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Avoti

• Pētījums “Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un 
ietekme Latvijā “ (Rīga, 2007)

• Pētījums “Pašvaldību publiskās bibliotēkas: 
vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar 
pakalpojumiem” (Rīga, 2009)pakalpojumiem” (Rīga, 2009)

http://www.kis.gov.lv/attach/Nosleguma_zinojums.pdf

Interneta resursi par pētījumiem ārzemēs

• Sirsnīgs paldies par ierosmi LNB direktoram 
Andrim Vilkam, par interneta saitēm docentei 
Baibai Holmai un Z lasītavas galvenajai 
bibliotekārei Elitai Vīksnai!



Bibliotēkas radītā vērtība



Ekonomiskie ieguvumi

• Ekonomisko ieguvumu pētījumi balstās uz 
maiņas vērtību jeb ekonomisko vērtību

• Pētījumi parāda, kādu naudā izsakāmu labumu 
sabiedrībai dod bibliotēku darbība. sabiedrībai dod bibliotēku darbība. 

• ROI – ekonomiskā ietekme vai ieguldījumu 
atmaksāšanās, ko var nosaukt arī par 
investīciju ienesīgumu (economic impact or
return on investment)

• Bibliotēkas ienesīgums



Ienesīgums
• LV ienesīgums; kapitālieguldījumu efektivitāte; rentabilitāte

Definīcija: 1. Ienākumi, ko dod, piem., īpašums (vērtspapīri, 
nekustamais īpašums), saimniekošana, ieņemamais amats.
2. Rādītājs, kas raksturo saimnieciskā darbībā izlietoto 
līdzekļu efektivitāti. Izšķir: uzņēmuma ienesīgumu un 
atsevišķo izstrādājumu ienesīgumu. Uzņēmuma 
saimnieciskās darbības ienesīgumu aprēķina, attiecinot 
atsevišķo izstrādājumu ienesīgumu. Uzņēmuma 
saimnieciskās darbības ienesīgumu aprēķina, attiecinot 
peļņu pret izlietoto kapitālu, kas bijis nepieciešams tās 
ieguvei. Atsevišķu izstrādājumu ienesīgumu nosaka, 
attiecinot to pārdošanas rezultātā iegūto peļņu pret 
pašizmaksu. 

Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000



Pētījumi

• Pētījums “Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un 
ietekme Latvijā “ (Rīga, 2007)

http://www.kkf.lv/#1787

• Kultūras sektora tiešā ietekme. Kultūras sektorā kopumā nodarbināti ir 1,61% no ekonomiski aktīvajiem 
iedzīvotājiem 2005.gadā un 1,79% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem 2006.gadā.Savukārt, ieņēmumi 
kultūras sektorā veidoja 63 082 224Ls 2005.gadā un 96 368 245 Ls 2006.gadā. 

• Līdztekus nodarbinātībai un tiešajam finansējumam, galvenie kultūras ekonomiskās ietekmes rādītāji ir:• Līdztekus nodarbinātībai un tiešajam finansējumam, galvenie kultūras ekonomiskās ietekmes rādītāji ir:

• kultūras netiešā ietekme – no katra lata, kas ieguldīts kultūras nozarē 2005.gadā, 0,49Ls novirzīti citu nozaru 
uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka katra kultūras nozarē ieguldītā lata, netiešais ieņēmumu efekts ir 1,49Ls. Attiecīgi 
2006.gadā - 41 santīms no katra kultūras nozarē ieguldītā lata novirzīts citu nozaru uzņēmumiem, jeb - katra lata, 
kas ieguldītas kultūras nozarē, netiešais ieņēmumu efekts ir 1,41Ls.

• kultūras sektora izraisītā ekonomiskā ietekme - 2005.gadā no valsts un pašvaldību finansējuma saņemtais 1Ls no 
citiem avotiem piesaistījis 0,59Ls jeb valsts un pašvaldību finansējuma izraisītais efekts ir 1,59Ls. Attiecīgi 
2006.gadā valsts un pašvaldību finansējuma piešķirtais 1Ls piesaistījis 0,21Ls no citiem avotiem jeb valsts un 
pašvaldību finansējuma izraisītais efekts ir 1,21Ls. 

• nodarbinātība - 2005.gadā katra darba vieta kultūras sektorā atbalstījusi 0,62 darba vietas citos ekonomikas 
sektoros valstī, bet 2006.gadā - 0,71 darba vietu. Citiem vārdiem – viena darba vieta kultūras sektorā radījusi 1,62 
(2005) un 1,71 (2006) darba vietas valstī.  

• Līdz ar to grūti uzturēt tēzi, ka kultūra ekonomiskajā ziņā ir patērējoša nozare. Kultūra veido nozīmīgus ieņēmumus 
citās nozarēs, publiskais finansējums piesaista vai izraisa piešķīrumus no citiem avotiem un rada nozīmīgu darba 
vietu skaitu ārpus kultūras sektora. 



Pētījumi

• “Publisko bibliotēku ekonomiskā ietekme uz 
Dienvidkarolīnu”(2005)

http://www.libsci.sc.edu/SCEIS/exsummary.pdf

• Amerikas bibliotēku asociācijas pētījums • Amerikas bibliotēku asociācijas pētījums 
(2007)  
http://www.ala.org/ala/research/librarystats/
worththeirweight.pdf

• Filadelfijas bibliotēku pētījums (2010) 
http://www.freelibrary.org/about/felsstudy.htm





Lietotāju kalkulatori 







Bibliotēku kalkulatori





Interneta saites uz kalkulatoriem

• http://www.lrs.org/public/roi/

• http://www.nyla.org/index.php?section=value

calc

• http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/advoc• http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/advoc

acy/advocacyuniversity/toolkit/makingthecase

/library_calculator.cfm



Dati, bibliotēkas ienesīguma 

aprēķināšanai

• Cik bibliotēkā ir investēts konkrētajā periodā 

(piemēram, 2010. gadā)?

• Bibliotēkas lietotāju kopskaits, krājuma 

izsniegumsizsniegums

• Sniegtās uzziņas

• Datoru skaits un izmantojamība

• Apmācību skaits un apmeklējums

• Pāsākumu skaits un apmeklējums



Ienesīguma aprēķināšana

• Izmantoto pamatpakalpojumu skaits x katra 

pakalpojuma tirgus vērtība = bibliotēkas 

ienesīgums

• Tirgus cenu nosaka krājuma vienībai, • Tirgus cenu nosaka krājuma vienībai, 

datorstundai, uzziņu sniegšanas laikam, 

apmācību stundām, vienam pasākumam u.c. 

pakalpojumiem.



Vai bibliotēku lietot ir ekonomiski 

izdevīgi?

Limbažu Galvenās bibliotēkas aprēķini par 2010.gadu:

• 1983 lasītāji, lietojot bibliotēkas krājumu, ir 

ietaupījuši 358 710 latus

• Saņemot 7415 profesionālas uzziņas vidēji  10 • Saņemot 7415 profesionālas uzziņas vidēji  10 

min, bibliotēkas lietotāji ir ietaupījuši 12 309 

latus

• Lietojot bibliotēkas 12 datorus apmeklētāji ir 

ietaupījuši Ls 24 912 latus



Vai bibliotēku lietot ir ekonomiski 

izdevīgi?

• Apmeklējot bibliotēkas organizētās apmācības 

398 reizes uz 2 stundām, kopējais ietaupījums 

vismaz 3980 lati.

• Bibliotēkas 89 bezmaksas pasākumos • Bibliotēkas 89 bezmaksas pasākumos 

apmeklētāji ietaupījuši 1992 latus.

Kopā lietotāji ir ietaupījuši vismaz 401 903 latus 

= bibliotēkas kopējais ienesīgums 2010.gadā.



Izmaksu/ieguvumu aprēķināšana

Bibliotēkas kopējais ienesīgums / Bibliotēkā 

investētā nodokļu maksātāju nauda = Ls X : 1 

ieguvumu/izmaksu proporcija



Piemēram,

• Limbažu Galvenās bibliotēkas aprēķinātais 

ienesīgums 2010.gadā: Ls 401 903

• Limbažu Galvenajā bibliotēkā 2010.g. investētā 

nodokļu maksātāju nauda: Ls 90 888nodokļu maksātāju nauda: Ls 90 888

• Ieguvumu/izmaksu proporcija: Ls 4,42 : 1

Secinājums: bibliotēka ir devusi 4,42 reizes 

lielāku ienesīgumu nekā tajā 2010.gadā tika 

investēts. 



Secinājumi

• Bibliotēku ienesīguma aprēķini ir argumenti 

diskusijām, aizstāvībai, pētījumiem, 

salīdzināšanai, pakalpojumu attīstīšanai utt.

• Jo vairāk iedzīvotāji izmanto bibliotēkas • Jo vairāk iedzīvotāji izmanto bibliotēkas 

pakalpojumus, jo lielāks ir bibliotēkas 

ienesīgums

• Ienesīgumu var aprēķināt individuāli,  

bibliotēkai, novadam, Latvijai kopumā utt.



Pētījums top!

• 2011.gadā tiek uzsākts pētījums “Latvijas 

publisko bibliotēku ekonomiskā vērtība un 

ietekme”, kuru administrē v/a “Kultūras 

informācijas sistēmas” projekta “Trešais tēva informācijas sistēmas” projekta “Trešais tēva 

dēls” ietvaros.

• Notiek iepirkuma procedūra, lai izvēlētos 

pētījuma veicēju.

• Pētījuma rezultāti – 2011.gada rudenī.



Paldies!

justa@limbazubiblioteka.lv

Tālr. 29417077

www.limbazubiblioteka.lv


