopšana, kā arī printeru pievienošana), kas ļoti nepieciešama bibliotēkās, kurās nav vietējo
IT administratoru.
Nodrošināta vienotā bibliotēku datu pārraides tīkla kvalitatīva darbība un tā uzraudzība
visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās.
Ieviests vienots publisko bibliotēku datoru pārvaldes mehānisms, kas tika veikts
Microsoft informācijas sistēmu infrastruktūras optimizācijas ietvaros. Datu centrā ir izvietota,
nokonfigurēta serveru infrastruktūra, kas nodrošina centralizētu un attālinātu bibliotēku datoru
pārvaldību. Izmantojot ieviesto aktīvo direktoriju, tiek izplatīta jauna programmatūru,
atjauninājumi un sakopti bibliotēku datori attālināti. Bibliotēku publiskajos datoros ir pieejama
viena no jaunākjām programmatūra. Uz publisko bibliotēku datoriem ir iespējams izmantot eparaksta vai ID kartes.
Izmantojot grupu politiku ir definēti grupu politikas noteikumi, kādus nepieciešams
piemērot infrastruktūrai dotajā brīdī, piemēram, tiek aprakstītas darbības, kas tiek aizliegtas vai
atļautas uz bibliotēku publiskajiem datoriem. Rezultātā apmeklētāji nevar veikt kaitnieciskas
darbības datoros, kā arī mainīt to iestatījumus vai konfigurāciju atbilstoši saviem ieskatiem.
Grupu politikas uzturēšana notiek arī šobrīd un nepieciešams veikt arī nākotnē.
Izveidotas instrukcijas palīdzības dienestam, bibliotēku IT administratoriem un
bibliotekāriem. Bibliotēku IT administratoriem pieejami materiāli, kurā apkopota visa
informācija, kas būtu nepieciešama darbam bibliotēkās. Ir pieejams atbalsta dienesta portāls,
kurā var iesniegt pieteikumus vai arī aplūkot informāciju par problēmas pieteikuma statusu.
Portālā ir izvietota informācija un pamācību materiāli.
Apzinot visus bibliotēku IT administratorus esam izveidojuši administratoru reģistru,
kas tiek regulāri atjaunināts. Katram administratoram ir iespēja saņemt administratora pieejas
tiesības pirms tam sekmīgi autorizējoties ar jaunizveidoto un ieviesto autorizācijas risinājumu.
Ar šo panākts sakārtotāks pieejas tiesību mehānisms un katrs, kas veic darbības saistībā ar
14
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bibliotēkas infrastruktūru ir identificējams, kā arī pieejas tiesības ir izsniegtas kvalificētam
speciālistam, kas nepieciešamas darbam. Administratori konsultēti par bibliotēkas IT
jautājumiem.
Uz publisko bibliotēku datoriem izvietots informatīvais kanāls, kas redzams samazinātā
sānu skatījumā atverot interneta pārlūkprogrammu. Informatīvajā kanālā var ievietot
nepieciešamo informāciju, kas būtu aktuāla bibliotēku apmeklētājiem, apskatīt tiešraides un
vienkopus sekot līdz jaunumiem bibliotēkās un citās jomās, kas tiek publicēti tviterī. Plānoti
informatīvā kanāla uzlabojuma darbi.
Centra pienākumos ietilps pārstāvēt valsts intereses. Tā piemēram, Centrs iesaistās
svarīgu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz publisko bibliotēku infrastruktūras jautājumiem.
Izmantojot savu pieredzi iesaistāmies tehnisku jautājumu risināšanā un problēmu novēršanas
koordinēšanā. Konsultējam bibliotēku un pašvaldību pārstāvjus dažādos ar publisko bibliotēku
saistītos jautājumos.
Centrs veica darbu, lai publiskās bibliotēkas saņemtu programmatūras un to licenču
ziedojumu, ko sniedza kompānija Microsoft. Sagatavojām pieteikumu un sastādījām
nepieciešamās programmatūras sarakstu, konsultējam bibliotēku darbiniekus, kas attiecas uz
programmatūras nodrošinājumu bibliotēkās. Microsoft licences un jaunākā programmatūra ir
pieejama visām Latvijas publiskajām bibliotēkām un pateicoties šim dāvinājumam ir iespēja
veikt centralizētas administrēšanas funkcijas.

Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais pašvaldību publisko bibliotēku
attīstības projekts „Trešais tēva dēls”
2013. gadā tika turpinātas un noslēgtas projekta aktivitātes: IKT prasmju pilnveides
apmācības publisko bibliotēku bibliotekāriem attālinātā vidē, informatīvā kampaņa par
publisko bibliotēku sociālo un ekonomisko ietekmi uz sabiedrības attīstību, kā arī veikts
atkārtots pētījums „Latvijas publiskās bibliotēkasun internets: tehnolģijas,pakalpojumi un
ietekme”. Būtiskākie pētījuma rezultāti apkopoti 3 datu video, kas pieejami tiešssaistē:
o Bibliotekārs (http://www.youtube.com/watch?v=MSY5GTXf9Rs&feature=c4overview-vl&list=PLjoKaZXPOd8ncfDIRc5oXvVofzmh5SMmH),
o Publisko bibliotēku lietotājs
(http://www.youtube.com/watch?v=TwthQvCsY08&feature=c4-overviewvl&list=PLjoKaZXPOd8ncfDIRc5oXvVofzmh5SMmH),
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o Bibliotēkas un vietējā kopiena
(http://www.youtube.com/watch?v=3qy_AvDPso4&feature=c4-overviewvl&list=PLjoKaZXPOd8ncfDIRc5oXvVofzmh5SMmH).

Apmācību aktualitātes

Pārskata periodā Centrs īstenojis apmācību aktivitātes, tā nodrošinot iespēju bibliotekāriem
iegūt jaunas, kā arī papildināt esošās, zināšanas un prasmes par bibliotēkās pieejamo
tehnoloģiju un resursu efektīvu izmantošanu un bibliotēkas interešu pārstāvniecību.
2013.gadā īstenotas apmācības par 8 tematiem, kopumā 23 mācību sesijas, apmācīti
554 bibliotekāri. Zemāk esošajā tabulā pārskatāmi atspoguļotas īstenotās apmācību aktivitātes
un to dalībnieku skaits.

Nr. Mācību aktivitāte

Īstenoto
skaits

1.

10

152

4

79

2

32

3

39

1

11

12

191

6

184

1

18

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

16

Apjoms
akadēmiskajās
stundās
Mācību seminārs: EBSCO datu 4
bāzes
Mācību seminārs: Datu bāzes 2
Britanica izmantošana
Informatīvais
mācību 3
seminārs: Efektīva resursu
izmantošana SAGE datu bāzē
Informatīvais
mācību 3
seminārs: Oxford University
Press datu bāzu resursi un to
izmantošana
Informatīvais seminārs: Wiley 2
datu bāzes resursi un to
izmantošana bibliotēkās
Vebināru
cikls:
Virtuālā 24
stunda bibliotekāriem
Mācību seminārs: Bibliotēkas 6
interešu
pārstāvniecības
ilgtspēja un iespējas
Mācību seminārs: Elektroniskā 3
vide un e-pakalpojumi
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sesiju Dalībnieku
skaits

Projekta “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros īstenoti 5 tematu
mācību un informatīvie semināri par datu bāzu izmantošanu. Semināru mērķauditorija – gan
zinātnisko, gan publisko bibliotēku bibliotekāri. Semināru īstenošanai kā lektori un semināru
vadītāji tika iesaistīti datu bāzu īpašnieku pārstāvji, kā arī Centra darbinieki.
Pārskata periodā turpināta iepriekšējos gados uzsāktā sadarbība ar SIA „Microsoft
Latvia” inovatīvu mācību aktivitāšu īstenošanai publisko bibliotēku bibliotekāriem. 2013.gadā
izstrādāts 12 sesiju vebināru cikls “Virtuālā stunda – tiešsaistes mācību semināri
bibliotekāriem”. Vebināru cikls īstenots no 2013.gada 3.aprīļa līdz 26.jūnijam.
Tiešsaistes mācību semināru norise tehniski tika nodrošināta, izmantojot Microsoft
programma Lync 2010, kas ir vienots saziņas klients un nodrošina tūlītēju ziņojumapmaiņu un
balss saziņu, kā arī saziņa iespējama neatkarīgi no tā, kur atrodas saziņas dalībnieki. Vebināru
dalībniekiem ir iespēja redzēt pasniedzēja rādīto prezentāciju, dzirdēt stāstījumu, uzdot
jautājumus gan rakstiski, gan mutiski. Šāds apmācību risinājums ļauj dalībniekiem ietaupīt gan
naudu, gan laiku, jo nav jāmēro ceļš uz un no apmācību norises vietas.
12 nodarbībās virtuālo stundu dalībniekiem bija iespēja apgūt drošību internetā,
specifiskas zināšanas un prasmes darbam ar MS Word, MS Excel, MS Picture Manager, MS
Power Point programmām un nianses par elektronisko komunikāciju. Zemāk tabulā pieejams
nodarbību saraksts un to tematiskais aptvērums. Virtuālo stundu saturs tika nodrošināts
sadarbībā ar SIA “Baltijas Datoru Akadēmija” apmācību speciālistiem.
Nodarbība Tēma

17

1.

Drošība internetā

2.

MS Word

3.

MS Word

4.

MS Word

5.

MS Picture
Manager

6.
7.

MS Excel
MS Excel

8.

MS Excel

9.

MS PowerPoint

Tematiskais aptvērums
Paroļu veidošana, personīgas informācijas ievietošana
sociālajos tīklos, nezināmi faili e-pastā, https vai http, poga
„iziet”
Tabulas – strukturētas informācijas vadības līdzeklis
tabulas (veidošana, noformēšana, izmantošana dokumenta
izkārtojuma veidošanai)
Lappušu numerācija (1. lapa atšķirīga, nesākt ar 1. utt.)
lapas iestatījumi (baltās malas, orientācija), drukāšana
Satura veidošana, numerācija (arī daudzlīmeņu, darbs ar
liela apjoma tekstiem, stilu izmantošana, satura rādītājs,
diagrammu, attēlu nosaukumi satura rādītājā
Bildes izmērs un tā maiņa, bilžu apgriešana, sarkano acu
likvidēšana, krāsas un kontrasti, attēlu rotācija
Excel – drukāšana (mērogošana, lai ietilpinātu lapā)
Grupas un Subtotal vienkārši aprēķini (formulas,
AutoSum)
Biežāk izmantotās skaitļu kategorijas (valūta, datuma
formāts, cipari aiz komata)
Efektīvi prezentāciju demonstrēšanas paņēmieni
(pielāgotas slaidrādes, nelineāras prezentācijas, zīmēšana
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prezentācijas laikā)
10.
11.

MS PowerPoint
MS PowerPoint

12.

Komunikācija

Powerpoint - Video no prezentācijas
Powerpoint prezentācijas izdrukāšana, footeri un hederu
pievienošana
Atšķirības starp lietišķu un privātu e-pasta vēstuli. Atbildes
sūtīšana. Vēstules struktūra, temata izvēle, CC un Bcc
izmantošana, pamatprincipi, kas jāievēro (paraugi)

Virtuālo stundu saraksts un tematiskais aptvērums

Ikvienam interesentam iespējams noskatīties vebināru cikla ierakstus sev vēlamā laikā,
saites uz ierakstiem pieejamas projekta “Trešais tēva dēls” profilā bibliotēku portālā.
Vebināru ciklā piedalījās 191 dalībnieks, no kuriem 34% bijuši aktīvi visas 12
nodarbības, bet 23% vienā vai divās nodarbībās.
Kā vienu no galvenajām priekšrocībām šādam mācību veidam vebināru dalībnieki ir
atzinuši iespēju papildināt zināšanas un uzlabot prasmes netērējot laiku un naudu ceļam, kā arī
to, ka izmantojot ierakstu, iespējams mācīties sev piemērotā laikā un vietā un pašam noteikt
savu mācīšanās tempu.
No 2011.gada oktobra līdz 2012.gada jūnijam projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros tika
īstenota mācību programma publisko bibliotēku bibliotekāriem „Bibliotēkas interešu
pārstāvniecība”, kuras ietvaros visi publisko bibliotēku bibliotekāri apguva šādas tematus:
-

Kas ir bibliotēkas interešu pārstāvniecība,

-

Interešu pārstāvniecības partneri un mērķa grupas,

-

Bibliotēku datu izmantošana vēstījumos,

-

Vēstījumu iekļaušana bibliotēku stāstos,

-

Bibliotēku stāstu pasniegšana mērķa grupām,

-

Pamatojums bibliotēku projektu finansēšanai,

-

Darbs ar tradicionālajiem, interaktīvajiem un sociālajiem medijiem,

-

Bibliotēku interešu pārstāvniecības projektu vadība un personīgā efektivitāte.

Lai sagatavotu publisko bibliotēku pārstāvjus – reģiona galveno bibliotēku metodiskos
darbiniekus un bibliotekāru reģionālo mācību centru vadītājus - sniegt atbalstu publisko
bibliotēku bibliotekāriem bibliotēku interešu pārstāvniecības ilgtspējas nodrošināšanai, tajā
skaitā, veidot un sekmēt dalībnieku izpratni par bibliotēku interešu pārstāvniecības ilgtspējas
nozīmi publisko bibliotēku attīstībā, kā arī sagatavot publisko bibliotēku pārstāvjus apmācību,
konsultāciju un atbalsta sniegšanai publisko bibliotēku bibliotekāriem, 2013.gadā tika
organizēts semināru cikls “Bibliotēkas interešu pārstāvniecības ilgtspēja un iespējas”.
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Tika īstenoti 6 mācību semināri, tajos piedalījās 184 dalībnieki, tajā skaitā 32 reģionu
galveno bibliotēku metodiskie darbinieki un bibliotēku reģionālo mācību centru vadītāji.
Semināru

cikla

ietvaros

dalībnieki

apguva

mācību

vadīšanu

pieaugušajiem,

psihoemocionālo faktoru ietekmi veiksmīgai bibliotēku interešu pārstāvniecības projektu
vadīšanai, bibliotēkas interešu pārstāvniecības rīcības plāna izstrādes nianses un diskutēja par
iespējām nodrošināt bibliotēkas interešu pārstāvniecības ilgtspēju.

Mācību process semināru cikla “Bibliotēkas interešu pārstāvniecības ilgtspēja un iespējas” ietvaros

Pārskata periodā turpināta iepriekšējos gados uzsāktās mācību aktivitātes publisko
bibliotēku bibliotekāriem par elektronisko vidi un tajā pieejamajiem pakalpojumiem
iedzīvotājiem, kas īstenotas sadarbojoties ar esošajiem partneriem, kā arī piesaistot jaunus.
2013.gada nogalē Centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, iesaistot Latvijas Valsts radio un televīzijas centru, Valsts ieņēmumu dienestu,
Lauku atbalsts dienestu un Uzņēmumu reģistru, izstrādāja saturu mācību semināram Latvijas
publisko bibliotēku bibliotekāriem par elektronisko vidi un e-pakalpojumiem.
Mācību semināra “Elektroniskā vide un e-pakalpojumi” saturs sagatavots, pamatojoties
uz projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros īstenoto pētījumu datiem un 2013.gada rudenī veikto
ekspresaptauju. Mācību semināra mērķis ir iepazīstināt Latvijas publisko bibliotēku
bibliotekārus ar jaunāko informāciju e-pakalpojumu un dažādu valsts izveidoto e-iespēju jomā,
kā arī apmācīt, piemēram, droša elektroniskā paraksta jeb e-paraksta lietošanā. Semināra laikā
dalībniekiem tiek demonstrētas dažādu risinājumu piedāvātās e-iespējas, kas tālāk var noderēt
bibliotekāriem, konsultējot bibliotēku apmeklētājus. Apmācību laikā bibliotekāri tika
nodrošināti ar informāciju par tiešsaistē esošajiem materiāliem (bukletiem, rokasgrāmatām,
video pamācībām u.c.).
Pēc mācību semināra satura izstrādes, Ogres Centrālās bibliotēkas Reģionālajā mācību
centrā tika veikta tā pilottestēšana, kurā piedalījās 18 Ogres reģiona publisko bibliotēku
bibliotekāri. Pēc pilotsemināra īstenošanas tika veikta semināra satura uzlabošana, lai
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2014.gada sākumā veiksmīgi varētu uzsākt mācību semināra īstenošanu pārējos Latvijas
reģionos.

Mācību seminārā “Elektroniskā vide un e-pakalpojumi” Ogres Centrālās bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā

Visas Centra īstenotās mācību aktivitātes realizētas projekta “Trešais tēva dēls” ietvaros
izveidotajos 10 Reģionālajos mācību centros (Daugavpilī, Gulbenē, Jelgavā, Liepājā, Ogrē,
Preiļos, Valmierā, Ventspilī un 2 centri Rīgā), reģionu galvenajās bibliotēkās, izmantojot
mācību centru mobilās datorklases, kā arī Centra telpās. Centrs, sadarbībā ar Reģionālajiem
mācību centriem un reģionu galvenajām bibliotēkām, nodrošināja mācību organizēšanas, grupu
komplektēšanas un citu loģistikas procesu. Visi mācību aktivitāšu dalībnieki saņēmuši Centra
izsniegtus apliecinājumus ar informāciju par apgūto mācību saturu un apjomu.
Lai bibliotēku Reģionālie mācību centri varētu turpināt iesākto darbu apmācību
īstenošanā publisko bibliotēku bibliotekāriem un iedzīvotājiem, 2013.gada sākumā Centrs
pāratjaunoja līgumus ar mācību centru īpašniekiem (pašvaldībām) par mācību centru un
datortehnikas ar programmatūru izmantošanu un bezatlīdzības lietošanu mācību centru
vajadzībām.
Lai pilnveidotu Centra īstenoto apmācību un to administrēšanas procesu kultūras un
atmiņas institūciju darbiniekiem, 2013.gada nogalē tika ieviesta un Centra vajadzībām
pielāgota MOODLE e-mācību vide.
No 18. līdz 24.martam pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas jau ceturto gadu visās
Eiropas Savienības dalībvalstīs tika organizēta E-prasmju nedēļa, kuru Latvijā rīkoja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šoreiz Centrs iesaistījās
kā viens no šī projekta nacionālajiem partneriem ar uzdevumu koordinēt E-prasmju nedēļas
pasākumu un aktivitāšu norisi Latvijas bibliotēkās.
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E-prasmju nedēļas 2013 ietvaros publiskajās bibliotēkās realizēti 583 dažādi, ar eprasmju apguvi un pilnveidi saistīti pasākumi – konferences, semināri, konsultācijas,
individuālās apmācības un apmācības grupās, konkursi, sacensības, izstādes u.c.
Minēto pasākumu organizēšanā iesaistījušās 224 pašvaldību publiskās bibliotēkas visā
valsts teritorijā. Pasākumus rīkojušas gan lielās reģionu galvenās bibliotēkas, gan pagastu
bibliotēkas, kurās strādā tikai viens darbinieks.
Pasākumus bibliotēkās apmeklējušas dažādas mērķauditorijas – dažāda vecuma skolēni,
bērni, jaunieši, darba meklētāji, sociālā dienas centra apmeklētāji, studenti, dažādās nozarēs
strādājošie, uzņēmēji, seniori u.c.

E-prasmju nedēļas 2013 dažādu paaudžu dalībnieki

Moderno tehnoloģiju apgūšanas procesā
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2013.gada 5.februārī Latvija kopā ar citām Eiropas un Pasaules valstīm atzīmēja
Vispasaules Drošāka Interneta Dienu. Šī gada tēma bija tiesības un atbildība internetā, bet
kampaņas sauklis – “Cieni sevi un citus internetā!”. Vispasaules Drošāka Interneta Dienu un ar
to saistītās aktivitātes Latvijā koordinē Latvijas Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Latvijas
Interneta asociāciju, savukārt Centrs iesaistās ar atbalstu un pasākumu koordinēšanu
publiskajās bibliotēkās. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī šoreiz akcijā aktīvi iesaistījās
publiskās bibliotēkas, organizējot radošus un izglītojošus pasākumus par drošāku interneta
lietošanu konkursa “Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā” ietvaros.
Apzinoties bibliotekāru atbildību par saviem apmeklētājiem - interneta lietotājiem,
kā arī bibliotēku ieguldījumu dažādu sabiedrības grupu izglītošanā un informācijpratības
veicināšanā, Centrs bija parūpējies par balvām bibliotēkām, kuras visveiksmīgāk īstenojušas
radošos pasākumus par drošāku internetu savas apkaimes iedzīvotājiem.
Vērtējot konkursam pieteiktos un realizētos bibliotēku pasākumus, Centrs par
veiksmīgākajām atzina 7 bibliotēkas: Ciblas pagasta bibliotēku, Dundagas novada Centrālo
bibliotēku, Ēveles pagasta bibliotēku, Kalētu pagasta bibliotēku, Latgales Centrālās bibliotēkas
Jaunbūves filiālbibliotēku, Nīcgales pagasta tautas bibliotēku un Salaspils novada bibliotēku.

Publiskās bibliotēkas – Vispasaules Drošāka Interneta Dienas dalībnieces

Papildus centralizētajām apmācībām, pēc publisko bibliotēku aicinājuma tika vadītas
mācību un informatīvās sesijas ar mācībām un bibliotekāru profesionālo darbību saistītiem
jautājumiem. Tā piemēram, 21.martā Tukuma bibliotēkā reģiona publisko bibliotēku
bibliotekāriem Centra speciālisti īstenoja mācību semināru par efektīvu apmācību organizēšanu
bibliotēkā un projekta “Trešais tēva dēls” pētījumu datu izmantošanu bibliotēku vajadzībām.
11.decembrī Centra speciālisti piedalījās Madonas novada bibliotēkas rīkotajā reģiona
22
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bibliotekāru seminārā, iepazīstinot bibliotekārus ar aktuālo informāciju par datu bāzēm,
Eiropas Savienības projektu iespējām un apmācību aktualitātēm un resursiem bibliotekāriem
un iedzīvotājiem.
Arī 2013.gadā Centra mācību speciālists turpina darboties Bila un Melindas Geitsu
fonda Globālo bibliotēku iniciatīvas Apmācību speciālistu darba grupā.
No 15. līdz 20.jūnijam Orhūsā (Dānijā) tika rīkots ikgadējais darba grupas kongress,
kas tika apvienots arī ar dalību konferencē Next Library 2013. Konferences laikā Apmācību
darba grupas dalībnieki vadīja interaktīvo sesiju “Inovatīvas pieejas tehnoloģiju apmācībai”,
kuras laikā dalībniekiem tika nodota arī Centra un projekta “Trešais tēva dēls” realizācijas laikā
iegūtā pieredze.
No 1. līdz 5.oktobrim Bogotā (Kolumbijā) tika rīkota Globālo bibliotēku iniciatīvas
Bibliotēkas interešu pārstāvniecības mācību programmas revīzijas komitejas sanāksme, kurā
tika aicināti piedalīties arī Apmācību darba grupas dalībnieki ar pieredzi Bibliotēkas interešu
pārstāvniecības mācību programmas realizācijā. Sanāksmes laikā tika nodota projekta “Trešais
tēva dēls” pieredze Bibliotēkas interešu pārstāvniecības mācību programmas realizācijā,
izteikti priekšlikumi Globālo bibliotēku iniciatīvas izstrādātās mācību programmas
uzlabošanai, kā arī izstrādāts plāns mācību programmas uzlabotās versijas izstrādei.

Globālo bibliotēku iniciatīvas Bibliotēkas interešu pārstāvniecības mācību programmas revīzijas
komisija

2014.gadā Cents plāno turpināt apmācību aktivitātes, paplašinot mērķauditoriju un
iesaistot arī citus kultūras un atmiņas institūciju darbiniekus.
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Latvijas bibliotēku portāls
2013.gada Kultūras informācijas sistēmu centrs turpināja uzturēt Latvijas bibliotēku
portālu.
Bibliotēku portāla mērķis ir nodrošināt vienotu elektronisku informācijas telpu starp
bibliotēkām,

to

darbiniekiem

un lietotājiem,

tajā skaitā potenciālajiem

bibliotēku

apmeklētājiem.
Latvijas bibliotēku portālā pieejamas šādas galvenās sadaļas un iespējas:
 galvenā portāla sadaļa ar būtiskāko informāciju par bibliotēkām to lietotājiem;
 bibliotēku

nozares

informācijas

sadaļa

–

bibliotekāriem

vai

nozares

profesionāļiem;
 bibliotēkas profils – katras Latvijas bibliotēkas vietne ar informāciju par
bibliotēku un pakalpojumiem;
 sadaļa „Mana bibliotēka” reģistrētiem lietotājiem, ar iespēju sekot izvēlēto
bibliotēku informācijas plūsmai.
Bibliotēku portāls nodrošina šādas funkcijas:
 lietotāju reģistrācija ar personalizācijas un saziņas iespējām;
 dažāda veida (ziņas, notikumi, attēli, jaunākās grāmatas) informācijas
publicēšana, tajā skaitā informācijas ievietošana no ārējiem resursiem – YouTube,
Slideshare u.c.;
 bibliotēkas profila pārvaldība, pievienojot jaunas sadaļas vai web daļas;
 informācijas meklēšana portālā, bibliotēkas, kā arī ārējos kultūras resursos;
 diskusijas.
2013.gadā Latvijas bibliotēku portāls www.biblioteka.lv apmeklēts 203’000 reizes,
kopā apskatītas 597’000 lapas.

Līdzdarbība projektā LINKED HERITAGE
Projekts LINKED HERITAGE (Coordination of Standards and Technologies for the
ernichment of Europeana) ir Eiropas Savienības programmas CIP ICT PSP Labas prakses tīkla
projekts. Projekts LINKED HERITAGE ir turpinājums MINERVA, MICHAEL un ATHENA
projektiem. Projektu koordinēja Itālijas Kultūras Mantojuma ministrija. Projekts sākās
2011.gada 1.aprīlī. Tā ilgums 30 mēneši. Projekts noslēdzās 2013.gada 30.septembrī.
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Projektā piedalījās pārstāvji no 20 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Izraēlas un
Krievijas.
Projekta galvenie mērķi bija sekmēt lielu daudzumu jauna satura piegādi Europeana,
gan no publiskā, gan privātā sektora; demonstrēt satura kvalitātes uzlabošanu, attiecībā uz
metadatu bagātību, atkārtotas izmantošanas potenciālu un unikalitāti, lai parādītu Europeana
satura uzlabotu meklēšanu, izguvi un izmantošanu.
Projekts LINKED HERITAGE tika īstenots mijiedarbībā ar projektu „Nacionālais
muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK), kura ietvaros tiek realizēta apjomīga Latvijas muzeju
priekšmetu digitalizācija. Šie digitalizētie objekti ar LINKED HERITAGE starpniecību tika
integrēti Eiropas digitālajā multivides tiešsaistes portālā – Europeana

Līdzdarbība ATHENA PLUS projektā
Centrs ir partneris EK līdzfinansētā projektā ATHENA PLUS (Acces to cultural
heritage networks for Europeana), kura galvenie mērķi ir sekmēt liela apjoma satura piegādi
Eiropas digitālajam multivides tiešsaistes portālam Europeana. Projekts sākās 2013.gada martā,
tas beigsies 2015.gada augustā. Projektā iesaistījās 40 partneri no 21 Eiropas Savienības
dalībvalsts. ATHENA PLUS balstās uz veiksmīgo iepriekšējo projektu ATHENA un Linked
Heritage pieredzi.
Galvenie projekta ATHENA PLUS mērķi ir:


Nodrošināt vairāk nekā 3,6 miljonu metadatu ierakstu nodošanu uz Europeana, gan
no valsts, gan privātā sektora, galvenokārt koncentrējoties uz muzeju saturu.



Uzlabot Europeana satura meklēšanas, izguves un atkalizmantošanas iespējas,
pilnveidojot daudzvalodu terminoloģijas pārvaldību un datu eksporta un
publicēšanas rīkus satura piegādātājiem;



Eksperimentēt ar bagātinātiem metadatiem, to atkārtotu izmantošanu pielāgot
lietotājiem ar dažādām vajadzībām (tūristiem, skolām, zinātniekiem), izmantojot
instrumentus, kas atbalsta virtuālo izstāžu, tūrisma un didaktiskās aplikācijas.

Projekts ATHENA PLUS tiek īstenots mijiedarbībā ar projektu „Nacionālais muzeju
krājuma kopkatalogs (NMKK)”, kura ietvaros tiek realizēta apjomīga Latvijas muzeju
priekšmetu digitalizācija. Digitalizētie objekti ar ATHENA PLUS starpniecību tiek integrēti
Europeana. Centra sadarbības partneris šajā projektā ir Kultūras ministrijas Muzeju nodaļa un
vairāki Latvijas akreditētie muzeji.
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Projekta rezultātā ar ATHENA PLUS palīdzību uz Eiropas digitālo bibliotēku
Europeana tiks nodoti dati vairāk kā par 4 000 Latvijas muzeju priekšmetu aprakstu.

Līdzdarbība projektā DCH-RP
DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) ir koordinācijas
projekts, ko atbalsta Eiropas Komisija Septītās pētniecības pamatprogrammas (FP7) ietvaros.
Projekts DCR-RP sākās 2012.gada oktobrī, tā ilgums ir 2 gadi. Centrs iesaistījās projektā kā
projekta atbalstītājs.
Projekts tika uzsākts, lai izpētītu labāko praksi digitālā kultūras mantojuma saglabāšanas
standartu izmantošanā.
DCH-RP projekta mērķi ir:
• Eiropas un starptautiskā līmenī saskaņot datu uzglabāšanas un ilgtermiņa saglabāšanas
politiku digitālā kultūras mantojuma nozarē
• aktivizēt dialogu starp digitālā kultūras mantojuma, e-infrastruktūru, pētniecības un
privātajām organizācijām un integrēt šos centienus kopīgā darbā
• identificēt piemērotākus modeļus šādas infrastruktūras pārvaldībai, uzturēšanai un
ilgtspējai.
Galvenais rezultāts būs Ceļvedis, kā īstenot saglabāšanas federālo e-infrastruktūru, kas
papildināta ar praktiskiem instrumentiem lēmumu pieņēmējiem. Tas tiks apstiprināts ar
vairākiem koncepciju pierādījumiem, pie kuriem kultūras organizācijas un e-infrastruktūras
pakalpojumu sniedzēji strādās kopā, veicot konkrētus eksperimentus.
DCH-RP balstās uz zināšanām, kas radītas DC-NET, ERA-NET, INDICATE projektos,
kā arī citās sekmīgi pabeigtās un pašreizējās iniciatīvās, kas attiecas uz tēmu par saglabāšanu
un starpdisciplīnu stratēģiju.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti
2014. gadā Aģentūra strādāja pie trijiem Eiropas Savienības struktūrfondu „Eiropas
reģionālās attīstības fonds” Nacionālajā programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”
iekļautajiem projektiem - „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana.
2. kārta” un „Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta”. Tiek
turpināts darbs pie "Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma"
(KAIVIPS) projekta īstenošanas.
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Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma
2013.gadā Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu
turpināja projekta “Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas
2.kārta” īstenošanas darbus, kas ietver Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS)
pilnveidošanu, nacionālā arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu
un elektronisko datu un dokumentu saglabāšanas un pieejamības nodrošināšanu.
2013.gadā ierosināti projekta grozījumi papildu darbību veikšanai un projekta īstenošana
pagarināta līdz 2014.gada 06.maijam.
Projekta mērķis ir Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas (VVAIS) attīstība un
pilnveidošana, attīstot esošos un izstrādājot jaunus sistēmas moduļus, kuri atbalsta nacionālā
arhīva fonda dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu, kā arī valsts un
pašvaldību institūciju elektronisko dokumentu un datu centralizētu uzkrāšanu, saglabāšanu un
pieejamību, lai veicinātu e-pārvaldes funkcionēšanu un e-pakalpojumu pieejamību sabiedrībai.
Projekta ietvaros 2013.gadā:


Pabeigti VVAIS informācijas pārvaldības un piekļuves risinājuma (IPPR) izstrādes
darbi, kas ietver esošās VVAIS programmatūras pilnveidošanu, jaunas funkcionalitātes
izstrādi un ieviešanu, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā arhīva pamatprocsu, atbalsta
procesu un ar tiem saistīto darba plūsmu īstenošanu un e-pakalpojumu pieejamību
iedzīvotājiem un valsts pārvaldes institūcijām.



Pabeigti VVAIS informācijas saņemšanas un uzglabāšanas risinājuma (ISUR) izstrādes
darbi, kas ietver elektronisko datu un dokumentu pieņemšanas, saglabāšanas un
pieejamības procesus atbalstošas programmatūras izstrādi un ieviešanu, kā arī
nepieciešamās infrastruktūras piegādi un uzstādīšanu.



Veiktas VVAIS IPPR un VVAIS ISUR lietotāju un administratoru apmācības.

VVAIS ir būtisks elements nozares attīstībai un ilgtspējai. Tā izveide un pilnveidošana
nodrošinās elektroniski radīto dokumentu un valsts nozīmes informācijas sistēmu ilgtermiņa
saglabāšanu un pieejamību nākotnē.

VVAIS palīdz nodrošināt arhīvu pamatfunkciju

realizāciju – dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu un pieejamību. Izveidojot VVAIS un ieviešot
VVAIS projekta 2.kārtu ieguvēji būs gan valsts institūcijas, gan Latvijas un ārvalstu
iedzīvotāji.
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Projekta rezultātā Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem, valsts un privātajām institūcijām tiks
nodrošināta:


Iespēja saņemt daudzus e-pakalpojumus, kā piemēram, arhīva lietu pasūtīšana uz
noteiktu laiku, atļaujas saņemšana (pētniekiem un lasītājiem), arhīva izziņas sociālos un
tiesiskos jautājumos pasūtīšana un saņemšana, arhīva izziņas / uzziņas pasūtīšana un
saņemšana, audiovizuālo, skaņas un foto dokumentu kopiju pasūtīšana un saņemšana,
papīra dokumentu pasūtīšana un saņemšana, aprakstīšanas shēmas saskaņošana,
nodošanas pieņemšanas aktu sagatavošana dokumentu nodošanai arhīvā, Institūciju
klasifikācijas shēmu un nomenklatūras saskaņošana, arhīva konsultāciju pieprasīšana un
saņemšana;



Iespēja saņemt pakalpojumus ātrāk un ar labāku pieejamību;



Iespēja ietaupīt finanšu un laika resursus;



Latvijas publiskās pārvaldes iestādēm būs iespēja saņemt konsultācijas elektroniski;



Iespēja saglabāt ilgtermiņā elektroniski radītos dokumentus.

Projekts kopš 2009.gada 07.augusta tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansējumu 4’966’265,56 EUR apmērā.

Nacionālais muzeju krājumu kopkatalogs
Projekta „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK) pilnveidošana. 2. kārta”
īstenošana uzsākta 2009. gada 15. jūlijā.
Projekta mērķis ir NMKK attīstība, funkcionalitātes paplašināšana un pilnveidošana, kā
arī e-pakalpojumu ieviešana kultūras un atmiņas iestādēs - muzejos. Projektā tiks iesaistīti visi
akreditētie Latvijas muzeji.
Būtiskākās projekta ietvaros veicamās darbības:


jaunu Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga moduļu izveide un kopkataloga

funkcionalitātes paplašināšana un pilnveidošana;


Nacionālā muzeju krājuma objektu dokumentēšana, digitālo attēlu izveide, kā

arī aprakstu tulkošana Eiropas Savienībā un pasaulē populārākajās valodās;
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digitalizācijas procesa metodoloģiskais un tehniskais atbalsts;



tehniskās infrastruktūras uzlabošana digitalizācijas jaudas palielināšanai;
Kultūras informācijas sistēmu centra
GADA PUBISKAIS PĀRSKATS 2013



datu migrācija no muzeju sistēmām un muzeju sistēmu integrācija ar Nacionālā

muzeju krājuma kopkatalogu;


informatīvā e-pakalpojuma uzlabošana.

Vienlaikus ar NMKK sistēmas pilnveidošanu, projekta ietvaros būtiski tiek uzlabota arī
muzeju IKT infrastruktūra, kā arī tiks organizētas apmācības akreditēto muzeju darbiniekiem.
Projekta rezultātā uzlabotais e-pakalpojums būs pieejams gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem,
gan valsts un pašvaldību iestādēm.
Projektu Kultūras informācijas sistēmu centrs īsteno sadarbībā ar Latvijas Republikas
Kultūras ministriju.
2013.gadā turpinājās projekta “Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga (NMKK)
pilnveidošana. 2. kārta” īstenošana, kura ietvaros 2013.gadā pabeigti NMKK informācijas
sistēmas izstrādes darbi, notikušas lietotāju apmācības un izstrādāta interaktīvā aktu un izdruku
rokasgrāmata, tika veikta muzeja priekšmetu lielformāta digitalizācija, muzeju priekšmetu
apraksti tika tulkoti franču valodā. Projekta ietvaros muzejiem piegādāti fotografēšanas
palīgierīču (fotogaismu) komplekti.
Projekts tiks īstenots līdz 2014.gada jūlijam.

„Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē”
2013.gadā Kultūras informācijas sistēmu centrs uzsāka darbu pie projekta “Latvijas
audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē” īstenošanas. Vienošanās par
projekta īstenošanu tika parakstīta 2012.gada 28.decembrī. Projekts tiek īstenots ar Eiropas
Reģionālās attīstība fonda (ERAF) finansējumu 1’339’990,24 EUR apmērā.
Projekta ietvaros līdz 2015.gada 30.jūnijam tiks veikta Latvijas Televīzijas arhīvā un Latvijas
Radio fonotēkā uzkrāto vēsturisko skaņas un audiovizuālo materiālu digitalizācija, saglabāšana
un pieejamības nodrošināšana Latvijas iedzīvotājiem.
Vēsturiskie audiovizuālie materiāli vairākumā gadījumu ir analogā formātā un uz nesējiem
(magnētiskā lente, vinila plate utt.), kuri ikdienā nav atskaņojami, izmantojot mūsdienās
pieejamajās elektroniskās ierīces. Tāpēc ir būtiski nodrošināt šādu materiālu elektronisko
versiju radīšanu, drošu uzglabāšanu un ērtu piekļuvi Latvijas bibliotēku lietotājiem –
skolniekiem, studentiem, kultūras darbiniekiem, kā arī jebkuram bibliotēku tīkla lietotājam, –
kas izmanto šo informāciju un materiālus izglītojošiem vai pētnieciskiem mērķiem. Tas būtiski
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paplašinās pieejamību uzkrātajam Latvijas kultūras mantojumam, kā arī ļaus saglabāt tos
audiovizuālos materiālus, kas līdzekļu trūkuma vai pašu magnētisko materiālu fiziskas
novecošanas dēļ var tikt neatgriezeniski pazaudēti.
Digitalizēto audiovizuālo materiālu uzglabāšana paredzēta elektroniskajā arhīvā. Lai
nodrošinātu ērtu audiovizuālo materiālu meklēšanu vai šķirošanu, tiks izveidota izvērsta datu
bāze, kas ļaus operatīvi atrast vēlamo materiālu pēc vairākām pazīmēm, izmantojot materiālam
sagatavotos un izstrādātos metadatus.
Pieeju elektroniskajam arhīvam nodrošinās jauns elektroniskais pakalpojums, kas būs integrēts
portālā www.latvija.lv. Ar publisko bibliotēku interneta tīkla starpniecību pakalpojums ļaus
piekļūt digitlizētajai kultūrvēsturiskajai informācijai cilvēkiem visā Latvijas teritorijā, kā
laukos, tā pilsētās bez nepieciešamības attiecīgo informāciju pieprasīt un saņemt tiešā veidā no
šo materiālu turētājiem.
Kopējais uzkrāto vēsturisko audiomateriālu apjoms ir 25 000 h videomateriālu Latvijas
Televīzijas arhīvā un 41 420 h audiomateriālu Latvijas Radio fonotēkā. Šī projekta ietvaros būs
iespējams digitalizēt 4 200 h Latvijas Radio arhīvā esošo audiomateriālu un 3 818 h Latvijas
TV arhīvā esošo videomateriālu.
Projekta ietvaros 2013.gadā ir pabeigti projekta ietvaros digitalizējamo Latvijas Radio un
Latvijas Televīzijas materiālu sarakstu sagatavošanas darbi un veikti atlasīto digitalizējamo
materiālu apsekošanas darbi. 2013.gadā ir izsludināts iepirkums par Latvijas Radio audio
materiālu un Latvijas Televīzijas audiovizuālo materiālu digitalizāciju, kuru plānots uzsākt
2014.gadā.

Kultūras un atmiņas institūciju vienotā informācijas pārvaldības sistēma
2013.gada valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" turpināja darbu pie projekta
"Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma" (KAIVIPS)
īstenošanas. Projekta īstenošanai piešķirts 1 028 204 Ls Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) finansējums.
Projekts KAIVIPS tiek īstenots saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās noteikto
Kultūras ministrijas apņemšanos izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējas
(IKT) kultūras pieejamības veicināšanai un kultūras daudzveidīgai klātbūtnei globālajā tīmeklī.
To paredzēts panākt gan sekmējot kultūras vērtību saglabāšanu un izplatīšanu ar uzkrātā
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mantojuma digitalizācijas palīdzību, gan arī veicinot jaunu IKT produktu un e-pakalpojumu
radīšanu kultūras jomā.
Projekta mērķis ir izveidot vienotu informācijas sistēmu, kura nodrošinās viendabīgu
virtuālo vidi ar kultūru saistītās informācijas pārvaldībai un iegūšanai, kā arī e-pakalpojumu
atbalstam. Tiks izveidots vienots kultūras informācijas meklēšanas rīks, izveidoti vai uzlaboti
20 dažādu līmeņu e-pakalpojumi iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kultūras iestādēm un
organizācijām. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta esošo sistēmu un jaunveidojamās
funkcionalitātes analīze, veikti nepieciešamie papildinājumi un uzlabojumi, izstrādāta un
ieviesta programmatūra, īstenots tehniskās infrastruktūras iepirkums un sistēmas administratoru
apmācība.

Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai
2013.gadā uzsākta ERAF projekta „Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas
infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai” īstenošana. Projekta
rezultātā tiks izveidota angļu-latviešu un krievu-latviešu mašīntulkošanas infrastruktūra epakalpojumu vidē un veikta sistēmas integrācija vienā jau esošā e-pakalpojumā. Projekta
īstenošanai piešķirts 800 000 Ls Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.
Projekta mērķis ir papildināt Latvijas e-pārvaldes infrastruktūru ar mašīntulkošanas
iespēju, ko varēs integrēt jau esošajos un plānotajos e-pakalpojumos, nodrošinot plašāku
lietojuma diapazonu un augstāku valsts pārvaldes kvalitāti, kā arī atvieglot piekļuvi Eiropas
Savienības valstu informācijai. Viens no galvenajiem efektīvas e-pārvaldes uzdevumiem ir
nodrošināt e-pakalpojumu pieejamību un saprotamību visām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no
to valodu zināšanām. Pašlaik vairums e-pakalpojumu ir izmantojami tikai latviešu valodā, bet
e-pakalpojumu nodrošināšana vairākās valodās ievērojami sadārdzinātu un palēninātu to
izstrādi. Sekmīgs problēmas risinājums ir ieviest mašīntulkošanas programmu, jo līdz ar to tiks
nodrošināta automātiska esošo un plānoto e-pakalpojumu informācijas tulkošana, padarot šos
pakalpojumus pieejamākus plašākai sabiedrības daļai (iedzīvotājiem, kas nepārzina valsts
valodu, kā arī citu valstu pārstāvjiem), jo ļaus valsts pārvaldes mājas lapu apmeklētājiem veikt
tajās esošās informācijas kvalitatīvu tulkošanu uz angļu un krievu valodām.
Projekta gaitā paredzēta mašīntulkošanas sistēmas prasībām un projekta specifikai atbilstošu
monolingvālo un paralēlo valodu korpusu (angļu- latviešu, krievu- latviešu) izveidošana,
nodrošinot 3 tulkošanas virzienus – angļu-latviešu, latviešu-angļu un latviešu-krievu.
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Projektu plānots ieviest līdz 2014.gada beigām.

Projekts „Pārrobežu E-arhīvs” (Cross Border E-archive)
2013.gadā Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar partneriem – biedrību „Ideju
Forums”, Latvijas Nacionālo arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu, Sanktpēterburgas
Informācijas un analītikas centru, un asociatīvo partneri – Sanktpēterburgas arhīvu komiteju
turpināja projekta „Pārrobežu E-arhīvs” īstenošanu, kas ietver pierobežas teritoriju arhīvu
fondos glabāto dokumentu digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu.
2013.gadā ierosināti projekta grozījumi papildu darbību veikšanai un projekta īstenošana
pagarināta līdz 2014.gada 30.jūnijam.
Projekts „Pārrobežu E-arhīvs” tiek īstenots ar mērķi saglabāt Igaunijas, Latvijas un
Krievijas arhīvos uzkrāto pierobežu reģiona vēsturisko un kultūras mantojumu, kā arī
nodrošināt visu triju valstu iedzīvotāju piekļuvi šim mantojumam.
Projekta ietvaros 2013.gadā:


izstrādāta vizuālās identitātes koncepcija, izstrādāti un tipogrāfiski izgatavoti

reprezentācijas un informatīvie materiāli;


izstrādāta projekta mājas lapa, organizētas informatīvas tikšanās ar nozares

speciālistiem un projekta mērķauditoriju, organizēta projekta publicitāte, t.sk. izstāde Rīgas
Tehniskajā universitātē „Rīgas Politehnikums. Lieta Nr. RP 1863-1896”;


organizēti pārrobežu semināri, darba grupas un uzraudzības padomes sanāksmes

Rīgā, Latvijā (14.03.2013.-15.03.2013.,10.06.2013.-11.06.2013., 10.09.2013., Tartu,
Igaunijā

(18.09.2013.-19.09.2013.)

un

Sanktpēterburgā,

Krievijā

(02.12.2013.-

05.12.2013.), kā arī dalība informācijas un sakaru tehnoloģijām veltītā konferencē un
izstādē „ICT 2013” (06.11.2013.-08.11.2013.), kuru organizē Eiropas Komisija un kas
norisinājās Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros;


uzsākta skaitļošanas un datu uzglabāšanas resursu noma un uzturēšanas atbalsta

pakalpojumu sniegšana;


uzsākta vairāk nekā 10 000 dokumentu (tekstuālo materiālu, fotogrāfiju un

karšu) jeb vairāk nekā 500 000 dokumentu vienību digitalizācija un portāla izveide.

32

Kultūras informācijas sistēmu centra
GADA PUBISKAIS PĀRSKATS 2013

Digitalizētie dokumenti attiecas uz 19. gadsimtu un 20. gadsimta sākumu par visu
Igaunijas teritoriju, Rīgas pilsētu un Vidzemes un Latgales reģioniem Latvijā un par
Sanktpēterburgas pilsētu un Ļeņingradas reģionu Krievijā.
Digitalizētie arhīvu dokumenti jaunizveidotajā portālā lietotājiem tiks piedāvāti sadalīti
četrās tematiskajās kolekcijās – 1) studentu lietas, kas ietver minēto reģionu augstskolu
studentu un pasniedzēju personīgās lietas; 2) kartes; 3) baznīcu grāmatas; 4) dažādi dokumenti,
kas ietver Tartu universitātes un Rīgas Politehniskā institūta matrikulu reģistrus, iedzīvotāju
dažāda veida personisko dokumentāciju, kā arī atsevišķu draudžu grēksūdžu sarakstus.
Dokumentu apraksti un portāla saskarne lietotājiem būs pieejama četrās valodās – igauņu,
latviešu, krievu un angļu.
Projekts kopš 2012.gada 2.aprīļa tiek īstenots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros līdzfinansējumu 1,096,372.26 eiro apmērā

Latvijas digitālā kultūras karte
ERAF projekta „Kultūras un atmiņas institūciju vienotā informācijas pārvaldības
sistēma” ietvaros 2013.gadā tiek turpināts darbs pie Latvijas digitālās kultūras kartes 3.kārtas
īstenošanas. Šajā posmā Kultūras karte tiek pilnveidota iedzīvotāju, uzņēmēju, kultūras iestāžu
un organizāciju vajadzībām. Izstrādāta un ieviesta programmatūra, pievienojot Kultūras kartes
portālam 9 dažāda līmeņa e-pakalpojumus, kuri tiks piedāvāti lietotājiem. Šobrīd pieejami tādi
e-pakalpojumi kā -GPS koordināšu lejupielāde par kultūras objektiem un kultūras tūrisma
maršrutu meklēšana, Personalizēts kultūras portālu lietotāju profils, Kultūras maršrutu
meklēšana, Kultūras kartes mobilā lietotne.
2013.gadā www.kulturaskarte.lv apmeklēta 169’000 reižu, veiktas 367’000 lapu
apskates.
Latvijas reģionu kultūras kartēšanas projektu LR Kultūras ministrija uzsāka 2005. gada
aprīlī ar mērķi izveidot speciālu datu bāzi – Kultūras karti. Latvijas digitālā kultūras karte ir
unikāla, jo tika veidota kā pirmā šāda veida digitālā datu bāze Baltijas valstīs. Tās izveides
mērķis bija apkopot detalizētu informāciju par Latvijas reģionu kultūras procesu un institūciju
daudzveidību, pārklājumu un pieejamību, kultūras infrastruktūras materiāltehnisko stāvokli un
attīstības tendencēm, lai palīdzētu novērtēt esošo kultūras situāciju katrā reģionā un noteikt
attīstības prioritātes un turpmākos darbības virzienus, tādējādi radot vienmērīgu kultūras
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pakalpojumu pieejamību visā Latvijā. 2006. gada sākumā projekta īstenošana tika uzticēta v/a
KIS.
Projekta 1. kārtā tika izveidota datu bāze ar kultūras iestāžu pamatinformāciju un
portāls ar Latvijas karti www.kulturaskarte.lv, kas parāda kultūras iestāžu pārklājumu valstī.
Projekta 2. kārtā tika uzlabota datu savākšanas sistēma, izveidojot speciālu savākto datu
analīzes sistēmu, kas ir ļoti nozīmīga valsts un pašvaldību iestādēm kultūras politikas
plānošanā. 2. kārtas aktivitātes tika īstenotas ar Bila & Melindas Geitsu fonda (BMGF) atbalstu
projekta „ Trešais tēva dēls” ietvaros, jo saskaņā ar BMGF atzinumu Kultūras kartes
informācijas sistēma ir atbilstoša Latvijas Publisko bibliotēku attīstības projekta ietekmes
novērtēšanā nepieciešamo datu savākšanai un analīzei.
.

Projekts „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”
Projekta mērķis ir koordinēt un administrēt elektronisko publikāciju pieejamību dažāda
tipa bibliotēkās Latvijā (pašvaldību, skolu, augstāko mācību iestāžu, koledžu, dažādu
pētniecības institūtu); nodrošināt tās ar informāciju par elektronisko resursu izdevēju
piedāvājumu, aktualitātēm, jauninājumiem; apzināt Latvijas bibliotēku informacionālās
vajadzības, analizēt un izvērtēt piedāvāto resursu atbilstību tām; nodrošināt dažādu Latvijas un
ārzemju resursu testēšanu, abonēšanas līgumsaistību uzturēšanu; iesaistīties starptautiskās
organizācijas EIFL (Electronic Information for Libraries - elektroniskā informācija
bibliotēkām) aktivitātēs un izmantot piedāvātās sadarbības iespējas; popularizēt EIFL Open
Access (OA) programmas piedāvātās brīvpieejas elektroniskās publikācijas; organizēt datu bāzu
lietotāju apmācības; risināt dažādus problēmjautājumus abonēto resursu pieejas nodrošināšanai.
2013. gadā projekta ietvaros KISC ir noslēdzis 19 licences līgumus ar datu bāzu
izdevējiem/piegādātājiem un vairāk kā 170 apakšlicences līgumus ar bibliotēkām, pašvaldībām,
mācību iestādēm un citām institūcijām par datu bāzu izmantošanu. Elektroniskās datu bāzes
aptver dažādu nozaru starptautiskos un nacionālos resursus, tās pieejamas: latviešu valodā – 4,
krievu valodā – 2, angļu valodā – 13. Daļa no datu bāzu abonēšanas izmaksām tiek pilnīgi vai
daļēji segtas no VVBIS projekta līdzekļiem.
Projekta primārā mērķauditorija ir pašvaldību publiskās bibliotēkas, tādēļ to resursu
nodrošinājumam tiek veltīta īpaša vērība. No 01.02.2011. ar valsts finansiālu atbalstu Valsts
vienotās bibliotēku informācijas sistēmas “Gaismas tīkls” ietvaros visām pašvaldību
publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas ir pieejama nacionālā datu bāze Lursoft
Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv), bet jau kopš 2009. gada vienotā pieeja tika nodrošināta
Kultūras informācijas sistēmu centra
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Letonika.lv (www.letonika.lv) datu bāzei.

Daudzas bibliotēkas elektronisko resursu

piedāvājumu paplašinājušas ar Letas Arhīvu, Nozare.lv vai NAIS datu bāzēm. Publiskajās
bibliotēkās visvairāk abonētā ārzemju datu bāze ir daudznozaru pilntekstu žurnālu, grāmatu un

uzziņu izdevumu datu bāze EBSCO angļu valodā un pilntekstu enciklopēdiju datu bāze
Rubricon krievu valodā. Piecas reģionālās bibliotēkas uzsāka Britannica datu bāzes Library
Edition abonēšanu, kas ir speciāla izdevēja izstrādāta resursu kolekcija publisko bibliotēku
lietotājiem. Resursu pieeja tiek realizēta vienotajā pašvaldību publisko bibliotēku datu
pārraides tīklā, kas ātri un ērti nodrošina resursu pieeju visplašākajam lietotāju lokam visas
valsts teritorijā. Attālākos pagastos datu bāzes nereti ir vienīgais informācijas avots, jo
periodisko izdevumu abonēšanai pašvaldībām nepietiek līdzekļu.
Projekta piedāvātās iespējas aizvien vairāk izmanto zinātniskās un speciālās bibliotēkas,
jo KISC piedāvā ne tikai nacionālos resursus, bet ir arī starptautiskās organizācijas EIFL
loceklis un dalība šajā organizācijā nodrošina pieeju autoritatīviem pasaules informācijas un
izglītības resursiem par speciālu abonēšanas maksu, nodrošinot atlaides līdz pat 80 % no
standarta cenas. Pavisam projektā iesaistījušās jau 60 zinātniskās un speciālās bibliotēkas. To
visvairāk abonētās datu bāzes ir EBSCO, A to Z Services, SAGE, ProQuest, Emerald u.c.
Pārsvarā ārzemju datu bāzes tiek abonētas par dalības institūciju līdzekļiem, centrs saglabā
tikai daļēju visvairāk izmatotās datu bāzes EBSCO abonēšanas līdzfinansējumu. Tā kā datu
bāzu abonēšanas maksa ir augsta, bibliotēkas ļoti rūpīgi izvērtē pieejamos resursus un abonē
kvalitatīvākās, mācību, pētniecības un studiju darbā nepieciešamākās datu bāzes.
KISC bez papildus maksas veic datu bāzu abonēšanas administrēšanu un koordinēšanu,
nodrošinot informācijas apriti starp gala lietotāju un resursu uzturētājiem, kā arī apmācību
organizēšanu un konsultāciju sniegšanu par resursu izmantošanu.
Reizi ceturksnī vai gadā bibliotēkām tiek sagatavoti datu bāzu izmantošanas statistikas
pārskati, tādējādi nodrošinot iespēju sekot līdzi resursu izmantošanas intensitātei. 2013. gada

rādītāji liecina, ka resursu izmantošanas statistika saglabā pozitīvu dinamiku, tā palielinās ar
katru gadu, apliecinot aizvien pieaugošo elektronisko resursu nozīmību bibliotēku informācijas
darbā. Pērn visvairāk izmantotā datubāze bija EBSCO, sastādot rekordlielu skatīto šķirkļu
skaitu – 3 254 122 (2012.g. tas bija 2 326 557), lejupielādēto publikāciju skaits sasniedza
231326 (2012.g. tas bija 189971). Otra visvairāk izmantotā datubāze bijusi Britannica Online
ar skatīto šķirkļu skaitu 1887329 (2012.g. tas bija 1798345). Trešā populārākā ir bijusi
Letonika un tās skatīto šķirkļu skaits sastādīja 891650.
Datu bāzu izdevēji regulāri strādā pie savu produktu uzlabošanas, jaunu pakalpojumu
un funkciju izstrādes, kas nodrošina pieeju jauniem resursiem, jaunām kolekcijām,
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digitalizētiem materiāliem, lietišķajiem dokumentiem, pārskatiem, apkopojumiem, meklēšanas
rīkiem u.c. Reklāmas nolūkā datu bāzu lietotājiem un bibliotēku darbiniekiem tiek rīkoti dažādi
informatīvi pasākumi, konkursi, sagatavoti reklāmas izdevumi, bukleti un kalendāri, kas
veicina resursu apguvi.
2013.gadā abonētās datu bāzes
Nr.

Datu bāzes
nosaukums

1

LETA Arhīvs /
Nozare.lv

2

Letonika.lv

3

Lursoft
Laikrakstu
bibliotēka

4

NAIS

5

EastView

6

Rubricon

7

ACM Digital
Library

8

A to Z Services

9

10

Britannica
Academic
Edition / Library
Edition
Cambridge
Journals

Valoda

LV

LV

LV
LV
RUS
RUS
ENG
ENG

ENG

ENG

11

EBRARY (PQ)

12

EBSCO (Nac)

13

EBSCO (Acad)

14

Emerald

ENG

15

ProQuest

ENG

16

SAGE

ENG

36

ENG
ENG

ENG

Resursu raksturojums
Daudznozaru, periodisko izdevumu
publikācijas, anotācijas, pārskati, ziņas,
nozaru tematiskā informācija
Daudznozaru, enciklopēdiskie un vārdnīcu
resursi, multivide, Kultūras kanons,
daiļliteratūra
Latvijas centrālo un reģionālo periodisko
izdevumu publikācijas
Normatīvo aktu informācijas sistēma
Daudznozaru, Krievijas, NVS un Baltijas
valstu periodikas pilntekstu resursi
Daudznozaru, uzziņu un enciklopēdiskie
resursi

Abonējošo
institūciju
skaits
18
Visas
PPB*+30
Visas
PPB*+10
6
1 LNB
17

Datorzinātņu nozaru žurnālu publikācijas

1 RTU

Elektronisko resursu pārvaldības sistēma

5

Daudznozaru uzziņu, enciklopēdiju,
žurnālu publikāciju resursi
Daudznozaru žurnālu un citu izdevumu
publikāciju pilntekstu resursi
Daudznozaru pilntekstu e-grāmatu datu
bāze
Daudznozaru žurnālu, periodisko
izdevumu, grāmatu, pārskatu publikāciju
pilntekstu resursi
Nozaru žurnālu, periodisko izdevumu,
grāmatu, pārskatu publikāciju pilntekstu
resursi
Biznesa informācijas un bibliotēkzinātnes
pilnu tekstu publikāciju datu bāze
Daudznozaru žurnālu, grāmatu, disertāciju
un tēžu publikāciju pilntekstu resursi
Sociālo un dabas zinātņu pilntekstu
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10 (t.sk
PPB 5)
4
4
38

14
4
3
6

17
18
19

Taylor & Francis
Ebooks
Wiley (Cochrane
Library)
Wiley Journals

ENG
ENG
ENG

žurnālu, grāmatu un citu publikāciju datu
bāze
Daudznozaru pilntekstu e-grāmatu datu
bāze
Medicīnas nozares publikāciju pilntekstu
resursi
Daudznozaru žurnālu un e-grāmatu
publikāciju pilntekstu resursi

1 LLU
1 RSU
2

* PPB - visas 820 pašvaldību publiskās bibliotēkas

Projekta dalības bibliotēkām organizēti 26 datubāzu bezmaksas izmēģinājumi –
JSTOR, EBSCO eBooks, Euromonitor International, Royal Society, Books in Print (BIP),
Syndetics Solution, Library Thing, Alexander Street Press, BiblioRossica, University Library
Online, Library PressDisplay u.c. Tajos piedalījušās vairāk kā 200 bibliotēkas.
Datu bāzu apmācību semināri un prezentācijas
Nr.


Pasākums

Vieta

Dalībnieku
skaits

KISC

27

Rīgas CB

31

LU

12

Bauskas CB

14

JVLMA

11

LLU

21

RTU

12

LNB

15

RSU

9

LU AB

~100

Laiks

EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
11.03.2013.



EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
12.03.2013.



EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
12.03.2013.



EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
13.03.2013.



EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
13.03.2013.



EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
14.03.2013.



EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
14.03.2013.



EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
15.03.2013.



EBSCO datu bāzu apmācību seminārs
15.03.2013.
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LATABA sanāksme.
 Why 60 000 million researchers and
students use ProQuest/Ebrary. Martin
Blomkvist
 Supporting Book/eBook Collection
Development and Promotion”.
Syndetic Solution. Ian Pattenden
Britannica resursi bibliotekāriem un
lietotājiem
Efektīva resursu izmantošana SAGE

26.03.2013.

24.04.2013.
09.05.2013.

Saldus
pilsētas
bibliotēka
LU
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17
14

datu bāzē









Efektīva resursu izmantošana SAGE
datu bāzē

10.05.2013.

KISC

18

Britannica resursi bibliotekāriem un
lietotājiem

16.05.2013.

Kuldīgas
Galvenā
bibliotēka

13

28.05.2013.

KISC

10

Oxford University Press datubāzu
resursi un to izmantošana bibliotēkās
Oxford University Press datubāzu
resursi un to izmantošana bibliotēkās
Oxford University Press datubāzu
resursi un to izmantošana bibliotēkās
Britannica resursi bibliotekāriem un
lietotājiem

LNB

29.05.2013.

14

29.05.2013.

LU

15

09.10.2013.

Siguldas
novada
bibliotēka

9

Dalībnieku skaits kopā 362
Projekta aktualitātes regulāri tiek atspoguļotas centra mājas lapā, dažādos mēdijos un
plašsaziņas līdzekļos, kā arī bibliotēkas tiek informētas individuāli. Saņemto informāciju
bibliotēkas nereti pārpublicē sava reģiona un pilsētu bibliotēku mājas lapās un vietējos preses
izdevumos.
Laba sadarbība izveidojusies ar Bibliotēku portālu (www.Biblioteka.lv), kurā pastāvīgi
tiek aktualizēta nozīmīga projekta informācija. Nozares portālā regulāri tiek publicētas arī
EIFL realizēto brīvpieejas resursu (OA), autortiesību (IP), publisko bibliotēku inovācijas
projektu (PLIP) un citu programmu aktualitātes. OA resursi tiek apkopoti portāla sadaļā:
Brīvpieejas elektroniskie resursi.
Projekta koordinatore A. Sagalajeva no 10.-14.11.2013. piedalījās EIFL GA ģenerālās
asamblejas sanāksmē Stambulā (Turcija), kurā pārstāvēja Latviju, kā EIFL nacionālais
koordinators.

Bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH 500 ieviešana un darbības
nodrošināšana
2013.gadā Centrs nodrošināja bibliotēku informācijas sistēmas Aleph tehnisko
administrēšanu, tās darbību un attīstību, sadarbībā ar bibliotēkām, kas strādā ar iepriekš minēto
sistēmu. Sadarbībai un sistēmas Aleph darbības nodrošināšanai pārskata perioda sākumā
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Centram bija noslēgti līgumi ar 13 organizācijām, tai skaitā ar valsts nozīmes zinātniskajām
bibliotēkām un 4 Latvijas lielākajām augstskolām:
 Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB),
 Latvijas Universitāti (LU),
 Rīgas Tehnisko universitāti (RTU),
 Rīgas Stradiņa universitāti (RSU),
 Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU),
 Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA),
 Valsts izglītības satura centru (VISC),
 J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA),
 Ekonomikas un kultūras augstskolu (EKA),
 Latvijas Universitātes Akadēmisko bibliotēku (LU AB),
 Latvijas Jūras akadēmiju (LJA),
 Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu (RISEBA),
 Rīgas Juridisko augstskolu (RJA).
2013.gada septembrī tika noslēgts līgums par informācijas sistēmas Aleph darbības
nodrošināšanu ar Latvijas Kultūras koledžu. Pēc līguma noslēgšanas tika veikti sistēmas
ieviešanas darbi bibliotēkā.
2013.gadā bibliotēkas turpināja strādāt ar sistēmas ALEPH 20.versiju.
Pārskata periodā tika uzturētas 60 datubāzes, tai skaitā 14 administratīvās datubāzes, un vienotā
lasītāju datubāze. Tika sniegts tehniskais nodrošinājums Latvijas valsts nozīmes bibliotēku
elektroniskā Kopkataloga papildināšanai ar 56132 jauniem ierakstiem un nacionālās
bibliogrāfijas datubāzes papildināšanai ar 116000 ierakstiem. 2013.gadā vienotā lasītāju
datubāze papildināta ar 12043 lasītāju ierakstiem.
Centrs nodrošināja gan Kopkataloga un centralizēto datu bāzu – autoritatīvo, UDK un
MeSH, gan nacionālās bibliogrāfijas datubāzes, gan arī citu Aleph bibliotēku datubāzu
nepārtrauktu pieejamību interneta lietotājiem 24 stundas diennaktī.
Tika nodrošinātas visas bibliotēku informācijas sistēmas Aleph funkcionālās iespējas,
sniedzot bibliotēkām iespējas piedāvāt lietotājiem plašu elektronisko pakalpojumu klāstu:


2013.gadā

automatizētu

izsniegšanas/saņemšanas

procesu

veica

Latvijas

Universitātes bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka,
Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, vairākas Latvijas Nacionālās bibliotēkas
filiāles, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības
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universitātes bibliotēka, J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka,
Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka un Rīgas Juridiskās augstskolas
bibliotēka.


Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka iegādājās tehniku darbam ar RFID
tehnoloģijām. Centrs sniedza atbalstu šo tehnoloģiju ieviešanā.



Lasītājiem ir iespēja internetā skatīt savu informāciju, piemēram, šobrīd
izsniegtos eksemplārus, maksājumus, izsniegumu vēsturi, un izpildīt grāmatu
pasūtīšanu un izsniegto grāmatu atdošanas termiņa pagarināšanu.



Rīgas Tehniskai universitātei un Latvijas Universitātei Centrs sniedza tehnisko
atbalstu Aleph sistēmas datu integrācijai ar minēto augstskolu informācijas
sistēmām pielietojot Aleph sistēmas funkcionalitāti X-servisi.



Centrs nodrošina Aleph sistēmas bibliogrāfisko datu automātisku iekļaušanu
Vienotajā kultūras informācijas meklētājā.



Sadarbībā

ar

Latvijas

Nacionālo

bibliotēku

Centrs

turpina

tehnisko

nodrošinājumu SIA “Lursoft” Latvijas laikrakstu bibliogrāfisko ierakstu
automātiskai uzkrāšanai uz sistēmas Aleph tehniskajiem resursiem.

Aleph sistēmā ietilpstošo bibliotēku kataloģizētājiem tiek nodrošināta elektroniska
tiešsaistes iespēja bibliogrāfisko ierakstu izgūšanai ar Z39.50 protokolu no citām bibliotēkām,
tai skaitā arī no Britu bibliotēkas un no ASV Kongresa bibliotēkas. Ar pieminēto protokolu
Z39.50 nodrošināta bibliogrāfisko ierakstu servēšana citām Latvijas publiskajām bibliotēkām.
Latvijas Universitātes studentiem tiek uzturēta universitātes portāla LUIS autorizācija
piekļuvei sistēmai Aleph.
Bibliotēku darbiniekiem ir pieejama papildprogrammatūra statistisko atskaišu un
bibliogrāfisko rādītāju veidošanai.
Sistēmas Aleph darbības nodrošināšanai ir izveidota un aktīvi strādā sistēmas ieviešanas
darba grupa, kurā ietilpst Centra darbinieki L.Valdovska un I.Pujāts un visu bibliotēku, kas
strādā ar sistēmu Aleph, pārstāvji. Pārskata periodā notika 4 sistēmas ieviešanas darba grupas
sanāksmes. Tās tika organizētas tā, lai tās būtu ar informējošu saturu, un pēc vajadzības tajās
tika iekļautas arī apmācības un konsultācijas, dodot iespēju sniegt bibliotēku pārstāvjiem
metodisku un praktisku palīdzību. Centra darbinieki sniedza arī individuālas konsultācijas
bibliotēku darbiniekiem un strādāja pie problēmu risināšanas, kas bija radušās bibliotēkām
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programmas Aleph ekspluatācijas procesā. Tika sagatavoti un nosūtīti 3 problēmu pieteikumi
kompānijai ExLibris.
Gada sākumā tika sagatavota un nosūtīta visām Aleph bibliotēkām WWW OPAC
apmeklējuma statistika par 2012.gadu.
Gada nogalē tika veikti sagatavošanās darbi un gadu mijā, sakarā ar Latvijas pāreju uz
Eiro, tika paveikti valūtas konvertācijas darbi sistēmas ALEPH datos.

Projekts „Vienotā lasītāju karte”
Projekta mērķis ir radīt lietotājiem iespējas izmantot citu bibliotēku informācijas
resursus un izveidot pastāvīgu sadarbības modeli lasītāju datu apstrādē un apkalpošanā starp
bibliotēkām.
Projekta pamatuzdevumi ir izveidot vienotu lasītāju datu bāzi bibliotēkās, nodrošināt
vienotu lasītāju reģistrāciju un ieviest vienotu lasītāju karti – dokumentu, kas kartes lietotājam
dod tiesības izmantot visu projektā iesaistīto bibliotēku krājumā esošos informācijas avotus un
pakalpojumus. Bibliotēku lietotājiem 2013.gadā tiek piedāvāta iespēja izmantot 10 bibliotēkas
- Daugavpils universitātes bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku, Latvijas Universitātes
Akadēmisko bibliotēku, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālo bibliotēku,
Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes bibliotēku, Rīgas Stradiņa universitātes
bibliotēku, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko bibliotēku, Ventspils augstskolas
bibliotēku, Ventspils bibliotēku.
2013. gadā Centrs izgatavoja un bibliotēkas izsniedza lasītājiem 1576 vienotās lasītāja
kartes.

Aktualitātes sabiedrisko attiecību veidošanā
Pārskata periodā Centrs aktīvi un regulāri īstenojusi sabiedriskās attiecības, nodrošinot
sabiedrības informētību par tās īstenotajiem projektiem kultūras un atmiņas institūcijās visā
Latvijā.
Tika rīkoti publicitātes pasākumi sadarbībā ar citām valsts iestādēm, nevalstiskajām
organizācijām un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzņēmumiem, lai veicinātu
iedzīvotāju interesi par kultūras mantojuma digitalizācijas projektiem un e-pakalpojumiem,
sasaistot šos pasākumus ar nozīmīgām norisēm sabiedriskajā dzīvē, lai piesaistītu papildus
uzmanību. Pasākumi tika atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos un sociālajos medijos. Uzsvars tika
likts ne tikai uz informācijas sniegšanu par projektu īstenošanas gaitu, bet arī uz iedzīvotāju
Kultūras informācijas sistēmu centra
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aktīvu iesaistīšanu kultūras un atmiņas institūciju digitālo pakalpojumu izmantošanā, jaunu
zināšanu un prasmju apguvē un savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Centrs iesaistījās arī citu iestāžu un organizāciju rīkotajos valsts un starptautiska
mēroga izglītojošos pasākumos ar augstu sabiedrisko nozīmi un plaša iedzīvotāju loka
aptvērumu un aktivitāti.
Sabiedrisko attiecību speciālists tika iesaistīts arī darba procesā saistībā ar iestādes
juridiskā statusa maiņu.
Iestādes juridiskā statusa maiņa:
Līdz ar iestādes juridiskā statusa maiņu, no valsts aģentūras „Kultūras informācijas
sistēmas” kļūstot par Kultūras informācijas sistēmu centru, bija nepieciešamība arī transformēt
iestādes logotipu. Ņemot vērā valdības virzību un jau pieņemtos normatīvos aktus par jaunas
vizuālās identitātes un vienota grafiskā standarta ieviešanu valsts pārvaldes iestādēs, būtiski
jauninājumi iestādes vizuālās identitātes izstrādē netika veikti.
Pārskata periodā rīkotie publicitātes pasākumi:
Janvārī Latvijas Valsts vēstures arhīvā notika Centra īstenotā pārrobežu sadarbības
projeka «Pārrobežu E-arhīvs» informācijas diena arhīvu ekspertiem, pētniekiem un
interesentiem. Informācijas dienu atklāja Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) direktores vietnieks
Gatis Karlsons. Ar projekta prezentāciju uzstājās projekta «Pārrobežu E-arhīvs» vadītāja Indra
Auzāne. Pēc tam LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktors Nikolajs Rižovs klausītājus
iepazīstināja ar pieprasījumu statistiku par radniecisko saišu meklējumiem LNA, tādējādi
uzsverot projekta sabiedrisko nozīmi un nepieciešamību. Informācijas otrajā daļā dalībnieki
uzdeva jautājumus un diskutēja, kā arī visiem bija iespēja aplūkot LNA pārstāvju sagatavotos
arhīva krājuma dokumentus, kuros atrodamas ziņas par igauņu un krievu tautību pārstāvjiem
Latvijā.
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Diskusijas projekta „Pārrobežu E-arhīvs” informācijas dienā.

Februārī projekta „Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības
sistēmas” ietvaros tika izstrādāta Digitālās Kultūras kartes mobilā lietotne, kas vienlaikus ir arī
pirmo valsts pārvaldes iestādes sagatavoto mobilo lietojumprogrammu visām trim platformām,
un, lai iepazīstinātu sabiedrību ar jauno tehnoloģisko rīku, klasiskā modernisma mākslinieku
Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā, vienā no unikālākajiem memoriālajiem
dzīvokļiem galvaspilsētā tika rīkota jaunās lietojumprogrammas prezentācija, kurā uzstājās arī
projekta vadītājs Jānis Ziediņš un Centra direktors Armands Magone. „Pateicamies Kultūras
informācijas sistēmu centram par iniciatīvu (..) šī mobilā lietotne viennozīmīgi gūs atzinību
Latvijas lietotāju vidū,” prezentācijā sacīja Ēriks Eglītis, Microsoft Latvia vadītājs.
Lietotnes prezentācija tika atspoguļota arī IT nozares blogeru ierakstos.
Marta mēnesī Centrs sadarbībā ar uzņēmumu Lattelecom, Latvijas Pašvaldību
savienības un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas atbalstu aicināja Latvijas pašvaldību publiskās
bibliotēkas kļūt par kustības Labsserviss.lv vēstnesēm un rosināt ikvienu bibliotēkas
apmeklētāju uzslavēt laba servisa iestādi, organizāciju vai uzņēmumu akcijā „Uzslavē labu
servisu!”, kas ik gadu tiek rīkota marta mēnesī visā Latvijā.
„Latvijas bibliotēkās ikviens iedzīvotājs var saņemt laipnu, pretimnākošu attieksmi un zinoša
bibliotekāra konsultāciju daudzveidīgajā informācijas piedāvājumā. Tieši tādēļ ir gandrīz vai
pašsaprotami, ka bibliotēkas iesaistās Laba servisa akcijā kā atbalsta partneres, jo Latvijas
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bibliotekāres savā profesionālajā darbībā ir labs paraugs tam, kādai ir jābūt klientu
apkalpošanas kultūrai – ieinteresētai, godprātīgai un uz klienta vēlmēm orientētai,” uzsvēra
centra direktors Armands Magone kustības Labsserviss.lv pieteikuma interneta tiešraidē, kuru
iedzīvotāji varēja noskatīties arī pašvaldību publiskajās bibliotēkās.

Bibliotekāres – kustības Labsserviss.lv vēstneses ar atzinības rakstiem
Latvijas Bibliotekāru 16. Konferencē

Kustībā iesaistījās 15 bibliotēkas un pēc lietotāju atzinuma vislabāko servisu šajā mēnesī
piedāvāja un atzinības rakstu ieguva Kuldīgas Galvenā bibliotēka, apbalvojumu saņemot
lielākajā gadskārtējā Vislatvijas bibliotekāru forumā – Latvijas Bibliotekāru konferencē.
Martā pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs tika
organizēta ikgadējā E-prasmju nedēļa, kurā iesaistījās arī Centrs kā viens no šī projekta
nacionālajiem partneriem ar uzdevumu koordinēt E-prasmju nedēļas pasākumu norisi Latvijas
bibliotēkās. E-prasmju nedēļas aktivitāšu organizēšanā iesaistījās 224 pašvaldību publiskās
bibliotēkas visā valsts teritorijā, kopumā īstenojot 583 dažādus, ar e-prasmju apguvi un
pilnveidi saistītus pasākumus– konferences, seminārus, konsultācijas, individuālās un grupu
apmācības, konkursus, sacensības un izstādes.
E-prasmju nedēļas pasākumi bibliotēkās tika aktīvi apmeklēti un plaši atspoguļoti medijos.

44

Kultūras informācijas sistēmu centra
GADA PUBISKAIS PĀRSKATS 2013

Martā un aprīlī visu Latvijas publisko bibliotēku apmeklētāji tika aicināti iesaistīties
virtuālā spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes”, kas bija triju sadarbības partneru
– Kultūras informācijas sistēmu centra projekta „Trešais tēva dēls”, Latvijas Bankas un portāla
letonika.lv – kopīgs piedāvājums publisko bibliotēku apmeklētājiem saistībā ar lata 20 gadu
jubileju un drīzo pāreju uz eiro. Spēle risinājās interneta portālā letonika.lv un ļāva iepazīt daļu
no Latvijas Bankas jubilejas un piemiņas monētās atspoguļotajām Latvijas vērtībām –
notikumiem, panākumiem, cilvēkiem, kultūras zīmēm. Piecas aktīvākās bibliotēkas, no kurām
konkursā piedalījās vislielākais reģistrēto lasītāju skaits saņēma balvas – jaunās sudrabā kaltās
monētas „Sudraba lasis” 20 latu nominālvērtībā.

3td, letonika.lv un Latvijas Bankas kopīgi rīkotā konkursa
"Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes”
balvu komplekts, ko sagādājusi Latvijas Banka

Aprīlī Centrs mediju pārstāvjiem un citiem interesentiem rīkoja pasākumu
#Biblioteka21gs Berga Bazārā, kura laikā tiks apspriesta bibliotēkas sūtība 21. gadsimtā un
prezentēta pirmā virtuālā publiskās bibliotēkas spēle, kas izstrādāta sadarbībā ar digitālo
aģentūru CUBE. Pasākumā uzrunu teica arī LR kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende.
Jūnijā Centra pārstāvji piedalījās Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007. – 2013.
gadam ietvaros gada pasākumā Siguldā, kur Siguldas pilsdrupās notika brīvdabas izstāde
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“Izbaudi Hanzas ceļu Latvijā, Igaunijā un Krievijā!”. Izstādē ar saviem informatīvajiem
reklāmas stendiem piedalījās programmas projekti, tai skaitā Centra administrētais “Pārrobežu
E-arhīvs”, kura komanda apmeklētājiem piedāvāja apskatīt senas 19.gs. Latvijas un Igaunijas
pasta ceļu kartes, kā arī 19. gs. pasta ratu attēlus. Šos materiālus izstādei sagādāja Igaunijas un
Latvijas Nacionālie arhīvi. Par projekta “Pārrobežu E-arhīvs” stenda materiāliem padziļinātu
interesi izrādīja baltvācu tūristi, kuru saknes meklējamas Latvijā un Igaunijā.

Centra pārstāvji Sandra Ozoliņa un Mudīte Vīķe-Jemša projekta „Pārrobežu E-arhīvs” stendā

Trešo gadu pēc kārtas „Trešais tēva dēls” aicināja bibliotekārus un bibliotēku
draugus apvienoties komandā, lai piedalītos stilīgajā skrējienā „Zelta keda”, kas ik gadu jūnija
pirmajā sestdienā notiek Mežaparkā, Rīgā. Komandu „Skrienu uz bibliotēku” veido gan
skrējiena dalībnieki, gan līdzjutēji.

„Trešā tēva dēla” komanda ar savu nosaukumu un

vienlaikus devīzi „Skrienu uz bibliotēku” aicina ikvienu apmeklēt bibliotēkas un izmantot
visas tās lieliskās iespējas, ko piedāvā mūsdienīgas publiskās bibliotēkas. Tāpat kā mūsu
komandā skrien dažādas paaudzes – arī bibliotēkās katrs atradīs savām interesēm un
vajadzībām atbilstošu piedāvājumu.
Oktobrī Centrs projekta „Pārrobežu E-arhīvs” ietvaros sadarbībā ar Rīgas Tehnisko
universitāti (RTU) rīkoja izstādes „Rīgas Politehnikums. Lieta Nr. RP 1863–1896” atklāšanu
un semināru Eiropas Sadarbības dienas ietvaros, atzīmējot Rīgas Tehniskās universitātes 151.
dzimšanas dienu, 150 gadus, kopš sākās studijas Rīgas Politehnikumā, augstākās ķīmijas un
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lauksaimniecības izglītības 150. gadadienu Latvijā, Paula Valdena 150. jubileju un Vilhelma
Ostvalda 160. dzimšanas dienu.

Centra direktors Armands Magone atklāj izstādi RTU.

Gada beigās noslēdzās Centra koordinētā makulatūras vākšanas akcija „Zaļā
bibliotēka”, kurā SIA „Papīrfabrika „Līgatne”” jau otro gadu aicināja publiskās bibliotēkas
iesaistīties, ne tikai atbalstot vietējo ražotāju un videi draudzīgu domāšanu un dzīvesveidu, bet
arī cīnoties par noderīgām balvām. Tika apkopotas rezultatīvākās katra reģiona (Vidzeme,
Kurzeme, Latgale, Zemgale, Rīga) bibliotēkas, kas saņēma dāvanu karti biroja tehnikas vai
grāmatu iegādei, bet pilnīgi visām bibliotēkām, kas iesaistījās akcijā, papīrfabrika „Līgatne”
dāvināja papīru bibliotēkas vajadzībām (biroja papīrs, mākslas papīrs u.c.). Saskaņā Nolikumu
akcijas rezultāti tika noteikti, dalot savākto makulatūras daudzumu ar bibliotēkā reģistrēto
lietotāju skaitu, kas fiksēts Kultūras kartē. Kopumā akcijā piedalījās 151 publiskā bibliotēka,
nododot pārstrādei 280 tonnas makulatūras.

Publicitātes pasākumu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos:
Pārskata periodā projekta „Pārrobežu E-arhīvs” ietvaros sagatavoti un izplatīti 4 ziņu
izlaidumi.
Par pārskata periodā rīkotajiem publicitātes pasākumiem sniegta informācija valsts
nacionālajiem un reģionālajiem medijiem. Sekmīgi tika turpināta iepriekšējos pārskata
periodos izveidojusies sadarbība ar laikrakstu „Latvijas Avīze”, „Neatkarīgā Rīta Avīze
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Latvijai”, „Latvijas Vēstnesis” un Latvijas Radio raidījumu „Kultūras Rondo”, kuros
atspoguļoti Centra rīkotie publicitātes pasākumi.
Aģentūras rīkotie publicitātes pasākumi aktīvi atspoguļoti arī Latvijas reģionālajos
laikrakstos,

interneta

portālos,

reģionālo

bibliotēku

mājaslapās,

kā

arī

portālā

www.biblioteka.lv .

Personāla attīstība
Visu Centrā paveikto 2013.gadā ir nodrošinājuši Centra darbinieki, sadarbojoties ar
nozares pārstāvjiem.
Personāla radošā darbība ir pamats organizācijas attīstībai. 2013.gadā Centrs turpina
pilnveidot personāla izglītošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, kuras mērķis ir veicināt tāda
zināšanu līmeņa sasniegšanu, lai darbinieki spētu veikt savus pienākumus augsti profesionālā
līmenī un kvalitatīvi. Zināšanas papildinātas un iegūti sertifikāti par sekojošu semināru
apmeklēšanu – seminārā „Darba izpildes plānošana: mērķu un sasniedzamo rezultātu
definēšana NEVIS”, „Eiropas savienības institucionālais ietvars un likumdošanas sistēma”,
„Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, „Skaitliskās informācijas apstrāde MS Office Excel
2010 (Excel1)”, „Darbības novērtēšana NEVIS un attīstības pārrunu vadīšana”, „Practical
Educational Managment – Project Development and Managment”, „Publisko iepirkumu
regulējuma un prakses aktualitātes”, seminārā par projektu iesniegumu konkursu Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds”
apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” ietvaros.
2013. gadā Centra darbinieki piedalījās:


sanāksmē par sadarbību starptautiskos Eiropas mēroga pētniecības projektos Eiropas
Komisijas 7. ietvara programmas apakšprogrammās,



Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku iniciatīvas, sadarbībā ar Civic
Agenda EU, organizētajā darba sanāksmē par Eiropas Savienības ietekmes pētījumu
rezultātiem,



projekta Linked Heritage (Coordination of Standards and Technologies for the
enrichment of EUROPEANA) kārtējā plenārsēdē,



projekta ATHENA Plus (Access to cultural heritage networks across Europe PLUS)
atklāšanas sanāksmē un Michael Kultūras asociācijas seminārā – darbnīcā „Inovatīvi
pakalpojumi tūrismam”(workshop: innovative services for tourism),



Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas komunikāciju seminārā,
ekspertu sanāksmē, lai diskutētu par inovatīviem bibliotēku pakalpojumiem,
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informācijas resursiem un apmācību iespējām publiskajās bibliotēkās, esošo resursu
integrāciju jaunu mācību rīku izstrādē un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas publisko
bibliotēku pieredzi IT prasmju apmācībā senioriem,


kārtējā Eiropas Komisijas darba grupas par kultūras materiālu pārveidošanu ciparu
formātā, to pieejamību tiešsaistē un saglabāšanu ciparu formā (Member State’s Expert
Group on Digitisation and digital preservation) darba sanāksmē,



Bila & Melindas Geitsu Fonda ikgadējā kongresā – pieredzes apmaiņas sanāksmē par
tēmu Innovating Tomorrow’s Library: Engaging Users, Serving Communities, and
Improving Resources (Inovējot rītdienas bibliotēku: lietotāju iesaiste, pakslpojumu
sniegšana kopienām un resursu uzlabošana),



E-book seminar, NAPLE Assembly un EBLIDA-NAPLE Conference,



NextLibrary 2013 konferencē,



projekta LINKED HERITAGE ( Coordination of Standards and Technologies for the
enrichment of EUROPEANA) kārtējā plenārsēdē un starptautiskā Eiropas Savienības
prezidentūras digitalizācijas konferencē „Access, Use, Re-Use:Unlocking the Potential
of Online Digital Cultural Content”,



starptautiskā konferencē par bibliotēku un informācijas pakalpojumu novērtēšanu (10th
Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and
Information Services),



Francijas nacionālās un starptautiskās sadarbības publisko bibliotēku informācijas
korporācijas informatīvā seminārā,



Bila & Melindas Geitsu fonda Globālo Bibliotēku valsts programmu direktoru
sanāksmē ( Global Libraries Country Program Director Meeting),



Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas organizētajā konferencē „Ready for
Tomorrow? Culture as an Agent for Social and Economic Transpormation” ar
referātu/prezentāciju „The boundaries of publicē library services redefined: evidence
ofsocial and economic potential in Latvia”,



Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku iniciatīvas organizētajā Bibliotēkas
interešu pārstāvniecības mācību programmas revīzijas komitejas (Advocacy Training
Curriculum Review Committee) sanāksmē,



projekta ATHENA Plus (Access to cultural heritage networks across Europwe PLUS)
plenārsēdē, Terminaloģijas vadības rīka (Therminalogy Managment Platform)
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apmācību kursā un Michael Kultūras asociācijas seminārā – darbnīcā (workshop:
Interactive digital storytelling for mediation and valorisation of cultural heritage),


projekta ATHENA Plus (Access to cultural heritage networks across Europwe PLUS)
plenārsēdē, MINT datu apstrādes rīka un LIDO standarta apmācību kursā,



Telecentre – Europe Summit 2013 un uzstātos ar prezentāciju „Future Role of Libraries
as Digital Community Centres”,



Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku iniciatīvas ietekmes novērtēšanas
darba grupas sanāksmē, Amerikas novērtēšanas Asociācijas (Americam Evalution
association) 27. ikgadējā konferencē „Novērtēšana 2013: novērtēšanas paketes statuss
21. gadsimta sākumā” (Evalution 2013: The State of Evalution Practice in the Early
21st Century),



Telecentre – Europe Summit 2013 un uzstātos ar prezentāciju „Future Role of Libraries
as Digital Community Centres”,



informācijas un sakaru tehnoloģijām veltītā konferencē „ICT 2013”, kuru organizē
Eiropas Komisija un kas norisināsies Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē ietvaros,



informācijas un sakaru tehnoloģijām veltītā konferencē „ICT 2013”, kuru organizē
Eiropas Komisija un kas norisināsies Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības
Padomē ietvaros,



bibliotēkām veltītā konferencē „Libraries empower social changes 2013: experiences of
the Baltic Sea Region, kuru organizē Lietuvas Nacionālā bibliotēka informācijas un kas
norisināsies Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros,



sakaru tehnoloģijām veltītā konferencē „ICT 2013”, kuru organizē Eiropas Komisija un
kas norisināsies Lietuvas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros,



Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēku programmas organizētajā
informācijas tehnoloģiju speciālistu grupas seminārā,



EIFL Ģenerālās asamblejas sanāksmē,



piedalītos Eiropas digitālās bibliotēkas Europeana tīkla ikgadējā kopsapulcē (Europeana
Network Annual General Meeting), konferencē par mantojuma digitālajām stratēģijām
(DISH – Digital Strategies for heritage) un tiktos ar Eiropas digitālās bibliotēkas
Europeana pārstāvjiem,
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Aģentūras darbinieku izglītības līmeņi 2013. gadā
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Centra finanšu pārskats
.

Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ziedojumu un dāvinājumu
ieņēmumi un to izlietojums, ārvalstu finanšu palīdzība

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos
1. tabula
Nr.p.k.

Pozīcijas

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Aktīvi :
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi

Pārskata
perioda
sākumā
6370776
5761900
608876

Pārskata
perioda
beigās
8700427
7922461
777966

Pasīvi :
Pašu kapitāls
Kreditori

6370776
5994605
376171

8700427
7937546
762881

Kultūras mantojums
Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (latos)
2. tabula
Nr.
Pozīcijas
p.k.

Pārskata gadā

1.
1.1.

Ieņēmumi (kopā) :
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

Apstiprināts
likumā
422497
175497

1.2.

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi

247000

346880

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Izdevumi (kopā) :
Uzturēšanas izdevumi (kopā) :
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības
budžetā un starptautiskā sadarbība
Pamatkapitāla veidošana
Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)

565960
565300
213370
351754
176

612438
558497
214416
343905
176

660
143463

53941
-90071

2.1.4.
2.1.5.
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Faktiskā
izpilde
522367
175487

Kultūras projekti un investīcijas
Projekts: Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma (VVBIS)
3.tabula
Nr.
Pozīcijas
p.k.

Pārskata gadā

1.
1.1.

Ieņēmumi (kopā) :
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Izdevumi (kopā) :
Uzturēšanas izdevumi (kopā) :
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)

Apstiprināts
likumā
218840
218840

Faktiskā
izpilde
218815
218815

218840
194650
42029
152621
24190
0

316633
195977
44214
151763
120656
-97818

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana :
1)Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta;
2) Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai;
3)Kultūras un atmiņas institūciju vienotās informācijas pārvaldības sistēma;
4) Nacionālā muzeju kopkataloga (NMKK)pilnveidošana 2.kārta;
5)Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē.
4.tabula
Nr.
Pozīcijas
p.k.

Pārskata gadā

1.
1.1.

Ieņēmumi (kopā) :
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Izdevumi (kopā) :
Uzturēšanas izdevumi (kopā) :
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)
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Apstiprināts
likumā
2351991
2351991

Faktiskā
izpilde
1872080
1872080

2351991
642305
9475
632830
1709686
0

1043918
502711
6510
496201
541207
828162
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Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie
5.tabula
Nr.
Pozīcijas
p.k.

Pārskata gadā

1.
1.1.

Ieņēmumi (kopā) :
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes
ieņēmumos

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Izdevumi (kopā) :
Uzturēšanas izdevumi (kopā) :
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)

Apstiprināts
likumā
20790
20790

25040
25040
20720
4320
4250

Faktiskā
izpilde
17911
17911

18679
18679
13286
2182
-768

3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežas sadarbības programmu, projektu un
pasākumu īstenošana
6.tabula
Nr.
Pozīcijas
p.k.

1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
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Ieņēmumi (kopā) :
Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie
transferti no ārvalstu finanšu palīdzības
līdzekļiem
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
Izdevumi (kopā) :
Uzturēšanas izdevumi (kopā) :
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības
budžetā un starptautiskā sadarbība
Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)

Apstiprināts
likumā
392914
362821

Faktiskā
izpilde
167003
148848

30093
416983
416983
58840
61729
91631
202783

18155
155128
155128
22023
17029
36544
79532

24069

11875
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Ziedojumi un dāvinājumi
7.tabula
Nr.
Pozīcijas
p.k.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

55

Pārskata gadā

Ieņēmumi (kopā) :
Juridisku personu ziedojumi un
dāvinājumi naudā
Juridisku personu ziedojumi un
dāvinājumi naturālā veidā
Izdevumi (kopā) :
Uzturēšanas izdevumi (kopā) :
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Ieņēmumu pārsniegums (+), Deficīts (-)

Budžeta
izpilde
pārskata
periodā
PAVISAM
27898
27898

Izpilde pēc
uzkrājuma
principa
pārskata
periodā
1502941
27898

0

1475043

213076
211852
60891
150961
1224
185178

211380
211380
61001
150379
0
1291561
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