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Latvijas 9 deputātu balsis var būt izšķirošās 

Lai Eiropas Parlaments (EP) uzskatītu publiskās bibliotēkas par nozīmīgu spēlētāju Eiropas Savienības (ES), 

t.sk., ikvienas dalībvalsts, sociāli ekonomiskajā attīstībā un piekristu daļu ES attīstībai paredzētā finansējuma 

padarīt pieejamu arī bibliotēku nozarei, nepieciešams iekļaut jautājumu par bibliotēku ietekmi EP 

dienaskārtībā. 

 

Kā to panākt? – Veicot bibliotēku jautājuma virzīšanu saskaņā ar EP formālajām procedūrām. 

 

Šī procesa pirmais solis bija sagatavot, iesniegt un reģistrēt rakstisku deklarācija Eiropas Parlamenta 

Prezidenta birojā publisko bibliotēku interešu pārstāvniecībai Eiropas Parlamentā un Eiropas Komisijā. – Tas 

jau ir paveikts! Bila & Melindas Geitsu Fonda Globālo Bibliotēku programmas Eiropas Savienības darba 

grupas centienu rezultātā 7.oktobrī deklarācija tika reģistrēta. Latvijas līdzdalību deklarācijas sagatavošanā 

nodrošināja „Trešā tēva dēla” komanda un „Kultūras informācijas sistēmu centrs”. 

 

Nākamais svarīgais solis šajā procesā ir nozīmīga skaita EP deputātu parakstu iegūšana rakstiskās deklarācijas 

atbalstam. No 766 deputātu kopskaita jautājuma tālākai virzīšanai nepieciešamas vismaz  384 deputātu 

balsis jeb paraksti. Tas, ko mēs varam darīt lietas labā – rosināt visus 9 Latvijas deputātus parakstīt EP 

Prezidenta birojā iesniegto deklarāciju. Tikai viens paraksts  var izrādīties izšķirošs 7.janvārī, kad Prezidenta 

birojā tiks pieņemts lēmums par dokumenta tālāko virzību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katra bibliotekāra paraksts nozīmīgs, lai pārliecinātu ikvienu no 9 deputātiem 

Bibliotekāri, uzrunāsim kopīgi Latvijas deputātus Eiropas Parlamentā!  

 

Aicinām ikvienu Latvijas bibliotekāru iepazīties ar EP Prezidenta birojam iesniegto "RAKSTISKO DEKLARĀCIJU 

0016/2013 par publisko bibliotēku ietekmi Eiropas kopienās" (skat. dokumenta kopiju) un ar parakstu 

apliecināt savu atbalstu publisko bibliotēku jautājuma tālākās virzīšanas EP nepieciešamībai. 

 

Mūsu daudzskaitlīgie paraksti var būt pietiekami nopietns arguments un motivācija Latvijas deputātiem 

doties uz EP Prezidenta biroju un parakstīt tur reģistrēto deklarāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas deputāti Eiropas Parlamentā: 

Ivars Godmanis  Sandra Kalniete  Krišjānis Kariņš 

Aleksandrs Mirskis  Alfreds Rubiks  Kārlis Šadurskis 

Inese Vaidere  Tatjana Ždanoka Roberts Zīle 
 

 

Mūsu spēks – pārliecība un pārstāvniecība  

819 publiskās bibliotēkas – vairāk kā 1500 bibliotekāru, kas pārstāv 40% 

Latvijas iedzīvotāju – aktīvo bibliotēku lietotāju.  
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Iespējamais rezultāts - deklarācijas izskatīšana Eiropas Komisijā 

Panākot pēc iespējas lielāka skaita EP deputātu atbalstu deklarācijai, mēs spēsim ievērojami ietekmēt 

politiskā līmeņa lēmumus par finansējuma palielināšanu publisko bibliotēku sektoram Eiropā nākotnē.  

 

Lai šo rezultātu sasniegtu, ne tikai Latvijā, bet arī citās ES dalībvalstīs šobrīd norit nozīmīgs bibliotēku interešu 

pārstāvniecības darbs, motivējot vairāk nekā 700 deputātus pievienoties deklarācijai par bibliotēku ietekmi.  

 

Paraksties un iedrošini kolēģi! 

Ja tev nav vienaldzīga savas un citu Latvijas publisko bibliotēku nākotne, sniedz savu parakstu un aicini arī 

kolēģus parakstīties „Aicinājumam” pievienotajā parakstu veidlapā. Parakstīšanās iespējama reģionālajās 

bibliotēkās, kurām parakstu veidlapas līdz 8.decembrim jāiesniedz 3td/KISC. 

 

No bibliotēkām saņemto parakstu veidlapu kopijas kopā ar 3td/KISC sagatavotu pavadvēstuli tiks nodotas 

katram no deviņiem Latvijas EP deputātiem līdz 16.decembrim.  

 

 

Ar cieņu – 

 

„Trešā tēva dēla” komanda 

„Kultūras informācijas sistēmu centrs” 

 

 

 

Papildu informācijai: 

Līga Māsēna / 67844898, 26453296 

Sandra Vīgante / 67844885, 26565471 

3td@3td.lv 
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DEKLARĀCIJAS KOPIJA 
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