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Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai

IEVADS
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs
un Stratēģiskās attīstības nodaļa izstrādājusi „Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai”.
Plānošana ir svarīgs priekšnosacījums ikvienas organizācijas attīstībai, īpaši domājot par
ilgtermiņa plānošanu. Pēdējā laikā pastiprināti tiek runāts un domāts par bibliotēku stratēģiskā plāna
izstrādes nepieciešamību, par ilgtermiņa plāna veidošanu un prasmi īstenot izvirzītos mērķus.
Vadlīnijas sagatavotas kā ieteicošs konsultatīvais līdzeklis stratēģiskā plāna izstrādei un ir
adresētas ikvienai Latvijas bibliotēkai.
Vadlīniju mērķis ir sniegt praktisku atbalstu bibliotēkām plānošanas dokumentu izstrādē.
Materiāls sastāv no teorētiskās daļas un praktiskās daļas.
Teorētiskajā daļā atklāta plānošanas būtība, veidi, darbība un principi. Vadlīnijās sniegta arī
plānošanas dokumentu hierarhija un ieskats saistošajos normatīvajos aktos: likumos, Ministru
kabineta noteikumos, politikas plānošanas dokumentos. Katram normatīvajam aktam dota neliela
anotācija, kas atklāj tā nozīmi un saturu, un saite uz dokumenta elektronisko versiju internetā.
Praktiskajā daļā apskatīta bibliotēkas vidēja termiņa darbības stratēģija, pamatota tās
nepieciešamība, piedāvāti struktūras elementi un izstrādes gaita, doti strukturējuma piemēri.
Izdevumā īpaši uzsvērta stratēģijas sasaiste ar gada plānu. Tāpat vadlīnijās rodami praktiski piemēri
bibliotēkas misijai, darbības virzieniem, minēti konkrētu bibliotēku mērķi un uzdevumi. Soli pa
solim uzskaitītas plānošanas darbības un stratēģijas izstrādes gaita.
Sevišķi svarīgas rindkopas ir iekrāsotas un atsevišķi punkti – izcelti.
Izdevumu noslēdz izmantotās literatūras saraksts.
Vadlīniju sastādītāji cer, ka tās tiks izmantotas kā rokasgrāmata un palīdzēs izveidot savu
stratēģisko plānu.
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1. PLĀNOŠANAS STRUKTŪRA
Pirmā nodaļa definē plānošanu un atklāj tās būtību, skaidro plānošanas veidus, uzskaita plānošanas
darbības, uzsver plānošanas principu ievērošanu. Nodaļā shematiski atklāta plānošanas dokumentu
hierarhija un tabulas veidā sniegts saistošo normatīvo dokumentu uzskaitījums.

1.1. Plānošanas būtība
„Plānot nozīmē domās ieskicēt vēlamo priekšmetu vai stāvokli un norādīt metodes un līdzekļus tā
īstenošanai.”
(10, 280. lpp.)
Plānošana:

1. plānu sastādīšana, izstrādāšana;
2. mērķu, rīcības alternatīvu, izturēšanās, darbības formulēšana, pārskatīšana,
pārdomāšana, izvēle, norādījumi, kā racionāli īstenot izraudzītos risinājumus, plānus.
(5, 338. lpp.)

Plānošana ir process, kurā tiek prognozēts, kāda varētu būt nākotnes situācija, un noteikts vēlamais
organizācijas darbības virziens nākotnes situācijas kontekstā. Tiek formulēti mērķi un izstrādātas
rīcības programmas mērķu sasniegšanai, aprakstītas konkrētas veicamās darbības, laika posms, kurā
tās izpildāmas, identificēti nepieciešamie finansiālie, materiālie un cilvēkresursi. Plānošana padara
institūcijas darbību pārskatāmu un parāda, kā atsevišķas ieceres un pasākumi iekļaujas ilgtermiņa
mērķu īstenošanā.
Plānošanu var definēt arī kā loģisku, savstarpēji sabalansētu lēmumu sistēmu. Pieņemtie lēmumi var
būt gan vienkārši, gan kompleksi, taču tie vienmēr ir savā starpā saistīti – katrs pieņemtais lēmums
ir atkarīgs no iepriekš nolemtā, kā arī ietekmē nākamos lēmumus. Plānošanas procesa rezultātu lielā
mērā nosaka tieši lēmumu savstarpējās attiecības.
Plānošanas gaitā tiek noteikts Kas?, Ko?, Kad?, Kur? un Kā? darīs. Taču vissvarīgākais jautājums
ir – Kāpēc? Lai plānošana būtu sekmīga, ir būtiski koncentrēt uzmanību uz skaidri noteiktu
nākotnes virzienu un pastāvīgi izvērtēt plānoto darbību efektivitāti un lietderību.
Plānošana nevar būt pašmērķis – tā ir ne tikai analītiska darbība, bet arī daļa no organizācijas
uzvedības.

1.2. Plānošanas veidi
Pēc plānošanas satura un plānoto darbību detalizācijas pakāpes izšķir šādus plānošanas veidus:
• stratēģisko plānošanu – jaunu iespēju un darbības veidu meklēšana ilgstošam laika
posmam (parasti 5 vai 10, bet ne mazāk kā 3 gadi);
• taktisko plānošanu – darbības programmas, kas vērstas uz tuvākajā laikā izpildāmo
mērķu sasniegšanu, īstenojot daļu no ilgtermiņa stratēģijas (1–5 gadi);
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• operatīvo plānošanu – darbības programmas, kas nodrošina operatīvo mērķu
sasniegšanu īsā laika posmā, radot priekšnoteikumus taktisko plānu īstenošanai (līdz
1 gadam).
Pēc plānošanas termiņa izšķir šādus plānošanas veidus:
• īstermiņa plānošanu – aptver periodu viena gada robežās (gadu, ceturksni, mēnesi);
• vidējā termiņa plānošanu – aptver periodu no 1 līdz 5 gadiem;
• ilgtermiņa plānošanu – aptver periodu, kas ilgāks par 5 gadiem.

1.3. Plānošanas darbības
Organizācijas darbības plāns tradicionāli ietver šādus elementus:
• mērķi, kas nosaka, kādi jauninājumi vai uzlabojumi jāpanāk;
• darbības programmu – konkrētus pasākumus, kas jāveic mērķa sasniegšanai;
• resursu analīzi – aprēķinus par plānoto darbību izmaksām, potenciālo darba stundu
ieguldījumu u. tml.
Kad ir noteikts mērķis, tālāk veicami 7 plānošanas soļi:
1. Prognozēšana
Tiek veiktas vispārīgas aplēses, kādi darbi jādara, cik ilgā laika posmā, kā mainīsies darbinieku
slodze, vai darbu izpildei būs nepieciešamas speciālas prasmes, kādas vēl izmaiņas plānotie darbi
ienesīs, vai mainīsies virzienu prioritātes un atsevišķiem darbiem nepieciešamais laika patēriņš.
2. Programmas veidošana
Programma atklāj nepieciešamo darbību un notikumu secību, lai vajadzīgo rezultātu sasniegtu
laikus.
3. Atbildības noteikšana
Nosaka, kurš veiks plānotās darbības, cik daudz un kāds personāls nepieciešams. Jāņem vērā, ka
dažos gadījumos jāmazina pārslodze, tāpēc jāparedz iespējamās virsstundas un līgumdarbinieku
pieņemšana.
4. Darba izpildes rādītāju noteikšana
Izvēlas, kā tiks mērīts paveiktais – kādi rādītāji atspoguļos paveiktos darbus un to apjomu, sniegto
pakalpojumu kvalitāti un kvantitāti, termiņus, izmaksas u. c.
5. Pasākumu plānošana
Konkrētu darbu un pasākumu plānošana: kādā secībā tie tiks veikti, kādos procesos iekļauti u. tml.
6. Materiālo līdzekļu, aprīkojuma un telpu plānošana
Nepieciešams paredzēt, kādi jau iepriekš izmantotie vai papildus materiāli, iekārtas, mēbeles un
telpas būs nepieciešamas plānoto darbu veikšanai.
5

Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai

7. Budžeta plānošana
Rūpīgi tiek plānots budžets: kādi līdzekļi jau ir mūsu rīcībā, ko ar šo finansējumu var veikt, ja
nepieciešams, kā piesaistīt jaunus finanšu resursus.

1.4. Plānošanas principi
Plānošana ir analītisks process, un tajā jāievēro noteikti principi.
Nepieciešamības princips – jebkura veida darbības izpildē obligāti jāizmanto plāns.
Vienotības princips – jāizstrādā vienots un kopējs sociāli ekonomiskās attīstības plāns. Plānu
vienotība paredz vienotus mērķus un sadarbību horizontālajā un vertikālajā vadības līmenī.
Nepārtrauktības princips – procesu plānošana un vadīšana ir savstarpēji saistīts, nepārtraukts
process. Plānošanas nepārtrauktība nozīmē pakāpenisku pāreju no stratēģiskajiem plāniem uz
taktiskajiem plāniem un īslaicīgo un ilglaicīgo plānu saskaņotību. Plānošanas nepārtrauktība
nodrošina arī pastāvīgu kontroli un plānu analīzi.
Elastības princips ir cieši saistīts ar plānošanas nepārtrauktību un paredz plānoto mērķu, uzdevumu
vai rādītāju koriģēšanu un darbības koordināciju (11, 21. lpp.).
Attīstības plānošanas sistēmas likums nosaka – izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, tiem
jābūt savstarpēji saskaņotiem pēc principa, ka hierarhiski zemāka līmeņa dokumenti ir pakārtoti
augstāka līmeņa dokumentiem. Šīs kārtības mērķis ir nodrošināt, lai dažādas institūcijas valsts
kopējo mērķu sasniegšanai darbotos vienoti. Tas gan nenozīmē, ka organizācijas tikai pasīvi izpilda
augstāka līmeņa plānošanas dokumentu norādījumus. Strauju pārmaiņu apstākļos nepieciešama liela
elastība un radoša pieeja ikdienas lēmumu pieņemšanas procesā. Turklāt sabiedriskajām
organizācijām aktīvi jāveido un jāpauž savs situācijas redzējums, jo tam ir liela nozīme visu līmeņu
(nacionālā, reģionālā, pašvaldības) ilgtermiņa plānošanā – lai tā atbilstu reālajām vajadzībām un
iespējām.

1.5. Plānošanas dokumentu hierarhija

Likumi

Reģionālie
plānošanas
dokumenti

Ministru
kabineta
noteikumi

Shēma Nr. 1

Valsts politikas
plānošanas
dokumenti

Pilsētu un
novadu
stratēģiskie
plāni

Bibliotēku
stratēģiskie
plāni
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1.6. Saistošie normatīvie akti
Normatīvais dokuments
Likumi
Attīstības plānošanas sistēmas likums
(08.05.2008.)

Reģionālās attīstības likums
(21.03.2002.)

Teritorijas plānošanas likums
(22.05.2002.)

Valsts pārvaldes iekārtas likums
(06.06.2002.)

Ministru kabineta (MK) noteikumi
MK noteikumi Nr. 1178
„Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes
un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”
(13.10.2009.)

Dokumentā ietvertie jautājumi
Likuma mērķis ir novērst līdzšinējās plānošanas
sistēmas darbības trūkumus un nodrošināt vienkāršas,
pārskatāmas, saprotamas un efektīvas plānošanas
sistēmas izveidošanu. Likums nosaka attīstības
plānošanas dokumentu veidus, līmeņus, hronoloģiju
un hierarhiju, attīstības plānošanas sasaisti ar valsts
budžeta veidošanas procesu, reģionālās un vietējās
pārvaldes līmeņa plānošanu, kā arī risina praktiskajā
plānošanas darbā novērotās grūtības un neskaidrības.
Likums akcentē pēctecības nodrošināšanas
nepieciešamību plānošanas procesā, uzsver plānošanas
procesa nozīmi pirms tiesiskā regulējuma izstrādes
uzsākšanas, nostiprina ietekmes izvērtēšanas
nepieciešamību jaunu politisko dokumentu un tiesību
aktu projektu sastādīšanas gaitā.
Likuma mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu
valsts attīstību, ievērojot visas valsts teritorijas un
atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazināt
nelabvēlīgās atšķirības starp tām, kā arī saglabāt un
attīstīt katras teritorijas dabai un kultūrvidei
raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu.
Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti ir
reģionāla un vietēja līmeņa ilgtermiņa un vidēja
termiņa dokumenti, kas noteiktā teritorijā izvirza
prioritātes, telpiskās attīstības perspektīvu, kā arī
prioritāšu īstenošanai nepieciešamo pasākumu
kopumu. Šajā dokumentu grupā ietilpst gan teritorijas
plānojums, kuru izstrādā un apstiprina Teritorijas
plānošanas likumā noteiktajā kārtībā, gan reģionu un
pašvaldību attīstības programmas, kuras tiek
izstrādātas uz 7 gadiem, nosaka attiecīgās teritorijas
attīstības prioritātes un ietver konkrētu pasākumu
kopumu to īstenošanai.
Likuma mērķis ir nodrošināt demokrātisku, tiesisku,
efektīvu, atklātu un sabiedrībai pieejamu valsts
pārvaldi, sakārtot valsts iestāžu sistēmu, skaidri
definējot to statusu un attiecības, noteikt vienotus
principus valsts iestāžu darbībai un nodrošināt
efektīvu valsts funkciju izpildi. Valsts pārvaldes
iekārtas likums nosaka, ka valsts pārvalde ir
organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā, neviena iestāde
vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs
sistēmas.
Noteikumi nosaka attīstības plānošanas dokumentos –
visu līmeņu, veidu un termiņu politikas plānošanas
dokumentos un institūciju vadības dokumentos –
ietveramo saturu, to izstrādāšanas, apstiprināšanas,
aktualizēšanas un spēka zaudēšanas kārtību, darbības
termiņu un pārskatu sniegšanas kārtību. Noteikumus
7
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MK noteikumi Nr. 970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”
(25.08.2009.)
MK noteikumi Nr. 133
„Noteikumi par plānošanas reģionu
teritorijām”
(25.03.2003.)
MK instrukcija Nr. 1
„Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē
institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās
ieviešanu”
(04.01.2011.)
Politikas plānošanas dokumenti

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija
2030. gadam

Latvijas Stratēģiskās attīstības plāns 2010.–
2013. gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–
2013.gadam

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–
2020. gadam

Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas
2006.–2015. gadam „Nacionāla valsts”:
ilgtermiņa politikas pamatnostādnes

piemēro attiecībā uz plānošanas dokumentiem, kurus
izstrādā valsts un pašvaldību institūcijas. Noteikumi
pēc iespējas tiek piemēroti arī institūciju iekšējo
plānošanas dokumentu izstrādē.
Noteikumi nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību
Saeimas, Ministru kabineta, tiešās valsts pārvaldes
iestāžu, valsts pārvaldes iestāžu, kas nav padotas
Ministru kabinetam, plānošanas reģionu un pašvaldību
attīstības plānošanas procesā.
Noteikumi nosaka plānošanas reģionu teritorijas.

Instrukcija nosaka institūcijas darbības stratēģijas
saturu, kā arī kārtību, kādā izstrādā un aktualizē
stratēģiju un novērtē tās ieviešanu.
Valsts un reģionālā līmeņa plānošanas sistēmu veido
dažāda līmeņa normatīvie akti: politikas plānošanas
sistēmas attīstības pamatnostādnes, rezultātu un
rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnes,
koncepcijas par stratēģiskās plānošanas un vidēja
termiņa budžeta plānošanas ieviešanu valsts pārvaldē,
reģionālās politikas pamatnostādnes.
Stratēģijas mērķis ir kultūras telpas attīstība,
ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā, paradigmas
maiņa izglītībā, inovatīva un ekoefektīva ekonomika,
daba kā nākotnes kapitāls, telpiskās attīstības
perspektīva, inovatīva pārvaldība un sabiedrības
līdzdalība.
Plānā iekļauti prioritārie attīstības virzieni un veicamie
pasākumi ekonomikas izaugsmes atjaunošanai, kuru
īstenošanu nosaka konkrēti uzdevumi, termiņi un
sasniedzamie rezultāti.
Šis plāns nav pasākumu vai finanšu plāns, bet
stratēģisks dokuments, kas izvirza vidēja termiņa
mērķus un prioritātes virzībai uz ilgtermiņa mērķiem,
veicina vienotas izpratnes veidošanos un sabiedrības
iesaistīšanos, koncentrē uzmanību un finanšu resursus
valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai.
Plāns ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja
termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir
vienoties par būtiskākajām vidēja termiņa prioritātēm,
to rīcības virzieniem, mērķiem, kā arī sasniegumu
rādītājiem.
Vadlīniju uzdevums ir pamatot stratēģiski nozīmīgo
kultūras vietu valsts kopējā politikā, atklāt kultūras
ieguldījumu ikvienā valsts attīstības aspektā un
piedāvāt attīstības vīziju no kultūras redzespunkta.
Dokumenta virsmērķis ir veidot labvēlīgus
nosacījumus kultūras daudzveidīgai un līdzsvarotai
attīstībai, lai palielinātu tās ieguldījumu indivīda,
sabiedrības un valsts ilgtspējīgā izaugsmē.
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Pielikums ilgtermiņa politikas
pamatnostādnēm „Valsts kultūrpolitikas
vadlīnijas 2006.–2015. gadam”. Kultūras
statistikas rādītāji un politikas indikatori
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–
2020. gadam „Radošā Latvija”
(Dokuments ir izstrādes procesā, plānots
publiskot 2013. gada novembrī)

Valsts pārvaldes politikas attīstības
pamatnostādnes 2008.–2013. gadam

„Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras
uzlabošanas programma 2006.–2018. gadam”

Ministru kabineta rīkojums Nr. 344
„Par rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas
pamatnostādnēm 2008.–2013. gadam”
(18.06.2008.)

Ministru kabineta rīkojums Nr. 880
„Par Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu”
(23.12.2008.)

Kultūras ministrijas 2013. gada prioritātes
Politikas plānošanas dokumentu datubāze

Tabulas un diagrammas atspoguļo dažādus kultūras
statistikas rādītājus, piemēram, apmeklējumu skaits
bibliotēkās, muzejos un arhīvos, apmeklētāju skaita %
pieaugums, uzkrāto vienību % pieaugums u. c.
Vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas
nosaka valsts kultūrpolitiku laika periodam no 2014.
līdz 2020. gadam un nodrošina tās iekļaušanos valsts
politikas un finanšu plānošanas sistēmā. Dokuments
formulē kultūrpolitikas rīcības virzienus un
uzdevumus, tādējādi veicinot valsts ilgtermiņa un
vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentos
izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Dokumentā noteikti valsts pārvaldes attīstības
politikas galvenie virzieni. Pamatnostādņu ilgtermiņa
mērķis ir nodrošināt tiesisku un efektīvu valsts
pārvaldi, kas nodrošina valsts pārvaldes sniegtos
pakalpojumus atbilstoši sabiedrības vajadzībām.
Dokumenta mērķis ir līdz Latvijas Republikas
simtgadei sakārtot un modernizēt valsts īpašumā
esošos kultūras infrastruktūras objektus, lai tie spētu
nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu kultūras
pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, būtu vizuāli un
estētiski pievilcīgi ne vien Latvijas iedzīvotājiem, bet
arī ārzemju tūristiem, kā arī uzlabotu uzņēmējdarbības
un sociālo vidi.
Pamatnostādņu mērķis ir pilnveidot rezultātu un
rezultatīvo rādītāju sistēmu, lai uzlabotu rezultātu un
rezultatīvo rādītāju informatīvo kvalitāti un to
praktisko izmantošanu politikas plānošanas,
īstenošanas un uzraudzības procesā, kā arī budžeta
plānošanas, izpildes un uzraudzības procesā. Rezultātu
un rezultatīvo rādītāju sistēma nodrošina iespēju
izmērīt mērķu sasniegšanas pakāpi un, ja
nepieciešams, koriģēt rīcību (palielinot vai samazinot
ieguldījumu), lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu
sabiedrības vajadzības.
Koncepcijas izstrādes mērķis ir izveidot normatīvo un
organizatorisko sistēmu Latvijas nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanai un sabiedrības līdzdalības
nodrošināšanai mantojuma apgūšanā, uzturēšanā un
tālāknodošanā nākamajām paaudzēm, īpašu uzmanību
veltot Latvijas pamattautību nemateriālā kultūras
mantojuma izpausmju aizsardzībai un pārmantošanai.
Dokumentā atklātas Kultūras ministrijas 2013. gada
darba prioritātes, kā arī darbības, ko tās ietver.
Datubāzē atrodami teorētiski skaidrojumi par to, kas ir
politikas plānošanas dokumenti, aplūkots to izstrādes
process, ietverti svarīgākie normatīvie akti, Latvijas
plānošanas sistēmas apraksts un ārvalstu pieredze.
Līdzās atbildēm uz jautājumiem „Kas ir institūcijas
darbības stratēģija un kāpēc tā tiek izstrādāta?” un „Kā
izstrādāt labu politiku?” datubāze piedāvā dažādu
nozaru un institūciju plānošanas dokumentus.
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Reģionālie plānošanas dokumenti
Plānošanas reģionos izstrādātās plānošanas
stratēģijas
Zemgale
Vidzeme
Latgale
Kurzeme
Pilsētu stratēģiskie plāni
Cēsu pilsētas attīstības programma 2008–
2014
Madonas pilsētas attīstības plāns

Valmieras pilsētas sociāli ekonomiskās
attīstības programma 2008.–2014. gadam un
Investīciju un rīcības plāns 2012.–
2014. gadam

Ventspils pilsētas attīstības plāns 2007.–
2013. gadam
Bibliotēku stratēģijas plāni
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas attīstības
stratēģija 2012–2015

Līdz 2014. gadam plānots ieviest Teritorijas attīstības
plānošanas sistēmu, kurā tiks publicēti visu līmeņu
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti.

Kultūras dzīves plānošana un attīstība ir sadalīta starp
vairākām pašvaldības kultūras iestādēm, ietverot arī
Cēsu Centrālo bibliotēku.
Plāns paredz veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras
dzīvē, nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu
kultūrvides infrastruktūru, par kuru atbildīga arī
Madonas novada bibliotēka.
Pilsētas attīstības programma ietver arī bibliotēku
attīstības programmu, kas paredz lasīšanas
veicināšanas programmas, moderno informācijas
nesēju krājuma pilnveidi, iedzīvotāju un bibliotēkas
klientu apmācības, bibliotēkas dalību projektos,
informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu, bibliotēkas
tīkla optimizāciju, telpu pārbūvi u. c.
Pilsētas attīstības plānā uzskaitīti kultūras vides
attīstības pasākumi, kas ietver arī bibliotēku kā
kvalitatīva mūžizglītības pakalpojuma nodrošinātāju.
Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir
izstrādāt bibliotēkas darbības un attīstības prioritātes
nākamajiem četriem gadiem.
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2. BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢIJA
Nodaļa skaidro stratēģijas būtību un nepieciešamību. Tiek izklāstīti stratēģijas struktūras elementi,
dots misijas un mērķu formulējums. Kā atklāt bibliotēkas darbības pilnvarojuma un darbības
virzienus, ko nozīmē situācijas izvērtējums un kādas darbības tas ietver? Kā definēt darbības mērķi,
noteikt uzdevumus konkrēta mērķa sasniegšanai, kādus rezultatīvos rādītājus izmantot? – Nodaļā
soli pa solim atklāta stratēģijas izstrādes gaita. Teorētiskās atziņas papildinātas ar konkrētiem
piemēriem.

2.1. Stratēģijas būtība
„Stratēģija definē organizācijas nozīmīgākos ilgtermiņa mērķus un uzdevumus, nosaka rīcības
virzienus un identificē resursus, kas nepieciešami šo mērķu sasniegšanai.”
(Chandler, A. A. (1962))
„Stratēģija ir vērtības radīšanas māksla. Tā piedāvā intelektuālus ietvarus, konceptuālus modeļus un
jaudīgas idejas, kas ļauj uzņēmuma vadītājiem identificēt iespējas piedāvāt klientiem kaut ko
vērtīgu un vienlaikus gūt peļņu. Stratēģija savieno vienīgos resursus, kam mūsdienu ekonomikā
patiešām ir nozīme: zināšanas un attiecības jeb organizācijas kompetences un klientus.”
(Norman, R., Ramirez, R. (1993))
Organizāciju darbības stratēģiskās plānošanas jēdziens radies 20. gadsimta 60. gados. Tā laika
vadošie speciālisti un uzņēmēji nāca pie atziņas, ka mērķtiecīgai uzņēmuma attīstības plānošanai ar
tradicionālo budžeta plānošanu ir par maz. Stratēģiskā plānošana laika gaitā ir mainījusies, un
mūsdienās uzņēmējdarbības un vadības literatūrā sastopams daudz dažādu definīciju un shēmu
stratēģisko plānu izstrādei. Valsts, sabiedrisko un bezpeļņas organizāciju pārvaldības modelim
arvien vairāk tuvinoties uzņēmējdarbības vadības stilam, arī bibliotēkas plaši izmanto dažādas
metodes, kas savulaik radītas biznesa vides analīzei un uzņēmumu attīstības plānošanai.
Valsts institūciju un pašvaldību stratēģisko plānošanas dokumentu un attīstības programmu formas
un satura vadlīnijas definētas vairākos normatīvajos aktos, piemēram, Ministru kabineta noteikumos
Nr. 1178 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”
(13.10.2009.) un Ministru kabineta instrukcijā Nr. 1 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas
darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” (04.01.2011.).
Citu plānošanas dokumentu vidū stratēģija izceļas ar īpašu pievēršanos misijas, ilgtermiņa mērķu un
nākotnes vīzijas formulēšanai, tai ir izteikta orientācija uz taustāmu rezultātu, pārmaiņu īstenošanu
un jaunu risinājumu meklēšanu. Stratēģijas uzdevums ir ieskicēt iedvesmojošu un pietiekami
ambiciozu izaugsmes redzējumu, taču tā nav manifests. Nepieciešams nošķirt vēlamo, ideālo un to,
ko būs uzņēmība un iespējas īstenot.
Stratēģija primāri ir darbarīks organizācijas iekšējai lietošanai, nevis publicitātes materiāls,
tāpēc būtiskāk tajā ir nevis oficiāli apliecināt, ka organizācija ir orientēta uz attīstību, bet
apzināt reālas problēmas un meklēt tām risinājumus.
Militārajā terminoloģijā izšķir stratēģiju un taktiku – šos jēdzienus pārņēmušas teju visas darbības
jomas. Stratēģija ir vispārējs vai ilgtermiņa plāns, savukārt taktika – konkrēti rīcības soļi, īstermiņa
plāni. Tātad kā dokuments stratēģija ir ilgtermiņa vai vidēja termiņa plāns, savukārt īstermiņa vai
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gada plānā tiek detalizēti izklāstīta taktika, kā stratēģija tiks īstenota. Praksē bieži vien robeža starp
stratēģiju un taktiku nav stingri novelkama, un katrā plānošanas situācijā veicamie pasākumi un
darbības izstrādājamas tik detalizēti vai vispārīgi, cik tas tobrīd šķiet nepieciešams un lietderīgs.
Hierarhiski augstāka līmeņa un ilgtermiņa stratēģijās noteiktie mērķi un uzdevumi būs vispārīgāki,
vietējas nozīmes un vidēja termiņa stratēģijās tie būs tuvāki konkrētu ikdienas darbību plānošanai.

2.2. Stratēģijas nepieciešamība
Bibliotēkas darbības stratēģija parasti nepieciešama, ja bibliotēka vēlas saņemt akreditāciju vai
tikušas īstenotas vērienīgas pārmaiņas, piemēram, notikusi bibliotēku apvienošana, telpu
rekonstrukcija, pārcelšanās uz jaunām telpām. Tāpat vienotu mērķu uzstādīšana un darbības
koordinācija īpaši nozīmīga lielām un kompleksām organizācijām, kas sastāv no vairākām
nošķirtām struktūrvienībām vai filiālēm. Taču stratēģiskās vadības un plānošanas metodes var
noderēt ikvienai organizācijai, kas vēlas mērķtiecīgi attīstīties un skaidrāk apzināties savu lomu un
uzdevumus.
 Stratēģijas izstrādāšana rada impulsu kritiski pārskatīt organizācijas pakalpojumus un darba
procesus, analizēt ārējās vides norises, uzrunāt dažādas iesaistītās puses un ģenerēt jaunas
idejas.
 Skaidrāk formulējot organizācijas mērķus un īstenošanas politiku, iespējams uzlabot
darbinieku motivāciju, klientu apkalpošanas kultūru un atvieglot ikdienas lēmumu
pieņemšanu.
 Stratēģija kā dokuments ir „domu sakārtošanas” un informācijas sistematizēšanas rīks, tā
kalpo kā snieguma pārraudzības (monitoringa) pamats un ir noderīgs informācijas avots gan
iekšējai, gan ārējai komunikācijai.

2.3. Stratēģijas struktūra
Vispārīgā griezumā organizācijas darbības stratēģijā ir divi tematiskie bloki:
1) informatīvā daļa: bibliotēkas darbības būtība (mandāts un misija), darbības virzieni,
darbības spēju izvērtējums un esošās situācijas analīze;
2) programmu daļa: bibliotēkas darbības mērķi, uzdevumi, darbības programma,
stratēģija, rīcības politika šo mērķu sasniegšanai, īstenošanas resursi.
Stratēģija var sastāvēt no ievada un abām minētajām sadaļām, taču to iespējams strukturēt arī
detalizētāk, piemēram, izstrādāt atsevišķu situācijas analīzes un programmu daļu katram darbības
virzienam (informacionālie pakalpojumi, novadpētniecība, lasīšanas veicināšana utt.). Jo garāks
dokuments, jo izstrādātākai jābūt ievada daļai.
Dokumentam nepieciešama arī titullapa, kurā norādīts tā nosaukums, stratēģijas izpildes laiks,
izstrādātājs un apstiprināšanas vai izdošanas datums. Tāpat nepieciešams satura rādītājs, izmantoto
saīsinājumu un akronīmu saraksts, apjomīgākiem dokumentiem – kopsavilkums.
Jebkurai stratēģijai jāsatur šādi elementi:
 misija un darbības pilnvarojums (kas mēs esam? ko darām?);
 situācijas analīze (kādā situācijā šobrīd atrodamies?);
 vīzija un mērķi (kas mēs gribam būt? kādā virzienā gribam attīstīties?);
 uzdevumi (kas jādara, lai sasniegtu mērķus?);
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 resursi (kādi cilvēki, zināšanas, prasmes, tehnoloģijas, finanšu līdzekļi nepieciešami,
lai veiktu uzdevumus?).
Elementu secība un izvērsums var atšķirties. Kad stratēģija ir izstrādāta, parasti rodas
nepieciešamība sagatavot vismaz divas dokumenta versijas – vienu garāku, otru īsāku.
Misija un vīzija
Sastopamas dažādas misijas un vīzijas definīcijas, taču parasti ar misiju saprot to „kas organizācija
ir”, savukārt vīzija iezīmē „kāda organizācija vēlētos būt”.
Misija ir kodolīgs izteikums, kurā formulēta organizācijas pastāvēšanas jēga, galvenie ilgtermiņa
mērķi un centieni. Misijā var tikt pieminēta organizācijas darbības joma, mērķauditorija, unikālie
pakalpojumi, īpašā organizācijas loma sabiedrībā u. c. Misija ir viens no stabilākajiem organizāciju
raksturojošajiem elementiem, tās būtība gadu gaitā var palikt nemainīga, taču formulējums ik pa
laikam jāpārskata, jo var gadīties, ka dažādu iemeslu dēļ tajā tomēr jāveic kādas korekcijas.
Tradicionāli misija tiek izteikta vienā iedvesmojošā teikumā. Ja citādi nav iespējams, misija var būt
arī visu organizācijas funkciju uzskaitījums vairākos teikumos. Bibliotēkām nereti ir grūti lakoniski
noformulēt misiju, jo ir vēlēšanās vienā vai divos teikumos pieminēt pilnīgi visu. Tā kā misija nereti
tiek izmantota organizācijas publicitātes materiālos, ieteicams, lai tā tomēr būtu īsa un skanīga.
Jāņem vērā, ka misija bieži vien tiek lasīta noteiktā kontekstā, kur atrodama arī cita informācija par
bibliotēku (tā tas ir arī stratēģijā, kur bibliotēkas funkcijas aprakstītas darbības pilnvarojumā), tāpēc
nav jāraizējas, ka misijā netiek sniegta visa informācija. Ja tomēr ir grūti izšķirties par misijas
galīgo formulējumu, var sagatavot vairākus dažādās situācijās izmantojamus variantus, piemēram,
pilno versiju un saīsināto versiju.
Tāpat kā misijas, arī vīzijas mēdz būt dažāda garuma. Parasti vīziju veido viens teikums vai
rindkopa, taču ir sastopamas vīzijas vairāku lappušu garumā, kur vīzija plūstoši pāriet uz
konkrētiem mērķiem un rīcības programmām. Vīzijā tiek iezīmēts, kāda būs organizācija un tās
loma nākotnē – pēc 5–10 gadiem. Vīzijas formulēšana ir pirmais un vispārīgākais mērķu
formulēšanas līmenis – tā piedāvā redzējumu, kādi nākotnē būs organizācijas pakalpojumi, kādu
vietu organizācija ieņems citu organizāciju vidū u. tml. Vīzijai jābūt iedvesmojošai, taču arī
reālistiskai: jāņem vērā ne tikai tas, kādi mēs gribētu būt ideālajā pasaulē, bet arī jāprognozē, kā
cilvēki meklēs informāciju, ko viņi meklēs, kāda būs politiskā, sociālā un ekonomiskā vide, kādas
būs nākotnes tehnoloģijas.
Misijas piemēri:
 Latvijas Nacionālās bibliotēkas misija ir veicināt radošu kultūras un zinātnes mantojuma
izmantošanu, atbalstot Latvijas izaugsmi;
 Daudzeses pagasta bibliotēkas misija ir būt par informācijas, izglītības, kultūras,
sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības balstu Daudzeses pagasta iedzīvotājiem. Lai visas
lietotāju grupas pēc iespējas vairāk apmeklētu bibliotēku un iegūtās zināšanas nestu garīgu,
intelektuālu, ekonomisku un sociālu labumu;
 Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju
daudzveidīgai un studiju virzieniem atbilstošai informācijai, atbalstot studentu, akadēmiskā
personāla un darbinieku studiju un pētniecības darbu, ar informācijas resursu un
informācijas pakalpojumu sistēmu palīdzību optimizēt studiju procesu, sniegt ieguldījumu
medicīnas izglītības procesā un pievienotās vērtības veidošanā;
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 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas misija ir padarīt savus un globālos informācijas resursus
pieejamus un noderīgus Kuldīgas pilsētas un rajona iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos
un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu
nākamajām paaudzēm;
 Kongresa bibliotēkas misija ir sniegt atbalstu Kongresam tā konstitucionālo pienākumu
izpildē, kā arī sekmēt zināšanu attīstību un veicināt radošumu Amerikas tautas interesēs;
 Ņujorkas Publiskās bibliotēkas misija ir iedvesmot mācīšanos mūža garumā, sekmēt
zināšanu attīstību un stiprināt kopienas;
 Britu bibliotēkas misija ir attīstīt pasaules zināšanas (oriģ. „advancing the world’s
knowledge”);
 „Google” misija ir organizēt pasaules informāciju un padarīt to universāli pieejamu un
izmantojamu.
Bibliotēkas darbības pilnvarojums (mandāts) un darbības virzieni
Valsts un pašvaldības iestāžu darbības mērķi un saturs tiek definēti normatīvajos aktos, tāpēc šo
organizāciju stratēģijās vienmēr tiek iekļauta darbības pilnvarojuma sadaļa, kurā aprakstīta
bibliotēkas kompetence, darbības virzieni un funkcijas. Šajā sadaļā norāda bibliotēkas juridisko
statusu un uzskaita dokumentus, kuri nosaka un regulē bibliotēkas darbu.
Piemēram:
 Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes
valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par Latvijas Nacionālo
bibliotēku”, 2006. gada 30. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 436 „Latvijas
Nacionālās bibliotēkas nolikums” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 Kandavas pagasta bibliotēka ir Kandavas novada kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kura veic pašvaldības bibliotēkas funkcijas un darbojas saskaņā ar Kandavas
novada Kandavas pagasta bibliotēkas nolikumu un izmantošanas noteikumiem;
 Sauriešu bibliotēka ir Stopiņu novada domes izglītojoša, informatīva un kultūras
struktūrvienība. Bibliotēka ir nozīmīgs izglītības un kultūras centrs Sauriešu ciematā.
Pilnvarojuma sadaļa ir cieši saistīta ar bibliotēkas darbības virzienu formulējumu. Ministru
kabineta instrukcijā Nr. 1 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un
novērtē tās ieviešanu” (04.01.2011.) darbības virziens definēts kā „institūcijas ietvaros saturiski
nošķiramu funkciju, uzdevumu un pasākumu kopums, kas nodrošina institūcijas pilnvarojuma un
funkciju īstenošanu”. Darbības virzieni vienmēr daļēji sakritīs ar darbības pilnvarojumā noteiktajām
funkcijām, taču var būt citādi formulēti – atbilstoši katras bibliotēkas specifikai un plānošanas
periodā aktuālajiem virzieniem. Lai nerastos sajukums un atkārtošanās, kad blakus gandrīz vienādu
sarakstu veidā tiek uzskaitītas gan funkcijas, gan darbības virzieni, funkcijas tekstā var atsevišķi
nenorādīt, proti, normatīvo dokumentu nevis citēt, bet sniegt norādi uz to.
Piemēram:
 Likums „Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” nosaka, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka
(LNB) ir Latvijas Republikas vispārpieejama universāla zinātniskā bibliotēka, kas kalpo
visas nācijas intelektuālajai attīstībai, ir visu Latvijas Republikas iespieddarbu glabātāja,
nacionālo bibliogrāfisko resursu veidotāja un valsts bibliotēku sistēmas attīstības centrs,
Latvijas Republikas nacionālās bagātības sastāvdaļa. LNB krājumi un datubāzes ir
vispārpieejams valsts īpašums. LNB pārstāv Latviju ar bibliotēku darbu saistītajās
starptautiskajās organizācijās, piedalās nozares starptautisko programmu izstrādē un
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īstenošanā, starpvaldību un tiešajos līgumos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar ārvalstu
bibliotēkām;
 Lazdukalna bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras
mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu –
uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās
informācijas pieejamību un tās izmantošanu.
Situācijas izvērtējums
Esošās situācijas apraksts ietver organizācijas iekšējās un ārējās vides analīzi. Cik vien iespējams,
jāizmanto nevis pieņēmumi, bet konkrēti dati: statistika, mērījumi, pētījumu rezultāti u. tml.
Raksturojot pakalpojumus, vēlams atsaukties ne tikai uz izmantojuma statistiku un subjektīvu
darbinieku pakalpojuma vērtējumu, bet izmantot arī klientu apmierinātības mērījumus (aptauju
rezultātus, atsauksmes, fokusgrupu diskusiju secinājumus). Izmantojami arī bibliotēkas plānošanas
un atskaišu dokumenti, akreditācijas komisijas ieteikumi, audita ziņojumi.
Rūpīgi jāpārdomā, kuru izvērtējuma gaitā izmantoto informāciju iekļaut stratēģiskajā dokumentā –
informācijas nedrīkst būt pārāk daudz. Apskata datu daļu ieteicams veidot pēc iespējas vienkāršu un
viegli uztveramu, pamatā izmantojot tabulas un diagrammas un sadaļas noslēgumā kompakti
formulējot galvenās problēmas. Diagrammu un tabulu atspoguļošanai var izmantot pielikumus vai
dot saiti uz tiešsaistē pieejamu informāciju, situācijas analīzes daļā apkopojot vien nozīmīgākos
secinājumus.
Bibliotēkas iekšējās vides analīze ir organizācijas darbības spēju izvērtējums. Tajā iekļauj
informāciju par organizācijas administratīvo struktūru, finansējumu, telpām, materiālo un
tehnoloģisko nodrošinājumu, darba virzieniem, krājumu, pakalpojumiem, lasītāju (lietotāju, klientu)
struktūru, mērķgrupām, personālu un tā kompetenci, mārketinga politiku. Ja stratēģiju raksta pirmo
reizi, var sniegt nelielu ieskatu organizācijas vēsturē un tradīcijās („kā nonācām līdz situācijai, kurā
esam šobrīd”). Nepieciešams sniegt arī īsu iepriekšējā pārskata perioda plānu izpildes vērtējumu,
jānorāda, kādi faktori pozitīvi vai negatīvi ietekmēja mērķu sasniegšanu; var salīdzināt bibliotēkas
darba rādītājus ar citu bibliotēku statistiskajiem rādītājiem.
Ārējās vides analīzi reizēm dēvē par PEST vai STEP analīzi, kur akronīmu veido ārējās vides
faktoru sākuma burti – politiskie, ekonomiskie, sabiedrības, tehnoloģiju faktori. Ārējo vidi ir ļoti
grūti izvērtēt, jo apskatāmais lauks ir pārāk plašs un ne vienmēr ir viegli pieejama nepieciešamā
informācija. Datus par ārējo vidi iegūst no statistikas, pētījumu, aptauju un publisku apspriešanu
rezultātiem, pastāvīgi sekojot līdzi nozares un likumdošanas aktualitātēm, interesējoties par
inovācijām tehnoloģiju jomā, norisēm vietējā sabiedrībā utt. Teorētiski vides izpētei vajadzētu
norisināties nevis kampaņveidīgi un fragmentāri, bet sistemātiski, taču pastāvīga vides izpēte prasa
daudz laika un līdzekļu, tāpēc liela daļa lēmumu tiek pieņemti intuitīvi.
Analizējot iekšējo un ārējo vidi, kādā brīdī var rasties jautājums, vai konkrēts faktors uzskatāms par
iekšējās vai ārējās vides elementu, piemēram, norises, kas attiecas uz visu publisko bibliotēku tīklu,
kopīgi veidotas datubāzes. Jo ciešāka ir sadarbība starp radniecīgām organizācijām, jo neizteiktāka
kļūst robeža starp iekšējo un ārējo. Aizpildot tabulas, kur nepieciešams nošķirt ārējos un iekšējos
faktorus, neskaidrību gadījumā var uzdot jautājumu, cik lielā mērā organizācija pati spēj ietekmēt
konkrēto faktoru. Ja organizācijas spēkos ir tikai pasīvi reaģēt uz faktora iedarbību, tad tas ir ārējs
faktors.
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Angļu valodā rakstītajā vadībzinātnes literatūrā mēdz izmantot arī SEPTEMBER formulu, kas
ietver gan mikrovides, gan makrovides elementus. Latviski šai formulai gan nesanāk tik skanīgs
nosaukums, taču iekšējo un ārējo faktoru analīzē tā nenoliedzami ir noderīgs palīgs:
Sabiedrība: sociālie un kultūras faktori, demogrāfija, dzimstība, vecumstruktūra, migrācija,
dzīvesstila pārmaiņas, sociālā mobilitāte;
Ekonomika: labklājības līmenis, nodarbinātība, atalgojums, nepieciešamība pēc maksas vai
bezmaksas pakalpojumiem;
Politika: valdības un pašvaldības stabilitāte, sabiedriskā sektora budžetu piešķīrumu apjoms,
nozares politika, nodokļu sistēma;
Tehnoloģijas: iekārtas un programmas, to savietojamība, standarti, drošība;
Izglītība: visi mācību un prasmju apguves veidi (mājās, darbā, skolā), izglītības līmeņi,
trūkstošās prasmes, profesionālā kvalifikācija;
Tirgus: kādi produkti, pakalpojumi, klienti, konkurenti ir tirgū, tirgus izaugsme, briedums,
cenas, ilgtspēja;
Bizness: vispārējās tendences un konkrētās norises būtiskajos industrijas sektoros, t. sk.
informācijas un pakalpojumu jomā;
Ētika: organizācijas politika, korporatīvā un sociālā atbildība, profesionālās izturēšanās
kodekss, organizācijas vērtības, ētiska veida dilemmas darbavietā;
Regulējums: veselības un drošības, nodarbinātības, datu aizsardzības, autortiesību
likumdošana, licences līgumu tendences.
Populārs iekšējo un ārējo organizācijas attīstību ietekmējošo faktoru izvērtēšanas rīks ir SVID
(angļu val. SWOT) analīze. Akronīms SVID ietver organizācijas stiprās un vājās puses, ārējās vides
iespējas un draudus (riskus). Bibliotēku stipro un vājo pušu analīze skars krājumu, personālu,
tehnisko nodrošinājumu, pakalpojumu kvalitāti, spēju piesaistīt finansējumu u. tml. Iespējas un
draudi ārējā vidē ietvers dažādus sociālus, ekonomiskus, politiskus un tehnoloģiju faktorus, kas var
ietekmēt bibliotēkas darbību.
SVID analīzi var veidot četru vienkāršu sarakstu veidā, taču to iespējams izstrādāt arī daudz
detalizētāk, piemēram, norādīt katra faktora nozīmīguma pakāpi (svarīgs, vidēji svarīgs,
mazsvarīgs) vai veidot atsevišķu SVID analīzi katram darbības virzienam vai pakalpojumam.
Veidojot SVID analīzi, jāņem vērā, kuri spriedumi par stiprajām un vājajām pusēm balstīti uz
darbinieku vērtējumu un kuri atspoguļo lasītāju vai plašākas sabiedrības viedokli. Jāpievērš
uzmanība tam, lai vieni un tie paši faktori neparādās gan iespēju, gan draudu sadaļā – šādā gadījumā
nepieciešams precīzāks faktoru formulējums.
SVID analīzes paraugs Nr. 1
Stiprās puses

Vājās puses

Iespējas

Draudi
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SVID analīzes paraugs Nr. 2
Ārējās iespējas

Ārējie draudi

Stiprās puses

Ieguldīt! Izmantot iespējas
stipro pušu attīstībai, lai
nodrošinātu labumu
bibliotēkai.

Aizsargāt! Mobilizēt resursus
stipro pušu apdraudējuma
novēršanai vai mazināšanai.

Vājās puses

Pieņemt lēmumu turpināt
darbību konkrētajā virzienā vai
pārtraukt to, resp., investēt vai
atsacīties investēt, sadarboties
vai atteikties no sadarbības utt.

Rīkoties! Pieņemt lēmumu rīcībai,
kas ļautu izvairīties no
zaudējumiem.

Mērķi, uzdevumi, aktivitātes un rezultatīvie rādītāji
Nav vienotas, visiem dokumentiem piemērojamas izpratnes par to, cik vispārīgiem vai konkrētiem
jābūt mērķiem. Ilgtermiņa, nozaru un teritoriju politikas plānošanas dokumentos tie var būt visai
abstrakti un vispārīgi. Izteikums, kas kādā plānošanas dokumentā ir mērķis, citā var parādīties kā
uzdevums, savukārt, kas vienā dokumentā ir uzdevums, citā būs aktivitāte u. tml. Nav viena pareizā
mērķu formulējuma veida, būtiskākais ir noteikt, cik pakāpes šķir vīziju no konkrētiem ikdienas
darbiem konkrētajā plānošanas situācijā. Piemēram, par mērķi var izvirzīt uzziņu pakalpojuma
kvalitātes uzlabošanu, uzdevumu līmenī sīkāk izstrādājot, kādus pakalpojuma aspektus
(apkalpošanas kultūru, darbinieku nozaru un datubāzu zināšanu uzlabošanu, e-komunikācijas veidu
attīstīšanu) un mērķgrupas (tūristi, skolēni, uzņēmēji) tas ietvers. Taču arī katrs no minētajiem
pakalpojuma aspektiem var tikt izvirzīts kā atsevišķs mērķis, ja tas tiek atzīts par sevišķi būtisku
priekšnoteikumu bibliotēkas darbības uzlabošanai.
Atsevišķas organizācijas stratēģijā mērķis parasti būs pēc iespējas konkrēti definēts vēlamais
stāvoklis kādā noteiktā organizācijas darbības jomā. Ja esošās situācijas analīze iezīmē „kur mēs
esam”, tad mērķiem jāatklāj „kur mēs gribam nonākt”. Uzdevumi ir ceļš – programma, kā iecerēto
stāvokli sasniegt. Katram mērķim formulē vairākus uzdevumus, nosaka konkrētas mērķgrupas,
darba apjomu, laika periodu (dažkārt tas būs noteikts arī mērķī). Aktivitātes ir konkrēti pasākumi
un ikdienas darbi, kas veicami, lai izpildītu uzdevumus. Aktivitātes stratēģijā var arī neiekļaut, tās
vairāk akcentējamas gada plānos un konkrētiem darbības virzieniem izstrādātās programmās.

17

Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai

Plānošanas perioda noslēgumā vienmēr jāizvērtē, vai ir sasniegts mērķis un kādi ir rezultāti.
Rezultatīvos rādītājus – sasniegtos rezultātus skaitliskā izteiksmē – vēlams noteikt katram mērķim
un uzdevumam, pat ja tās ir tikai prognozes vai orientieri. Izvirzītie rezultatīvie rādītāji būs pamats
iepriekšējā plānošanas perioda izvērtējumam un turpmāko plānu veidošanai. Arī tad, ja rezultatīvā
rādītāja prognoze izrādās neprecīza vai nav izpildīta, tā palīdz objektīvi novērtēt nākotnes iespējas.
Jāorientējas uz to, ko bibliotēka plāno darīt tieši iecerētajā laika periodā, nevis jārunā par
bibliotēkas mērķiem vispār (tos formulē bibliotēkas darbības mandāta un misijas sadaļā).
Piemēram, mērķis „Uzlabot sabiedrības lasītprasmi” publiskajai bibliotēkai varētu būt pārāk plašs,
te nepieciešams precizēt, ar kuru mērķgrupu tiks strādāts, kādas aktivitātes tiks veiktas – vai runa ir
par lasīšanas prasmju uzlabošanu vai literatūras un grāmatu popularizēšanu. Bibliotēkas izmērāmie
rezultātu rādītāji būs attiecināmi uz lasīšanas kā nodarbes, grāmatu un literatūras popularizēšanu,
nevis bērnu prasmju uzlabošanas pakāpi.
Ieteicams mērķus formulēt kā lasītāju un sabiedrības, nevis bibliotēkas ieguvumu. Piemēram,
mērķis „Uzlabot darbinieku kompetenci” nevar būt pašmērķis – te vairāk būtu jānorāda, kas tiks
sasniegts, iegūstot šīs papildu zināšanas un prasmes: uzlaboti uzziņu vai informācijas meklēšanas
pakalpojumi lasītājiem u. tml. Protams, var būt situācijas, kad kāds bibliotēkas iekšējais process ir
pietiekami nozīmīgs un darbietilpīgs, lai to formulētu par atsevišķu mērķi, nevis tikai klientu
ieguvumu (piemēram, pārcelšanās uz jaunām telpām).
Bibliotēkas mērķis nevar būt tādas problēmas atrisināšana, kuras risinājumu bibliotēka nevar vai
tikpat kā nevar ietekmēt. Piemēram, nav lietderīgi kā mērķi noteikt bibliotēkas pamatbudžeta
finansējuma palielinājumu (taču var apņemties mērķtiecīgi attīstīt bibliotēkas spēju piesaistīt
papildfinansējumu, vadīt projektus u. tml.). Tāpat bibliotēka nevar apņemties palielināt lasītāju
skaitu par 30 %, ja pagastā ir kritiska demogrāfiskā situācija.
Stratēģiskajā plānā vidēji ir 5–10 mērķi. Lai arī nav stingri noteikts, cik tieši mērķi jāizvirza,
plānošanas speciālisti iesaka noteikt tik daudz mērķu, cik iespējams tos atcerēties. Pārāk daudzu
mērķu izvirzīšana ir viens no biežākajiem stratēģisko plānu neizpildīšanas iemesliem: mērķiem
jābūt samērotiem ar pieejamo resursu apjomu.
Piemēri:
 Daudzeses pagasta pārvaldes bibliotēkas mērķis ir iekļauties tālākā sabiedrības
informācijas procesa attīstībā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt
mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām
iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā;
 Kultūras vides [tajā skaitā bibliotēku] attīstības uzdevumi [Ventspils pilsētas attīstības
programma 2007.–2013. gadam]:
- pilnveidot un paplašināt kultūras infrastruktūru;
- nodrošināt daudzveidīgu kultūras pasākumu klāstu;
- veicināt profesionālas ievirzes mākslas kolektīvu veidošanu un attīstīšanu;
- nodrošināt iedzīvotājiem saistošus modernus un ērtus bibliotēku pakalpojumus;
- atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu;
- nodrošināt modernus un ērtus bibliotēku pakalpojumus iedzīvotājiem;
- paplašināt interneta pieejas punktus bibliotēkās;
- pilnveidot pakalpojumu kvalitāti un ieviest jaunus pakalpojumus (piemēram,
apkalpošana mājās);
- paplašināt bibliotēku rīkotos pasākumus jaunu lasītāju piesaistei;
- iesaistīties mūžizglītības pasākumos.
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Īstenošanas resursi
Materiālie, finanšu un personāla resursi, kas ir organizācijas rīcībā, tiek identificēti jau iekšējās
vides analīzes laikā. Nosakot uzdevumus, ir būtiski aplēst, kādi resursi būs nepieciešami katrai
konkrētajai pozīcijai:
 kuri darbinieki būs atbildīgi par uzdevumu veikšanu;
 kādas darbinieku prasmes nepieciešamas;
 cik ilgā laika posmā uzdevums tiks paveikts, kāds darba laika apjoms būs
nepieciešams;
 kādi materiālie līdzekļi nepieciešami – krājums, tehnoloģijas, telpas u. tml.;
 aktivitāšu finansējuma avoti un apjoms;
 aktivitātēs iesaistītie partneri, viņu ieguldījums.
Nosakot īstenošanas resursus, būtiski ir skatīt visus iecerētos uzdevumus kopumā – vai vieniem un
tiem pašiem darbiniekiem nav pārāk daudz pienākumu, vai paredzētais laika posms nav pārāk
optimistisks, vai būs iespējams uzdevumus veikt bez papildu finansējuma utt. Tāpat jāpievērš
uzmanība darbinieku zināšanu un prasmju līmenim. Piemēram, ja tiek nolemts, ka bibliotēka
piesaistīs skolēnus, piedāvājot palīdzību mājasdarbu pildīšanā, šim nolūkam nepieciešami
darbinieki, kas ir gatavi strādāt ar bērniem un pusaudžiem, pietiekami labi pārzina mācību vielu un
orientējas sociālajos tīklos, lai varētu izmantot šajā mērķgrupā aktuālos komunikācijas kanālus.
Apzinot visus faktorus, mērķa sasniegšanu var plānot secīgi: ja nepieciešams, vispirms organizēt
darbinieku kvalifikācijas celšanas pasākumus un konsultācijas vai meklēt sadarbības partnerus, un
tikai tad uzsākt nākamo posmu – jauna pakalpojuma sniegšanu.
Resursu sadales posmā visskaidrāk ieraugāms, vai bibliotēkas izvirzītie mērķi ir sasniedzami
plānotajā laika periodā: nesamērīgi liels resursu noslogojums nereti tiek minēts par vienu no
galvenajiem stratēģijas mērķu nesasniegšanas cēloņiem. Ja mēģina vienlaikus sasniegt pārāk daudz,
resursi var tikt nevis maksimāli izmantoti, bet gan izniekoti, galu galā nepanākot uzlabojumu
nevienā jomā.

2.4. Stratēģijas izstrādes gaita
Atkarībā no bibliotēkas veida un statusa vienā bibliotēkā stratēģijas izstrādei būs jāveido darba
grupa, citā visu darbu paveiks viens cilvēks. Augstskolas bibliotēkas stratēģija visticamāk tiks
veidota kā daļa no institūcijas stratēģijas, savukārt publiskas bibliotēkas stratēģija visdrīzāk
organiski iekļausies konkrētas pašvaldības attīstības stratēģijā.
Neviena bibliotēka nevar izveidot stratēģiju, nesaskaņojot mērķus ar institūciju, kuras pakļautībā tā
atrodas, taču ir iespējams, ka tieši bibliotēka kļūst par iniciatori un ierosina pārmaiņas un
mērķtiecīgāku plānošanu savā mācību iestādē vai pašvaldībā.
1. solis: plānošanas plānošana
Identificē mērķi, ko grib panākt ar stratēģijas izstrādi, izvēlas, kādam laika posmam tā tiks
izstrādāta. Novērtē bibliotēkas gatavību pārmaiņām. Nolemj, kuri darbinieki piedalīsies stratēģijas
izstrādē, provizoriski sadala darbus un atbildīgos par šo darbu veikšanu. Nosaka, kādā laika posmā
stratēģija tiks izstrādāta. Izsver, kādi papildizdevumi var rasties darba procesā (kafija un uzkodas
sanāksmēm, materiāli izdrukām, suvenīri sabiedrisko apspriešanu dalībniekiem). Nolemj, kā
iesaistītās puses sazināsies, apmainīsies ar informāciju, tiks informētas par rezultātu (e-sarakste,
19

Vadlīnijas bibliotēku darba plānošanai

organizācijas virtuālā iekšējā darba vide, kāda cita kopdarba platforma, virtuāli aizpildāmas
anketas).
Pirmkārt, dažādos stratēģijas izstrādes posmos iesaistāmi visi bibliotēkas darbinieki, kuri stratēģiju
īstenos, jo tieši šie cilvēki plānu izpildīs dzīvē. Otrkārt, lai saprastu, kas vajadzīgs sabiedrībai,
publiskajām bibliotēkām darba sākumposmā ieteicams aicināt uz pārrunām visas ieinteresētās
puses: pašvaldības pārstāvjus, sadarbības partnerus, dažādu vietējo institūciju un organizāciju,
izglītības iestāžu, muzeju pārstāvjus, jauniešu vai senioru organizāciju biedrus, uzņēmējus, kopienas
neformālos līderus u. c.
Stratēģijas izstrādes sākumposmā jāiepazīstas ar citu – pašmāju un ārvalstu – stratēģiju piemēriem,
jāapkopo informācija par prioritātēm, kuras stratēģijas izstrādes brīdī ir noteiktas hierarhiski
augstākos plānošanas dokumentos. Pamazām apzina informāciju, kas būs nepieciešama esošās
situācijas analīzei – identificē, kādas informācijas trūkst, no kādiem avotiem to varētu iegūt.
2. solis: misijas un vīzijas formulēšana, prioritāšu noteikšana
Bibliotēkas ir tipveida organizācijas, tāpēc visticamāk bibliotēkas misijā nebūs radikāli jaunu, nekur
citur pasaulē nesastopamu ideju. Tomēr katrai bibliotēkai ir sava organizācijas kultūra. Var teikt, ka
bibliotēka ir „personība” ar individuāliem pakalpojumu akcentiem un prioritātēm, tāpēc ir svarīgi
noteikt, kas būs tieši jūsu bibliotēkas darbības centrā. Definējot misiju, sākotnēji jāvienojas par
pamatdomu, formulējums tiks noslīpēts laika gaitā. Diskusiju par misiju var aizsākt neklātienē,
piemēram, virtuālā diskusiju vidē, jo valodiski veiksmīga risinājuma radīšanai parasti nepieciešams
ilgāks laiks.
Vīzija un prioritātes – ja tiek pieņemts lēmums plānošanas sākumposmā iesaistīt sabiedrību un citu
institūciju pārstāvjus, vīzijas un prioritāšu formulēšanu sāk ar sabiedrisko apspriešanu.
Sabiedrisko apspriešanu var organizēt kā vienkāršu diskusiju, tomēr jārēķinās, ka īsā sarunā parasti
tiek izteiktas virspusējas lietas, kuras bibliotēkas darbinieki nojauš paši. Amerikas Bibliotēku
asociācija publiskajām bibliotēkām iesaka rīkot pat divas vairāku stundu garas sanāksmes, kuru
gaitā vispirms formulē, kādas ir sabiedrības vajadzības, kāda ir visas kopienas nākotnes vīzija, tikai
pēc tam pievēršoties bibliotēkas darbības virzieniem un pakalpojumiem, kas būs aktuāli tuvāko
gadu laikā.
Sabiedriskās apspriešanas grupā parasti iesaistāmi 12–18 cilvēki, no kuriem ne vairāk kā 2–4
vajadzētu būt tieši saistītiem ar bibliotēku. Sapulci sāk ar iepazīstināšanas prezentāciju, iezīmējot,
kāpēc tiek rīkota šī tikšanās un ko plānots panākt. Sanāksmes dalībnieki (strādājot grupās vai
izmantojot kādu citu metodi):
• apraksta ideālo pašvaldības nākotni pēc 10 gadiem;
• identificē novada vai pilsētas stiprās un vājās puses, potenciālās iespējas un draudus,
kas ietekmē šo ideālo nākotni;
• formulē vajadzības, lai tuvinātos nākotnes vīzijai.
Otrajā sanāksmes darba posmā bibliotēkas pārstāvis pastāsta klātesošajiem, ko dara un ko potenciāli
vēl varētu darīt bibliotēka, un visi kopīgi, ņemot vērā pašvaldības vai vietējās kopienas vajadzības,
izvirza priekšlikumus bibliotēkas prioritātēm. Prioritātes var ietvert jau esošus (vai uzlabotus
esošos) pakalpojumus, kā arī pavisam jaunas iniciatīvas. Šajā posmā sanāksmes dalībniekiem nav
nepieciešams nonākt pie vienprātības vai pieņemt gala lēmumu, galvenais ir apkopot viedokļus.
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Ja nerīko sabiedrisko apspriešanu, informāciju par esošo un potenciālo mērķgrupu vajadzībām var
iegūt arī aptauju, interviju, personisku tikšanos ceļā. Tiek ņemtas vērā idejas, kas iestrādātas citās
bibliotēkai un to pārvaldošajai institūcijai aktuālajās koncepcijās un stratēģijās.
Kad apzinātas ieinteresēto pušu vajadzības, bibliotēkas stratēģijas izstrādes darba grupa formulē
bibliotēkas vīziju un nolemj, kas būs bibliotēkai nozīmīgākie darba virzieni un prioritārie mērķi
noteiktajā plānošanas periodā. Prioritārie mērķi ir mērķi, kuru sasniegšanā tuvākajā laikā tiek
plānots ieguldīt laiku, līdzekļus un radošo enerģiju. Tā kā bibliotēkas iespējas nav neierobežotas,
prioritāšu noteikšana reizēm var nozīmēt arī to, ka pārskata periodā citām aktivitātēm atliks mazāk
laika un līdzekļu (taču tas nenozīmē, ka no šīm aktivitātēm jāatsakās vispār – tās var novietot
nākamā plānošanas perioda centrā).
3. solis: stratēģijas pamatteksta izstrāde
Stratēģijas rakstīšanas darbs parasti tiek uzdots vienam vai diviem speciālistiem, uz kuru pleciem
tad arī gulstas lielākais darba smagums. Jo lielāka bibliotēka, jo vairāk darbinieku jāiesaista
informācijas vākšanas un lēmumu pieņemšanas procesā.
Atbildīgais darbinieks izstrādā stratēģijas struktūru, apkopo situācijas analīzei nepieciešamo
informāciju, provizoriski iezīmē katra darbības virziena mērķus. Var vienoties, lai katra virziena
situācijas analīzi un mērķus izstrādā darbinieki, kas atbild par konkrētajiem virzieniem, un
stratēģijas sastādītājs informāciju tikai apkopo. Taču atbildīgajam redaktoram iegūtais materiāls
kritiski jāizvērtē un jālūkojas, lai līdzautori savas sadaļas izstrādātu pēc vienādiem principiem,
proti, lai neveidotos situācija, kad dažas sadaļas aprakstītas ļoti detalizēti, kamēr citas – virspusēji.
Tāpat jāpārskata viss dokuments kopumā, lai novērstu atkārtošanos un nekonsekvenci. Ja
dokumenta sastādīšana ir viena cilvēka atbildība, viņš var vākt informāciju, piemēram, intervējot un
anketējot kolēģus.
Kad stratēģijas karkass jau ir iezīmējies, provizoriski formulētos mērķus izskata un apstiprina darba
grupas, bibliotēkas vadības vai bibliotēkas darbinieku sapulcē. Pēc tam sāk izstrādāt detalizētu
darbības programmu: formulē uzdevumus un nosaka rīcības politiku.
Dokumenta izstrādāšanas gaitā ieteicams paturēt prātā, ka stratēģijā nav jāietver pilnīgi viss, ko var
pateikt par bibliotēku – stratēģija ir instruments, kas var palīdzēt bibliotēkai īstenot ieceres un
novērtēt savu sniegumu. Tāpēc informācijai jābūt lakoniskai un pārskatāmai, mērķu un uzdevumu
formulējumam – konkrētam un saprotamam.
Stratēģijas izstrādes noslēgumā tekstu var lūgt pārlasīt vairākiem cilvēkiem, taču jābūt skaidrībai
par to, kuram būs galavārds par labāko variantu.
4. solis: pārraudzības un kontroles īstenošana
Stratēģiskā plānošana kā process nenoslēdzas ar stratēģijas apstiprināšanu – kad ir formulēti mērķi
un rīcības programmas, nepieciešams rūpīgi sekot līdzi tam, kā stratēģija tiek īstenota dzīvē. Viens
no paņēmieniem, kā nodrošināt, lai stratēģija neiegultu plauktā, ir piesaistīt to kārtējiem bibliotēkas
gada plāniem.
Bibliotēkas darbības gada plāns ir detalizēta veicamo uzdevumu programma vienam gadam. Plāns
informē par veicamajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem, nepieciešamajiem resursiem,
atbildīgajiem konkrētā darba veicējiem un izpildes termiņiem.
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Veidojot gada plānu, aktivitātes parasti tiek strukturētas, pieskaņojoties gada budžeta un
papildieņēmumu struktūrai. Ja bibliotēkai ir izveidota darbības stratēģija, gada plānā var izmantot
stratēģijas elementus un kārtējā gada aktivitātes pakārtot stratēģijā noteiktajiem mērķiem un
uzdevumiem. Šādi iespējams izsekot, kuri stratēģijas punkti jau tiek īstenoti, kuri tiek atlikti uz
nākamo gadu, kā arī nodrošināt, ka atskaites periodā tiks uzskaitīti un mērīti tie parametri, kas būs
nepieciešami stratēģijas izpildes rezultātu mērīšanai.
Neatkarīgi no tā, vai stratēģijas mērķi ir bijuši ierakstīti gada plānā vai ne, katra gada statistiskie
rādītāji jāsalīdzina ar stratēģijas rezultatīvajiem rādītājiem un jāizvērtē mērķu izpilde – vai nav
radušies kādi neparedzēti šķēršļi, vai kaut kas netiek atstāts novārtā. Nav izslēgts, ka, parādoties
jaunām iespējām vai šķēršļiem un īstenojot dažādu taktiku, stratēģiju nākas koriģēt.
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STRATĒĢIJAS STRUKTURĒJUMA PIEMĒRS I
Piemēra pamatā ir Ministru kabineta instrukcija Nr. 1 „Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas
darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” (04.01.2011.).

1. Ievads
1.1. Stratēģijas saistība ar citiem plānošanas dokumentiem – hierarhiski augstākiem
normatīvajiem dokumentiem vai iepriekšējā plānošanas perioda stratēģijām
1.2. Bibliotēkas darbības pilnvarojums (mandāts)
1.3. Misija un vīzija (ja vēlas – vērtības, darbības kredo, filozofija)
1.4. Prioritātes plānošanas periodā
2. Darbības virzieni
2.1. Darbības virziens I
Situācijas analīze un galvenās problēmas
Rīcības programma
Mērķis I
Uzdevumi
1) ...
2) ...
Īstenošanas resursi
Mērķis II
Uzdevumi
1) ...
2) ...
Īstenošanas resursi
2.2. Darbības virziens II
Situācijas analīze un galvenās problēmas
Rīcības programma
Mērķis I
Uzdevumi
1) ...
2) ...
Īstenošanas resursi
3. Institūcijas darbības spēju izvērtējums
3.1. Administratīvā struktūra. Administratīva rakstura veicinoši un kavējoši faktori
3.2. Atbalsta funkciju raksturojums un plānotās izmaiņas
• personāla struktūra, personāla politika
• mārketinga stratēģija
• informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un materiāltehniskais nodrošinājums
3.3. SVID analīze
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STRATĒĢIJAS STRUKTURĒJUMA PIEMĒRS II
1. Informatīvā daļa
1.1. Bibliotēkas darbības raksturojums
• darbības pilnvarojums
• misija, vīzija, vērtības
• darbības virzieni un mērķi katram virzienam
1.2. Situācijas analīze
• bibliotēkas darbības spēju izvērtējums
• ārējās vides izvērtējums
• iepriekšējā stratēģiskā plāna izpildes rezultāti
• galvenās risināmās problēmas
• secinot no analīzes – prioritātes pārskata periodam
2. Programmu daļa
- Rīcības programma
- Sagaidāmie darbības rezultāti
- Jaunās politikas iniciatīvas
- Programmas īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi
- Pārraudzība, pārskatu sastādīšana un to novērtēšanas kārtība
Rīcības programma
Mērķis I
Uzdevumi (2)

Plānotie darbības
rezultāti (3)

Rezultatīvie rādītāji (4)
Kvalitatīvie
(5)

Kvantitatīvie
(6)

Aktivitātes (7)

Izpildes laiks
(8)

Finanšu avots
(9)

1.1. ...

1.2. ...
Utt., līdz aptverti visi mērķi.

(1) Bibliotēkas darbības mērķis. Programmu veido, sākot ar pirmo šī dokumenta sadaļā norādīto
mērķi. Šī mērķa īstenošanas pasākumu komplekss plānotajā laika periodā ir bibliotēkas darbības
[stratēģijas] pirmā apakšprogramma.
(2) Uzdevumi. Lai izvairītos no tabulas pārblīvēšanas, ailītē „Uzdevumi” var norādīt sadaļā minētā
atbilstošā uzdevuma numuru.
(3) Plānotie darbības rezultāti ir tieši bibliotēkas kompetencē esošu darbību rezultāti jeb plānoto
aktivitāšu gala produkti. Darbības rezultātiem raksturīgs:
• tie ir preces un pakalpojumi, ko bibliotēka rada un sniedz sabiedrībai;
• tie pilnībā atrodas bibliotēkas tiešā ietekmē, par to sasniegšanu atbild bibliotēkas vadība;
• tos var novērtēt tūlīt pēc darbības veikšanas vai tās gaitā.
Darbības rezultāti ir uz rezultātu orientētas sistēmas svarīgākais elements. Nezinot darbības
rezultātus, nevar noteikt, vai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir reāli un vai tos var īstenot ar
pieejamajiem resursiem. Ja vien tas iespējams, jāplāno tādi darbības rezultāti, kas ir
galaprodukti, nevis starpprodukti. Veidojot gada plānu, katra galaprodukta izveidi sadala
posmos. Tas atvieglo pārskata sistēmas izmantošanu bibliotēkā.
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(4) Lai novērtētu sasniegtos darbības rezultātus, nosaka rezultatīvos rādītājus (kvantitatīvos un
kvalitatīvos). Pamatojoties uz šiem rādītājiem, tiek veikta darbības plānošana, pārskatu
veidošana un rezultātu izvērtēšana.
(5) Formulējot kvalitatīvos rezultātus, vārdiski raksturo pozitīvās izmaiņas, ko radīs galaprodukts,
kura sasniegšanai tiks veikti konkrēti pasākumi un izlietots noteikts resursu daudzums.
(6) Kvantitatīvos rezultātus var izteikt gan absolūtos skaitļos, gan procentos. Gadījumos, kad
rezultāti ir izteikti procentos, tie jāpapildina ar procentuālos rādītājus raksturojošiem skaitļiem.
(7) Katrs uzdevums ietver konkrētas darbības jeb aktivitātes, kas var būt saistītas ar dažādām
bibliotēkas funkcijām. Aktivitātes un to plānotos rezultātus grupē pēc resursu pieejamības: A
variants – sasniedzamie rezultāti ar pašreizējo finansējuma apjomu un B variants – sasniedzamie
rezultāti, izmantojot papildfinansējumu.
(8) Izpildes laiks. Lai nodrošinātu resursu plānveidīgu izlietojumu, norāda pasākumu izpildes
plānoto laiku (parasti gados).
(9) Finanšu avots. A variantā finansējuma avots ir valsts vai pašvaldības dotācija (privātajām
bibliotēkām – īpašnieka piešķirtais finansējums) kārtējā budžeta ietvaros un pašu ieņēmumi. B
variants paredz papildu resursus. Tie var būt: budžeta dotācijas palielinājums, valsts investīcijas,
Eiropas Savienības projektu finansējums, vietējos projektu konkursos iegūtais finansējums,
sponsorējums, pašu ieņēmumu pieaugums jaunu iniciatīvu īstenošanas rezultātā utt.
Sagaidāmie darbības rezultāti
Stratēģijā iekļauj tikai būtiskākos paredzamos darbības rezultātus un rezultatīvos rādītājus, kas
vistiešāk raksturo bibliotēkas sasniegumus. Ja nepieciešams, rezultātus atspoguļo A un B variantā:
A – rezultāti ar pašreizējo finansējuma apjomu; B – rezultāti ar papildfinansējumu. Sasniegtie
darbības rezultāti būs jānovērtē, tādēļ skaidri jāzina, kā tie tiks mērīti.
Kvantitatīvie rādītāji
Nr.
1.

2.
3.
4.

Bibliotēkas darba rādītāji
Lasītāju skaits
A
B
Bibliotēkas apmeklējums

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Izsniegto dokumentu (informācijas vienību)
skaits
Ienākušo dokumentu (informācijas vienību)
skaits

5.

Izslēgto dokumentu (informācijas vienību)
skaits

6.

Dokumentu (informācijas vienību) skaits
pārskata perioda beigās

7.

Izdevumi krājuma komplektēšanai

8.
Tabulā ietverti t. s. obligātie bibliotēku darbības rādītāji, un to var papildināt ar citiem rādītājiem, kuri
bibliotēkai ir svarīgi. Rezultātus norāda turpmākajiem 5 gadiem. B variantu aizpilda pēc vajadzības –
atbilstoši plānotajam.
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Kvalitatīvie rādītāji
Šajā sadaļā apkopojošā veidā norāda kvalitatīvos rādītājus, kurus paredzēts sasniegt vai uzlabot. To,
kā aprēķināmi kvalitatīvie darba rādītāji bibliotēkās, var atrast Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvā centra izdevumā „Statistiskā uzskaite:
vadlīnijas Latvijas bibliotēkām” (Rīga, 2009).
Jaunās politikas iniciatīvas
Šajā sadaļā norāda aktivitātes, kuru īstenošanai līdztekus kārtējam budžetam nepieciešams papildu
finansējums un kuru nepieciešams iekļaut attiecīgā gada budžeta programmā.
Gads
2013

Nr.
1.
2.
Kopā:

Aktivitātes

Summa (Ls)

2014 ... 2017

Programmas īstenošanai nepieciešamie cilvēkresursi
Šajā sadaļā norāda esošo (A) un darbības programmā papildus paredzēto (B) bibliotēkas darbinieku
štata vietu skaitu.
Nr.
1.

Stratēģijas apakšprogrammas
(atbilst mērķiem)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

A
B

2.
KOPĀ: A
B

Pārraudzība, pārskatu sastādīšana un to novērtēšanas kārtība
Šajā sadaļā iekļauj pamatinformāciju par to, kādā veidā tiks veikta stratēģijas īstenošanas
uzraudzība, kā notiks atskaitīšanās par padarīto un kas ir atbildīgs par tās īstenošanu un
aktualizēšanu.
Piemērs:
 Y bibliotēkā par stratēģiskā plāna izpildi atbild bibliotēkas direktors. Vidēja termiņa plāna
un gada darba plāna izpildes gaita tiek izvērtēta divas reizes gadā darbinieku pilnsapulcē.
Par kārtējo uzdevumu izpildi bibliotēkas darbinieki informē bibliotēkas vadību reizi mēnesī
darba apspriedēs. Pārskata sanāksmes organizē un vada bibliotēkas vadītājs.
Šī sadaļa sniedz informāciju par to, kādi kapacitātes uzlabošanas pasākumi, t. sk. jaunās politikas
iniciatīvas, ir nepieciešamas, lai sasniegtu konkrētās programmas mērķus.
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