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Līga Kursīte 

Kultūras informācijas sistēmu centrs 

projektu koordinatore    

    

Projekts līdzfinansēs no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 1."a" aktivitātes, granta līgums Nr. IF/2012_2/1.a./12  



Kultūras informācijas sistēmu centrs 

• Latvijas digitālās kultūras kartes IS 

• Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga IS  

• Vienotās valsts arhīvu IS 

• ALEPH 500 un BIS ALISE  

• Letonika.lv – sadaļa «Latvijas kultūras 

kanons» 

• KKF projektu pieteikumu sistēma 

 

• Kultūras informācijas meklētājs 

• Filmas.lv  

• Biblioteka.lv 

• Kultūras kartes mobilā aplikācija 

• digitālā (video) satura izplatīšanas vietne 

• Mašīntulkošanas vietne 

• LTV/Radio digitalizētie materiāli 

 

Misija: īstenot valsts un starptautiskus projektus un  programmas 

Latvijas bibliotēkās, muzejos un  arhīvos ar mērķi nodrošinot uzkrāto 

informācijas avotu un kultūras vērtību pieejamību sabiedrībai 



Bibliotēkas un integrācija? 

 

 

• Nacionālās identitātes un 

sabiedrības integrācijas 

politikas pamatnostādnes 

(2012-2018) 

 

 

• Iniciatīva 

   «Publiskās bibliotēkas 2020» 



Nacionālās identitātes un sabiedrības 

integrācijas politikas pamatnostādnes 

• Valsts pārvaldes uzdevums ir 

• stiprināt jau pastāvošos sociālās drošības tīklus, 

• piedāvāt inovatīvas rīcības, izmantojot visus vietējo kopienu resursus – 

tostarp, skolas, NVO, bibliotēkas, kultūras centrus un citas kultūras 

institūcijas, lai palīdzētu iekļauties sabiedrībā. 

 

• „Kultūras institūcijas (kultūras centri, bibliotēkas, muzeji, 

mūzikas/mākslas skolas) ietver sevī būtisku potenciālu veidot noturīgu 

piederību Latvijai gan latviešu, gan cittautiešu vidū”. 

 



Publisko bibliotēku potenciāls 

ES mērķu sasniegšanā 

1. Neformālā/ informālā izglītība 

2. Saikne ar grūtāk sasniedzamām 

iedzīvotāju grupām 

3. Digitālās plaisas mazināšana 

4. Publisko bibliotēku tīkls 

informācijas izplatīšanai 

5. Digitālās pamatprasmes 

6. Zināšanu ekonomikā 

nepieciešamās prasmes 



Publisko bibliotēku ietekme 

65 000 publiskās bibliotēkas Eiropā 

Piekļuve izglītības reusrsiem 

Sociālā un e-iekļaušana mazāk aizsargātajiem 

Nodarbinātību veicinošas prasmes 

100 miljoni ES iedzīvotāji 



 

 

 
Publisko bibliotēku pakalpojumi 

trešo valstu valstspiederīgajiem 

Latvijā  

Mērķis: informēt trešo valstu valstpiederīgos par visās 812 

Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamajiem informācijas, 

tehniskās infrastruktūras un konsultatīvā atbalsta bezmaksas 

resursiem savu informacionālo vajadzību apmierināšanai 

Ieviešana: 2014.gada 6. maijs līdz 30. jūnijs 



Projekta aktivitātes 

 

1. Drukātu informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana 

2. Informācijas pieejamības nodrošināšana e-vidē 

3. Video materiāla izstrāde un izplatīšana 

4. Tiešsasites seminārs visu Latvijas publisko bibliotēku 

pārstāvjiem  

5. Fokusgrupu diskusijas ar mērķa grupu 

6. Seminārs - informatīvo materiālu prezentācija 

organizācijām, kas nodarbojas ar trešo valstu pilsoņu 

integrāciju 



Drukātie materiāli: 

plakāti 

• Informācija 3 valodās 

 

• Gandrīz 1000 adresāti visā 

Latvijā: pašvaldības, publiskās 

bibliotēkas un Nodarbinātības 

Valsts aģentūras apkalpošanas 

centri 



Drukātie materiāli: 

bukleti 

• Informācija 3 valodās 

• Adresāti – integrācijas 
procesos tieši iesaistītās 
organizācijas: PMLP 
apkalpošanas centri, 
Nacionālais Integrācijas 
centrs, NVO un visas LR 
diplomātiskās 
pārstāvniecības ārvalstīs 



Video 

• Video sižets 3 valodās: ieskats 

Latvijas publiskajā bibliotēkā 

• Pieejams: 

• Tiešsaistē 3td YouTube profilā: 

https://www.youtube.com/watch?v=WP76COv--

VQ&list=UUvNU1V29gxBm_eRCSKQhlIw  

• DVD 

• Adresāti:Integrācijas procesus 

atbalstošas iestādes un organizācijas 
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PALDIES! 

 

Līga Kursīte 

liga.kursite@kis.gov.lv 

67844898 
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