
LBB stratēģija 2018 – 2020 

Ko mēs gribam sasniegt:  

- Bibliotēkas un to pakalpojumi ir pieejami un atpazīstami vietējā kopienā, un 

tiek augsti novērtēti;  

- Bibliotekāru darbs ir prestižs un tiek adekvāti novērtēts, t.sk. atalgojuma ziņā;  

- Bibliotekāri ir zinoši, prasmīgi, nemitīgi pilnveido sevi un atbalsta viens otru.  

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs darbosimies šādos virzienos:  

1. Interešu pārstāvniecība 

a. Bibliotekāru interešu pārstāvniecība, gan starptautiskā līmenī, , gan 

nacionālā līmenī, gan atbalstot interešu pārstāvniecību lokālā līmenī. 

Mēs pārstāvēsim bibliotekāru intereses dialogā ar valdību un 

pašvaldībām, politikas veidotājiem, kā īpašu prioritāti izvirzot atbalstu 

bibliotēku darbību Zemgales reģionā.  

b. Bibliotēku un to pakalpojumu atpazīstamība, bibliotēku lomas un 

vietas sabiedrībā skaidrošana, palielinot izpratni par bibliotēkām, 

piesaistot jaunus lasītājus un nodrošinot sabiedrības atbalstu ikvienai 

Zemgales reģiona bibliotēkai, pievēršot uzmanību jaunajiem / 

netradicionālajiem bibliotēku pakalpojumiem, taču akcentējot 

grāmatu lasīšanas lomu un vērtību, īpaši latviešu autoru darbu 

popularizēšanu. 

2. Bibliotekāru kapacitātes celšana 

a. Bibliotekāru neformālās izglītības un profesionālās pilnveides iespējas 

– t.sk. kursi, mācību programmas, semināri, konferences. 

Kompetences paaugstināšana, t.sk. pieredzes un inovāciju apmaiņa 

(starp Latvijas bibliotēkām, ārzemju pieredzes pārnese uz Latviju, 

inovāciju veicināšana, Latvijas pieredzes popularizācija ārvalstīs), 

dalīšanās darba pieredzē, pieredzes braucieni, metodiskie ieteikumi, 

labākās pieredzes popularizēšana, konferences, semināri, nometnes, 

ekskursijas, lekcijas  

b. Informācijas resursu pieejamība - attīstīsim, pilnveidosim LBB 

Zemgales nodaļas tīmekļa vietni. 

3. Bibliotekāru sabiedrības saliedēšana 

a. Bibliotekāra un viņa darba prestiža celšana, profesijas popularizēšana, 

bibliotekāru nedēļa, bibliotekāru godināšana 

b. Apvienot, saliedēt, vienot bibliotekārus, nostiprināt bibliotekāru 

kopības apziņu, paaugstināt bibliotekāru motivāciju  



c. Popularizēt biedrību, palielināt biedru skaitu, aktivizēt un iesaistīt 

pagastu bibliotekārus un iesaistīt visus bibliotekārus LBB aktivitātēs 

d. Bibliotekāra un viņa darba prestiža celšana, profesijas popularizēšana, 

bibliotekāru nedēļa,  par īpašiem sasniegumiem  bibliotekāru 

godināšana 

e. Veicināsim reģionālo sadarbību 

Īstenosim šādas aktivitātes:  

- Organizēsim vietēja un starptautiska virziena konferences, seminārus 

- Īstenosim projektus  

- Veidosim un izplatīsim informāciju 

- Organizēsim konkursus un pētījumus 

- Organizēsim pieredzes apmaiņas braucienus 

- Aktivitātes kas nes pārmaiņas 

Mēs būsim veiksmīgi, ja:  

- Piedāvāsim skaidru vīziju un mērķus, novadīsim to līdz ierindas biedriem, 

Iedvesmosim un motivēsim, aizrausim ar idejām 

- Sadarbosimies un iesaistīsim visus, t.sk. jaunus biedrus, vairāk runāsim viens 

ar otru, palīdzēsim viens otram 

- Būs pieaudzis biedru skaits, biedi būs iesaistīti un aktīvi, degs par biedrības 

lietu, būs ar sajūtu, ka viņi ir iesaistīti  

- Būsim veiksmīgi savā komunikācijā, informēsim biedrus un bibliotekāro 

sabiedrību, un sabiedrību kopumā, informēsim par pasākumiem un 

aktuālajiem jautājumiem, runāsim ar ierindas biedriem 

- Spēsim pozitīvi ietekmēt lēmumus, kas attiecas uz bibliotēku darbu, it īpaši 

attiecībā uz novadu, pašvaldību bibliotēkām, praktiski un pragmatiski 

risinājumi, runāsim ar pašvaldībām, aktīvi un konkrēti, darbīgi 

 


