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DARBS BEZ PLĀNA



VIENS NAV KAROTĀJS!



PLĀNOŠANAS TIESISKAIS REGULĒJUMS

Pašvaldības aģentūras darbības plānošanu nosaka
Publisko aģentūru likuma 23.pants. 
(1) Pašvaldības aģentūras darbības plānošanas dokumenti ir vidēja 
termiņa darbības stratēģija un darba plāns kārtējam gadam.

(3) Pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā 
trim gadiem un kopā ar pašvaldības aģentūras budžetu apstiprina 
dome.
(5) Pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģija ir publiski
pieejama attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā.



(4) PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS VIDĒJA 
TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJĀ NOSAKA:

 1) pašvaldības aģentūras mērķus, darbības virzienus un vidēja termiņa prioritātes;
 2) pašvaldības aģentūras sniedzamos pakalpojumus, to attīstību, ieviešanu un

pieejamības nodrošināšanu;
 3) pašvaldības aģentūras sasniegtos un plānotos darbības rezultātus un rezultatīvos

rādītājus atbilstoši darbības jomai;
 4) pašvaldības aģentūras klientu apmierinātības rādītājus par saņemtajiem

pakalpojumiem un aģentūras sniegtās informācijas pieejamību;
 5) pašvaldības aģentūras finansējuma izlietojuma pamatprincipus, ieņēmumu avotus un

ieņēmumu izlietojumu;
 6) pašvaldības piešķirtā finansējuma nepieciešamības pamatojumu turpmākajam

plānošanas periodam;
 7) stratēģijas aktualizēšanas un īstenošanas novērtēšanas kārtību;
 8) citus jautājumus, kurus pašvaldības domes priekšsēdētājs vai pašvaldības aģentūras

direktors uzskata par būtiskiem.



KĀRTĒJĀ GADA PLĀNS

(6) Darba plānu kārtējam gadam pašvaldības aģentūra izstrādā
atbilstoši vidēja termiņa darbības stratēģijai un budžetam, nosakot
gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai
veicamos pasākumus.



PRAKSE - ATTĪSTĪBAS PLĀNS

 Iepriekš paveiktā un esošās situācijas izvērtēšana
 Jaunā plānošanas perioda mērķu noteikšana

 Uzdevumi mērķu sasniegšanai

 Finansējuma apzināšana mērķu sasniegšanai



GADA PLĀNS

 Gada plānā konkretizē attīstības plānā noteiktā mērķa sasniegšanas 
uzdevuma fāzi
 Piemēram, 
 Attīstības plānā – veikt novadpētniecības krājumā esošo materiālu 

rekataloģizāciju
 Gada plānā – rekataloģizēt materiālus par Kuldīgas ebreju kopienu

 Gada plānošana «iet roku rokā» ar kārtējā gada budžeta plānošanu



MĒNEŠA PLĀNS

 Mēneša plānā tiek norādītas konkrētas darbības jeb aktivitātes, lai 
sasniegtu plānoto

Piemēram,

 Attīstības plānā - Literāri izglītojošas nodarbības PII un sākumskolas 
bērniem

 Gada plānā – «Arī viņi lasa», 1x mēnesī, atbildīgais XXXXX
 Mēneša plānā – Tikšanas ar muzeja direktori Daci Bumbieri - Auguli 

– 1.decembrī plkst 16:00, BLC, atbildīgais XXXX



MĒNEŠA PLĀNA SASTĀVDAĻAS

 Darba virziens, veicamais pasākums, plānotais laiks, atbildīgais par 
izpildi

 Darba virzieni:
 Pasākumi un izstādes literatūras popularizēšanai un lasīšanas 

veicināšanai
 Izstādes mākslas namā
 Aktivitātes bērniem
 Novadpētniecības darbs
 Darbs ar krājumu, katalogiem un sistēmu ALISE



…….TURPINĀJUMS

 Darbs ar parādniekiem
 Lietotāju apmācība un konsultēšana

 Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi

 Darbs ar pagastu bibliotēkām
 Projekti

 Publicitāte

 Citas aktivitātes
 Saimnieciskais darbs



PLĀNOŠANA PAGASTOS

 Attīstības plāns
 Gada plāns

 Ceturkšņa darba plāns

 Mēneša pasākumu plāns -
http://www.biblio.kuldiga.lv/files/docs/novembris_izstades,pasakumi.p
df , nosūta arī domei, laikrakstam «Kurzemnieks», blogā, tviterī, 
Facebook

http://www.biblio.kuldiga.lv/files/docs/novembris_izstades,pasakumi.pdf


PLĀNU SAGATAVOŠANAS PROCESS
 Notiek interneta vidē – google.doc



CETURKŠŅA ATSKAITES – LABS PALĪGS 
GADA ATSKAITEI

 Galvenie rādītāji salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – reģistrētie 
lietotāji, izsniegums, apmeklējums
 SBA

 Uzziņas

 Darbs ar datubāzēm
 Augšuplādētie dokumenti

 Digitalizētie dokumenti

 Pasākumi



SASKAŅOTS UN VEIKSMĪGS DARBS 
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