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Notikusi Latvijas Nacionālās enciklopēdijas padomes pirmā sēde 
 
Piektdien, 9. oktobrī Kultūras ministrijā uz pirmo sēdi pulcējās Nacionālās enciklopēdijas 
padome – Kultūras ministrijas konsultatīva institūcija Nacionālās enciklopēdijas darba 
stratēģiskai pārraudzībai. Nacionālās enciklopēdijas virtuāla atvēršana tiek plānota 
2018. gadā, kad tiks svinēta Latvijas valsts simtgade.  
 
„Nācija ir stipra, ja spēj savā valodā uztvert un izteikt visas pasaules zināšanas. Būt 
līdzvērtīgiem ir mūžīgi atjaunojama nepieciešamība, kuras viens no galvenajiem rīkiem ir 
Nacionālā enciklopēdija, kas sniedz koncentrētu, zinātniski objektīvu, pārbaudītu un 
drošticamu informāciju par visām dzīves un zinātnes jomām gan Latvijā, gan pasaulē,” uzrunā 
Nacionālās enciklopēdijas padomes dalībniekiem pauda padomes priekšsēdētāja kultūras 
ministre Dace Melbārde. 
 
Lai īstenotu Nacionālās enciklopēdijas darba stratēģisko pārraudzību, veicinātu Latvijas 
sabiedrības interesēm atbilstošu enciklopēdijas attīstību un to popularizētu, izveidota 
Nacionālās enciklopēdijas padome, kuras sastāvā iekļauti Latvijas lielāko augstskolu rektori, 
muzeju un citu atmiņas institūciju vadītāji un akadēmisko aprindu pārstāvji, kas darbosies 
padomes priekšsēdētāja – kultūras ministra vadībā.  
Šobrīd padomes sastāvā ir kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
direktors Andris Vilks (padomes priekšsēdētāja vietnieks), Daugavpils Universitātes rektors 
Arvīds Barševskis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Artis Sīmanis, Kultūras 
informācijas sistēmu centra direktors Armands Magone, Latvijas Dabas muzeja direktore 
Skaidrīte Ruskule, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas pārstāvis 
Andrejs Vasiļjevs, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes rektore Irina Pilvere, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors 
Aleksejs Naumovs, Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža, Latvijas Nacionālā 
kultūras centra direktore Signe Pujāte, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra 
Lāce, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš, Latvijas Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas rektors Georgs Kerlins, Latvijas Universitātes rektors Indriķis 
Muižnieks, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs Andrejs Siliņš, Latvijas Zinātņu 
akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs Jānis 
Stradiņš, Liepājas Universitātes rektora p.i. Māra Zeltiņa, Rakstniecības un mūzikas muzeja 
direktore Iveta Ruskule, Rīgas Stradiņa universitātes rektors Jānis Gardovskis, Rīgas Tehniskās 
universitātes rektors Leonīds Ribickis, Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis, 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis, Ventspils augstskolas 
rektore Gita Rēvalde, Ventspils muzeja direktore Margarita Marcinkeviča un Vidzemes 
augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, kā arī Latvijas Institūta direktors.  
 
Latvijas Nacionālā enciklopēdija iecerēta kā universāla enciklopēdija latviešu valodā, kas ļaus 
ikvienam gūt zināšanas, neizmantojot citu valodu starpniecību. Universālas enciklopēdijas ir 
zinātnes un terminoloģijas attīstības dzinējspēks, kas turklāt lieliski raksturo nācijas  
paveikto – šādu pārliecību, informējot par projekta mērķiem un attīstību, pauda Nacionālās 
enciklopēdijas galvenais redaktors Dr. hist. Valters Ščerbinskis.  



 

 
Šobrīd norisinās darbs pie metodisko līdzekļu radīšanas un šķirkļu sarakstu veidošanas, kuru 
kopš šī gada jūlija veic Nacionālās enciklopēdijas redakcija – četri redaktori un galvenais 
redaktors. Šogad izveidota arī Nacionālās enciklopēdijas nozaru redakcijas kolēģija, kuru vada 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks un kurā iesaistīti 48 nozaru konsultanti. 
Pirmā redkolēģijas sanāksme plānota 21. oktobrī.  
2016. gadā notiks darbs pie Latvijas rakstu metodiskās bāzes, komplekso rakstu un ilustratīvā 
materiāla izveides. 
Virtuālo Latvijas Nacionālo enciklopēdiju plānots atvērt 2018. gadā, taču, piesaistot papildu 
finansējumu, uz 2018. gadu būtu iespējams sagatavot arī īpašu Latvijas sējumu drukātā 
formātā.  
 
Kultūras ministrija līdz 2018. gadam Nacionālās enciklopēdijas satura un tehnoloģisko 
risinājumu izstrādei un sagatavošanai paredzējusi ikgadēju finansējumu 200 000 eiro apmērā.  
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