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Metodiskais un konsultatīvais darbs

• Metodiskais un konsultatīvais darbs ir pakalpojums bibliotēkām, 
izglītības un kultūras institūcijām un bibliotēku darbiniekiem

• Jebkura uzziņa, metodiska izstrādne, problēmrisinājuma
piedāvājums, konsultācija, ieteikums vai pasākums

• Metodiskā un konsultatīvā darba mērķis ir kvalitatīvs bibliotēku 
darbs, bibliotēku darba kvalitātes uzlabošana, bibliotēku nozares 
attīstība, personāla attīstība

• Metodiska palīdzība/atbalsts bibliotēku darba kvalitātes 
uzlabošanai, attīstībai



Metodika

• Metodika ir paņēmienu kopums informācijas vākšanai, 
strukturēšanai, analīzei, ieteikumu izstrādei, atzinumu sniegšanai, 
iekšējam un ārējam auditam, pakalpojumu kvalitātes kontrolei, 
lietišķās prakses vērtējumam, jauninājumu ieviešanai utt., kuru 
izmantojot, var atrisināt izvirzīto uzdevumu

• Metodika tiek virzīta uz pasaules, valsts, reģiona, lokālās labākās 
prakses apguvi, jauninājumu ieviešanu, vispārīgu iestādes darba 
pilnveidošanu, personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, iestādes 
reputācijas uzlabošanu utt.



Metodiķis

• Metodiķim ir nepieciešama ne tikai atbilstoša formālā 
izglītība un darba pieredze, bet arī īpašas komunikatīvās 
spējas, lietišķās un personīgās īpašības

• Līdzās profesionālajām prasmēm svarīgas ir personiskās 
īpašības, kas arī jāattīsta, ne tikai profesionālās prasmes







Kvalitāte

Atbilstība noteiktām normām, 
prasībām

Svešvārdu vārdnīca: 25 000 vārdu 
un terminu. Rīga : Avots, 2008. 

470. lpp.

Kvalitatīvs

Tāds, kam ir laba (augsta) kvalitāte

Svešvārdu vārdnīca: 25 000 vārdu 
un terminu. Rīga : Avots, 2008. 

470. lpp.

• Kas ir kvalitatīvs bibliotēkas darbs? Kādi rādītāji to nosaka?
• Vai lasītāju apmierinātība ar bibliotēku ir kvalitātes rādītājs, 

pat ja ir pretrunā ar citu kritēriju rādījumiem?



Kvalitatīvs bibliotēkas darbs

• Klientorientētas bibliotēkas kontekstā objektīvā, faktiskā 
kvalitāte ir viens rādītājs. Kvalitātes uztvere no klientu 
skatapunkta šādā gadījumā ir svarīgāks rādītājs

• Ja klients nav apmierināts ar sniegto pakalpojumu, augstam 
pakalpojuma novērtējumam no autoritatīvu iestāžu puses 
šādā gadījumā ir maza nozīme

• Svarīgāks par mērķi piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumus 
vai produktus ir mērķis iegūt ilgstoši apmierinātus, uzticīgus 
klientus



Kvalitatīvs bibliotēkas darbs

• Lai noteiktu, vai klienti ir apmierināti, šī apmierinātība ir 
jāizmēra

• Kvalitātes mērījumu un pētījumu sistēmu un programmu pamatā 
ir dažāda veida rādītāji, t. sk. statistikas un normatīvie rādītāji, 
ekonomiskie rādītāji, piem., pakalpojumu izmaksas

• Kvalitatīvie un kvantitatīvie mērījumi un pētījumi

• Kvalitātes mērījumos ļoti svarīga ir vienāda terminoloģija – kā lai 
izmēra kvalitāti, ja vienas un tās pašas lietas tiek sauktas dažādos 
vārdos?



Kvalitatīvs bibliotēkas darbs

•Bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte ir ļoti cieši saistīta 
un atkarīga no profesionāla personāla

Es sagaidu, ka personāls ir spējīgs darīt lietas, kuras viņi 
pirms tam varbūt nekad nav darījuši vai nav vēlējušies 
līdz šim darīt.

/Glenys Willars/



Prasmes, iemaņas un īpašības

• Tīklošanās

• Sadarbība

• IKT

• Kultūra(s)

• Atvērtība

• Tolerance

• Līderība

• Komunikācija

• Pārmaiņu vadība, t. sk. darbs 
ar sevi

• Attieksme

• Pozitīva domāšana

• Humora izjūta



Profesionālā pilnveide

• Profesionālās pilnveides mērķis pirmām kārtām ir uzturēt un 
papildināt formālajā izglītībā un darba ikdienā iegūtās 
zināšanas un prasmes

• Profesionālo kompetenču celšana; dinamiska mācīšanās 
profesionālās attīstības gaitā indivīda profesionālās darbības 
uzlabošanas nolūkā

• Process, kura laikā speciālists iegūst zināšanas, izpratni, 
vēlmi/gribu kaut ko mainīt, vēlmi pēc pārmaiņām savā 
profesionālajā darbībā



Profesionālā pilnveide

• Vajadzību rada nesaskaņa un pretruna starp pašreizējo 
stāvokli un vēlamo stāvokli

• Profesionālās pilnveides vajadzības nosaka speciālista 
profesionālajā darbībā nepieciešamās kompetences

• Vajadzību noteikšanai argumentēti jāizriet no loģiskas faktoru 
shēmas: darba vieta – uzdevumi – kompetences – inovatīva 
mācīšanās



Profesionālā pilnveide

• Mācīšanās notiek ne tikai tradicionālajās izglītības iestādēs, 
bet arī darbavietā kā izmēģinājumu vidē, kā pieredzes 
bagātināšanas un zināšanu, spēju padziļināšanas vietā

• Pieredzes apmaiņa un mācīšanās darbavietā un sadarbība ar 
kolēģiem ir starptautiski atzīta kā efektīvs profesionālās 
pilnveides un tālākizglītības veids

• Svarīga ir paša cilvēka aktivitāte, patstāvīga darbība, piem., 
pašorganizēta mācīšanās, patstāvīgas informācijas resursu 
studijas



Literatūra

• Baranova, Sanita. Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā : promocijas darba 
kopsavilkums. Latvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. 
Rīga : Latvijas Universitāte, 2012. 41. lpp. ISBN 9789984454757.

• Düren, Petra. Leadership in academic and public libraries : a time of change. Oxford : Chandos Pub., 
2013. xiv, 201 p. Chandos information professional series . ISBN 9781843346906.

• Goulding, Anne. Public libraries in the 21st century : defining services and debating the future. 
Aldershot ; Burlington : Ashgate, 2006. viii, 387 p. ISBN 9780754642862.

• Gudauskas, Renaldas. ‘Baltic Sea Region Libraries : Leadership in Digital Competences, Solutions, 
Entrepreneurship’. Bibliotheca Baltica Symposium 2016. Pieejams: http://baltica.lnb.lv/wp-
content/uploads/sites/10/2016/10/Renaldas-Gudauskas.pdf

• Poll, Roswitha, Boekhorst, Peter. Measuring quality : performance measurement in libraries. 2nd rev. 
ed. München : K. G. Saur, 2007. 269 p. IFLA publications, 127 . ISBN 9783598220333.

• Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. Herausg. von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler und Konstanze
Söllner. Berlin ; Boston : Walter de Gruyter, 2015. Band 2. ISBN 9783110303155.

• Sprung, Norbert. Qualitätsmanagement in Öffentlichen Bibliotheken : Vorstellung und Untersuchung 
von Modellen in der Praxis. Saarbrücken : AV Akademikerverlag, 2012. 152 S. ISBN 9783639434668.

http://baltica.lnb.lv/wp-content/uploads/sites/10/2016/10/Renaldas-Gudauskas.pdf


Plānotās aktivitātes

• Mācības metodiķiem LNB Kompetenču attīstības centrā 
2018. gada pavasarī
• mēnesis, stundu skaits
• organizācija, tēmu ieteikumi
• 2018. gada budžets

• Jauno metodiķu seminārs 2018. gada septembrī



Plānotās aktivitātes

• Metodiķa rokasgrāmata
• Teorētiskās nostādnes
• Terminoloģija
• Normatīvais regulējums
• Amata apraksts
• Profesionālā kompetence, prasmes un zināšanas
• Pakalpojumu grozs (obligātie/ieteicamie/ optimālie)
• Pieredzes apraksti



Plānotās aktivitātes

• Bibliotēkas darba kvalitātes pilnveidošana: konsultatīvs un 
lietišķs  RGB apmeklējums
• atslēgas vārdi – plānošanas dokumenti, krājums, 

pakalpojumi, metodiskais un konsultatīvais darbs

• Nozares norišu kalendārs

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M_wQT_cQMKXaZ
aDgYRDxgwlMUDY_HDyo5-C8a8vaLp0/edit?invite=CNz-
h4QN&ts=59280aeb#gid=0

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M_wQT_cQMKXaZaDgYRDxgwlMUDY_HDyo5-C8a8vaLp0/edit?invite=CNz-h4QN&ts=59280aeb#gid=0


Plānotās aktivitātes

•Profesionālās pilnveides pasākumu atgriezeniskās 
saites ieviešana
• nosacījums apliecinājuma saņemšanai – semināra 

apmeklējums + mājas darbs 
• mājas darba tēma – brīvā formā atsūtīt uz e-pastu 

evija.vjatere@lnb.lv; termiņš – 12. jūnijs
• ko es plānoju pārņemt no Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

metodiskā un konsultatīvā darba
• kas man patika Pārlielupes un Ānes bibliotēkā, ko es 

ieteikšu sava reģiona pagastu bibliotēkām

mailto:evija.vjatere@lnb.lv

