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Pārskatu veidlapas aizpilda elektroniskajā datubāzē

“Latvijas digitālās kultūras kartes 
informācijas sistēma”

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/



Palīgmateriāls vadot datus sistēmā:

“Latvijas digitālās kultūras kartes lietošanas instrukcija” 
( http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/ldkk-is-lietosanas-instrukcija-bib-2016.pdf )

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/
http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/ldkk-is-lietosanas-instrukcija-bib-2016.pdf


( http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/ldkk-is-lietosanas-instrukcija-bib-2016.pdf )

http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/ldkk-is-lietosanas-instrukcija-bib-2016.pdf


Sadaļas, kurās informāciju var labot
visa gada garumā

5 sadaļas:

- “Pamatinformācija”,

- “Darba laiks”,

- “Piedāvājums”,

- “Cita informācija”,

- “Multivide”

Sadaļas, kuru 
informāciju 

nepieciešamības 
gadījumā aktualizē 
regulāri, negaidot 

statistikas pārskatu 
iesniegšanas laiku



Sadaļas, kurās informāciju var pārkopēt no iepriekšējā pārskata 
gada un, ja nepieciešams, veikt izmaiņas datu laukos.

KOPĒT IZMAIŅAS

Sadaļas, kurās informāciju NEPĀRKOPĒ !,
jo tiek ievadīti konkrētā pārskata perioda dati



KOPĒT         NOKOPĒT          SAGLABĀT

( http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/ldkk-is-lietosanas-instrukcija-bib-2016.pdf )

http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/bibliotekariem/ldkk-is-lietosanas-instrukcija-bib-2016.pdf


!!
Lauks “Piezīmes”

Visās sadaļās ievietots lauks “Piezīmes saistībā ar sadaļas datu 
aizpildīšanu”, kurš pieejams datu ievadītājam un pārbaudītājam, 
bet nav redzams kultūras kartes publiskajā sadaļā.

Lauks NAV OBLIGĀTS, bet reizēm vēlams, jo sniedz informāciju par:

- izmaiņām konkrētās sadaļas statistikas datos noteiktā pārskata periodā, 
salīdzinoši ar iepriekšējo pārskata periodu,

- tiek atrunātas neskaidrības vai problēmas saistībā ar datu ievadīšanu,

- norādījumi par datu precizēšanu.



!!
• LDKK informācijas sistēmā, lūdzu, nelikt liekas NULLES un

svītriņas

• Nepārkopēt manas iepriekšējā pārskata perioda PIEZĪMES

• Nekautrējoties lūgt palīdzību kolēģiem



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 izmaiņu vai 

jaunas informācijas ieviešanas.



Lauki “Aktuālais nosaukums” un

“Nosaukums 2016.gadā”

nosaukumus raksta abās rindās !!

Ja gada laikā iestādes nosaukums mainās, 
tad laukā “Piezīmes” tas tiek fiksēts



Laukā “Adrese” arī no iepriekšējā pārskata perioda nokopētai adresei 
ir jāatlasa koordinātas !

X un Y paliek nulles vai saglabājas pēdējā reizē veiktie labojumi



jāatzīmē, ka bibliotēka darbojās pārskata periodā



Laukā “Kontaktinformācija” tiek uzrādīt bibliotēkas 
un/vai skolas kontaktinformācija

1.

2.



Lauks “Informācija internetvietnēs”

Lūgums šo lauku aizpildīt arī tad, ja sadaļās “Izmantošana” 

(laukos “Virtuālais apmeklējums” un “Sociālo tīklu apmeklējums”)

un 

“Informācijas tehnoloģijas” (lauku grupā “Bibliotēkas mājas lapa”)

tiek uzrādīti dati

Pēc sadaļas saglabāšanas pārbaudīt vai saite darbojas !



Lauks “Informācija internetvietnēs” (1)

Ja iestādei ir sava vietne (mājas lapa) vai informācija par 
bibliotēku atrodama citā vietnē (mājas lapā), tad ievade 
notiek pēc sekojoša principa

1) izvēlas veidu: 

a. Bibliotēkas vietne – ja bibliotēkai ir sava vietne vai
emuārs/blogs.

b. Iestādes vietne

c. Citas iestādes vietne – piemēram, informācija par bibliotēku 
atrodama pagasta, pilsētas vai novada vietnes kādā sadaļā, 
reģiona galvenās bibliotēkas vietnē.

d. Elektroniskais katalogs – ja pievienojamā internetvietnes 
adrese ir elektroniskā kataloga adrese.

e. Sociālie tīkli



Lauks “Informācija internetvietnēs” (2)

2) rindā “Nosaukums” raksta pilnu iestādes nosaukumu, kas 
identificē konkrēto saiti.

3) rindā “Saite” raksta vai iekopē lapas adresi. Formātam jāsākas 
ar http://...

_______________

!!  Ja kādā no internetvietnēm ir 

informācija par bibliotēku, tad lūgums to 
uzrādīt sadaļā “Pamatinformācija”



Lauku grupas “Iestādes piederība”
laukā “Juridiskais statuss” – jāizvēlas vērtība !



Svarīgi lauki



Sadaļa “Darba laiks”

Sadaļā “Darba laiks” ir jāaizpilda informācija par katru 
dienu un laiku, kurā iestāde ir pieejama apmeklētājiem.



Piemērs
!



Sadaļa

“Piedāvājums”

Ja kādā no 
bibliotēkas 

vietnes 
sadaļām ir 
uzskaitīti 

pakalpojumi,
tad var iekopēt

tikai saiti



Sadaļa “Piedāvājums bērniem un jauniešiem 2017”

= skolu bibliotēkas šo sadaļu NEAIZPILDA !!



Sadaļa

“Infrastruktūra”

Lauku grupā “Ēka” laukā “Citas (papildus) 
ēkas” informāciju raksta par papildus 
ēkām, kurās bibliotēka atrodas (piemēram,
tas attiecas arī uz filiālbibliotēkām).

Teritorijas kopplatība nevar būt tikpat liela 
kā telpu kopplatība.

Izvēlēties vērtību telpu tehniskajam 
stāvoklim



Sadaļa

“Izmantošana”

! Ja laukā “Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem” tiek 
uzrādīti dati, tad informācija jāuzrāda arī laukos 
“Fiziskais apmeklējums – Bērni un jaunieši līdz 18 
gadiem” un “No kopējā izsnieguma skaita – bērniem 
un jauniešiem līdz 18 gadiem”

! Ja laukos “Virtuālais apmeklējums” un “Sociālo tīklu 
apmeklējums” tiek uzrādīti dati, tad sadaļā 
“Pamatinformācija” laukā “Informācija 
internetvietnēs” jābūt norādītai saitei/-ēm.

Ja sadaļā “Pamatinformācija” saites nebūs ieliktas, 
tad šajā sadaļā dati tiks dzēsti.



LVS ISO 2789:2016
Informācija un dokumentācija. 
Starptautiskā bibliotēku statistika

A.2.1.1. Lietotāju veidi

Lietotāju skaitu un pakalpojumu izmantojumu diferencē pēc lietotāju veida.

Skolu bibliotēkām izdalāmas šādas lietotāju kategorijas:

1) skolēni;

2) skolotāji;

3) citi lietotāji.



Lauku grupa “Izsniegumi”

atskaitē par 2016. gada 
pārskata periodu uzrāda 

sadaļas “Krājums”
uzskaitīto dokumentu 
vienību izsniegumu



Sadaļa
“Darbinieki”

• Netiek korekti aizpildīti dati visās kolonās, ja darbinieks ir 
nepilnā slodzē

• Ja darbinieku skaits tiek 
uzrādīts kolonnā “Nepilnas 
slodzes darbinieku skaits”, 
tad tam jābūt atspoguļotam arī 
kādā no sekojošām kolonnām:

- no tiem strādā “Pusslodzē”

- no tiem strādā “Ceturtdaļslodzē”

- no tiem strādā “Citā nepilnā slodzē”

• Laukā “Sievietes” un “Studenti” datus ievada 

tāpat kā pamattabulā !!



Fragments no darba lapas
“Pārskats par bibliotēkas darbību 2016.gadā” 

Rindaskods Pavisam
Nepilnas slodzes 
darbinieku skaits

No tiem

strādā 
pusslodzē

strādā 
ceturtdaļ-

slodzē

strādā citā 
slodzē

A B 1 2 3 4 5

Darbinieku kopskaits 400

t.sk.
bibliotekārie darbinieki

410

no tiem ar bibliotekāro izglītību 420

t.sk.
ar maģistra grādu

421 

ar bakalaura grādu 422

ar 1. līmeņa profesionālo 
augstāko jeb koledžas izglītību

423

ar augstāko izglītību  (līdz 
1993.g)

424

ar profesionālo vidējo 
izglītību

425

no tiem ar izglītību citās jomās 430

t.sk.
ar maģistra grādu

431

ar bakalaura grādu 432

ar 1. līmeņa profesionālo 

augstāko jeb koledžas izglītību
433

ar  augstāko izglītību (līdz 
1993.g.)

434

ar profesionālo vidējo 
izglītību

435

no tiem ar vispārējo vidējo 
izglītību 

440

no tiem zinātņu doktori 450



Sadaļa “Krājums”

Datiem kolonnā “Krājums pārskata perioda sākumā” jābūt tādiem pašiem kā 
iepriekšējā pārskata perioda beigās, ja tie atšķiras, tad sadaļas laukā “Piezīmes 
saistībā ar sadaļas datu aizpildīšanu” lūgums to atrunāt, uzrakstot iemeslus, 
kāpēc izveidojusies tāda situācija.

Darba burtnīcu skaitu neuzrāda, jo tās netiek ņemtas krājuma uzskaitē.

?!



• summa 13 466

?!

Veicot matemātiskos aprēķinus (perioda sākuma dati + jaunieguvumi –

izslēgtie = dati perioda beigās) nepareizi tiek uzrādīti dati pārskata 
perioda beigās



• summa 403

?!

• Izglītības iestāžu bibliotēkas uzrāda mācību grāmatas

Grāmatu kopskaitu neveido tikai mācību un bērnu grāmatu

summa. 

Kā ar daiļliteratūru, uzziņu literatūra u.c. grāmatu veidiem? 

Bērnu grāmatu skaitu uzrāda tikai tādā gadījumā, ja tās tiek 
uzskaitītas !



Sadaļa

“Finansiālie rādītāji”

Sadaļas dati netiek publiskoti !



Sadaļa “Finansiālie rādītāji”

• Izglītības iestāžu bibliotēku budžetu veido: valsts vai pašvaldības budžets un 
mērķdotācijas no valsts budžeta.

• Pašvaldības iestādes pamatbudžets nav valsts, bet gan pašvaldības, savukārt 
valsts piešķirtie līdzekļi ir mērķdotācijas.

• Ieņēmumiem un izdevumiem ir jābūt līdzsvarā,  nevar būt ienākumi mazāki vai 
lielāki kā izdevumi, ja tā ir, tad kāda summa kaut kur nav pieplusota un ir 
izpalikusi.

• Atlikums – perioda sākumā vai perioda beigās – tiek uzrādīts tikai tad, ja tiek 
atspoguļota pilna finanšu aina.

• Vai ziedojumi un dāvinājumi ir skaidra naudas plūsma caur kontu? Ja tā nav, 
tad summas neuzrāda. Tas pats attiecas uz Valsts kultūrkapitāla fonda 
finansējumu.

• Ja rindā “Atalgojums” tiek rakstīti dati, tad arī rindā “Darba devēja VSAOI, 
sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas”  jābūt datiem. 



Sadaļa “Finansiālie rādītāji”

• Bibliotēkas finansiālie rādītāji jāuzrāda 

VESELOS SKAITĻOS!



Sadaļa “Informācijas tehnoloģijas”

• Lauks “Plāno klientu skaits”
http://www.notepad.lv/jauni-hp-virtualizacijas-risinajumi-t7935.html

• Serveri ?!

• Integrētā bibliotēku informācijas sistēma skolu bibliotēkās ir tā   
pati ALISE, kas uzrādīta pie izvēles vērtībām. Nav jāatzīmē 
izvēles vērtība “Cita” un nākamajā laukā jāraksta “Skolu ALISE”

• Pārdomāt arī printeru, skeneru, kopētāju un multifunkcionālo
iekārtu skaitu

• Pievērst uzmanību lauku grupai “Bibliotēkas vietne (mājas 
lapa)” – aizpilda tikai tajā gadījumā, ja sadaļā “Pamatinformācija” 
laukā “Informācija internetvietnēs” norādīta bibliotēkas vietnes 
informācija

• Vai bibliotēkā ir “Grāmatu drošības sistēma:” un 
“Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/nodošanas 
sistēma:” ?!

http://www.notepad.lv/jauni-hp-virtualizacijas-risinajumi-t7935.html


Sadaļa

“Darba kvalitāte”

• Kā ar tematiskajiem pasākumu un izstāžu uzskaiti ?

• Lauku grupā “Profesionālās pilnveides  izglītības 
programmas un izglītojoši pasākumi” raksta tikai par 
profesionālajiem pasākumiem, kurus konkrētās 
bibliotēkas darbinieks organizējis citu bibliotēku 
kolēģiem vai par pasākumiem, kuros paši bibliotēkas 
darbinieki ir piedalījušies

• Tematiskajiem pasākumiem ir sava uzskaite !

• Ja atzīmēts, ka darbinieks apmeklējis citu organizētos 
pasākumus, tad jābūt arī apmeklēto pasākumu 
skaitam



• Sadaļas dati netiek publiskoti  !

• Lūdzu aizpildīt datus arī šajā sadaļā!

Sadaļa

“Cita informācija”



Ja attēls nav pievienots
Ja pievienotais attēls ir definēts kā
Pamatattēls

Sadaļa “Multivide” (1)



Sadaļa “Multivide” (2)

Attēls var būt arī bibliotēkas logo vai maketa grafisks attēls



Kontaktinformācija:

baiba.bierne@lnb.lv

67806128

29152368

40

mailto:baiba.bierne@lnb.lv

