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Pārskatu veidlapas aizpilda elektroniskajā 

datubāzē

“Latvijas digitālās kultūras kartes 
informācijas sistēma”

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/


Ievadot saņemto lietotājvārdu un paroli, izvēlas 
“Pieslēgties”



https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/Default.aspx

Atveroties jaunam logam, spiež uz saites “Meklēšana” 
un izvēlas “Mani objekti”

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/Default.aspx


https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/Default.aspx

Nospiež pogu “Meklēt”

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/Default.aspx


https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/Default.aspx

• Atveroties objektu (bibliotēku) sarakstam, jāspiež uz 
bibliotēkas nosaukuma.

• Atvērsies objekta (bibliotēkas) apraksta uzturēšanas 
forma ar sadaļām

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/Default.aspx
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Sadaļa “Pamatinformācija”



Sadaļa “Pamatinformācija”

• Jāpārbauda un nepieciešamības gadījumā jāizlabo 
bibliotēkas nosaukums un adrese.

• Ja laboto nosaukumu sistēma neapstiprina, tad 
sazināties ar LDKKIS atbildīgajiem, jo iemesls tam 
var būt divi vienādi nosaukumi.

Piemēram:

- Skultes sākumskolas bibliotēka (Limbažu nov.) 

- Skultes sākumskolas bibliotēka (Mārupes nov.) 
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Sadaļa “Pamatinformācija”

lauks “Adrese”

92011.07.05.



Sadaļa “Pamatinformācija”

lauks “Adrese”

Lai labotu un pievienotu adresi, jānospiež “Uzstādīt” un 
jāaizpilda visi nepieciešamie lauki. Kad adreses lauki ir aizpildīti, 
lapas apakšējā daļā pie “Koordinātas” jānospiež “Atlasīt” un 
adrešu pievienošanas loga augšējā daļā “Pievienot”.
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Sadaļa “Pamatinformācija”

lauks “Adrese”

• Ja precīza adrese nav pieejama adrešu klasifikatorā 
(piemēram, nav pieejama māja vai iela), tad 
jāizvēlas adreses veids „Neklasificēta” un šajā 
laukā jāieraksta bibliotēkas adreses teksts, kā arī 
jānosūta ziņa par to, ka šo konkrēto adresi nav 
iespējams klasificēt, uz e-pastu 

baiba.bierne@lnb.lv
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Sadaļa “Pamatinformācija”

lauks “WWW adrese”

Ja iestādei ir www adrese, tad ievade notiek pēc 
sekojoša principa: 

1) izvēlas veidu: 

a. citas iestādes mājas lapa – piemēram, 
informācija par bibliotēku atrodama pagasta, 
pilsētas mājas lapas kādā no sadaļām. Pagasta 
bibliotēkām informācija var būt atrodama 
reģiona galvenās bibliotēkas mājaslapā. 

b. bibliotēkas mājas lapa – ja bibliotēkai ir sava 

mājaslapa vai blogs, tad jāizvēlas šis veids.

122011.07.05.



Sadaļa “Pamatinformācija”

lauks “WWW adrese”

2) Laukā „Nosaukums” jāraksta brīvi izvēlēts 
nosaukums, kas identificē konkrēto saiti.

3) Laukā „Saite” jāieraksta (vai jāiekopē) lapas 
adrese. Formātam jāsākas ar http://
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Sadaļa “Pamatinformācija”

lauks “WWW adrese”
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Sadaļa “Darba laiks”



Sadaļa “Darba laiks”

Sadaļā “Darba laiks” ir jāaizpilda 
informācija par katru dienu un laiku, kurā 
iestāde ir pieejama apmeklētājiem.

Jāizvēlas vērtība no lauka “Diena”, laukā “No” 
jāraksta darba laika sākums, laukā “Līdz” darba 
laika beigas. Laika formāts ir 00:00.
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Sadaļa “Darba laiks”
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Sadaļas “Darba laiks” atspoguļojums:

Kultūras kartē
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Latvijas Bibliotēku 
portālā
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Sadaļa “Piedāvājums”
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Sadaļa “Infrastruktūra”



Sadaļa “Infrastruktūra”

kolonnā “Telpu tehniskais stāvoklis” vērtību 
izvēlas tikai tām telpām, kurām ir norādīta telpu 

platība
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Sadaļa “Izmantošana”



Sadaļa “Izmantošana”

Ja laukā “Lasītāji” tiek 

uzrādīti 
bērni un jaunieši līdz 18
gadiem, tad dati tiek 
norādīti arī laukos 
“Apmeklējums” un 
“Izsniegums”



Sadaļa “Izmantošana”

virtuālo apmeklējumu uzrāda, ja bibliotēkai ir 
sava mājaslapa vai blogs
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Sadaļa “Krājums”



Sadaļa “Krājums”

Jaunums šajā gadā bija kolonna 
“Krājums pārskata perioda sākumā” - datiem 
kolonnā jāsaskan ar iepriekšējā gada krājuma pārskata 
perioda beigu datiem
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Sadaļa “Darbinieki”



Sadaļa “Darbinieki”

• Ja darbinieku skaits tiek uzrādīts kolonnā 
“Nepilnas slodzes darbinieku skaits”, tad tam 
jābūt atspoguļotam arī kādā no kolonnām:

- “No tiem strādā pusslodzē”

- “No tiem strādā ceturtdaļslodzē”

- “No tiem strādā citā slodzē”



Sadaļa “Darbinieki”

lauks “Darbinieku apakšgrupas”

Datus aizpilda arī šajā laukā. 

Ja bibliotekārais darbinieks ir nepilnas slodzes darbinieks, tad 
norādot attiecīgo slodzi.
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Sadaļa “Finansiālie rādītāji”



Sadaļa “Finansiālie rādītāji”

• Tabulu “Valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums 
krājuma komplektēšanai”

par iepriekšējā gada valsts vai pašvaldības piešķirto finansējumu 
krājumam (grāmatas, periodika, fonogrammas, filmas) aizpilda 
tikai valsts nozīmes bibliotēkas un pašvaldību publiskās
bibliotēkas.



Sadaļa “Finansiālie rādītāji”

• Bibliotēkas finansiālie rādītāji jāuzrāda

VESELOS SKAITĻOS!
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Sadaļa “Informācijas tehnoloģijas”



Sadaļa “Informācijas tehnoloģijas”

lauks “Bibliotēkas mājaslapa”

aizpilda bibliotēkas, kurām ir norādīta sava mājaslapa 

vai blogs
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Sadaļa “Digitalizācija”



Ja kādā no sadaļām nav aizpildāmās informācijas 
(piemēram, „Digitalizācija”), tad jāizpilda sekojošas 
darbības:

- jāatver sadaļa

- jānospiež “Labot”

- pēc tam “Saglabāt”

- un pēc tam “Nosūtīt”.
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Sadaļa “Darba kvalitāte”



Sadaļas “Darba kvalitāte” lauks

“Profesionālās pilnveides programmas un 

izglītojoši pasākumi ”

ja tiek norādīts bibliotēkas darbinieku kopskaits, kas 
piedalījušies citu organizētajās programmās un pasākumos, 
tad arī jānorāda cik profesionālās pilnveides programmas un 
izglītojoši pasākumi pārskata gada laikā tika apmeklēti



Sadaļas “Darba kvalitāte” lauks

“Profesionālās pilnveides programmas un 

izglītojoši pasākumi ”

Bibliotēkas organizēto programmu un pasākumu 

skaits nav tematisko pasākumu skaits
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Sadaļa “Cita informācija”



Sadaļa “Cita informācija”

Informāciju aizpilda tikai par bibliotekāriem

darbiniekiem



422011.07.05.

Sadaļa “Multivide”



Sadaļa “Multivide”

Ja attēls nav pievienots Ja pievienotais attēls ir definēts 
kā Pamatattēls
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Sadaļa “Multivide”

Attēls var būt arī bibliotēkas logo vai maketa grafisks attēls
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• LDKK informācijas sistēmā neliek NULLES.

• Ja sadaļā dati aizpildīti, tad jānospiež “Saglabāt” 
un pēc tam “Nosūtīt”.

• Informāciju par statistikas atskaiti skolu bibliotēkām 
nodot pilnīgu.

• Mudināt strādāt izmantojot INSTRUKCIJU.
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http://www.kulturaskarte.lv/

http://www.kulturaskarte.lv/
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http://www.biblioteka.lv/

http://www.biblioteka.lv/
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Paldies!

- baiba.bierne@lnb.lv

- 67312807

- www.lnb.lv

mailto:baiba.bierne@lnb.lv
http://www.lnb.lv/

