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APSTIPRINU 

LSPA Senāta priekšsēdētājs 

______________ prof. U. Grāvītis 

2017.gada 11.maijā 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta nozares bibliotēkas 

attīstības stratēģija 2017.-2021.gadam 

LSPA Sporta nozares bibliotēkas vīzija: 

LSPA Sporta nozares bibliotēka attīstās kā informatīva nodrošinājuma centrs LSPA 

akadēmiskajai un zinātniski pētnieciskajai darbībai saskaņā ar LSPA stratēģijas 

pamatnostādnēm. 

LSPA Sporta nozares bibliotēkas misija: 

Nodrošināt LSPA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamos informatīvos 

resursus, atbalstīt zinātniski pētniecisko darbību un papildināt Latvijas sporta speciālistiem 

bibliotekāro pakalpojumu klāstu. 

LSPA Sporta nozares bibliotēkas darbību raksturo un ilgtspēju nodrošina: 

1. Kvalitatīva atbalsta nodrošinājums akadēmiskajam, pētniecības un zinātnes darbam, 

t.sk. studijām un pētniecībai atbilstoša vide. 

2. LSPA Sporta nozares bibliotēka ir vadošā Sporta nozares bibliotēka Latvijā. 

3. Klientorientēti, profesionāli augsti kvalificēti, uz attīstību un pilnveidošanos vērsti 

darbinieki 

Darbības virzieni: 

1.Nodrošināt studiju programmām un zinātniskajam darbam nepieciešamos 

informācijas avotus. 

2.Komplektēt, kataloģizēt, sistematizēt un bibliografēt bibliotēkas krājumu, ja 

nepieciešams, norakstīt bibliotēkas krājumā esošos dokumentus. 

3. Veidot bibliotēkas krājumu atbilstoši LSPA studiju un zinātniskā darba virzieniem, 

studiju programmu prasībām, kooperējoties un koordinējot resursus sadarbībā ar 

LSPA Sporta nozares bibliotēkas padomi, docētājiem un pētniekiem. 
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4. Attīstīt valsts nozīmes bibliotēkas krājumu sporta nozarē, medicīnas nozarē. 

5. Turpināt sadarbību ar izdevniecībām. 

6. Attīstīt un paplašināt iespējas izmantot citu Latvijas un ārvalstu bibliotēku un 

dokumentu piegādes centru pieejamos informācijas avotus ar Starptautiskā bibliotēku 

abonementa (SBA) palīdzību. 

7. Iepazīstināt lietotājus ar bibliotēkas informācijas resursiem un pakalpojumiem, 

organizējot un veicot diferencētu lietotāju apmācību. 

8. Komplektēt bibliotēkas krājumu saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 21.09.2001. 

noteikumu Nr. 415 „Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” 

prasībām. 

9. Veicināt bibliotēkas speciālistu kompetenču paaugstināšanu, apgūstot labāko 

Latvijas un ārvalstu pieredzi, piedaloties semināros, kursos, konferencēs. 

10. Veicināt starptautisko sadarbību ar citu valstu sporta nozares bibliotēkām. 

11. Iesaistīties dažādos projektos, lai iegūtu pieeju jaunām datu bāzēm. 

12. Analizēt elektronisko datu bāzu izmantošanas efektivitāti. Abonēt datu bāzes 

atbilstoši izglītības un studiju programmu satura vajadzībām. 

13. Modernizēt un paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu un kvalitāti. 

14. Veikt Sporta nozares bibliotēkas lasītavā infrastruktūras optimizāciju un 

modernizāciju, lai lasītavas krājumu izvietotu kā brīvpieejas krājumu bibliotēkas 

lietotājiem. 

 

 

Sporta nozares bibliotēkas vadītāja                                                                  M.Zaļūksne 


