
Metodiskais un Metodiskais un 
konsultatīvais darbskonsultatīvais darbs

Dž DzirkaleDž Dzirkale –– MaļavkinaMaļavkinaDž.Dzirkale Dž.Dzirkale –– MaļavkinaMaļavkina
LNB BAI BKCLNB BAI BKC
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“Bibliotēkai, kas plāno savu nākotni “Bibliotēkai, kas plāno savu nākotni 
(modernais menedžments un mārketings), ir (modernais menedžments un mārketings), ir ( g ),( g ),
priekšrocības, jo priekšrocības, jo tā zinatā zina, , kurp iet, un zina, kā kurp iet, un zina, kā 
turp nokļūtturp nokļūt Bibliotēka ir noteikusi savuBibliotēka ir noteikusi savuturp nokļūt.turp nokļūt. Bibliotēka ir noteikusi savu Bibliotēka ir noteikusi savu 
lietotāju loku, formulējusi informācijas atlases, lietotāju loku, formulējusi informācijas atlases, 
k l ktēš i t ti ēš i ik l ktēš i t ti ēš i ikomplektēšanas un sistematizēšanas principus, komplektēšanas un sistematizēšanas principus, 
nodrošinājusi lietotājiem piekļuves iespējas nodrošinājusi lietotājiem piekļuves iespējas 
saviem resursiem.” saviem resursiem.” E.D.E.D.Veingands
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Kas ir metodiskais un konsultatīvais darbs?Kas ir metodiskais un konsultatīvais darbs?Kas ir metodiskais un konsultatīvais darbs?Kas ir metodiskais un konsultatīvais darbs?

i k l ji k l jTas ir pakalpojums Tas ir pakalpojums ––
metodiska izstrādnemetodiska izstrādne
problēmas risinājuma piedāvājumsproblēmas risinājuma piedāvājums
konsultācijakonsultācijakonsultācijakonsultācija
ieteikumsieteikums
pasākumspasākums
apmācībasapmācībasapmācībasapmācības

ar mērķi...ar mērķi...
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...ar mērķi...ar mērķi
uzlabot bibliotēkas darba kvalitātiuzlabot bibliotēkas darba kvalitātiuzlabot bibliotēkas darba kvalitātiuzlabot bibliotēkas darba kvalitāti
ieviest jauninājumusieviest jauninājumus
optimizēt (meklēt labākos risinājumus) optimizēt (meklēt labākos risinājumus) 
bibliotēkas darba procesusbibliotēkas darba procesusb b o ē s d b p ocesusb b o ē s d b p ocesus
risināt problēmasrisināt problēmas
palīdzēt bibliotekāram profesionāli palīdzēt bibliotekāram profesionāli 
pilnveidotiespilnveidoties
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MetodikaMetodikaMetodikaMetodika

MetodikaMetodika –– paņēmienu kopumspaņēmienu kopums informācijas informācijas 
vākšanai, strukturēšanai, analīzei, ieteikumu vākšanai, strukturēšanai, analīzei, ieteikumu , , ,, , ,
izstrādei, atzinumu sniegšanai, iekšējam un izstrādei, atzinumu sniegšanai, iekšējam un 
ārējam auditam pakalpojumu kvalitātesārējam auditam pakalpojumu kvalitātesārējam auditam, pakalpojumu kvalitātes ārējam auditam, pakalpojumu kvalitātes 
kontrolei, lietišķās prakses vērtējumam, kontrolei, lietišķās prakses vērtējumam, 
j i i š i t lj i i š i t l k r i mantojotk r i mantojotjaunumu ieviešanai u.tml., jaunumu ieviešanai u.tml., kuru izmantojot kuru izmantojot 
var atrisināt radušos problēmu vai īstenot var atrisināt radušos problēmu vai īstenot 
izvirzīto uzdevumuizvirzīto uzdevumu
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PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi

Bibliotēku darba metodiskais nodrošinājums Bibliotēku darba metodiskais nodrošinājums 
balstās uz šādiem balstās uz šādiem principiemprincipiem: : p pp p
zinātniskumszinātniskums
k lik liaktualitāteaktualitāte

ieteicošs rakstursieteicošs raksturse e cošs s u se e cošs s u s
operativitāteoperativitāte
diferencēta pieejadiferencēta pieeja
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VirzieniVirzieniVirzieniVirzieni

Analītiskais virziens Analītiskais virziens –– reālā stāvokļa un reālā stāvokļa un 
iespējamo attīstības perspektīvu analīze. iespējamo attīstības perspektīvu analīze. p j p pp j p p
Analītiskā virziena pamatā ir konsultatīvais Analītiskā virziena pamatā ir konsultatīvais 
monitoringsmonitoringsmonitorings.monitorings.
Konsultatīvais virziens Konsultatīvais virziens –– vienkārša vienkārša 
konsultācija, speciāla metodiska vai instruktīva konsultācija, speciāla metodiska vai instruktīva 
izstrādne, mutisks vai rakstisks ieteikums, izstrādne, mutisks vai rakstisks ieteikums, 
praktisks padoms u.tml.praktisks padoms u.tml.
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VirzieniVirzieniVirzieniVirzieni

Inovatīvais virziens Inovatīvais virziens –– jauninājumu izstrāde, jauninājumu izstrāde, 
meklēšana, novērtēšana, pārņemšana savā meklēšana, novērtēšana, pārņemšana savā , , p ņ, , p ņ
darba praksē, piemērošana konkrētās darba praksē, piemērošana konkrētās 
bibliotēkas apstākļiem un vajadzībāmbibliotēkas apstākļiem un vajadzībāmbibliotēkas apstākļiem un vajadzībām, bibliotēkas apstākļiem un vajadzībām, 
ieviešana, attīstīšanaieviešana, attīstīšana
Tālākizglītības un profesionālā pilnveides Tālākizglītības un profesionālā pilnveides 
virziens virziens –– nepārtrauktas profesionālās nepārtrauktas profesionālās p pp p
izglītības sastāvdaļaizglītības sastāvdaļa
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Konsultatīvā funkcionalitāteKonsultatīvā funkcionalitāteKonsultatīvā funkcionalitāteKonsultatīvā funkcionalitāte

Funkcija Funkcija –– uzdevums, norise vai specifiska darbība uzdevums, norise vai specifiska darbība 
kāda konsultatīva procesa veikšanaikāda konsultatīva procesa veikšanai
FunkcionalitāteFunkcionalitāte aptver konsultatīvā darba aptver konsultatīvā darba 
uzdevumus, formas, plānojumu, stratēģiju, prognozi uzdevumus, formas, plānojumu, stratēģiju, prognozi ––p j ģ j p gp j ģ j p g
tas viss savstarpēji cieši saistīts un veido kopumu, kas tas viss savstarpēji cieši saistīts un veido kopumu, kas 
būtiski ietekmē ne tikai konsultatīvo darbu kā tādu, būtiski ietekmē ne tikai konsultatīvo darbu kā tādu, 
bet arī konkrētas bibliotēkas un/vai bibliotēku tīkla bet arī konkrētas bibliotēkas un/vai bibliotēku tīkla 
darbības kvalitātidarbības kvalitāti
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FunkcijasFunkcijasFunkcijasFunkcijas

Informacionālā funkcijaInformacionālā funkcija
Pedagoģiskā funkcijaPedagoģiskā funkcijaPedagoģiskā funkcijaPedagoģiskā funkcija
Administratīvā un saziņas funkcijaAdministratīvā un saziņas funkcija
Bibliotēku pētniecības funkcijaBibliotēku pētniecības funkcija
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PētījumsPētījumsPētījumsPētījums

LR Kultūras ministrijaLR Kultūras ministrija
Latvijas Nacionālā bibliotēkaLatvijas Nacionālā bibliotēka

“Valsts un reģionāla līmeņa bibliotēku“Valsts un reģionāla līmeņa bibliotēkuValsts un reģionāla līmeņa bibliotēku Valsts un reģionāla līmeņa bibliotēku 
metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas metodiskā un konsultatīvā atbalsta sistēmas 
izpēte bibliotēku darbības uzlabošanaiizpēte bibliotēku darbības uzlabošanaiizpēte bibliotēku darbības uzlabošanai izpēte bibliotēku darbības uzlabošanai 
tradicionālajā un elektroniskajā vidē”tradicionālajā un elektroniskajā vidē”

www.km.gov.lvwww.km.gov.lv Bibliotēku sadaļaBibliotēku sadaļa
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MA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumi

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Papildināt bibliotekāru zināšanas, organizēt izglītojošus Papildināt bibliotekāru zināšanas, organizēt izglītojošus 

āk k i āt š il id tiāk k i āt š il id tipasākumus un kursus, rosināt pašpilnveidotiespasākumus un kursus, rosināt pašpilnveidoties
Piedalīties pieredzes apmaiņas procesā, izzināt labāko Piedalīties pieredzes apmaiņas procesā, izzināt labāko 
pieredzi un to popularizētpieredzi un to popularizētpieredzi un to popularizētpieredzi un to popularizēt
Informēt un iepazīstināt bibliotekārus ar jaunāko izglītības Informēt un iepazīstināt bibliotekārus ar jaunāko izglītības 
sistēmā un bibliotēku nozarē nodrošināt profesionālāssistēmā un bibliotēku nozarē nodrošināt profesionālāssistēmā un bibliotēku nozarē, nodrošināt profesionālās sistēmā un bibliotēku nozarē, nodrošināt profesionālās 
informācijas izplatīšanuinformācijas izplatīšanu
Sniegt praktisku palīdzībuSniegt praktisku palīdzībuSniegt praktisku palīdzībuSniegt praktisku palīdzību



MA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumi

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
KonsultētKonsultēt
Plānot un vadīt MA darbu, koordinēt bibliotēku darbībuPlānot un vadīt MA darbu, koordinēt bibliotēku darbību
Analizēt bibliotēku darba rezultātusAnalizēt bibliotēku darba rezultātus
Nodrošināt atbalstu un metodisko palīdzībuNodrošināt atbalstu un metodisko palīdzību
Apspriest jaunāko par pārmaiņām izglītībā un inovācijām Apspriest jaunāko par pārmaiņām izglītībā un inovācijām 
skolu bibliotēku darbāskolu bibliotēku darbā
Veicināt bibliotēku darba modernizāciju un pilnveidošanosVeicināt bibliotēku darba modernizāciju un pilnveidošanos
Organizēt seminārus un citus pasākumusOrganizēt seminārus un citus pasākumus



MA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumiMA vadītāja uzdevumi

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Piedalīties normatīvo dokumentu un projektu izstrādēPiedalīties normatīvo dokumentu un projektu izstrādē
Veicināt skolu bibliotēku informatizāciju un informācijas Veicināt skolu bibliotēku informatizāciju un informācijas 
sistēmu attīstībusistēmu attīstību
I i bibli k d š j d bI i bibli k d š j d bIesaistīt bibliotekārus radošajā darbāIesaistīt bibliotekārus radošajā darbā
Nodrošināt MA darbības kvalitātiNodrošināt MA darbības kvalitāti
Gatavoties akreditācijaiGatavoties akreditācijai
Celt rajona skolu bibliotēku darba kvalitātiCelt rajona skolu bibliotēku darba kvalitāti
Sadarboties ar dažādām institūcijām un organizācijāmSadarboties ar dažādām institūcijām un organizācijām



MA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumi

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Organizēt sanāksmes, pasākumus un seminārus, vadīt Organizēt sanāksmes, pasākumus un seminārus, vadīt 

d bībd bībnodarbībasnodarbības
Plānot tālākizglītības pasākumus un kursus, apzināt Plānot tālākizglītības pasākumus un kursus, apzināt 
bibliotekāru vajadzībasbibliotekāru vajadzībasbibliotekāru vajadzībasbibliotekāru vajadzības
Konsultēt, sniegt metodisko palīdzību un atbalstuKonsultēt, sniegt metodisko palīdzību un atbalstu
Plā t MA d b k t kā t t d k tā ijPlā t MA d b k t kā t t d k tā ijPlānot MA darbu, apkopot un kārtot dokumentācijuPlānot MA darbu, apkopot un kārtot dokumentāciju
Nodrošināt operatīvu informācijas apritiNodrošināt operatīvu informācijas apriti
A li ēt i ē tēt bibli tēk MA d bīb ltātA li ēt i ē tēt bibli tēk MA d bīb ltātAnalizēt un izvērtēt bibliotēku un MA darbības rezultātusAnalizēt un izvērtēt bibliotēku un MA darbības rezultātus



MA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumi

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Izzināt un popularizēt labāko pieredziIzzināt un popularizēt labāko pieredzi
Apvienot apvienības dalībniekus, koordinēt sadarbībuApvienot apvienības dalībniekus, koordinēt sadarbību
Sadarboties ar citām MA, bibliotēkām un organizācijāmSadarboties ar citām MA, bibliotēkām un organizācijām
Piedalīties valsts, pilsētas/rajona un novada semināros un Piedalīties valsts, pilsētas/rajona un novada semināros un 
citos pasākumoscitos pasākumos
Izglītot bibliotekārusIzglītot bibliotekārus
Izstrādāt metodiskos materiālus un ieteikumus trūkumu Izstrādāt metodiskos materiālus un ieteikumus trūkumu 

ē š iē š inovēršanainovēršanai
Sekot bibliotēku izaugsmeiSekot bibliotēku izaugsmei



MA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumiMA vadītāja pienākumi

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Organizēt konkursusOrganizēt konkursus
Sadarboties ar citiem mācību priekšmetu MA vadītājiemSadarboties ar citiem mācību priekšmetu MA vadītājiem
Mērķtiecīgi rīkoties ar piešķirtajiem līdzekļiemMērķtiecīgi rīkoties ar piešķirtajiem līdzekļiem



Aktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmas

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Kopkatalogi, vienotā informācijas sistēmaKopkatalogi, vienotā informācijas sistēma
Bibliotēk informati ācija interneta n dat bāBibliotēk informati ācija interneta n dat bāBibliotēku informatizācija, interneta un datu bāzu Bibliotēku informatizācija, interneta un datu bāzu 
izmantošanaizmantošana
Informācijpratība pašam bibliotekāram, bibliotēkasInformācijpratība pašam bibliotekāram, bibliotēkasInformācijpratība pašam bibliotekāram, bibliotēkas Informācijpratība pašam bibliotekāram, bibliotēkas 
lietotājiem lietotājiem –– skolotājiem un skolēniemskolotājiem un skolēniem
Bibliotekārā darba organizācija, pilnveidošana, Bibliotekārā darba organizācija, pilnveidošana, 
modernizācijamodernizācija
Lasīt veicināšanas un citi pasākumi bibliotēkāLasīt veicināšanas un citi pasākumi bibliotēkā
N tī i d k ti bibli tēk bli ātāN tī i d k ti bibli tēk bli ātāNormatīvie dokumenti un bibliotēkas obligātā Normatīvie dokumenti un bibliotēkas obligātā 
dokumentācijadokumentācija



Aktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmas

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Bibliotēkas krājuma veidošana, organizācija, sistematizācijaBibliotēkas krājuma veidošana, organizācija, sistematizācija
Iekļaušanās izglītības procesāIekļaušanās izglītības procesā
Pieredzes apmaiņaPieredzes apmaiņa
Sadarbība ar bibliotēkas lietotājiem un citām bibliotēkām, Sadarbība ar bibliotēkas lietotājiem un citām bibliotēkām, 
sadarbības formassadarbības formas
Profesionālā pilnveide un tālākizglītībaProfesionālā pilnveide un tālākizglītība
Lasītāju apkalpošana, pakalpojumu kvalitāteLasītāju apkalpošana, pakalpojumu kvalitāte
Bibliogrāfiskās zināšanas, atsaucesBibliogrāfiskās zināšanas, atsauces



Aktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmasAktuālākās metodiskās tēmas

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
AkreditācijaAkreditācija
Metodiskās palīdzības sniegšana bibliotekāriemMetodiskās palīdzības sniegšana bibliotekāriem
Bibliotekāru personības attīstībaBibliotekāru personības attīstība
Uzziņu darbsUzziņu darbs
Lasītāju automātiskā reģistrēšana un apkalpošanaLasītāju automātiskā reģistrēšana un apkalpošana
Mācību grāmatu iegādeMācību grāmatu iegāde
Bibliotekārās stundasBibliotekārās stundas
Bibliotēkas atbalsts karjeras izglītībai skolāBibliotēkas atbalsts karjeras izglītībai skolā
StatistikaStatistika



Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Izzina citu pieredzi, dalās pieredzēIzzina citu pieredzi, dalās pieredzē
Organizē kursus, pieaicina lektorusOrganizē kursus, pieaicina lektorus
Sniedz individuālas konsultācijasSniedz individuālas konsultācijas
Organizē seminārusOrganizē seminārus
Sadarbojas ar republikas un rajona speciālistiemSadarbojas ar republikas un rajona speciālistiem
Diskutē par problēmu savā starpāDiskutē par problēmu savā starpā
Konsultējas izglītības pārvaldē un mācību centrāKonsultējas izglītības pārvaldē un mācību centrā
Meklē konsultantuMeklē konsultantu



Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Uztur kontaktus ar bibliotekāriemUztur kontaktus ar bibliotekāriem
Apseko skolu bibliotēkasApseko skolu bibliotēkas
Finansu jautājumos griežas pie skolas direktora un Finansu jautājumos griežas pie skolas direktora un 

š ld bš ld bpašvaldībaspašvaldības
Aktīvi iesaistās bibliotēku automatizācijas procesāAktīvi iesaistās bibliotēku automatizācijas procesā
Meklē atbildes metodiskajā literatūrāMeklē atbildes metodiskajā literatūrā
Pats apvienības vadītājs radoši metodiski darbojasPats apvienības vadītājs radoši metodiski darbojas
Mudina bibliotekārus izstrādāt radošos darbusMudina bibliotekārus izstrādāt radošos darbus



Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?Kā risinām problēmas?

rtots pēc nozīmīguma:rtots pēc nozīmīguma:
Organizē teorētiski praktiskas nodarbībasOrganizē teorētiski praktiskas nodarbības
Veic izskaidrošanas darbuVeic izskaidrošanas darbu
Interesējas par to, kas notiek skolāsInteresējas par to, kas notiek skolās
Noskaidro un apzina problēmsituācijasNoskaidro un apzina problēmsituācijas
Ir prasīgs un veic kontroliIr prasīgs un veic kontroli
Organizē konkursusOrganizē konkursus
Veic aptaujasVeic aptaujas
Izveido savu bibliotēku kā parauguIzveido savu bibliotēku kā paraugu



L i k ā d bi i !L i k ā d bi i !Lai mums kopā darbi veicas!Lai mums kopā darbi veicas!


