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Latvijas digitālā kultūras kartē informācija par 1671 bibliotēkām, kuras darbojās
Latvijā 2016. gadā:

• 1 nacionālā bibliotēka (Latvijas Nacionālā bibliotēka);

• 48 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkas:

- t.sk. 29 augstskolu bibliotēkas,

- t.sk. 19 koledžu bibliotēkas;

pēc Izglītības un zinātnes ministrijas datiem Latvijā darbojas 26 koledžas:

- 17 valsts koledžas (LDKK izveidoti 15 koledžu bibliotēku objekti, jo 2 bibliotēkas 
datus iesniedz savām augstskolu bibliotēkām, kuru pakļautībā viņas darbojas),

- 9 juridisko personu dibinātās koledžas (LDKK izveidoti 4 koledžu bibliotēku objekti)

• 31 speciālā bibliotēka;

• 800 publiskās bibliotēkas:

- t.sk. 792 pašvaldību publiskās bibliotēkas,

- t.sk. 8 Latvijas Neredzīgo bibliotēka ar filiālbibliotēkām;

• 791 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas:

- t.sk. 715 vispārizglītojošo dienas skolu bibliotēkas,

- t.sk. 20 vispārizglītojošo vakara (maiņu) skolu bibliotēkas,

- t.sk. 56 profesionālās izglītības iestāžu bibliotēkas.
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LVS ISO 2789:2016
Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika

• 2.1.7.

augstskolas bibliotēka

augstākās izglītības iestādes bibliotēka

bibliotēka, kuras galvenais uzdevums ir sniegt pakalpojumus universitāšu 
un citu trešā (terciārā) un augstāka līmeņa izglītības iestāžu studentiem, 
akadēmiskajam un profesionālajam personālam

1.PIEZĪME. Var apkalpot arī plašāku sabiedrību.
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Bibliotēku arhīvu un muzeju terminu datubāze:
http://termini.lnb.lv/

http://termini.lnb.lv/


LATVIJAS DIGITĀLĀ KULTŪRAS KARTE

• Ārējā sistēma (LDKK portāls) – publiski pieejams portāls kultūras 
objektu informācijas meklēšanai un pārskatīšanai (http://kulturaskarte.lv/ )

• Iekšējā sistēma (LDKK administrēšanas vide) – kultūras objektu 
informācijas ievadei, aktualizēšanai; pieejama tikai autorizētiem 
lietotājiem – Kultūras ministrijas un dažādu kultūras objektu 
darbiniekiem (https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3 )

• Lēmumu atbalsta sistēma – uzkrāto datu izmantošana dažādu 
griezumu atskaišu veidošanā
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LDKKIS struktūra un lietotāji
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http://kulturaskarte.lv/

7

http://kulturaskarte.lv/


Standarti

• “LVS ISO 2789:2016 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika”
(“ISO 2789:2013 Information and documentation — International library statistics”)

– sniedz statistikas vākšanas un statistikas pārskatu veidošanas vadlīnijas 
bibliotēku un informācijas pakalpojumu piedāvātājiem

• “LVS ISO 11620:2009 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji”
(“ISO 2789:2007 Information and documentation — Library performance indicators”)

– standarts attiecas uz visu veidu bibliotēku darbības novērtējumu un tā mērķis ir 
veicināt darbības rādītāju izmantošanu bibliotēkās = jaunais standarts darba procesā

• “LVS ISO 5127:2005 Informācija un dokumentācija. Vārdnīca” (“ISO 5127:2005 
Information and documentation — Vocabulary”)

– sniedz informācijas un dokumentācijas jomai atbilstoši termini un atlasītu 
jēdzienu definīcijas, kā arī parādīta šķirkļu saistība
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Pieejas rekvizīti

• Nemainīgi no gada uz gadu !!

• Ja bibliotēkā mainās darbinieks, kurš ir atbildīgs par datu 

ievadi LDKKis, tad jāsūta pieteikums jaunu rekvizītu 

piešķiršanai LNB AD Bibliotēku attīstības centra statistikas 

speciālistei baiba.bierne@lnb.lv
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Sadaļas, kurās informāciju var labot visa gada 
garumā

5 sadaļas: 
- “Pamatinformācija”,
- “Darba laiks”,
- “Piedāvājums”,
- “Cita informācija”,
- “Multivide”

ir tās sadaļas, kuru informācija nepieciešamības gadījumā 

jāaktualizē regulāri, negaidot statistikas pārskatu iesniegšanas laiku.
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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
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!!
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.

Iepriekšējā pārskata perioda PIEZĪMES nepārkopē
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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.
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Piemēram – nosaukums, kontaktinformācija, informācija 

internetvietnēs, akreditācija utt. 



Lauki “Aktuālais nosaukums” un “Nosaukums 2016.gadā”

nosaukumus raksta abos laukos !!

Ja gada laikā iestādes nosaukums mainās, tad laukā “Piezīmes” tas tiek 
fiksēts uzreiz pēc izmaiņām
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Laukā “Adrese” arī no iepriekšējā pārskata perioda nokopētai adresei ir 
jāatlasa koordinātas !

X un Y paliek nulles vai saglabājas pēdējā reizē veiktie labojumi
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Lauks “Darbojās 2016. gadā”

obligāti jānorāda atzīme, ka bibliotēka konkrētajā gadā darbojās !!!
(to var pārkopēt! ) 
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Lauks “Informācija internetvietnēs”

• Rindā “Nosaukums” raksta vietnes nosaukumu !, saitei ir sava rinda

• Likt saiti uz vietnēm, kur ir informācija par jūsu iestādes bibliotēku

• Pārskatīt saiti uz elektronisko katalogu, lai ir publiski pieejamā vietne, ne 
darba vide, kura domāta autorizētam lietotājam

• 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

17



Sadaļa

“Izmantošana”

! Ja laukos “Virtuālais apmeklējums” un “Sociālo tīklu 
apmeklējums” tiek uzrādīti dati, tad sadaļā 
“Pamatinformācija” laukā “Informācija internetvietnēs” 
jānorāda saite/-es.

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem! – ja uzrāda datus laukā 
“Lietotāji”, tad jābūt datiem arī apmeklējumam un 
izsniegumam. Ja ir apmeklējums, bet nav izsniegums, tad to 
atrunā piezīmju laukā
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Sadaļa

“Finansiālie rādītāji”

Sadaļas dati netiek publiskoti !

- summas uzrādīt VESELOS skaitļos

- rinda “Ziedojumi un dāvinājumi” – skaidra naudas 
plūsma caur kontu

- summas gan izdevumos, gan ienākumos



Sadaļa “Informācijas tehnoloģijas”

• Serveru skaits – datori tehnisko procesu nodrošināšanai. 

• ja atzīmē, ka bibliotēkā ir cita integrētā bibliotēku informācijas 

sistēma, tad nākamajā laukā brīvā formā ieraksta kāda sistēma

• ja mainās datoru, printeru, skeneru, kopētāju, multifunkcionālo
iekārtu skaits, tad atrunā piezīmju laukā
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Sadaļa

“Darba kvalitāte”
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• Sadaļas dati netiek publiskoti  !

Sadaļa

“Cita informācija”
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Ja attēls nav pievienots
Ja pievienotais attēls ir definēts kā
Pamatattēls

Sadaļa “Multivide” (1)

ja ir problēmas ar attēlu ievietošanu, tad sūtīt e-pastu: info@kulturaskarte.lv
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Sadaļa “Multivide” (2)

Attēls var būt arī bibliotēkas logo

vai maketa grafisks attēls
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Latvijas Bibliotēku portāls
( http://www.biblioteka.lv/ )

 Adrese

 Kontaktinformācija

 Darba laiks

 LDKKis norādītās
saites

 Pieejamie pakalpojumi

 Tuvākās bibliotēkas

 Saite uz Kultūras karti
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