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1. DARBA LAPA EXCEL FORMĀTĀ 

!  Izdrukāt visas apakšlapas = Crtl + katra apakšapala

! Sarkanie trīsstūrīši norāda uz to, ka tur ir paslēpts teksts/apraksts



! Tabulās, kur šūnas iekrāsotas rozā un ir ieliktas nulles
- summas sarēķinās automātiski.

Katrā sadaļā/apakšlapā sākums ir «iesaldēts» un paliek redzams 
visu laiku.!



2. KULTŪRAS DATU PORTĀLA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

https://sway.office.com/Z5VQGzocUxNA39tV?ref=email

- Sway formātā

- iespēja lejuplādēt PDF un Word formātos

Darba lapa un lietošanas instrukcija pieejamas arī  LNB vietnes sadaļā Bibliotēku statistika

https://sway.office.com/Z5VQGzocUxNA39tV?ref=email
https://www.lnb.lv/lv/latvijas-biblioteku-statistiskas-informacijas-apkoposana


3. IZMAIŅAS/PAPILDINĀJUMI KULTŪRAS DATU PORTĀLĀ
Izmaiņas veidotas, lai iespēju robežās, pielīdzinātos IFLA starptautiskajām statistikas prasībām 

Sadaļas, kurās veiktas izmaiņas:

• IZMANTOŠANA

• KRĀJUMS

• DARBINIEKI

• FINANSIĀLIE RĀDĪTĀJI

• INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

• ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI - JAUNUMS



Izmantošana

Sadaļā IZMANTOŠANA papildināta krājumā esošo elektronisko 
resursu aile. No jau ierastā kopīgā «groza» tiek izdalīti divi 
resursi: e-grāmatas un lejuplādējamās audiogrāmatas.

Šis ir jaunums, ja datus par 2020.gadu nav iespējams izgūt, tad 
ņemam šo vērā nākamajam uzskaites periodam.
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t.sk. audio grāmatas

Lejuplādējama audiogrāmata (vai klausāmgrāmata) ir grāmatas, žurnāla vai laikraksta 

skaņu ieraksts, kas parasti paredzēts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 

Audiogrāmatas lietotājiem var izsniegt fiziskajā nesējā vai citā ierīcē vai arī to saturu 

uz ierobežotu laika periodu pārsūtīt uz lietotāja datoru vai citu ierīci.

citi elektroniskie resursi

Krājumā esošie elektroniskie resursi (datubāzes, elektroniskie seriālizdevumi, 

digitālie dokumenti), kas publicēti lasāmatmiņas kompaktdiskos (CD-ROM), 

lasāmatmiņas videodiskos (DVD-ROM) vai citos datu nesējos, kā arī digitāli radītie 

resursi.

Elektroniskais krājums kopā

t.sk. e-grāmatas

No kopējā skaita, zemāk, atsevišķi jāuzrāda e-grāmatu un lejuplādējamo 

audiogrāmatu izsniegums un citi elektroniskie resursi. 2430 = 2431 r. +2432 r.+ 3433 

r.

Grāmata digitālā formā (parasti ar meklēšanas iespēju tajā) pēc analoģijas ar 

iespiestu grāmatu



Krājums

Sadaļā KRĀJUMS identiski IZSNIEGUMA sadaļai ir papildināta krājumā 
esošos elektronisko resursu aile. No jau ierastā kopīgā «groza» tiek izdalīti 
divi resursi: e-grāmatas un lejuplādējamās audiogrāmatas.

Šis ir jaunums, ja datus par 2020.gadu nav iespējams izgūt, tad ņemam 
šo vērā nākamajam uzskaites periodam.

Turpmāk papildus izdalām e-grāmatas un lejuplādējamās audiogrāmatas.
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Elektroniskais krājums

t.sk. audiogrāmatas

t.sk. e-grāmatas

citi elektroniskie resursi



Darbinieki

Sadaļa DARBINIEKI tiek papildināta ar brīvprātīgo darbinieku uzskaiti. 

Brīvprātīgais = Cilvēks, kurš ar noteiktu vai nenoteiktu regularitāti veic 
darbu (kuru pietiekamu resursu (personāla, laika, zināšanu u. c.) 
gadījumā būtu darījis bibliotekārs) bibliotēkā vai pēc bibliotēkas 
uzdevuma (uz līguma pamata vai bez tā), par to nesaņemot atalgojumu.

Kopā siev. vīr.

4300 0Brīvprātīgie 

Cita informācija



Finansiālie rādītāji
A

Atlikums pārskata perioda sākumā

IEŅĒMUMI KOPĀ (I.)

t. sk. Piešķirti no valsts budžeta 

Piešķirti no pašvaldības budžeta

Saimnieciskās darbības ieņēmumi

Citi ieņēmumu avoti

no tiem: maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi

ziedojumi un dāvinājumi

Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums

citu vietējo fondu piešķīrumi

ārvalstu finanšu palīdzība:

t. sk. ārvalstu fondu līdzekļi

cita ārvalstu finanšu palīdzība

mērķdotācijas no valsts budžeta

pārējie ienākumi

Atlikums pārskata perioda beigās

No Finansiālo rādītāju sadaļas tiek izņemts:

- Atlikums pārskata perioda sākumā
- IEŅĒMUMI
- Atlikums pārskata perioda beigās

Finansiālo rādītāju sadaļā paliek:

- Pamatbudžeta veids
- Kārtējie izdevumi
- Kapitālie izdevumi
- Krājuma komplektēšanai izlietotie valsts un 

pašvaldības budžeta līdzekļi 

Valsts un pašvaldības piešķirtais finansējums krājuma komplektēšanai (aizpilda 
valsts nozīmes bibliotēkas un pašvaldību publiskās bibliotēkas) saskaņā ar 
Ministru kabineta 2007. gada 21. augusta noteikumiem Nr. 565 “Kārtība, kādā 
aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu”

https://likumi.lv/ta/id/162311-kartiba-kada-aprekina-izmaksa-un-sadala-atlidzibu-par-publisko-patapinajumu


no sadaļas - Informācijas tehnoloģijas 
TIEK PĀRCELTS 

uz sadaļu – Elektroniskie pakalpojumi

Informācijas tehnoloģijas

8100 0

8110

8120Pašu veidotās
Pašu veidoto datubāzu kopskaits; novadpētniecības, analītikas, 

pašvaldību dokumentu, skolēnu, studentu darbi

Skaits kopā: Lietotājiem pieejamo datubāzu skaits 

Abonētās Abonēto datubāzu kopskaits

Datubāzu skaits:



Elektroniskie pakalpojumi – JAUNUMS
Šis ir jaunums, ja datus par 2020.gadu nav iespējams izgūt,
tad ņemam šo vērā nākamajam uzskaites periodam.

Uzrāda vai bibliotēkai ir aktīvs 
konts sociālajos medijos

Šī sadaļa tika pārcelta no 
Informāciju tehnoloģiju sadaļas

Uzrāda bibliotēkas abonēto (vai 
iegādāta licence) datubāzu

apmeklējumu un izsniegumu

8.ELEKTRONISKIE PAKALPOJUMI

Rindas 

kods

Kopā

8000 jā/nē

8100 0

8110

8120

8200

8300

Pašu veidotās
Pašu veidoto datubāzu kopskaits; novadpētniecības, analītikas, 

pašvaldību dokumentu, skolēnu, studentu darbi

Abonēto datubāzu izmantošana

Piekļuves sesiju skaits
Uzskaita sekmīgi īstenotos pieslēgumus bibliotēkas elektroniskajiem 

pakalpojumiem (apmeklējums)

Lejuplāžu skaits (t.sk atvērtie pilnie 

teksti)
Uzskaita veiksmīgi lejuplādēto saturvienību kopskaitu, kas pieprasītas 

no bibliotēkas piedāvātajām datubāzēm (izsniegums)

Skaits kopā: Lietotājiem pieejamo datubāzu skaits 

Abonētās Abonēto datubāzu kopskaits

Skaidrojums

Bibliotēkai ir aktīvs konts kādā no 

sociālajiem medijiem
Aizpildot elektroniski izvēlas atbilstošo vērtību

Datubāzu skaits:


