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A.2.1. Bibliotēkas izmantojums un lietotāji

A.2.1.1. Lietotāju veidi
Lietotāju skaitu un pakalpojumu izmantojumu diferencē pēc lietotāju veida.
Publiskajās bibliotēkās izdalāmas šādas lietotāju grupas:

a) individuālie lietotāji:
- bērni (līdz 13 gadiem (ieskaitot));
- jaunieši (no 14 gadiem līdz 18 gadiem (ieskaitot));
- pieaugušie;
- seniori (vecāki par 65 gadiem);

b) institucionālie lietotāji;
c) bibliotēkas darbinieki;
d) citas mērķgrupas (piemēram, mājās apkalpojamie lietotāji).

1. piezīme. Tālāk lietotājus var dalīt arī pēc dzimuma, profesijas un institūcijas 
veida.
2. piezīme. Citu bibliotēku lietotāji jāuzskaita atsevišķi.
3. piezīme. Vieslietotāji uzskaitāmi atsevišķi.
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6.1. Bibliotēkas

6.1.1. Administratīvo vienību un bibliotēku uzskaite
Katra bibliotēka atspoguļojama vienā no 2.1. punktā definētajām 
kategorijām atbilstoši tās galvenajām funkcijām.
Ja bibliotēkai ir vairāk nekā viena funkcija vai ja apvienoto bibliotēku 
veido vairāk nekā viena organizācija (piemēram, skolas bibliotēka 
un publiskā bibliotēka), tad bibliotēka izlemj, kas ir tās galvenā 
funkcija, vai, nepieciešamības gadījumā sadala savu funkcionalitāti 
un atbilstoši tam sniedz datus.

- tas pats attiecināms arī uz skolu bibliotēkām – tagad vienā skolā 
tiek apvienotas vispārizglītojošā programma un profesionālā. Reāls 
piemērs no LDKK datu bāzes = skolas dati atspoguļoti gan pie 
vispārizglītojošām skolām, gan profesionālām skolām – tas veido 
dubultos datus
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Sadaļa
“Pamatinformācija”

Sadaļas “Pamatinformācija” sniegtās ziņas ir pati 
aktuālākā informācija par bibliotēku, kuru var labot 
jebkurā laikā, kad tas nepieciešams, negaidot 
statistikas datu iesniegšanas periodu, izmaiņas LDKKis 
veic tūlīt pēc to ieviešanas.

- piemēram, kādā no bibliotēkām mainījies 
vadītājs – ierakstīt jaunos datus



lauks “Kontaktinformācija”

Vispirms uzrāda informāciju par bibliotēku !! , tikai pēc tam 
par citām institūcijām (ja tas nepieciešams) 

lauks “Informācija internetvietnēs”

Lūgums šo lauku aizpildīt arī tad, ja sadaļās “Izmantošana” 
(rindās “Virtuālais apmeklējums” un “Sociālo tīk lu apmeklējums”) un 
“Informācijas tehnoloģijas” (laukā “Bibliotēkas mājas lapa”) tiek 
uzrādīti dati
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Sadaļa
“Izmantošana”

Svarīga sadaļa pie kuras terminiem (lietotājs, 
apmeklējums, t.sk. virtuālais apmeklējums, sociālie 

tīkli, izsniegums), to definīcijām, izpratnes, 
skaidrojumiem, precizējumiem, lēmumiem strādā un 

turpinās strādā statistikas pilnveides darba grupa

!! Rinda “Virtuālais apmeklējums” – ja tiek 
uzrādīti dati, tad sadaļā “Pamatinformācija” 

jābūt norādītai saitei.



Sadaļa “Krājums”

Paldies par informāciju laukā «Piezīmes 
saistībā ar sadaļas datu aizpildīšanu», 
uzrakstot iemeslus, kas noticis datu 
uzskaites periodā !!!



Sadaļa “Informācijas 
tehnoloģijas”

Lūdzu vēlreiz pievērst uzmanību laukam “Bibliotēkas 
vietne (mājas lapa)” – aizpilda tikai tajā gadījumā, ja 
sadaļā “Pamatinformācija” norādīta bibliotēkas vietne
(mājas lapa)
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