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Pamatinformācija



Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas Pārlielupes bibliotēka



Limbažu centralizētais modelis



Rīgas Centrālā bibliotēka



Informācijas tehnoloģijas

Iekārtas 

ražotājs

Iekārtas 

modelis Iekārtas veids

Iekārtas ātrums, 

lpp/min

Krāsu režīms, 

JĀ vai NĒ

Kultūras ministrija lūdz bibliotēkas iesniegt datus par 
reproducēšanas iekārtām

Atlīdzības par bibliotēkās un skolās veikto 
reprogrāfisko reproducēšanu autoriem (gadā)

136 893 EUR



Multivide                     kulturasdati.lv



Multivide                       Bibliotēku portāls



ISO 11620:2014 Informācija un dokumentācija –
Bibliotēku snieguma rādītāji

- Attiecas uz visu veidu bibliotēku vērtēšanu;
- Snieguma rādītājus var izmantot salīdzināšanai laika gaitā vienā 

bibliotēkā;
- Var veikt arī salīdzinājumu starp bibliotēkām (ievērojot piesardzību);
- Standartā nav norādīti visu bibliotēkas pakalpojumu, darbības un 

resursu izmantošanas rādītāji (standarts piedāvā atzītu, pārbaudītu un 
publiski pieejamu (t.i. nepatentētu) metodoloģiju un pieeju bibliotēku 
pakalpojumu kvalitātes noteikšanai).



Standartā:

• termini un definīcijas

• kritēriji un apraksta struktūra

• snieguma rādītāju izmantošana

• snieguma rādītāju saraksts

• snieguma rādītāju apraksts



Snieguma rādītāji:

1. Resursi, piekļuve un infrastruktūra

2. Izmantojums

3. Efektivitāte

4. Iespējas un attīstība
- Krājums
- Piekļuve
- Aprīkojums/telpas
- Personāls
- Vispārīgie rādītāji



piemēri
• - pieprasīto nosaukumu pieejamība (1)

• - plauktošanas precizitāte (1)

• - uzziņu pakalpojumu izpildes ātrums (1)

• - vēlme atkārtoti izmantot pakalpojumu (2)

• - lietotāju apmierinātība (2)

• - bibliotēkas apmeklējuma izmaksas (3)

• - dokumenta apstrādes vidējais ilgums (3)

• - personāla mācībām atvēlētā darba laika procentuālā daļa (4)

• - bibliotēkai  piešķirto finansiālo līdzekļu procentuālā daļa (4)

• - u.c.

Par katru rādītāju:

- uzdevums
- darbības lauks
- rādītāja definīcija
- metode (aprēķina formula)
- interpretācija un rādītāju 

ietekmējošie faktori
- avoti
- saistītie rādītāji



Standartu var lasīt:

• Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas "Latvijas standarts" Standartu lasītavā;

• Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (drukātā versija: 8.st. lasītava; elektroniskā versija: uzziņu   

un informācijas centra un tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītava );

• RTU Zinātniskajā bibliotēkā;

• Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas bibliotēkā.

Standartu var nopirkt: Standartu e-veikalā vai LVS Standartu fondā Krišjāņa Valdemāra ielā 157.

Arhīvi, bibliotēkas un muzeji reģistrējoties www.lvs.lv kā juridiskas personas un informējot par to 

LVS darbiniekus (tālr. 67362250; e-pasts if@lvs.lvs) standartu iespiestā formā var iegādāties ar 

75% atlaidi no noteiktās standarta pamatcenas.

https://www.lvs.lv/page?slug=standartu-lastava
https://www.lnb.lv/lv/tiessaistes-abonetas-datubazes/latvijas-standartu-datubaze
https://www.rtu.lv/lv/studijas/biblioteka/informacijas-meklesana/datubazes-eresursi/abonetas-datubazes
https://www.rta.lv/bibl_datu_bazes
https://www.lvs.lv/lv/products/index?advanced_search=1
http://www.lvs.lv/
mailto:if@lvs.lvs


Latvijas Bibliotēku portāls



Šobrīd

Mērķauditorija: bibliotēku nozares speciālisti un 
bibliotēku lietotāji

Saturs: statiskās informācijas lapas, ziņas, 
notikumi, galerijas, jaunākie izdevumi, forums, 
bibliotēku profili



Drīz

Mērķauditorija: bibliotēku nozares speciālisti

Vīzija: Latvijas Bibliotēku portāls ir moderns 
bibliotēku nozares tiešsaistes resurss, kurā 
publicētā informācija sniedz ieskatu bibliotēku 
nozares aktualitātēs, atspoguļo bibliotekārā darba 
daudzveidību un veicina izpratni par dažādiem 
bibliotekārā darba procesiem

Saturs: statiskās informācijas lapas, ziņas, raksti, 
video bibliotēka, profesionālā literatūra, norišu 
kalendārs, izdevumi bibliotekāriem, darba 
sludinājumi




