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RGB metodiķu semināra (28.04.2016.) darba 
grupu viedokļu apkopojums

•Metodiskā darba pakalpojumu grozs
•Kas tiek sagaidīts no LNB?



Metodiskā darba pakalpojumu grozs

• Darba procesu kvalitātes pārraudzība, t. sk. kopkataloga
kvalitātes pārraudzība

• Bibliotēku vizitācijas 1 x gadā obligāti + pēc nepieciešamības
• Konsultatīvais darbs ik dienas, t. sk. konsultatīvā darba 

plānošana, konsultatīvais darbs bērnu apkalpošanā, 
konsultatīvais, metodiskais darbs ar skolu bibliotēkām, 
konsultēšana par BIS “Alise”

• Metodisko materiālu apkopošana un veidošana
• Praktiska palīdzība darba procesos, t. sk. instrukciju sagatavošana



Metodiskā darba pakalpojumu grozs

• Informācijas izplatīšana elektroniski – vēstkopas
• Labākās pieredzes popularizēšana
• Statistikas un teksta pārskatu sagatavošana un analīze
• Profesionālās pilnveides pasākumi: semināri, pieredzes braucieni 

1–2 x gadā, praktiskas nodarbības 5–6 x gadā, t. sk. semināri 
skolu bibliotēkām

• Mācību organizēšana, t. sk. jauno darbinieku apmācība



Metodiskā darba pakalpojumu grozs

• Projektu izstāde
• Konkursu organizēšana
• Sadarbība ar pašvaldībām
• Bibliotēku publicitātes pasākumi
• Valsts mēroga aktivitāšu, profesionālu pasākumu koordinēšana
• Bezatlīdzībā saņemto dokumentu sadale (individuāli gadījumi kā 

atbalsts komplektēšanas darbiniekiem)



Kas tiek sagaidīts no LNB?

• Vadlīnijas, metodiski, mācību materiāli, t. sk. bibliotekāra 
rokasgrāmatas izveide un vadlīnijas metodiskā darba veikšanai

• Metodiķu profesionālās pilnveides pasākumi:
semināri, praktikumi, pieredzes apmaiņas braucieni
LNB, reģionālie (izbraukuma), attālinātie (IKT)
informatīvi, ar padziļinātu tēmas izklāstu
vienas dienas, divu dienu
neformāli forumi (vasaras nometnes, sporta pasākumi)



Kas tiek sagaidīts no LNB?

• LNB speciālistu izbraukumi uz semināriem reģionos
• Lektoru datubāze
• Semināra tēmu datubāze
• Mācības darbiniekiem, kuri veic metodisko darbu
• Kursi (praktikums) jaunajiem metodiķiem
• Stažēšanās bibliotēkās
• Apaļā galda diskusiju formāta maiņa
• Gada pārskatu struktūras maiņa (optimizēt teksta pārskatus)



Kas tiek sagaidīts no LNB?

• Labākās pieredzes apkopojums, vienota platforma pieredzes 
apkopojumiem

• Saglabājams un paplašināms Bibliotēku attīstības centra 
profesionālās informācijas izdevums («Bibliotēku attīstības centra 
vēstnesis», agrāk – «Bibliotēku konsultatīvā centra informatīvais 
biļetens»)

• Profesionāli elektroniski izdevumi («Bibliotēku Pasaule»)
• Konsultācijas darba dokumentēšanā: vienotas dokumentācijas 

prasības akreditācijas komisijai, plāniem, atskaitēm

https://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/biblioteku-attistibas-centra-vestnesis
https://www.lnb.lv/lv/profesionalie-resursi/biblioteku-konsultativa-centra-informativais-biletens


Aktuālie darbi

• LNB speciālistu-konsultantu saraksta aktualizēšana
• «Bibliotēku attīstības centra vēstnesis» Nr. 3
• RGB gada pārskatu pieejamība (LNB DOM sistēmā: saite 

tiks izsūtīta RGB direktoriem) 
• Bibliotēku metodiskā darba ekspertu grupa
• Aktuālie datumi 2016, 2017



Bibliotēku metodiskā darba ekspertu grupa

Mērķis: RGB metodiskā un konsultatīvā darba kvalitātes 
pilnveidošana un labākās prakses ieviešana bibliotēkās
Uzdevumi:
• izstrādāt metodiskā un konsultatīvā darba vadlīnijas
• izveidot metodisko un konsultatīvo pakalpojumu grozu (obligātie 

pakalpojumi; ieteicamie pakalpojumi; optimālie pakalpojumi 
reģiona bibliotēkām)

• pilnveidot bibliotēku gada pārskatu iesniegšanas un pieejamības 
sistēmu



Bibliotēku metodiskā darba ekspertu grupa

Uzdevumi:
• attīstīt RGB metodiķu profesionālās pilnveides un pieredzes 

apmaiņas procesu
• izveidot profesionālā atbalsta tīklu RGB metodiskā darba 

speciālistiem, īpaši jaunajiem speciālistiem
• iniciēt aktivitātes un pasākumus, kas veicina pozitīva bibliotēku 

tēla veidošanu
• izskatīt ekspertu grupai adresētos iesniegumus, ierosinājumus vai 

priekšlikumus



Bibliotēku metodiskā darba ekspertu grupa

• Māra Jēkabsone LNB Bibliotēku attīstības centrs
• Ilze Kļaviņa LNB Bibliotēku attīstības centrs
• Vanda Bērziņa Kultūras ministrijas Bibliotēku un arhīvu nodaļa
• Daiga Bērziņa Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienests
• Dzintra Punga Jelgavas pilsētas bibliotēka
• Rudīte Kļaviņa Jēkabpils Galvenā bibliotēka
• Sigita Trūpa Preiļu Galvenā bibliotēka
• Sanita Tilgale Kuldīgas Galvenā bibliotēka
• Vita Ziediņa Valmieras bibliotēka
• Jautrīte Mežjāne Ogres Centrālā bibliotēka
• Broņislava Sauka Limbažu Galvenā bibliotēka



Jautājumi. Es daru tā

• Par RGB izsniegtajiem apliecinājumiem. Līdzšinējā 
pieredze to izsniegšanā, komentāri par esošo situāciju, 
ierosinājumi situācijas uzlabošanai, pilnveidei.

• Par plāniem. Kādus plānus rakstāt paši un kādus prasāt 
no sava reģiona bibliotēkām – gada, pusgada, mēneša, 
ceturkšņa? Kādi izskatās šie plāni, cik vienādi vai 
atšķirīgi tie ir, kā Jūs tos vērtējat, kādi ir secinājumi, 
komentāri, ieteikumi?



Jautājumi. Es daru tā

• Par ārējiem izsniegšanas punktiem. Kāda ir pieredze to 
veidošanā? Secinājumi, ieteikumi tiem, kas vēlas tādus 
izveidot.

• Pieredze darbā ar apkopotajām atskaitēm. Vai un kā šīs 
atskaites tiek izmantotas ikdienas darbā? Vai un kā tiek 
reaģēts uz mīnusiem rādītājos? Pārdomas, ieteikumi 
gada pārskatu jautājumā vispār: kas ir jāmaina (vai nav 
jāmaina) esošajā gada pārskatu iesniegšanas sistēmā? 
Konkrēti ieteikumi un komentāri.



Jautājumi. Es daru tā

• Par autoru darbu izmantošanu pasākumos. Sadarbība ar 
AKKA/LAA, licences jeb atļaujas pasākumiem. Kā 
rīkojaties, kāda ir pieredze?

• Pieredze ar projektiem – vai rakstāt un kam iesniedzat 
(piem., VKKF)? Veiksmīgākie piemēri.

• Par pieredzes braucienu organizēšanu. Kur pēdējā laikā 
esat bijuši, ko esat redzējuši, kā organizējāt braucienu? 
Ko varat ieteikt – praktiska pieredze, ieteikumi, 
problēmas.
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