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Aptaujas tehnisk ā inform ācija 
PĒTĪJUMS Bibliotēku vadītāju aptauja 

PĒTĪJUMA VEICĒJS Pētījumu centrs SKDS 

MĒRĶA GRUPA Bibliotēku vadītāji 
APTAUJAS METODE WEB aptauja (WAPI) 
RESPONDENTI Klienta dotā datubāze 
SASNIEGTAIS IZLASES APJOMS 596 respondenti 
ĢEOGRĀFISKAIS PĀRKLĀJUMS Visa Latvija 
APTAUJAS LAIKS 14.10.2011. – 08.11.2011. 

 
SASNIEGTĀS IZLASES RAKSTUROJUMS 

 

 Respondentu skaits Procentuālais 
sadalījums 

KOPĀ 596 100.0 
REĢIONS 

Rīga 20 3.4 

Pierīga 89 14.9 

Vidzeme 125 21.0 

Kurzeme 107 18.0 

Zemgale 116 19.4 

Latgale 139 23.3 
BIBLIOTĒKAS ATRAŠAN ĀS VIETA 

Pilsēta 113 19.0 

Lauki 483 81.0 
BIBLIOTĒKAS TIPS  

Reģiona galvenā bibliotēka ar filiālbibliotēkām 13 2.2 

Reģiona galvenās bibliotēkas filiālbibliotēka 74 12.4 

Reģiona galvenā bibliotēka bez filiālbibliotēkām 13 2.2 

Cita bibliotēka (bērnu, pilsētas, pagasta) 496 83.2 
BIBLIOTĒKAS VEIDS 
Pieaugušo bibliotēka (t.sk. ar bērnu nodaļu vai 
krājumu bērniem) 577 96.8 

Bērnu bibliotēka 19 3.2 
BIBLIOTEK ĀRA VECUMS  

20 - 24 g.v. 4 0.7 

25 - 34 g.v. 20 3.4 

35 - 44 g.v. 132 22.1 

45 - 54 g.v. 241 40.4 

55 - 64 g.v. 174 29.2 

65 un vairāk 25 4.2 

DZIMUMS 

Vīrietis 4 0.7 

Sieviete 592 99.3 

  

Projektu vadīja Ieva Strode 

Materiālu sagatavoja 
Inese Ilmere, Anna Sovina, Nataļja Kovaļova, Jūlija 
Ponomarjova 

Aptauju vadīja Agnete Ignāte / Santa Daume 
Datu masīvu veidoja Saiva Brežinska 
Konsultēja Daina Pakalna 
Pētījuma metodoloģiju sagatavoja Kristīne Pabērza 
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Respondentu soci āldemogr āfiskais raksturojums 
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Terminu skaidrojums 
REĂIONI (BIBLIOTĒKU)  

Rīga – Rīgas pilsēta 

Pierīga – Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, Garkalnes 
novads, Inčukalna novads, Krimuldas novads, Ėekavas novads, Mālpils novads, Mārupes novads, 
Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas 
novads, StopiĦu novads. 

Vidzeme – Alojas novads, Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Beverīnas novads, 
Burtnieku novads, Cesvaines novads, Cēsu novads, ĒrgĜu novads, Gulbenes novads, 
Jaunpiebalgas novads, Kocēnu novads, Līgatnes novads, Limbažu novads, Lubānas novads, 
Madonas novads, Mazsalacas novads, Naukšēnu novads, Pārgaujas novads, PriekuĜu novads, 
Raunas novads, Rūjienas novads, Salacgrīvas novads, Smiltenes novads, Strenču novads, 
Valkas novads, Valmiera, VarakĜānu novads, Vecpiebalgas novads, Baltinavas novads, Balvu 
novads, Rugāju novads, ViĜakas novads. 

Kurzeme – Aizputes novads, Alsungas novads, Brocēnu novads, Dundagas novads, Durbes 
novads, Engures novads, GrobiĦas novads, Jaunpils novads, Jūrmala, Kandavas novads, 
Kuldīgas novads, Liepāja, Mērsraga novads, Nīcas novads, Pāvilostas novads, Priekules novads, 
Rojas novads, Rucavas novads, Saldus novads, Skrundas novads, Talsu novads, Tukuma 
novads, VaiĦodes novads, Ventspils, Ventspils novads. 

Zemgale – Aizkraukles novads, Auces novads, Bauskas novads, Dobeles novads, Iecavas 
novads, Ikšėiles novads, Jaunjelgavas novads, Jelgava, Jelgavas novads, Kokneses novads, 
Ėeguma novads, Lielvārdes novads, Neretas novads, Ogres novads, Ozolnieku novads, PĜaviĦu 
novads, Rundāles novads, Skrīveru novads, Tērvetes novads, Vecumnieku novads. 

Latgale – Aglonas novads, Aknīstes novads, Ciblas novads, Dagdas novads, Daugavpils, 
Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Jēkabpils, Jēkabpils novads, Kārsavas novads, Krāslavas 
novads, Krustpils novads, Līvānu novads, Ludzas novads, PreiĜu novads, Rēzekne, Rēzeknes 
novads, RiebiĦu novads, Salas novads, Vārkavas novads, Viesītes novads, ViĜānu novads, 
Zilupes novads. 

 

REĂIONI (STATISTISKIE) 

Rīga – Rīgas pilsēta 

Pierīga – Alojas novads, Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, 
Engures novads, Garkalnes novads, Ikšėiles novads, Inčukalna novads, Jaunpils novads, 
Jūrmala, Kandavas novads, Krimuldas novads, Ėeguma novads, Ėekavas novads, Lielvārdes 
novads, Limbažu novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Ogres novads, Olaines novads, 
Ropažu novads, Salacgrīvas novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, 
Siguldas novads, StopiĦu novads, Tukuma novads. 

Vidzeme – Alūksnes novads, Amatas novads, Apes novads, Beverīnas novads, Burtnieku 
novads, Cesvaines novads, Cēsu novads, ĒrgĜu novads, Gulbenes novads, Jaunpiebalgas 
novads, Kocēnu novads, Līgatnes novads, Lubānas novads, Madonas novads, Mazsalacas 
novads, Naukšēnu novads, Pārgaujas novads, PriekuĜu novads, Raunas novads, Rūjienas 
novads, Smiltenes novads, Strenču novads, Valkas novads, Valmiera, VarakĜānu novads, 
Vecpiebalgas novads 

Kurzeme – Aizputes novads, Alsungas novads, Brocēnu novads, Dundagas novads, Durbes 
novads, GrobiĦas novads, Kuldīgas novads, Liepāja, Mērsraga novads, Nīcas novads, Pāvilostas 
novads, Priekules novads, Rojas novads, Rucavas novads, Saldus novads, Skrundas novads, 
Talsu novads, VaiĦodes novads, Ventspils, Ventspils novads. 

Zemgale – Aizkraukles novads, Aknīstes novads, Auces novads, Bauskas novads, Dobeles 
novads, Iecavas novads, Jaunjelgavas novads, Jelgava, Jelgavas novads, Jēkabpils, Jēkabpils 
novads, Kokneses novads, Krustpils novads, Neretas novads, Ozolnieku novads, PĜaviĦu novads, 
Rundāles novads, Salas novads, Skrīveru novads, Tērvetes novads, Vecumnieku novads, 
Viesītes novads. 

Latgale – Aglonas novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Ciblas novads, Dagdas novads, 
Daugavpils, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads, Krāslavas novads, Līvānu 
novads, Ludzas novads, PreiĜu novads, Rēzekne, Rēzeknes novads, RiebiĦu novads, Rugāju 
novads, Vārkavas novads, ViĜakas novads, ViĜānu novads, Zilupes novads.  
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1. Bibliotēkas fiziskā vide 

2011.gada oktobra – novembra pētījuma ietvaros bibliotēku vadītāji raksturoja pēdējo 

gadu laikā veiktos labiekārtošanas darbus bibliotēkā, telpu platību, bibliotēkas 

pieejamību dažādām lietotāju grupām un citus ar bibliotēku fizisko vidi saistītus aspektus. 

Kā liecina pētījuma dati, 2009.gadā labiekārtošanas darbi ir veikti 52% bibliotēku un 

2010.gadā - 37% bibliotēku. Visbiežāk bibliotēku vadītāji atzīmēja, ka viĦu bibliotēkā ir 

nopirktas jaunas mēbeles (23% 2009.gadā un 14% 2010.gadā) un veikts kosmētiskais 

remonts (19% bibliotēku 2009.gadā un 14% 2010.gadā). Mēbeles publiskās pieejas 

datoriem 2009.gadā tika iegādātas ievērojami biežāk (16%) nekā 2010.gadā (4%). Logu 

remonts un nomaiĦa 2009.gadā tika veikts 13% bibliotēku un 6% 2010.gadā, bet 

uzlabojumi bibliotēkas drošības sistēmā: 10% 2009.gadā un 6% 2010.gadā. Gandrīz 

vienlīdz bieži gan 2009., gan 2010.gadā bibliotēkās veikta telpu apsildīšana (8% un 9%) 

un elektroinstalācijas nomaiĦa un uzlabošana (9% un 7%). Retāk veikti tādi 

labiekārtošanas darbi kā jumta remonts, nomaiĦa (2009.: 7%, 2010: 4%), kapitālais 

remonts (5% un 3%), ūdens / kanalizācijas sistēmu remonts (4% un 3%).  

2009. un 2010.gadā labiekārtošanas darbi visbiežāk veikti reăionu galvenajās bibliotēkās 

(ar un bez filiālbibliotēkām) – pārsvarā iegādātas jaunas mēbeles (t.sk. arī mēbeles 

publiskās pieejas datoriem) un veikts kosmētiskais remonts. Jāpiebilst, ka 2009.gadā tas 

darīts biežāk nekā 2010.gadā. 

Ja 2011.gada aptaujas rezultātus salīdzina ar iepriekšējo aptauju datiem par 

labiekārtošanas darbiem, kas veikti 2007. un 2008.gadā, vērojams, ka iepriekš tie veikti 

biežāk (kopumā 69% bibliotēku 2007.gadā un 76% - 2008.gadā). 

SaskaĦā ar pētījuma datiem salīdzinoši nelielam skaitam bibliotēku laika posmā no 2009. 

līdz 2010.gadam ir paplašinātas esošās telpas vai iegūtas jaunas. Attiecīgi 6% un 5% 

bibliotēku 2009. un 2010.gadā ir paplašinātas esošās telpas, bet uz citām telpām gan 

2009., gan 2010.gadā pārcēlušās 5% bibliotēku. To, ka bibliotēkas vajadzībām uzcelta 

jauna ēka, gan par 2009.gadu, gan par 2010.gadu norādīja 1%. Savukārt to, ka 

attiecīgajā laika posmā bibliotēka nav ne pārvākusies, ne paplašinājusi telpas, atzīmēja 

88% par 2009.gadu un 91% par 2010.gadu. 

Iepriekš 2009.gada aptaujā respondentiem tika uzdots līdzīgs jautājums par 2006.-

2008.gadu. Toreiz nedaudz biežāk respondenti norādīja, ka ir paplašinātas esošās 

bibliotēkas telpas. 

Lūgti novērtēt savas bibliotēkas fizisko vidi, vairākums bibliotēku vadītāju sniedza 

atzinīgu vērtējumu. Kopumā vairāk nekā 4/5 aptaujāto norādīja, ka viĦu bibliotēkā labā 

vai Ĝoti labā stāvoklī ir telpas (86%, tai skaitā 25% „Ĝoti labā” stāvoklī), apkure (84%, tai 

skaitā 36% „Ĝoti labā”), apgaismojums (84%, tai skaitā 25% „Ĝoti labā”) un ēka (82%, tai 

skaitā 19% „Ĝoti labā”). Arī mēbeles un tualetes lielākā daĜa aptaujāto vērtēja atzinīgi – 

attiecīgi 79% un 77%. Tikai fiziskās vides pieejamība, piemēram, cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, pārsvarā (60%) vērtēta neapmierinoši (atbildes „Ĝoti sliktā” un „drīzāk 

sliktā”), tai skaitā to, ka tā ir „Ĝoti sliktā” stāvoklī norādīja gandrīz 1/3 bibliotēku vadītāju 

(31%).  
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Pilsētu bibliotēku vadītāji biežāk nekā caurmērā izteikuši neapmierinātību ar bibliotēkas 

ēku, telpām un apgaismojumu. Savukārt lauku teritoriju bibliotēku vadītāji biežāk nekā 

pilsētu bibliotēku vadītāji pauduši apmierinātību ar lielāko daĜu no analizētajiem fiziskās 

vides aspektiem. 

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gada aptauju rezultātiem, ir pieaudzis to respondentu 

īpatsvars, kuri atzinīgi vērtējuši bibliotēku fizisko vidi – par visiem minētajiem aspektiem 

biežāk nekā iepriekš norādīts, ka tie ir „Ĝoti labā” stāvoklī. Arī bibliotēku pieejamība, kas ir 

viens no kritiskāk vērtētajiem aspektiem, 2011.gadā ir vērtēts pozitīvāk nekā iepriekš. 

Raksturojot bibliotēkas lietotāju apkalpošanas telpu platību (m2), vidējā abonementa 

platība ir 74.4m2, lasītavas – 45.3 m2, interneta zāles – 30.9m2, bet citu lasītāju 

apkalpošanas telpu – 61.9 m2.  

Caurmērā lielāku lietotāju apkalpošanas telpu platību norādījuši pilsētu bibliotēku, kā arī 

reăionu galveno bibliotēku (gan ar filiālbibliotēkām, gan bez tām) vadītāji. 

Nedaudz mazāk kā puse (48%) aptaujāto atzīmēja, ka viĦu bibliotēka ir pilnīgi pieejama 

cilvēkiem ar maziem bērniem. Vēl 39% atzīmēja, ka tā ir daĜēji pieejama šai grupai. To, 

ka bibliotēka ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai vājredzīgiem un 

neredzīgiem cilvēkiem, bibliotēku vadītāji atzīmēja retāk. Nedaudz vairāk kā 1/5 

bibliotēku esot pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem (22%), vēl 35% šai grupai ir 

daĜēji pieejamas, bet 43% - nav pieejamas. Vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem 

lielākā daĜa bibliotēku (61%) nav pieejamas, 31% bibliotēku ir daĜēji pieejamas, un tikai 

8% ir pilnīgi pieejamas. 

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gadu, 2011.gadā bibliotēku vadītāji nedaudz biežāk 

norādījuši, ka bibliotēka ir pieejama vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Tiesa, šādu 

bibliotēku joprojām ir mazāk kā 1/10 (4% 2007.gadā un 8% 2011.gadā). Bibliotēku 

īpatsvars, kuras ir pieejamas cilvēkiem ar maziem bērniem, kopš 2009.gada nav 

mainījies, tomēr jāatgādina, ka 2007.gadā šādu bibliotēku bija mazāk kā 2009. un 

2011.gadā.  

No bērnu bibliotēku vadītājiem nedaudz vairāk kā puse (53%) norādīja, ka bibliotēka ir 

pilnīgi pieejama cilvēkiem ar maziem bērniem. To, ka tā ir daĜēji pieejamai šai grupai, 

atzīmēja 32%, bet 16% - ka bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar maziem bērniem. 

Datu salīdzinājums atkarībā no apdzīvotas vietas liecina, ka pilsētu bibliotēkas nedaudz 

biežāk ir pilnībā pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un daĜēji pieejamas 

vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Lauku teritorijās esošo bibliotēku vadītāji biežāk 

nekā caurmērā atzīmējuši, ka viĦu bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar redzes 

traucējumiem. 
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"Vai 2009. un 2010. gadā Jūsu bibliotēkā ir veikti šādi labiekārtošanas darbi?"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

1. Bibliotēkas fiziskā vide

**Kategorijā "Citi labiekārtošanas darbi"  par 2010.gadu respondenti minējuši: “asfaltēts piebraucamais ceĜš, izbūvēts stāvlaukums automašīnām un bibliobusam” 

(minēts 1 reizi); “iegādātas žalūzijas logiem” (minēts 1 reizi); “izveidota velosipēdu stāvvieta” (minēts 1 reizi); “labi redzams, dārgs (naudas izteiksmē) uzraksts uz 

bibliotēkas ārsienas”  (minēts 1 reizi); "pabeigti iepriekšējā gadā iesāktie darbi” (minēts 1 reizi); “pie bibliotēkas uzlikts bruăis, nomainīts skurstenis” (minēts 1 reizi); 
“pieguĜošās teritorijas labiekārtošana” (minēts 1 reizi); “sākta ēkas renovācija”  (minēts 1 reizi); “tika veikta fasādes pārkrāsošana” (minēts 1 reizi); “ventilācijas 

uzlabošana, santehniskā mezgla labiekārtošana” (minēts 1 reizi); “virs bibliotēkas ieejas durvīm uzstādīta nojume” (minēts 1 reizi). 

Kategorijā "Citi labiekārtošanas darbi"  par 2009.gadu respondenti minējuši: “izveidots bērnu stūrītis” (minēts 3 reizes); “ārdurvju nomaiĦa” (minēts 1 reizi); 
“atjaunotas āra betona kāpnes, izveidota uzbrauktuve un velosipēdu statīvs” (minēts 1 reizi); “dāvinājumā saĦemtas mēbeles lasītavai” (minēts 1 reizi); “ieejas 

margu uzstādīšana” (minēts 1 reizi); “iegādātas žalūzijas logam” (minēts 1 reizi); “kāpĦu telpas kapitālais remonts un lifta ierīkošana” (minēts 1 reizi); “uzlikts jauns 

bruăēts celiĦš uz bibliotēku” (minēts 1 reizi); “ventilācija” (minēts 1 reizi).
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"Vai 2009. un 2010. gadā Jūsu bibliotēkā ir veikti šādi labiekārtošanas darbi?"

"Vai 2007. un 2008. gadā Jūsu bibliotēkā ir veikti šādi labiekārtošanas darbi?"

2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti.

**Dati par 2007. un 2008. gadu iekĜauj atbildes "Nopirktas mēbeles publiskās pieejas datoriem" minēsanas biežumu
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"Vai laika posmā no 2009.gada līdz 2010.gadam Jūsu bibliotēkā ir:"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt visas atbilstošās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Vai laika posmā no 2009.gada līdz 2010.gadam Jūsu bibliotēkā ir:"

"Vai laika posmā no 2006.gada līdz 2008.gadam Jūsu bibliotēkā ir:"

2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja minēt visas atbilstošās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

***2009.gada aptaujā šads atbilžu variants netika piedāvāts
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"Kādā stāvoklī ir Jūsu bibliotēkas fiziskā vide?"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*2009.gada SPI dati tika pārrēėināti
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"Lūdzu, norādiet Jūsu bibliotēkas lietotāju apkalpošanas telpu platību (m2)!"

"Vai ir nodrošināts, ka bibliotēka ir pieejama šādām lietotāju grupām (īpašas iekārtas, uzbrauktuves, īpašas telpas)?

"Vai ir nodrošināts, ka bibliotēka ir pieejama šādām lietotāju grupām (īpašas iekārtas, uzbrauktuves, īpašas telpas)?

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Par 2011.gadu grafikā tiek atspoguĜotas atbilžu "ir pilnīgi pieejama"  minēšanas biežums.

*Kategorijā "Citas lasītāju apkalpošanas telpas"  ietilpst: "apvienotās telpas" (minēts 34 reizes); "bērnu literatūras nodaĜa" (minēts 27 reizes); "bērnu istaba/ telpa" 

(minēts 18 reizes); "bibliotēkas kopējā platība" (minēts 17 reizes); "izstāžu/ konferenču telpa" (minēts 16 reizes); "lasītāju apkalpošanas telpa" (minēts 10 reizes); 
"novadpētniecības telpa" (minēts 4 reizes); "mācību telpa" (minēts 4 reizes); "atpūtas telpa" (minēts 3 reizes);  "vakara interneta telpa" (minēts 1 reizi); "SBA telpa" 

(minēts 1 reizi); "sarunu telpa" (minēts 1 reizi) ; "periodikas zāle" (minēts 1 reizi); "muzejs" (minēts 1 reizi); "multimediju istaba" (minēts 1 reizi); "apmācību telpa" 

(minēts 1 reizi);  "nav konkretizēts"  (minēts 34 reizes).
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2. Bibliotēkas darba laiks 

Pētījuma ietvaros bibliotekāru vadītāji atbildēja uz vairākiem jautājumiem par viĦu 

bibliotēkas darba laiku. 

SaskaĦā ar pētījuma datiem lielākajai daĜai bibliotēku (79%) darba laiks visu gadu ir 

viens un tas pats. Tikai aptuveni 1/5 bibliotēku vadītāju (21%) norādīja, ka viĦu 

bibliotēkas darba laiks atšėiras vasarā un pārējā laikā. Salīdzinot ar 2007. un 2009.gada 

aptauju datiem, ir pieaudzis to bibliotēku īpatsvars, kuru darba laiks visu gadu ir vienāds 

(no 72% līdz 79%). 

Dati liecina, ka ir vērojamas būtiskas atšėirības starp pilsētu un lauku teritoriju 

bibliotēkām. Ja no pilsētas bibliotēkām 54% darba laiks vasarā un pārējā laikā atšėiras, 

bet 46% - neatšėiras, tad lauku teritorijās cits darba laiks vasarā ir tikai 14% bibliotēku, 

bet vairāk kā 4/5 lauku bibliotēku (86%) darba laiks visu gadu ir vienāds. Atbildes 

atkarībā no statistiskā reăiona savukārt liecina, ka 80% Rīgas bibliotēku darba laiks 

vasarā atšėiras no pārēja laika. Pārējos reăionos šādu bibliotēku īpatsvars ir no 12% 

Latgalē līdz 26% Pierīgā.  

 

Bibliotēku vadītājiem, kuri norādīja, ka viĦu bibliotēkas darba laiks vasarā un pārējā laikā 

atšėiras, lūdza detalizētāk raksturot, cik stundas nedēĜā tā ir atvērta apmeklētājiem 

vasarā un cik – pārējā laikā. 

Nedaudz vairāk kā puse aptaujāto (55%) norādīja, ka viĦu bibliotēka vasarā ir atvērta 

līdz 39 stundām. To, ka bibliotēka vasarā ir atvērta 40 stundas, norādīja 34%, bet 11% - 

41 stundu un vairāk. Salīdzinot ar 2007. un 2009.gadu, būtiskas izmaiĦas šajā jautājumā 

nav vērojamas – arī iepriekš nedaudz vairāk kā puse bibliotēku (59% un 52%) vasarā 

bija atvērtas mazāk kā 40 stundas. 

Lielākā daĜa bibliotēku (85%), kurām atšėiras darba laiks vasarā un pārējā laikā, vasarās 

strādā 5-6 dienas nedēĜā, un 61% vismaz vienu dienu nedēĜā strādā pēc plkst. 17:00. 

Retāk bibliotēku vadītāji norādījuši, ka viĦu bibliotēka vasarā ir atvērta sestdienā un/vai 

svētdienā (25%) vai vismaz vienu dienu nedēĜā tās darba laiks sākas pirms 9:00 (17%). 

Tikai 15% bibliotēku vasarā strādā 1-4 dienas nedēĜā, bet neviena nav atvērta visas 

dienas. Arī 2007.gadā bija vērojama līdzīga aina – vairāk kā 4/5 bibliotēku vadītāju (84%) 

norādīja, ka to bibliotēka strādā 5-6 dienas nedēĜā, un nedaudz mazāk kā 2/3 (63%) 

vismaz vienu dienu nedēĜā bija atvērtas arī pēc plkst. 17:00. 

Respondentu, kuru bibliotēkas darba laiks vasarā un pārējā laikā atšėiras, atbildes 

liecina, ka pārējā laikā 52% bibliotēku ir atvērtas 41 stundu un vairāk. 31% bibliotēku 

vadītāju norādīja, ka bibliotēka ir atvērta līdz 39 stundām, bet 17% - 40 stundas. 

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gadu, būtiskas izmaiĦas nav vērojamas – arī iepriekš 

aptuveni 1/3 bibliotēku pārējā laikā bija atvērta mazāk kā 40 stundas, bet 41 stundu un 

vairāk: 45%-55%. 

Vairāk nekā 4/5 bibliotēku vadītāju, raksturojot bibliotēkas darba laiku pārējā laikā, 

norādīja, ka tā ir atvērta 5-6 dienas nedēĜā (91%). Sestdienā un/vai svētdienā strādā 
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80% bibliotēku, un 74% aptaujāto norādīja, ka vismaz vienu dienu nedēĜā bibliotēka ir 

atvērta pēc plkst. 17:00. Visretāk bibliotēku vadītāji atzīmēja, ka viĦu bibliotēka vismaz 

vienu dienu nedēĜā ir atvērta pirms plkst. 9:00 (17%), tā strādā 1-4 dienas nedēĜā (9%) 

vai visas dienas (1%). Salīdzinot ar 2007.gada aptaujas rezultātiem, būtiskas atšėirības 

nav vērojamas. 

 

To respondentu vidū, kuru bibliotēkas darba laiks visu gadu ir viens un tas pats, 

visbiežāk (43%) norādīts, ka bibliotēka apmeklētājiem ir atvērta līdz 39 stundām 

nedēĜā. 31% bibliotēku esot atvērtas apmeklētājiem vismaz 41 stundu un vairāk nedēĜā, 

bet 26% - 40 stundas. 

Arī šajā grupā vairākums bibliotēku (81%) strādā 5-6 dienas nedēĜā, un lielākā daĜa 

vismaz vienu dienu nedēĜā ir atvērtas pēc plkst. 17:00 (55%). Tiesa, ja starp bibliotēkām, 

kuru darba laiks vasarā un pārējā laikā atšėiras, salīdzinoši neliela daĜa ir atvērta 

apmeklētājiem pirms plkst. 9:00 vismaz vienu dienu nedēĜā (17% gan vasarā, gan pārējā 

laikā), tad starp tām bibliotēkām, kuru darba laiks visu gadu ir vienāds, šāds darba laiks 

ir 41%. 

Sestdienā un/vai svētdienā ir atvērti 34% bibliotēku ar vienādu darba laiku visu gadu 

(jāatgādina, ka starp tām bibliotēkām, kuru darba laiks atšėiras, vasarā nedēĜas nogalēs 

ir atvērtas 25% bibliotēku, bet pārējā laikā brīvdienās - 80%).  

Salīdzinot ar 2007.gada aptaujas rezultātiem, ir pieaudzis to bibliotēku īpatsvars, kuras 

vismaz vienu dienu nedēĜā ir atvērtas pēc plkst. 17:00 (no 49% līdz 55%) vai pirms plkst. 

9:00 (no 36% līdz 41%). 

Bibliotēku vadītāji, kuru bibliotēkas darba laiks visu gadu ir vienāds, atbildēja arī uz 

jautājumu, vai kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 

2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir pieaudzis vai samazinājies. Dati liecina, ka 

vairākums aptaujāto norādīja, ka stundu skaits lietotāju apkalpošanai nav mainījies 

(78%). To, ka tas ir pieaudzis, norādīja 13% respondentu, un lielākā daĜa no viĦiem 

atzīmēja, ka skaits ir pieaudzis par laiku līdz 5 stundām (77%). Nedaudz retāk (9%) 

bibliotēku vadītāji atzīmēja, ka kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits 

ir samazinājies. Šajā grupā 33% atzīmēja, ka stundu skaits ir samazinājies par laiku līdz 

5 stundām, un 38% - par laiku no 6 līdz 10 stundām. 

Ja salīdzina ar 2009.gadu, kad respondentiem jautāja, vai stundu skaits 2008.gadā, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir mainījies, būtiskas atšėirības nav vērojamas – arī toreiz 

lielākā daĜa bibliotēku vadītāju atzīmēja, ka tas palicis nemainīgs. 

 

Bibliotēku vadītājiem, kuru bibliotēkas darba laiks vasarā un pārējā laikā atšėiras, lūdza 

norādīt, vai lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2010.gada 

vasarā ir mainījies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Arī šajā grupā vairākums (80%) 

norādīja, ka darba laiks palicis tāds pats kā iepriekš. 10% atzīmēja, ka tas bija 

samazinājies – no šiem respondentiem puse (50%) atzīmēja, ka stundu skaits ir 
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samazinājies par laiku līdz 5 stundām, un 43% norādīja, ka tas ir samazinājies par laiku 

no 6 līdz 10 stundām. To, ka stundu skaits 2010.gada vasarā bija pieaudzis, atzīmēja 

9%, no kuriem 69% minēja laiku līdz 5 stundām. 

Arī 2009.gadā un 2007.gadā respondenti, atbildot uz līdzīgu jautājumu, lielākoties 

norādīja, ka lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nebija mainījies (83% un 

86%). 

Arī jautājumā par izmaiĦām pārējā laikā lielākā daĜa respondentu (80%) norādīja, ka 

lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits 2010.gadā nav mainījies. Aptuveni 1/10 

norādīja, ka tas bija vai nu pieaudzis (9%) vai samazinājies (10%). No tiem, kuru 

bibliotēkās lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu, bija pieaudzis, lielākā daĜa (58%) atzīmēja, ka tas pieauga par laiku no 6 līdz 10 

stundām. Savukārt starp respondentiem, kuri norādīja, ka tas ir samazinājies, 54% 

minēja laiku līdz 5 stundām.  

Interesanti, ka kopš 2007.gada ir nedaudz pieaudzis to bibliotēku īpatsvars, kurās 

lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits pārējā laikā (ne vasarā) ir samazinājies 

(no 4% līdz 10%). 
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"Vai Jūsu bibliotēkā atšėiras darba laiks vasarās un pārējā laikā?"

*SPI dati tika pārrēėināti

*SPI dati tika pārrēėināti
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"Lūdzu, norādiet bibliotēkas darba laiku VASARĀS!"

"Lūdzu, norādiet bibliotēkas darba laiku VASARĀS!"
2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums
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"Cik stundas nedēĜā kopumā Jūsu bibliotēka (filiāle) ir atvērta apmeklētājiem PĀRĒJĀ LAIKĀ?"

"Cik stundas nedēĜā kopumā Jūsu bibliotēka (filiāle) ir atvērta apmeklētājiem PĀRĒJĀ LAIKĀ?"
2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

"Lūdzu, norādiet bibliotēkas darba laiku PĀRĒJĀ LAIKĀ!"

2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums
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"Cik stundas nedēĜā kopumā Jūsu bibliotēka (filiāle) ir atvērta apmeklētājiem?"

"Lūdzu, norādiet bibliotēkas darba laiku!"

2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums
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"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu,.."

"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu,.."
"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2008. Gadā, salīdzinot ar 2007. gadu …"
"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā…"
2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti
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"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2010.gada VASARĀ, salīdzinot ar 2009. gadu, …"

"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2010.gada VASARĀ, salīdzinot ar 2009.gadu, …"
"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2008 gada VASARĀ salīdzinot ar 2007.gadu …"
"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā VASARĀ…"
2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti

9.4 10.2

80.3

0

20

40

60

80

bija pieaudzis bija samazinājies palicis tāds pats kā 2009. gadā

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkās vasarās un pārējā laikā bibliotēkas darba laiks atšėiras, n=127
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"Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā PĀRĒJĀ LAIKĀ…"
2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti
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Bāze: respondenti, kuru bibliotēkās vasarās un pārējā laikā bibliotēkas darba laiks atšėiras, n=127
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3. Datori un internets bibliot ēkā 

Aptaujas ietvaros bibliotēku vadītāji tika lūgti atbildēt uz jautājumiem par publiskās 
pieejas datoriem un internetu viņu bibliotēkā. Respondenti raksturoja publiskās pieejas 
datoru ieguves avotus, izmantošanas laiku un biežumu, bibliotēkā veikto datoru 
izmantošanas uzskaiti, plānus palielināt datoru skaitu vai tos nomainīt. Aptaujātajiem tika 
uzdoti arī jautājumi par publiskās pieejas interneta un datoru pieejamību lietotājiem un 
atbilstību viņu vajadzībām, kā arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem un darbavietu 
skaitu. 

 

3.1. Situācijas ar publisk ās pieejas datoriem bibliot ēkā raksturojums 

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem visbiežāk bibliotēkās ir no pieciem līdz septiņiem 
publisk ās pieejas datoriem  – 20% bibliotēku vadītāju norādīja, ka viņu bibliotēkā ir 

pieci publiskās pieejas datori, tikpat bieži (20%) minēts, ka ir seši datori, un 15% ir septiņi 
datori. Vidējais publiski pieejamo datoru skaits ir 6.94, un salīdzinoši augstāku datoru 
skaitu nosauca pilsētu bibliotēku, kā arī reģionu galveno bibliotēku vadītāji. 

Lūgti norādīt, no kādiem avotiem ir ieg ūti vi ņu bibliot ēkas pašreiz ējie publisk ās 
pieejas datori , lielākā daļa bibliotēku vadītāju atzīmēja BMGF (72%) un VVBIS (69%). 

Ievērojami retāk minēta pašvaldība (14%), Eiropas projekti (12%), citi projekti (12%) un 
dāvinājumi/ziedojumi (6%). 

Reģiona galveno bibliotēku (gan ar, gan bez filiālbibliotēkām) vadītāji biežāk nekā 
caurmērā atzīmēja, ka publiskās pieejas datorus ieguvuši no BMGF, VVBIS un 
pašvaldības. BMGF biežāk nekā caurmērā norādīja arī to bibliotēku vadītāji, kas atrodas 
pilsētās un Kurzemē, VVBIS – Zemgalē. Savukārt Eiropas projektu ietvaros datorus 
salīdzinoši biežāk saņēmušas bibliotēkas Vidzemē. 

No BMGF bibliotēkas ir ieguvušas vidēji 4.89 datorus, no Eiropas projektiem – 3.36, no 
VVBIS – 3.17, no dāvinājumiem/ziedojumiem – 3.17, no citiem projektiem – 3.15, bet 
vismazākais vidējais iegūto publiskās pieejas datoru skaits ir no pašvaldības (1.73 
datori). Vislielākais vidējais iegūto datoru skaits ir 2008.gadā (no dažādiem avotiem vidēji 
iegūti no 3.00 līdz 4.84 datori). Vienīgi no dāvinājumiem/ziedojumiem visbiežāk datori 
iegūti 2010.gadā (vidēji 4.75 datori). 

Pētījuma dati liecina, ka no visiem publiskās pieejas datoriem bibliotēku interneta zālē ir 
izvietoti  vidēji 2.76 datori, abonementā – 1.92 datori, lasītavā – 1.39 datori, bet citās 

telpās – 0.87 datori. 

Lielākajā daļā bibliotēku (73%) lietot āju apkalpošan ā tiek izmantots  viens darbinieku 

dators, 11% bibliotēku šādam nolūkam izmanto divus darbinieku datorus, 10% - trīs un 
četrus datorus, bet lielāku datoru skaitu norādīja neliels skaits respondentu. 

Gandrīz 2/3 bibliotēku vadītāju (65%), atbildot uz jautājumu, vai viņu bibliotēkā ir tādi 
darbinieku datori, kurus vajadz ības gad ījum ā ļauj izmantot ar ī bibliot ēkas 
lietot ājiem , norādīja, ka šādu datoru nav. To, ka bibliotēku apmeklētājiem ļauj izmantot 
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vienu darbinieku datoru, atzīmēja 30% respondentu, bet kopumā 6% norādīja, ka ļauj 
izmantot divus vai vairāk datorus. 

Aptaujas dalībnieki raksturoja arī, cik viņu bibliotēkā ir darba k ārt ībā esošu 
fotoapar ātu, videokameru un diktofonu . Dati liecina, ka šādas iekārtas ir salīdzinoši 

nelielam skaitam bibliotēku – 28% ir fotoaparāts (pārsvarā viens), 10% - viena, divas vai 
vairākas videokameras, un 8% - viens diktofons.  

Tikai 7% bibliotēku vadītāju norādīja, ka viņu bibliotēkai ir izstrādāts datoru nomai ņas 
un/vai datoru skaita izmai ņu pl āns nākamajiem 2 gadiem . Lielākajai daļai (74%) šāda 

plāna nav.  

Pilsētu, Pierīgas, kā arī reģionu galveno bibliotēku vadītāji visbiežāk norādīja, ka viņu 
bibliotēkā ir izstrādāts datoru vai to skaita izmaiņu plāns.  

Lūgti detalizētāk raksturot savas bibliotēkas datoru nomaiņas/datoru skaita izmaiņu 
plānu, 43% no vadītājiem, kuru bibliotēkām ir šāds plāns, norādīja, ka nākamo divu gadu 
laikā plāno nomainīt noteiktu skaitu datoru (visbiežāk – 1 datoru). To, ka bibliotēka plāno 
datorus nomainīt, bet nav zināms konkrēts skaits, atzīmēja 38%. Palielināt publiskās 
pieejas datoru daudzumu par noteiktu skaitu plāno 21% bibliotēku vadītāju, kuriem ir šādi 
plāni, un visbiežāk plāns ir palielināt skaitu par vienu vai diviem datoriem, vēl 17% datoru 
skaitu plāno palielināt, bet precīzi nezina, par cik. Tikai neliela daļa respondentu 
norādīja, ka bibliotēkā tiek plānots samazināt datoru skaitu (5%). 

Atbildot uz jautājumu, kādi faktori  ietekm ē bibliot ēkas sp ējas palielin āt datoru skaitu 
vai tos nomain īt, lielākā daļa bibliotēku vadītāju norādīja uz izmaksām – 64% atzīmēja 

datoru iegādes izmaksas un 35%: uzturēšanas izmaksas. To, ka bibliotēkas iespējas 
palielināt datoru skaitu vai tos nomainīt ietekmē telpu trūkums (arī slikts telpu stāvoklis), 
atzīmēja 31%. Retāk minēti tādi faktori kā darbinieku slodžu skaits (9%) un nepiemērots 
interneta ātrums, lai varētu nodrošināt papildus darbavietas (4%). 

Jāatzīmē, ka aptuveni puse bibliotēku vadītāju norādīja, ka pašreizējais datoru skaits 
apmierina lietotāju vajadzības (51%), un 22% minēja, ka bibliotēka nepalielinās datoru 
skaitu, jo nodrošina bezvadu interneta pieejamību lietotājiem ar saviem datoriem. 

Pilsētu bibliotēku vadītāji biežāk nekā caurmērā atzīmēja, ka galvenie faktori, kas traucē 
palielināt datoru skaitu vai tos nomainīt, ir datoru iegādes un uzturēšanas izmaksas un 
telpu trūkums vai esošo telpu sliktais stāvoklis. Šajā grupā biežāk nekā caurmērā arī 
norādīts, ka bibliotēka nodrošina bezvadu interneta pieejamību lietotājiem ar saviem 
datoriem, savukārt lauku teritoriju bibliotēku vadītāji biežāk nekā caurmērā pauda 
viedokli, ka pašreizējais datoru skaits ir pietiekams lietotāju vajadzību apmierināšanai. 

Salīdzinot ar iepriekšējo aptauju rezultātiem, 2011.gadā bibliotēku vadītāji biežāk 
norādījuši, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē bibliotēkas spējas palielināt 
datoru skaitu vai tos nomainīt, ir datoru iegādes izmaksas. Kopš 2009.gada nedaudz 
biežāk minēts arī telpu trūkums vai slikts telpu stāvoklis, tomēr 2007.gadā šis faktors tika 
minēts ievērojami biežāk nekā 2009. un 2011.gadā veiktajās aptaujās (attiecīgi: 54% 
2007.gadā, 24% 2009.gadā un 31% 2011.gadā). 
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Pētījuma rezultāti liecina, ka vairāk nekā 4/5 bibliotēku (84%) gadījumos, kad datoriem 
rodas probl ēmas , vēršas vienotajā palīdzības dienestā. Nedaudz vairāk kā 1/4 

bibliotēku (27%) ir darbinieks, kas nodrošina tehnisko palīdzību, un biežāk nekā 
caurmērā šāds darbinieks ir pilsētu bibliotēkām, Pierīgas un Kurzemes bibliotēkām, kā 
arī reģiona galvenajām bibliotēkām ar filiālbibliotēkām. 

Arī 2009.gadā vairākums bibliotēku vadītāju norādīja, ka situācijās, kad datoriem rodas 
problēmas, vēršas vienotajā palīdzības dienestā (87%). 

Aptaujas ietvaros tika noskaidrots, vai bibliotēkās ir ierobežots datora izmantošanas 
ilgums  vai ir noteikti kādi citi datora lietošanas ierobežojumi. Saskaņā ar datiem lielākajā 

daļā bibliotēku (84%) ir noteikts datora izmantošanas laiks bērniem, un vidējais laiks ir 49 
minūtes (visbiežāk minētās atbildes bija 60 minūtes – 57% bibliotēku un 30 minūtes – 
34% bibliotēku). Retāk bibliotēkās ir noteikts laika ierobežojums pieaugušajiem (33%). 
Viņiem noteiktais datora izmantošanas laiks ir vidēji 61 minūte (79% bibliotēku vadītāju 
norādīja, ka laika ierobežojums ir 60 minūtes, 12% - 30 minūtes, 7% - 61 minūte un 
vairāk). Cita veida ierobežojumi ir 8% bibliotēku, piemēram, laika ierobežojums, ja ir 
daudz apmeklētāju u.tml., bet 9% bibliotēku nav nekāda veida ierobežojumu datoru 
lietošanā. 

Ierobežots datora izmantošanas laiks gan bērniem, gan pieaugušajiem biežāk nekā 
caurmērā ir pilsētu bibliotēkās, Rīgas bibliotēkās un reģionu galvenajās bibliotēkās. Starp 
bērnu bibliotēku vadītājiem to, ka ir ierobežojumi bērniem, norādīja 9/10. 

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gada datiem, ir pieaudzis to bibliotēku īpatsvars, kurās ir 
datora izmantošanas ierobežojums bērniem (no 76% 2007.gadā un 62% 2009.gadā līdz 
84% 2011.gadā), bet retāk norādīts, ka ir ierobežots datora lietošanas laiks 
pieaugušajiem, ir cita veida ierobežojumi vai to nav vispār. Vidējais datora lietošanas 
laiks bērniem un pieaugušajiem kopš 2007.gada ir nedaudz pieaudzis – 2007.gadā 
vidējais laika ierobežojums bērniem bija 46 minūtes (2011.gads: 49 minūtes) un 
pieaugušajiem 56 minūtes (2011.gads: 61 minūte). 

Kā liecina aptaujas rezultāti, gandrīz visās bibliotēkās tiek veikta publisk ās pieejas 
datoru lietot āju uzskaite  – 82% bibliotēku vadītāju norādīja, ka tā tiek veikta „uz papīra” 

un 22%: elektroniski. Jāpiebilst, ka vairāk nekā pusē pilsētu bibliotēku un reģionu 
galveno bibliotēku tiek veikta elektroniska lietotāju uzskaite. 

Tikai 4% aptaujāto vadītāju atzīmēja, ka viņu bibliotēkā publiskās pieejas datoru lietotāju 
uzskaite netiek veikta. Šajās bibliotēkās, pēc vadītāju aprēķiniem, publiskās pieejas 
datorus izmanto vidēji 18.96 lietotāji dienā. 

Bibliotēku vadītājiem, kuru bibliotēkās tiek veikta uzskaite, lūdza detalizēti norādīt 
lietotāju skaitu aptaujas nedēļā (no 12. līdz 18.septembrim). Saskaņā ar bibliotēku 
uzskaiti dienās, kad bibliotēkas strādā, publiskās pieejas datorus bibliotēkā izmanto vidēji 
16.42 lietotāji dienā, un vislielākais lietotāju skaits ir pirmdienās (18.07 lietotāji), otrdienās 
(17.99) un piektdienās (17.56), bet vismazākais – sestdienās (14.44). 

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gada datiem, 2011.gadā ir pieaudzis to bibliotēku īpatsvars, 
kurās publiskās pieejas datoru lietotāju uzskaite tiek veikta elektroniski (no 3% 
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2007.gadā un 9% 2009.gadā līdz 22% 2011.gadā). Savukārt to bibliotēku īpatsvars, 
kurās uzskaite tiek veikta „uz papīra”, ir samazinājies no 93% 2007.gadā līdz 82% 
2011.gadā. 

Arī 2007.gadā bibliotēku vadītāji, kuru bibliotēkā tiek veikta publiskās pieejas datoru 
lietotāju uzskaite, norādīja precīzu lietotāju skaitu vienā nedēļā. 2007. un 2011.gada 
aptauju datu salīdzinājums liecina, ka lietotāju skaits ir pieaudzis – ja 2007.gadā vidēji 
dienā bija 11.47 lietotāji, tad 2011.gadā – 16.42. 

Gandrīz 2/3 bibliotēku vadītāju (63%) norādīja, ka viņu bibliotēkā tiek reģistrēts, cik ilgu 
laiku katrs datora lietot ājs pavada pie datora . To, ka šāda uzskaite tiek veikta „uz 

papīra”, atzīmēja 60%, bet 4% - elektroniski. 37% aptaujāto atzīmēja, ka viņu bibliotēkā 
datora lietošanas laika uzskaite netiek veikta. 

Visbiežāk to, ka viņu bibliotēkā tiek veikta datora lietošanas laika uzskaite, norādīja 
pilsētu, Rīgas, reģiona galveno bibliotēku ar filiālbibliotēkām un to filiālbibliotēku, kā arī 
bērnu bibliotēku vadītāji. Arī šajās bibliotēkās uzskaite pārsvarā tiek veikta „uz papīra”. 

Bibliotēku vadītāji, kuru bibliotēkās tiek veikta uzskaite, cik laiku lietotāji pavada pie 
datora, norādīja arī publiskās pieejas datoru noslodzes koeficientu  katrai nedēļas 

dienai, kad bibliotēka ir atvērta. Datoru noslodzes koeficients tika aprēķināts pēc 
formulas (datora aizņemtības laiks /bibliotēkas darba laiks) * 100, un tas var būt robežās 
no 0% (dators attiecīgajā dienā netiek izmantots vispār) līdz 100% (tiek izmantots visu 
darba laiku). Aptaujas rezultāti liecina, ka darbadienās visaugstākā datoru noslodze ir 
nedēļas sākumā (pirmdienās: 50% un otrdienās: 51%) un beigās (piektdienās: 51%), bet 
viszemākā – nedēļas vidū (trešdienās 45% un ceturtdienās 49%). Sestdienās datoru 
noslodzes koeficients ir zemāks (46%) nekā pārsvarā darbadienās, savukārt svētdienās 
– augstāks (53%). Tiesa, jāņem vērā, ka tikai piecas no aptaujā iekļautajām bibliotēkām 
svētdienās strādā. 

 

3.2. Situācijas ar publisk ās pieejas internetu bibliot ēkā raksturojums 

Aptaujas ietvaros bibliotēku vadītāji atbildēja, vai 2010.gadā viņu bibliotēkā ir 
izveidojusies situācija, kad publisk ās pieejas datori un internets nav bijis pieejams 
lietot ājiem . Vairāk kā puse aptaujāto norādīja, ka ir bijušas situācijas, kad publiskās 

pieejas internets īslaicīgi nebija pieejams tehnisku iemeslu dēļ (61%). Citi iemesli minēti 
retāk – 8% norādīja, ka bibliotēka bija slēgta, jo notika renovācija, remonts, 2%: 
bibliotēka uz laiku bija slēgta finansiālu iemeslu dēļ, 1%: finansiālu iemeslu dēļ nebija 
pieejams publiskās pieejas internets, bet citus iemeslus, piemēram, atvaļinājumu laikā 
u.tml., nosauca 13%. To, ka 2010.gadā nav bijusi tāda situācija, kad nebūtu pieejami 
publiskās pieejas datori un internets, norādīja 30% aptaujāto vadītāju. 

2009.gadā respondentiem tika uzdots analogs jautājums par 2008.gadu. Salīdzinot 
datus, vērojams, ka 2011.gadā nedaudz biežāk vadītāji norādījuši, ka publiskās pieejas 
internets īslaicīgi nav bijis pieejams tehnisku iemeslu dēļ (49% 2009.gadā un 61% 
2011.gadā), bet retāk – bibliotēka bija slēgta renovācijas, remonta laikā (18% un 8%) un 
citi iemesli, kuru dēļ nebija pieejami datori vai internets (22% un 13%). 
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Bibliotēku vadītājiem lūdza novērtēt, cik lielā mērā viņi piekrīt vairākiem apgalvojumiem 
par publisk ās pieejas internetu bibliot ēkās. Vairākums norādīja, ka piekrīt („pilnīgi 

piekrītu” un „vairāk piekrītu nekā nepiekrītu”) tam, ka pašreizējais publiskās pieejas 
interneta darba vietu skaits bibliotēkā atbilst lietotāju vajadzībām (80%, tai skaitā 45% 
pilnīgi piekrīt), bezvadu (Wi-Fi) interneta kvalitāte atbilst lietotāju vajadzībām (78%, tai 
skaitā 43% pilnīgi piekrīt) un publiskās pieejas interneta ātrums bibliotēkā atbilst lietotāju 
vajadzībām (74%, tai skaitā 38% pilnīgi piekrīt). To, ka minētajiem apgalvojumiem 
nepiekrīt („pilnīgi nepiekrītu” un „vairāk nepiekrītu nekā piekrītu”), norādīja no 13% līdz 
23% bibliotēku vadītāju. 

Biežāk nekā caurmērā apgalvojumu, ka pašreizējās publiskās pieejas interneta darba 
vietu skaits bibliotēkā atbilst lietotāju vajadzībām, noraidīja pilsētu, Rīgas, reģiona 
galveno bibliotēku un to filiālbibliotēku, kā arī bērnu bibliotēku vadītāji.  

Reģiona galveno bibliotēku bez filiālbibliotēkām un Kurzemes bibliotēku vadītāji biežāk 
nekā caurmērā kritiski vērtējuši to, ka bezvadu interneta kvalitāte un ātrums atbilst 
lietotāju vajadzībām. Kvalitāti kritiski vērtējuši arī bērnu bibliotēku vadītāji, bet ātrumu – 
Zemgales bibliotēku vadītāji.  

Salīdzinot ar 2009.gadu, 2011.gadā vadītāji nedaudz biežāk norādījuši, ka nepiekrīt 
apgalvojumiem par publiskās pieejas internetu, un vislielākās izmaiņas vērojamas 
attiecībā pret apgalvojumu „publiskās pieejas interneta ātrums Jūsu bibliotēkā atbilst 
lietotāju vajadzībām” – 2009.gadā šo apgalvojumu noraidīja 15%, bet 2011.gadā: 23%. 

Lielākā daļa bibliotēku vadītāju (80%) norādīja, ka viņu bibliotēkā pie visiem publiskās 
interneta pieejas datoriem ir pietiekami daudz vietas  (pie datoriem ir ērti strādāt). To, ka 

pietiekami daudz vietas ir tikai pie daļas no publiskās pieejas datoriem, atzīmēja 15% 
vadītāju, bet 5% minēja, ka ne pie viena datora nav pietiekami daudz vietas.  

Pilsētu bibliotēku vadītāji kritiskāk nekā lauku teritoriju bibliotēku vadītāji vērtējuši to, vai 
pie publiskās pieejas datoriem ir pietiekami daudz vietas, un biežāk nekā caurmērā 
atzīmējuši, ka vietas ir pietiekami tikai pie daļas datoru vai nav pietiekama vispār. 

Tiesa, salīdzinot ar iepriekšējo aptauju rezultātiem, 2011.gadā bibliotēku vadītāji 
nedaudz biežāk nekā iepriekš norādījuši, ka pie visiem datoriem ir pietiekami vietas. 

Aptaujas ietvaros bibliotēku vadītājiem tika uzdots „atvērtais” jautājums, kādi uzlabojumi  
(telpas, aprīkojums utt.) viņu bibliotēkā ir nepieciešami, lai nodrošin ātu kvalitat īvāku 
publisk ās pieejas interneta izmantošanu . Respondentiem netika piedāvāti atbilžu 
varianti, viņi paši formulēja, kas bibliotēkā būtu nepieciešams, un datu apstrādes laikā 
atbildes tika apkopotas lielākās grupās. 

Nedaudz vairāk kā 1/3 aptaujāto (35%) pauda viedokli, ka kvalitatīvākas publiskās 
pieejas interneta nodrošināšanai ir nepieciešamas citas, plašākas telpas vai atsevišķa 
interneta telpa. Otra biežāk minētā atbilde bija – jauni datori (t.sk. portatīvie) un esošo 
datoru nomaiņa (21%). Nedaudz mazāk kā 1/10 aptaujas dalībnieku norādīja, ka ir 
nepieciešams jauns aprīkojums (t.sk. web kameras, austiņas, skaļruņi) (9%), ātrāks 
internets (8%) un telpu remonts (t.sk. grīdas, logu nomaiņa (8%). Retāk vadītāji saukuši 
tādus uzlabojumus kā labāks apgaismojums (5%), datorkrēsli (5%), jauna biroja tehnika 
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vai esošās remonts (3%), datorgaldi (ar norobežojumiem) (3%). Jāpiebilst, ka 4% 
bibliotēku vadītāju norādīja, ka būtu nepieciešama ātrāka tehnisko problēmu risināšana, 
savs datorspeciālists.  

Gandrīz 1/5 aptaujāto vadītāju (18%) pauda viedokli, ka viņu bibliotēkā nav nepieciešami 
nekādi uzlabojumi, lai nodrošinātu kvalitatīvāku publiskās pieejas interneta izmantošanu. 

Savukārt uz jautājumu, vai viņu bibliotēkā ir pietiekams publisk ās pieejas interneta 
darbavietu skaits , apstiprinoši („publiskās pieejas interneta darbavietu skaits vienmēr ir 
pietiekams”) atbildēja 1/4 bibliotēku vadītāju (25%). Lielākā daļa respondentu (70%) 
atzīmēja, ka rindas uz publiskās pieejas internetu veidojas noteiktās stundās, bet 5% 
norādīja, ka šādu darbavietu skaits parasti ir mazāks nekā apmeklētāju skaits, kas 
vēlētos lietot internetu. 

Pilsētu bibliotēku vadītāji caurmērā kritiski vērtējuši publiskās pieejas interneta 
darbavietu skaitu – retāk nekā caurmērā viņi atzīmēja, ka darba vietu skaits vienmēr ir 
pietiekams, bet biežāk nekā caurmērā to, ka rindas veidojas noteiktās stundās. Arī bērnu 
bibliotēku vadītāji biežāk nekā caurmērā atzīmējuši, ka rindas veidojas noteiktās 
stundās. 

Ja salīdzina ar 2007. un 2009.gadu, ir pieaudzis to bibliotēku īpatsvars, kurās publiskās 
pieejas interneta darbavietu skaits vienmēr ir pietiekams – no 12% 2007.gadā līdz 25% 
2011.gadā. 
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3.1. Situācijas ar publiskās pieejas datoriem bibliotēkā raksturojums
"Lūdzu, norādiet pašreizējo publiskās pieejas datoru skaitu Jūsu bibliotēkā!"

"Lūdzu, norādiet, no kādiem avotiem ir iegūti Jūsu bibliotēkas pašreizējie publiskās pieejas datori!"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

3. Datori un internets bibliotēkā

**Kategorijā "Cits variants"  respondenti minējuši: “LNBP” (minēts 4 reizes); “KIS” (minēts 2 reizes); “datori tika pārĦemti no LipiĦišėu bibliotēkas, sakarā ar tās 

reorganizāciju” (minēts 1 reizi); “Daugavpils rajona Informācijas un komunikācijas tehnoloăiju sistēmas tīkla izveides pilotprojekts” (minēts 1 reizi); “E-Vidzeme” 

(minēts 1 reizi); “pievienojot pagasta bibliotēku” (minēts 1 reizi); “PIPP” (minēts 1 reizi).

ĥemot vērā pašreizējo publiskās pieejas datoru skaitu Jūsu bibliotēkā, lūdzu, norādiet, no kādiem avotiem un 

kuros gados tie ir iegūti!
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Bāze: respondenti, n=596

Vidējā vērtība: x=6.94

Mediāna: x=6.00

Moda: x=5.00

Standartnovirze: x=4.35

Minimums: x=1.00

Maksimums: x=58.00
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“multimediju istaba” (minēts 1 reizi); “novadpētniecības nodaĜas telpa” (minēts 1 reizi); “pa visām telpām kopumā, nevar norādīt konkrētu telpu” (minēts 1 reizi); 
“palīgtelpa”  (minēts 1 reizi); “pieaugušo literatūras telpa” (minēts 1 reizi); “reăionālā mācību centrā ir brīvpieejā publiskajā zonā 2 saliĦas, kur atrodas datori” (minēts 
1 reizi); “tāda kā SIP telpa (sabiedriskā interneta pieejas)” (minēts 1 reizi); “visas bibliotēkas telpā ir arī datori, turpat grāmatu krātuve” (minēts 1 reizi); “zinātniskās 

literatūras telpa, tā arī ir cita telpa, viĦai cita nosaukuma nav” (minēts 1 reizi).

"Lūdzu, norādiet darbinieku datoru skaitu, kas tiek izmantoti lietotāju apkalpošanā (piemēram, grāmatu 

izsniegšana, publiskās pieejas datoru lietotāju uzskaites veikšana)!"

*Aprēėinot atbilžu vidējos rādītājus, tika Ħemts vērā to respondentu īpatsvars, kuri sniedza noteiktas atbildes (nav atzīmēts atbilžu variants 

"grūti pateikt/ NA")

"ĥemot vērā pašreizējo publiskās pieejas datoru skaitu Jūsu bibliotēkā, lūdzu, norādiet kurās lasītāju 

apkalpošanas telpās šie datori ir izvietoti?"

*Kategorijā "Citās telpas"  ietilpst: “viena apvienotā telpa”  (minēts 39 reizes); “bibliotekārais kabinets/ darba telpa” (minēts 23 reizes); “bērnu literatūras nodaĜa” 

(minēts 16 reizes); “atdalīta telpa/ atsevišėa istaba” (minēts 11 reizes); “krātuve” (minēts 5 reizes); “apmācību telpa” (minēts 2 reizes); “periodikas lasītava” (minēts 
2 reizes); “2 ir sabojājušies un stāv skapī” (minēts 1 reizi); “2., 3.stāvā zālītes” (minēts 1 reizi); “abonementā ir 2 citas telpas un 1 speciālais komplekss lasītavā” 

(minēts 1 reizi); “citās bibliotēkas telpās”  (minēts 1 reizi); “cits kabinets blakus”  (minēts 1 reizi); “datorkabinets” (minēts 1 reizi); “datorstūrītis mūsu lielajā bibliotēkas 

telpā”  (minēts 1 reizi); “e-lasītava” (minēts 1 reizi); “interneta zāle apvienota ar lasītavu” (minēts 1 reizi); “ir vairākas lasītavas - ES informācijas centra, uzziĦu 

lasītava”  (minēts 1 reizi); “izstāžu telpa/ konferenču zāle” (minēts 1 reizi); “krājumos ar datoriem” (minēts 1 reizi); “kultūrās centrā klubā”  (minēts 1 reizi); “kur 

grāmatas, tur dators” (minēts 1 reizi); “lasītavas telpās kā cita telpa”  (minēts 1 reizi); “mācību un nozares literatūras lasītava” (minēts 1 reizi); 

2.76

1.92

1.39

0.87

Interneta zālē

Abonementā

Lasītavā

*Citās telpās

Vidējās vērtības (skaits)

Bāze: visi respondenti, n=596
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"Lūdzu,  norādiet cik Jūsu bibliotēkā ir šādu iekārtu (darba kārtībā esošu)! "

*Aprēėinot atbilžu vidējos rādītājus, tika Ħemts vērā to respondentu īpatsvars, kuri sniedza noteiktas atbildes (nav atzīmēts atbilžu variants 

"grūti pateikt/ NA")

*Aprēėinot atbilžu vidējos rādītājus, tika Ħemts vērā to respondentu īpatsvars, kuri sniedza noteiktas atbildes (nav atzīmēts atbilžu variants 

"grūti pateikt/ NA")

"Vai Jūsu bibliotēkā ir tādi darbinieku datori, kurus, vajadzības gadījumā, bibliotekāri Ĝauj izmantot arī bibliotēkas 

lietotājiem? Ja tādi ir, lūdzu, norādiet skaitu!"
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Bāze: visi respondenti, n=596

Atbilžu vidējā vērtība
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"Vai bibliotēkai ir izstrādāts datoru nomaiĦas un / vai datoru skaita izmaiĦu plāns nākamajiem 2 gadiem?"

"Lūdzu, norādiet informāciju par datoru (t.sk. portatīvo 

datoru) nomaiĦas plāniem!"

Nē
74.0%

Jā
7.0%

Grūti pateikt
19.0%

Bāze: visi respondenti, n=596

Bibliotēka 
nākamo 2 gadu 

laikā plāno 
nomainīt 

datorus, bet nav 
zināms skaits

38.1%

Nākamo 2 gadu 
laikā bibliotēka 
plāno nomainīt 
noteiktu skaitu 

datoru
42.9%

Grūti pateikt
19.0%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkai ir izstrādāts datoru 

nomaiĦas un / vai datoru skaita izmaiĦu plāns nākamajiem 2 

gadiem, n=42

38.9

27.8

33.4

1 datoru

2 datorus

3 datorus un
vairāk

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkai ir izstrādāts datoru nomaiĦas un / 

vai datoru skaita izmaiĦu plāns nākamajiem 2 gadiem un kuru 

bibliotēka nākamo 2 gadu laikā plāno nomainīt noteiktu skaitu 

datoru, n=18
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"Lūdzu, norādiet informāciju par datoru (t.sk. portatīvo datoru) skaita izmaiĦu plāniem?"

samazināt
minēšanas 

biežums palielināt
minēšanas 

biežums

par 1 datoru 1 par 1 datoru 5
par 2 datoriem 3
par 3 datoriem 1

Grūti pateikt
57.1%

Nākamo divu gadu laikā 
bibliotēka plāno samazināt 
publiskās pieejas datoru 
skaitu, bet nezinu skaitu

2.4%

Bibliotēka nākamo 2 gadu 
laikā plāno samazināt 

publiskās pieejas datoru 
skaitu par noteiktu skaitu

2.4%

Nākamo 2 gadu laikā 
bibliotēka plāno palielināt 
publiskās pieejas datoru 
skaitu par noteiktu skaitu

21.4%

Nākamo divu gadu laikā 
bibliotēka plāno palielināt 
publiskās pieejas datoru 
skaitu, bet nezinu skaitu

16.7%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkai ir izstrādāts datoru nomaiĦas un / vai datoru skaita izmaiĦu plāns nākamajiem 2 gadiem, n=42
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"Lūdzu, norādiet 3 galvenos faktorus, kas ietekmē Jūsu bibliotēkas spējas palielināt datoru skaitu vai tos nomainīt!"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**Šādi atbilžu varianti netika piedāvāti 2007.gada aptaujā.

***Šādi atbilžu varianti tika piedāvāti tikai 2007.gada aptaujā.

****SPI dati tika pārrēėināti

**Kategorijā "Cita atbilde"  ietilpst: "tiks apvienotas bibliotēkas šogad"  (minēts 1 reizi).
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Bāze: visi respondenti, n=596
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"Ja datoriem rodas problēmas, kur Jūs vēršaties pēc tehniskas palīdzības?"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Ja datoriem rodas problēmas, kur Jūs vēršaties pēc tehniskas palīdzības?"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

**Kategorijā "Cita atbilde"  ietilpst: “novada/ pagasta/ pašvaldības datorspeciālists” (minēts 102 reizes); “bieži tiekam galā ar savam zināšanām, paši” (minēts 5 
reizes); “RCB Automatizācijas nodaĜā” (minēts 3 reizes); “līgums ar Lattelecom par datoru apkalpošanu” (minēts 2 reizes); “aicinu speciālistu no Alūksnes”  (minēts 
1 reizi); “bibliotēkai ir savs darbinieks, bet viĦš nedrīkst ėerties klāt Trešā Tēva dēla datoriem” (minēts 1 reizi); “CB datorspeciālista”  (minēts 1 reizi); “griežos Balvu 

reăiona galvenajā bibliotēkā pie datorspeciālista” (minēts 1 reizi); “jāmeklē līgumstrādnieks, kas var novērst problēmas” (minēts 1 reizi); “Latgales Centrālās 

bibliotēkas administrators” (minēts 1 reizi); “LCB Automatizācijas nodaĜa” (minēts 1 reizi); “līgums ar vietējo firmu "BM Serviss R"” (minēts 1 reizi); “līgums beidzies 

un pašlaik nezinu, kur griezties” (minēts 1 reizi); “pārvalde maksā remontdarbnīcai” (minēts 1 reizi); “pati cenšos novērst problēmas, vairāk gan projekta Gaismas 

pils datoriem, jo 3TD ir slēgti ar paroli” (minēts 1 reizi); “pie Balvu Centrālās bibliotēkas datorspeciālista” (minēts 1 reizi);

 “pie cilvēkiem, kas orientējas datoros” (minēts 1 reizi); “pie datorspeciālista Reăiona galvenajā bibliotēkā” (minēts 1 reizi); “pie saviem dēliem” (minēts 1 reizi); “pie 

ZB speciālista”  (minēts 1 reizi); “projekta ietvaros”  (minēts 1 reizi); “remontservisos” (minēts 1 reizi); “servisa centrā” (minēts 1 reizi); “Talsu Galvenā bibliotēka” 

(minēts 1 reizi); “tiek izsaukts firmas speciālists” (minēts 1 reizi); “ved uz remontu Kuldīgā” (minēts 1 reizi); “Ventspils novada informācijas vadības speciālista” 

(minēts 1 reizi); “vietējās firmas, kas sniedz šādus pakalpojumus” (minēts 1 reizi); “voluntieri”  (minēts 1 reizi); “zvanot KIS”  (minēts 1 reizi); “zvanu kādam no 

paziĦām” (minēts 1 reizi).
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27.2

22.8

Vienotajā palīdzības dienestā

Bibliotēkai pašai ir darbinieks,
kurš nodrošina tehnisko palīdzību

Cita atbilde**

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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*Tā kā katrs respondents varēja minēt visas atbilstošās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Vai Jūsu bibliotēkā ir ierobežots (noteikts) datora izmantošanas laiks vienam lietotājam vai noteikti kādi citi 

lietošanas ierobežojumi?"

**Kategorijā "Ir noteikti kādi citi lietošanas ierobežojumi" ietilpst: “ja ir rinda/ ja ir daudz lietotāju, tad datora izmantošanas laiks ir ierobežots” (minēts 24 reizes); 
“priekšroka datorlietošanā tiek dota bibliotēkas apmeklētājiem, kuriem dators nepieciešams mācību materiālu sagatavošanai / mācībām” (minēts 8 reizes); “skolēni 

mācību laikā pie datora tiek pielaisti no plkst. 14:00” (minēts 2 reizes); “bērniem ar vecāku atĜauju” (minēts 1 reizi); “darba vai mācību nolūkos laiks pie datora 3 

stundas, vēlams iepriekš pieteikties” (minēts 1 reizi); “datora izmantošana ierobežota izklaides vajadzībām” (minēts 1 reizi); “ierobežots arī pieaugušajiem, ja viĦi 

spēlē spēlītes”  (minēts 1 reizi); “ierobežots laiks, ja spēlē spēles” (minēts 1 reizi); “ierobežots laiks, lai maksimāli visi gribētāji varētu izmantot datoru” (minēts 1 
reizi); “interneta lietošanas noteikumi” (minēts 1 reizi); “ir vienoti datorlietotāju noteikumi, kuros ir ietverti ierobežojumi” (minēts 1 reizi);

“izklaidei un spēlēm 1h dienā, mācībām, darbam 2-3h dienā” (minēts 1 reizi); "ja ir tāda nepieciešamība, tad ierobežots” (minēts 1 reizi); “visiem - izklaidei 1 stunda, 

darbam vai mācībām 4 stundas, nepieciešamības gadījumā vairāk” (minēts 1 reizi); “visiem iedzīvotājiem ir noteikts lietošanas laiks” (minēts 1 reizi).
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Bāze: visi respondenti, n=596
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Bāze: respondenti, kuru bibliotēkā ir ierobežots datora izmantošanas laiks 
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Bāze: respondenti, kuru bibliotēkā ir ierobežots datora izmantošanas laiks 

pieaugušajiem, n=195

Vidēji 61min
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2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja minēt visas atbilstošās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

"Vai Jūsu bibliotēkā ir ierobežots (noteikts) datora izmantošanas laiks vienam lietotājam vai noteikti kādi citi 

lietošanas ierobežojumi?"
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Bāze: visi respondenti

3

34

5

57

2

8

39

4

43

36

3

0

līdz 30min

30min

31min-59min

60min

61min un
vairāk

Grūti pateikt/
NA

%

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkā ir ierobežots datora izmantošanas laiks 

bērniem

Vidēji 2011.gadā: 49min
Vidēji 2007.gadā:46min 
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"Vai Jūsu bibliotēkā tiek veikta publiskās pieejas datoru lietotāju uzskaite?"

"Lūdzu, norādiet, cik publiskās pieejas datoru lietotāju bija nedēĜā no 12. līdz 18.septembrim!"

"Vai Jūsu bibliotēkā tiek veikta publiskās pieejas datoru lietotāju uzskaite?"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti
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"Lūdzu, norādiet, cik publiskās pieejas datoru lietotāju bija 2011.gadā nedēĜā no 12. līdz 18.septembrim!"

"Lūdzu, norādiet, cik publiskās pieejas datoru lietotāju bija 2007.gadā nedēĜā no 15. līdz 21.oktobrim!"

2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

"Vai Jūsu bibliotēkā elektroniski vai „uz papīra” tiek reăistrēts, cik ilgu laiku katrs datora lietotājs pavada pie datora?"

"Lūdzu, norādiet, publiskās pieejas datoru noslodzes koeficientu!"*

*Lai izrēėinātu publiskās pieejas datoru noslodzes koeficientu, respondentiem tika lūgts aprēėiniet katra datora noslodzes koeficientu katrai dienai pēc formulas 
„(Datora aizĦemtības laiks / Bibliotēkas darba laiks) x 100 = Datora noslodzes koeficients (%)” un tad aprēėiniet vidējo bibliotēkas publiskās pieejas datoru 
noslodzes koeficientu katrai dienai norādītajā nedēĜā. Koeficients var būt robežās no 0 līdz 100.
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Bāze: visi respondenti, n=596
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3.2. Situācijas ar publiskās pieejas internetu bibliotēkā raksturojums 

*Tā kā katrs respondents varēja minēt visas atbilstošās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti

**2009.gadā respondentiem tika piedāvāts atbilžu variants "Bibliotēka bija slēgta citu iemeslu dēĜ"

"Vai 2008.gadā/ 2010.gadā Jūsu bibliotēkā ir bijusi situācija, kad publiskās pieejas datori un internets nav bijis 

lietotājiem pieejams, jo:"

"Vai 2010.gadā Jūsu bibliotēkā ir bijusi situācija, kad publiskās pieejas datori un internets nav bijis lietotājiem 

pieejams, jo:"

Kategorijā "Datori un Internets nebija pieejami cita iemesla dēĜ" ietilpst: "atvaĜinājuma laikā"  (minēts 53 reizes); "apmācības, semināri, kursi, konferences" (minēts 
17 reizes); "slimība"  (minēts 7 reizes); "grāmatu krājuma inventarizācija" (minēts 3 reizes); "spodrības diena"  (minēts 2 reizes); "08.11.2009. datorus nozog" 

(minēts 1 reizi); "aizĦemti" (minēts 1 reizi); "bibliotēka bija slēgta vienu darbdienu nedēĜā" (minēts 1 reizi); "bibliotēkas vadītāja izbraukusi darba darīšanās" (minēts 
1 reizi); "esmu vienīgais darbinieks, jāpiedalās novada bibliotēkas pasākumos" (minēts 1 reizi); "saīsināts darba laiks"  (minēts 1 reizi).
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"Lūdzu, norādiet, vai Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem!"

2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti
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"Lūdzu, raksturojiet, vai pie publiskās interneta pieejas datoriem ir pietiekami daudz vietas!"

"Lūdzu, raksturojiet, vai pie publiskās interneta pieejas datoriem ir pietiekami daudz vietas!"

"Lūdzu, raksturojiet publiskās interneta pieejas datorus!"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti

**2007.gadā jautājums tika uzdots respondentiem, kuru bibliotēkai interneta pieeja ir gan lietotājiem, gan darbiniekiem
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*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

Kādi uzlabojumi ir nepieciešami (telpas, aprīkojums u.t.t.), lai nodrošinātu kvalitatīvāku publiskās pieejas interneta 

izmantošanu Jūsu bibliotēkā?

**Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst: “bezmaksas datortehnikas remonts” (minēts 1 reizi); “dators kabīnē, lai strādātu ar i-banku” (minēts 1 reizi); “ērtākas tualetes” 

(minēts 1 reizi); “ierīkot ventilāciju”  (minēts 1 reizi); “jāsamazina izmantošanas izmaksas” (minēts 1 reizi); “lietotāju izglītošana par jauninājumiem bibliotēku servisā” 

(minēts 1 reizi); “nav komunikāciju”  (minēts 1 reizi); “pašreiz bibliotēka pārceĜas uz jaunām telpām, radušās problēmas ar Lattelekom” (minēts 1 reizi); “paviljons 

ārpusē”  (minēts 1 reizi); “sanitārais mezgls” (minēts 1 reizi); “tehnika”  (minēts 1 reizi); “telpa, aprīkojums atbilst tehniskajām prasībām, kvalitāte jāmeklē citur” 

(minēts 1 reizi); “telpas ventilācija” (minēts 1 reizi); “vajadzīga jauna instalācija” (minēts 1 reizi); “video novērošanas kameras (kārtības nodrošināšanai)” (minēts 1 
reizi).
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"Vai Jūsu bibliotēkā ir pietiekams publiskās pieejas interneta darbavietu skaits?"

"Vai Jūsu bibliotēkā ir pietiekams publiskās pieejas interneta darbavietu skaits?"

"Vai parasti cilvēkiem ir jāgaida (jāpierakstās) rindā, lai lietotu publiskās pieejas internetu?"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti

**2007.gadā jautājums tika uzdots respondentiem, kuru bibliotēkai interneta pieeja ir gan lietotājiem, gan darbiniekiem
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Bāze: visi respondenti, n=596
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4. Bibliotēkas budžets 

Aptaujas ietvaros bibliotēku vadītāji (izĦemot filiālbibliotēku vadītājus) atbildēja uz 

jautājumiem par savas bibliotēkas budžetu – vai tas 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, 

mainījās, vai mainījās IKT budžets un budžets publiskās pieejas interneta nodrošināšanai, 

kā arī raksturoja, cik lielu īpatsvaru pašvaldības budžetā sastāda viĦu bibliotēkas budžets. 

SaskaĦā ar aptaujas rezultātiem 43% bibliotēku kopējais 2010.gada budžets, salīdzinot ar 

2009.gadu, tika samazināts. Nedaudz retāk bibliotēku vadītāji norādīja, ka budžets 

2010.gadā tika palielināts (35%), bet visretāk - ka budžets nemainījās (22%). 

Visbiežāk to, ka kopējais budžets tika palielināts, norādīja pilsētu bibliotēku vadītāji, bet 

samazināts – Vidzemes bibliotēku, kā arī reăionu galveno bibliotēku (ar vai bez 

filiālbibliotēkām) vadītāji. 

Analogs jautājums tika uzdots arī 2007. un 2009.gadā. Datu salīdzinājums liecina, ka 

2011.gadā retāk norādīts uz budžeta palielināšanu (35%) nekā 2007.gadā (75%) un 

2009.gadā (58%). Savukārt biežāk (43%) atzīmēts, ka budžets tika samazināts (iepriekš to 

norādīja 10% un 15%). 

Starp bibliotēku vadītājiem, kuru bibliotēkas budžets 2010.gadā tika palielināts, lielākā daĜa 

atzīmēja, ka tas palielinājās par ne vairāk kā 1/5 - 30% bibliotēku tas tika palielināts līdz 5%, 

25% bibliotēku: no 5.1% līdz 10%, bet 23% bibliotēku: no 10.1% līdz 20%.  

Savukārt starp bibliotēkām, kuru budžets 2010.gadā tika samazināts, 17% bibliotēku tas 

tika samazināts līdz 5%, 23% bibliotēku: par īpatsvaru no 5.1% līdz 10%, 31% bibliotēku: no 

10.1% līdz 20%, 16% bibliotēku: no 20.1 līdz 30%. Lielāku samazinājumu minēja nedaudz 

vairāk kā 1/10 bibliotēku, kam tika samazināts budžets 

Lūgti raksturot detalizētāk informācijas un komunikāciju tehnoloăiju budžetu, nedaudz 

vairāk kā puse bibliotēku vadītāju (57%) atzīmēja, ka tas 2009. un 2010.gadā bija vienāds. 

Aptuveni 1/4 (24%) norādīja, ka IKT budžets 2010.gadā tika samazināts, salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, bet nedaudz retāk (20%) - ka viĦu bibliotēkas IKT budžets 2010.gadā 

palielinājās. 

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gada aptauju rezultātiem, 2011.gadā aptaujātie bibliotēku 

vadītāji biežāk norādīja, ka IKT budžets 2010.gadā nemainījās vai tika samazināts, bet 

retāk – ka palielināts. 

Gandrīz 2/5 bibliotēku (37%), kuru IKT budžets 2010.gadā tika palielināts, tas pieauga līdz 

5%. 17% bibliotēku tas pieauga par 5.1% - 10%, 22% bibliotēku: par 10.1% - 20%, bet 

augstāku īpatsvaru respondenti atzīmēja retāk: 9% bibliotēku IKT budžets tika palielināts 

par 20.1% - 30%, 7% bibliotēku 30.1% - 50% un 9% bibliotēku – par 50.01% un vairāk. 

Starp bibliotēkām, kuru IKT budžets tika samazināts, gandrīz vienlīdz bieži minēts, ka tas 

samazinājās līdz 5% (25% bibliotēku), par 5.1% - 10% (22% bibliotēku) vai par 10.1% - 

20% (22% bibliotēku). Retāk aptaujātie norādīja, ka bibliotēkas IKT budžets tika samazināts 

par 20.1% - 30% (11% bibliotēku) vai par 30.1% - 50% (11% bibliotēku). 
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Arī raksturojot publisk ās interneta pieejas nodrošin āšanas budžetu (t.sk. datoru 

iegāde/uzturēšana, telpu rekonstrukcija, mēbeles, komunikāciju pakalpojumi utt.), 60% 
bibliotēku vadītāju atzīmēja, ka tas 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, nav mainījies. 23% 
bibliotēku vadītāju atzīmēja, ka tas tika samazināts, bet 18% - palielināts. 

Salīdzinot ar 2009.gada datiem, vērojams, ka gan par publiskās interneta pieejas 
nodrošināšanas budžetu, gan par IKT budžetu 2011.gadā biežāk nekā 2009.gadā atzīmēts, 
ka tas nav mainījies (38% 2009.gadā un 60% 2011.gadā) vai ir samazināts (attiecīgi 6% un 
23%), salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 

No bibliotēku vadītājiem, kuri norādīja, ka viņu bibliotēkas publiskās interneta pieejas 
nodrošināšanas budžets 2010.gadā pieauga, 38% atzīmēja, ka tas palielinājās par 5%. 
16% atzīmēja, ka tas tika palielināts par 5.01%-10%, 14% bibliotēku tas tika palielināts par 
10.1% - 20%, 9% bibliotēku: par 20.1% - 30%, bet vairāk par 30% budžets tika palielināts 
kopumā 1/5 bibliotēku (22%). 

Savukārt no bibliotēku vadītājiem, kuru bibliotēkas publiskās interneta pieejas 
nodrošināšanas budžets tika samazināts, kopumā nedaudz vairāk kā 2/3 minēja, ka 
samazinājuma apjoms bijis līdz 20%, tai skaitā 25% bibliotēku budžets tika samazināts par 
īpatsvaru līdz 5%, 21% bibliotēku: par 5.1% - 10%, bet 22% bibliotēku: par 10.1% - 20%. 

Bibliotēku vadītājiem tika uzdots arī jautājums, cik procentus no pašvald ības kop ējā 
budžeta 2009. un 2010.gad ā veidoja bibliot ēkas budžets . Visbiežāk aptaujātie vadītāji 
norādīja, ka bibliotēkas budžets veidoja mazāk nekā 1% no pašvaldības budžeta (50% 
2009.gadā un 52% 2010.gadā). To, ka 2009.gadā bibliotēkas budžets veidoja 1% - 2% no 
pašvaldības budžeta, norādīja 15%, un par 2010.gadu to atzīmēja 20% aptaujāto. Attiecīgi 
15% un 7% norādīja, ka bibliotēkas budžets 2009. un 2010.gadā veidoja 3% no 
pašvaldības budžeta, bet vismaz 4% - 20% bibliotēku 2009.gadā un 21% 2010.gadā. 

Gandrīz 1/4 bibliotēkas vadītāju (ieskaitot filiālbibliotēku vadītājus) pauda viedokli, ka 
pašvald ības pieš ķirtie l īdzek ļi bibliot ēkas uztur ēšanai  pilnībā nodrošina tās darbu 

(23%). To, ka piešķirtie līdzekļi bibliotēkas darbu nodrošina daļēji, atzīmēja nedaudz vairāk 
kā puse vadītāju (54%), bet 19% uzskatīja, ka piešķirtie līdzekļi ir nepietiekami. 

Lauku teritoriju bibliotēku vadītāji biežāk nekā pilsētu bibliotēku vadītāji norādīja, ka 
pašvaldības piešķirtie līdzekļi ir pietiekami (tiesa, abās grupās nedaudz vairāk kā puse 
aptaujāto norādīja, ka līdzekļi ir tikai daļēji pietiekami). Visbiežāk to, ka līdzekļi ir pietiekami, 
minēja Rīgas bibliotēku vadītāji, bet to, ka nepietiekami – respondenti Latgalē. 

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gada aptauju datiem, būtiskas atšķirības nav vērojamas. Arī 
iepriekš visbiežāk bibliotēku vadītāji norādīja, ka pašvaldības piešķirtie līdzekļi tikai daļēji 
nodrošina sekmīgu bibliotēkas darbu. 
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"Vai bibliotēkas 2010.gada budžets, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

Kopējais budžets

"Vai bibliotēkas 2010.gada kopējais budžets, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

"Vai bibliotēkas 2008.gada kopējais budžets, salīdzinot ar 2007.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

"Lūdzu, raksturojiet bibliotēkas budžetu!"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

4. Bibliotēkas budžets
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"Vai bibliotēkas 2010.gada budžets, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju budžets

"Vai bibliotēkas 2010.gada budžets, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

"Vai bibliotēkas 2008.gada budžets, salīdzinot ar 2007.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

"Lūdzu, raksturojiet informācijas un komunikāciju tehnoloăiju budžetu  Jūsu bibliotēkā!"

Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju budžets
2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums
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"Vai bibliotēkas 2010.gada budžets, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

"Vai bibliotēkas 2010.gada budžets, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

"Vai bibliotēkas 2008.gada budžets, salīdzinot ar 2007.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats?"

2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

Publiskās interneta pieejas nodrošināšana (t.sk., datoru iegāde/ uzturēšana, telpu rekonstrukcija, 
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"Vai pašvaldības piešėirtie līdzekĜi bibliotēkas uzturēšanai nodrošina sekmīgu bibliotēkas darbu?"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*2009.gada SPI dati tika pārrēėināti

"Lūdzu, raksturojiet bibliotēkas (ieskaitot filiālbibliotēkas) kopējo budžetu 2009. un 2010.gadā, norādot, cik 

procentus no pašvaldības kopējā budžeta veido Jūsu bibliotēkas budžets!"
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5. Bibliotekārais personāls bibliotēkā 

Bibliotēku vadītāji tika lūgti atbildēt uz vairākiem jautājumiem par savas bibliotēkas 

darbiniekiem – raksturot darbinieku vecumu, kā arī iesaisti „Trešā tēva dēla” kursos 2007. 

un 2008.gadā un mācību vajadzības.  

SaskaĦā ar aptaujas rezultātiem visbiežāk bibliotēku vadītāji norādījuši, ka viĦu bibliotēkā 

strādā darbinieki vecumā no 45 līdz 54 gadiem (50%, tai skaitā 39% bibliotēku ir viens 

šāda vecuma darbinieks, 5% - divi, bet 7% - trīs un vairāk). 1/3 bibliotēku strādā darbinieki 

vecumā no 55 līdz 61 gadam, tai skaitā 26% bibliotēkās ir viens šāds darbinieks, 3% - divi 

un 4% - ne mazāk par trim. Aptuveni tikpat bieži vadītāji norādījuši, ka viĦu bibliotēkā ir 

darbinieki vecumā no 35 līdz 44 gadiem: 26% - viens šāda vecuma darbinieks, 4% - divi, 

2% - trīs un vairāk. To, ka viĦu bibliotēkā ir jaunāki darbinieki, vadītāji norādījuši retāk – tikai 

4% bibliotēku ir darbinieki vecumā līdz 24 gadiem, un 12% bibliotēku – vecumā no 25 līdz 

34 gadiem. Jāpiebilst, ka tikpat bieži aptaujātie arī minējuši, ka viĦu bibliotēkā ir vismaz 

viens darbinieks, kurš ir vecāks par 62 gadiem (11%). 

Vadītāji norādīja arī, cik daudz un kāda vecuma bibliotekārie darbinieki viĦu bibliotēkā 

strādā apkalpošanā un ir saistīti ar publiskās pieejas datoru pakalpojumu sniegšanu. 

Arī šajā jautājumā visbiežāk atzīmētās vecuma grupas bija no 35 līdz 61 gadam. Gandrīz 

puse aptaujāto norādīja, ka viĦu bibliotēkā apkalpošanā un ar publiskās pieejas datoru 

pakalpojumu sniegšanu strādā darbinieki vecumā no 45 līdz 54 gadiem (49%, tai skaitā 

39% bibliotēku ir viens šāds darbinieks), Nedaudz mazāk kā 1/3 atzīmēja, ka ar to strādā 

darbinieki vecumā no 55 līdz 61 gadam (31% tai skaitā 26% - viens darbinieks), un gandrīz 

tikpat bieži arī minēja, ka apkalpošanā/datoru pakalpojumu sniegšanā ir nodarbināti 

darbinieki vecumā no 35 līdz 44 gadiem (30%, tai skaitā 26% - viens darbinieks). To, ka ar 

apkalpošanu un publiskās pieejas datoru pakalpojumiem ir nodarbināti darbinieki, kuri 

vecāki par 62 gadiem, atzīmēja 1/10 bibliotēku vadītāju (tai skaitā 9% - viens šāds 

darbinieks), aptuveni tikpat bieži minēta arī vecuma grupa no 25 līdz 34 gadiem (12%, tai 

skaitā 10% - viens darbinieks), bet tikai 4% - darbinieki līdz 24 gadu vecumam. 

Atbildot uz jautājumu, cik bibliotēkas darbinieku NAV apmeklējuši kursus Latvijas 

publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros laika posmā no 

2007. līdz 2008.gadam, lielākā daĜa bibliotēkas vadītāju (77% - 82%) norādīja, ka visi 

darbinieki ir tos apmeklējuši. To, ka attiecīgos kursus nav apmeklējuši 1-2 darbinieki, 

norādīja 17% - 21% vadītāju, un visbiežāk tas minēts par kursiem „Elektroniskais paraksts 

bibliotekāriem” (21%) un „Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu 

sabiedrībā” (19%). Par pārējiem kursiem („Efektīvas pasniegšanas metodes”, „Informācijas 

tehnoloăiju un interneta lietošanas iemaĦu uzlabošana”, „Inovatīvā darbība bibliotēkās” un 

„Lasītāju motivēšana”) vienlīdz bieži norādīts, ka tos nav apmeklējuši 1-2 darbinieki (17%). 

Savukārt atbildi, ka kursus nav apmeklējuši 3 un vairāk darbinieki, par visiem kursiem 

norādīja 2% vadītāju. 

Jāpiebilst, ka lauku teritoriju bibliotēku vadītāji par visiem minētajiem kursiem biežāk nekā 

caurmērā atzīmēja, ka tos apmeklējuši visi darbinieki. 
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Pētījuma dalībniekiem tika uzdots arī jautājums, kāda apmācība, viĦuprāt, tuvākajā laikā 

būtu nepieciešama viĦu bibliotēkas bibliotekāriem. Tas bija „atvērtā” tipa jautājums, kurā 

netika piedāvāti atbilžu varianti, respondenti paši formulējas savas atbildes, kas tika 

apkopotas lielākās grupās. 

Visbiežāk (26%) vadītāji pauduši viedokli, ka bibliotekāriem ir vajadzīga datorprasmju 

uzlabošana (datorprogrammu apguve, prasmes darbā ar jaunākajām informācijas un 

komunikāciju tehnoloăijām, datortīklu administrēšanā, tehnisku problēmu novēršanā). 

Vairāk nekā 1/10 bibliotēku vadītāju minēja arī nepieciešamību pēc psiholoăijas kursiem 

(16%), kursiem darbā ar bērniem un jauniešiem (14%), kā arī svešvalodas kursiem, tai 

skaitā profesionālās angĜu valodas, vācu valodas vai citas valodas kursiem (12%). Nedaudz 

retāk minēta nepieciešamība uzlabot interneta lietošanas prasmes (e-dienests, Skype, 

biĜešu rezervēšana, informācijas meklēšana internetā) (10%), mājas lapu, blogu veidošana 

un administrēšana (9%), bibliotekārā darba iemaĦu uzlabošana, nozares jaunumu 

uzzināšana (9%), kursi par programmu „Alise” (8%) un projektu izstrāde un vadība (8%). 

Nepieciešamību apgūt darbu ar datu bāzēm (NAIS, Lursoft, EBSCO u.c.) minēja 5%, un 

tikpat bieži norādīti arī mārketinga kursi par bibliotēkas interešu pārstāvniecību un 

reklamēšanu, lietotāju piesaistīšanu bibliotēkai, digitalizācija un pasākumu organizēšana, 

vadīšana.  

Tikai 4% bibliotēku vadītāju uzskatīja, ka viĦu bibliotēkas bibliotekāriem nav nepieciešama 

apmācība, bet 10% bija grūti pateikt, kādi kursi būtu visvairāk vajadzīgi. 
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"Lūdzu, raksturojiet Jūsu bibliotēkas bibliotekāros darbiniekus pēc vecuma !"

t.sk. strādā apkalpošanā un ir saistīti ar publiskās pieejas datoru pakalpojumu sniegšanu

5. Bibliotekārais personāls bibliotēkā

"Lūdzu, norādiet, cik no Jūsu bibliotēkas  darbiniekiem NAV apmeklējuši kursus Latvijas publisko bibliotēku 

attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros laika posmā no 2007.-2008.gadam?"
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*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

“ir nepieciešama apmācība, kas tieši saistīta ar iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu, piemēram, par deklarāciju elektronisko aizpildīšanu utt., apmācība vajadzīga 

par jautājumiem, ar kuriem apmeklētāji nāk uz bibliotēku pēc palīdzības” (minēts 1 reizi); “juridiskās konsultācijas”  (minēts 1 reizi); “kā novada bibliotēkai būtu 

svarīgi apgūt efektīvas vadības metodes” (minēts 1 reizi); “kvalitātes vadība”  (minēts 1 reizi); “Latviskā dzīvesziĦa” (minēts 1 reizi); “mobilo pakalpojumu klāsts, to 

izveide un izmantošana” (minēts 1 reizi); “ne apmācības, bet kādi sirsnīgi pasākumi” (minēts 1 reizi); “par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, tikšanās ar grāmatas 

autori Aleksandru Jolkinu”  (minēts 1 reizi); “par veselīgu dzīvesveidu” (minēts 1 reizi); “sabiedrības integrācija” (minēts 1 reizi); “turpināt un atsvaidzināt iepriekšējās 

tēmas” (minēts 1 reizi); “uzmanības sadalīšanas kursi” (minēts 1 reizi); “vadības stila loma darbinieku motivēšanas sistēmas veidošanā” (minēts 1 reizi); “varētu būt 

arī kaut kas no praktiskā - bibliotēkas noformēšana (Lieldienām, Ziemassvētkiem utt.) apsveikuma kartītes, adventes “vainagu pīšana” (minēts 1 reizi).

"Lūdzu, norādiet, kāda apmācība tuvākajā laikā, Jūsuprāt, būtu visvairāk nepieciešama Jūsu bibliotēkas 

bibliotekāriem!"

**Kategorijā "Citi kursi" ietilpst: “arhīvu veidošana, materiālu meklēšana” (minēts 2 reizes); “mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu 

sabiedrībā” (minēts 2 reizes); “3D, 4D” (minēts 1 reizi); “aktualitātes likumdošanā” (minēts 1 reizi); “apgūt prasmi konsultēt bibliotēkas lietotājus, nepārkāpjot 

konfidencialitāti (piemēram, darbības saistītas ar I-bankas izmantošanu)” (minēts 1 reizi); “Bibliotēka 2.0” (minēts 1 reizi); “bibliotēka un sociālās problēmas” (minēts 
1 reizi); “bibliotēkas dokumentācija” (minēts 1 reizi); “bibliotēku darbinieku interešu aizsardzība” (minēts 1 reizi); “biblioterapija”  (minēts 1 reizi); “biznesa 

informācija”  (minēts 1 reizi); “darba aizsardzība un drošība” (minēts 1 reizi); “darba ētika”  (minēts 1 reizi); “dažādu grāmatvedības dokumentu - lauksaimniecības 

atskaišu u.tml. pildīšana, cilvēki nāk un lūdz palīdzību” (minēts 1 reizi); “dekupāža, tapošana, filcēšana, jo uz bezmaksas apmācību bibliotēku apmeklēs vairāk 

lasītāju”  (minēts 1 reizi); “e-grāmatu izmantošana bibliotēkās” (minēts 1 reizi); “elektroniskās grāmatas” (minēts 1 reizi); “ētika”  (minēts 1 reizi); 
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%

Bāze: visi respondenti, n=596
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6. Lietot āju grupas un pakalpojumu veidi bibliot ēkā 

2011.gada aptaujas ietvaros bibliotēku vadītājiem lūdza detalizēti raksturot viņu bibliotēkas 
apmeklētājus – kā ir mainījies dažādu lietotāju grupu apmeklējums, vai 2010.gadā parādījās 
jaunas grupas, kuras iepriekš bibliotēkas pakalpojumus nav izmantojušas, kā arī raksturot 
bibliotēkā organizētās mācību programmas (cik un kādām lietotāju grupām organizēti 
dažādi mācību projekti, cik bieži sniegtas individuālas konsultācijas un vai tiek veikta to 
uzskaite) un pakalpojumu veidus (kuri pakalpojumi un resursi tiek visbiežāk izmantoti, kam 
nākotnē plānots pievērst lielāku uzmanību un kā bibliotēkas pakalpojumi ir mainījušies 
2010.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 

 

6.1. Lietot āju grupas un apm ācību programmas 

Lūgti novērtēt, kā 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, ir main ījies daž ādu lietot āju grupu 
apmekl ējums , bibliotēku vadītāji visbiežāk norādīja, ka bibliotēku biežāk apmeklē 

bezdarbnieki (64%), pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki (47%), nestrādājošas 
māmiņas (tēvi) ar pirmsskolas vecuma bērniem (39%), bērni līdz 11 gadu vecumam (38%) 
un cilvēki, kuri ir nodarbināti mājsaimniecībā un nestrādā algotu darbu (31%). Tiesa, bērni 
līdz 11 gadu vecumam ir arī trešā biežāk minētā grupa, par kuru norādīts, ka tās 
apmeklējums 2010.gadā samazinājies (26%). Biežāk to, ka apmeklējums 2010.gadā ir 
samazinājies, bibliotēku vadītāji norādīja par pusaudžiem vecumā no 12 līdz 15 gadiem 
(30%) un jauniešiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem (35%). Vairāk nekā 1/5 bibliotēku 
vadītāju norādīja, ka retāk bibliotēku 2010.gadā apmeklēja arī klātienes (23%) un 
neklātienes (23%) studenti, kā arī strādājošie (23%). Tomēr par šīm grupām visbiežāk 
atzīmēts, ka to apmeklējums nemainījās – attiecīgi 50%, 45% un 46%. Aptuveni tikpat bieži 
tas, ka apmeklējums nemainījās, norādīts arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (52%), 
uzņēmējiem (47%) un vājredzīgajiem un neredzīgajiem iedzīvotājiem (45%). 

Vairāk nekā puse pilsētu bibliotēku vadītāju norādīja, ka 2010.gadā ir palielinājies 
bezdarbnieku, pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku, kā arī nestrādājošo vecāku ar 
pirmsskolas vecuma bērniem apmeklējums. Savukārt lauku teritorijās aptaujātie pārsvarā 
biežāk nekā respondenti pilsētās pauda viedokli, ka lietotāju grupu apmeklējums nav 
mainījies (tiesa, arī starp lauku bibliotēku vadītājiem vairāk kā puse atzīmēja, ka ir 
palielinājies bezdarbnieku apmeklējums). 

Arī 2007. un 2009.gadā bibliotēku vadītājiem lūdza novērtēt dažādu lietotāju grupu 
apmeklējuma izmaiņas. Ja salīdzina ar iepriekšējo pētījumu datiem, vērojams, ka 
2011.gadā respondenti biežāk norādījuši, ka ir samazinājies bērnu, pusaudžu, jauniešu, 
studentu un strādājošo apmeklējums – iepriekš to atzīmēja 3% - 10% bibliotēku vadītāju, 
bet 2011.gadā: 23% - 35%. Vienīgā grupa, par kuru biežāk norādīts, ka tās apmeklējums ir 
pieaudzis, ir pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki: 2007. un 2009.gadā to atzīmēja 
attiecīgi 13% un 37% bibliotēku vadītāju, bet 2011.gadā: 47%. 

Lielākā daļa bibliotēkas vadītāju (80%) pauda viedokli, ka 2010.gadā neparādījās jaunas 
lietot āju grupas , kas pirms tam bibliotēku nebija apmeklējušas. Salīdzinoši reti bibliotēku 
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vadītāji saukuši jaunas grupas – 3% minēja, ka ir parādījušies dažādu IT pakalpojumu 

izmantotāji, 2% - bezdarbnieki un darba meklētāji, 2% - pensionāri, gados veci cilvēki, 2% - 

iebraucēji, t.sk. no citām pašvaldībām u.c. 

Aptaujas ietvaros bibliotēku vadītājiem tika arī jautāts, vai 2010.gadā viĦu bibliotēkā ir 

veikti kādi piesaistīšanas pasākumi, apmācības, konsultācijas vai sniegti kādi īpaši 

pakalpojumi dažādu lietotāju grupu piesaistīšanai. Visbiežāk vadītāji norādījuši, ka 

minētos pasākumus veikuši, lai piesaistītu pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkus (80% 

bibliotēku veiktas konsultācijas datora un interneta lietošanā, 48% - piesaistīšanas 

pasākumi, 37% - apmācību kursi un 23% - īpaši pakalpojumi šai grupai), bezdarbniekus 

(79% - konsultācijas datora un interneta lietošanā, 52% - piesaistīšanas pasākumi, 29% - 

apmācību kursi, 18% - īpaši pakalpojumi) un bērnus līdz 11 gadu vecumam (62% - 

piesaistīšanas pasākumi, 58% - konsultācijas datora un interneta lietošanā, 20% - 

apmācību kursi, 18% - īpaši pakalpojumi).  

Konsultācijas datora un interneta lietošanā salīdzinoši bieži sniegtas arī strādājošajiem 

(41%), cilvēkiem, kuri nodarbināti mājsaimniecībā (nestrādā algotu darbu) (41%), 

nestrādājošajiem vecākiem ar pirmsskolas vecuma bērniem (37%) un pusaudžiem no 12 

līdz 15 gadu vecumam (37%). Gandrīz puse bibliotēkas vadītāju norādīja, ka pusaudžiem 

no 12 līdz 15 gadu vecuma veikti arī piesaistīšanas pasākumi (48%), bet aptuveni 1/3 

atzīmēja, ka tie veikti, lai piesaistītu arī nestrādājošos vecākus ar pirmsskolas vecuma 

bērniem (34%) un jauniešus vecumā no 16 līdz 18 gadiem (32%). 

Puse bibliotēkas vadītāju atzīmēja, ka 2010.gadā viĦu bibliotēkā nevienai no lietotāju 

grupām nav sniegti īpaši pakalpojumi (50%), bet 43% - ka nevienai lietotāju grupai nav 

organizēti mācību kursi. 

Biežāk nekā caurmērā apmācību kursi dažādām lietotāju grupām sniegti pilsētas, Rīgas, 

reăionu galvenajās bibliotēkās un to filiālbibliotēkās, kā arī bērnu bibliotēkās. Šajās 

bibliotēkās, kā arī Latgales bibliotēkās, biežāk nekā caurmērā sniegti arī īpaši pakalpojumi. 

2007.gadā bibliotēku vadītājiem arī lūdza norādīt, vai bibliotēka nodrošina apmācību kursus 

un īpašus pakalpojumus dažādām lietotāju grupām. Salīdzinājums liecina, ka 2011.gadā 

aptaujātie vadītāji biežāk atzīmējuši, ka ir nodrošināti apmācību kursi pirmspensijas un 

pensijas vecuma cilvēkiem un bezdarbniekiem, bet retāk – cilvēkiem, kuri nodarbināti mājas 

saimniecībā, nestrādājošajiem vecākiem ar pirmsskolas vecuma bērniem un bērniem no 

sociālā riska ăimenēm. Par lielāko daĜu lietotāju grupu, par kurām tika jautāts gan 2007., 

gan 2011.gadā, retāk arī atzīmēts, ka tām sniegti īpaši pakalpojumi. 

Lūgti norādīt, cik cilvēku viĦu bibliotēkā tika apmācīti 2009. un 2010.gada laikā organizētās 

apmācībās grupās, visbiežāk bibliotēku vadītāji atzīmēja, ka to nav iespējams norādīt, jo 

netika veikta uzskaite – 2009.gadā uzskaite netika veikta 61% bibliotēku, bet 2010.gadā: 

50%. To, ka netika apmācīts neviens cilvēks, par 2009.gadu atzīmēja 17%, bet par 

2010.gadu: 25% vadītāju. Tiesa, par 2010.gadu biežāk norādīts arī apmācīto cilvēku skaits 

– kopumā 2009.gadā 21% bibliotēku tika veiktas apmācības grupās un veikta uzskaite par 

apmācīto cilvēku skaitu (tai skaitā 10% tika apmācīti 1-10 cilvēki, 7%: 11-30 cilvēki, bet 4% 

bibliotēku: 31 cilvēks un vairāk). 2010.gadā apmācīto cilvēku skaitu norādīja 25% bibliotēku 
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vadītāju, tai skaitā 12% bibliotēku grupās apmācīti 1-10 cilvēki, 8%: 11-30 cilvēki, 5%: 31 

cilvēks un vairāk. 

Arī jautājumā par to, cik cilvēkiem 2009. un 2010.gadā sniegtas individuālas 

konsultācijas par datora un interneta izmantošanu, visbiežāk bibliotēku vadītāji 

atzīmēja, ka šāda uzskaite netika veikta: 2009.gadā uzskaite netika veikta 65% bibliotēku, 

bet 2010.gadā: 59%. Šajā laika periodā konsultācijas par datoru un interneta lietošanu 

nevienam cilvēkam netika sniegtas tikai 3% bibliotēku. 2009.gadā konsultēto lietotāju skaitu 

norādīja kopumā 31% vadītāju – 10% bibliotēku apmācīti 1-10 cilvēki, 12%: 11-30 cilvēki un 

9%: vismaz 31 cilvēks. 2010.gadā konsultēto skaitu minēja nedaudz vairāk kā 1/3 aptaujāto 

vadītāju (37%), tai skaitā 12% atzīmēja, ka 2010.gadā viĦu bibliotēkā konsultācijas datora 

un interneta lietošanā sniegtas 1-10 cilvēkiem, 12%: 11-30 cilvēkiem un 13%: 31 cilvēkam 

un vairāk. 

Atbildot uz jautājumu „Lūdzu, norādiet, kādi apmācības projekti vai programmas ir bijušas 

un kas bija to mērėauditorijas 2009.gadā un 2010.gadā” dažādas apmācības, kas notikušas 

viĦu bibliotēkā 2009.gadā, nosauca 17% vadītāju, bet 2010.gadā: 22%. To, ka apmācības 

projektu šajā laika posmā nav bijis, norādīja vairākums bibliotēku vadītāju (71%). 

Visbiežāk bibliotēkās organizēta datorapmācība un ievads datorzinībās (40% bibliotēku, 

kurās bijuši apmācības projekti vai programmas), mācības interneta un tā pieejas punktu 

izmantošanā (32%), e-pasaules apmācība (e-pakalpojumi) (23%) un mācības par drošību 

internetā (18%). Vairāk nekā 1/10 bibliotēkas vadītāju arī norādīja, ka ir bijušas mācības par 

informācijas resursiem un informācijas meklēšanu (13%) un darbu ar datu bāzēm un 

katalogiem (11%). Nedaudz retāk minēta bērnu žūrija (9%), apmācības par publisko 

bibliotēku darbu (7%), Latvenergo apmācības (5%) u.c. 

Visbiežāk apmācības programmu un projektu mērėauditorijas bijuši pensionāri, gados 

vecāki iedzīvotāji (41%), bezdarbnieki (30%), kā arī dažāda vecuma bērni un jaunieši – 

22% aptaujāto norādīja, ka apmācību mērėauditorija bija skolēni un bērni, nekonkretizējot 

vecumu, 14% minēja jaunākā skolas vecuma bērnus, 10% - vidēja skolas vecuma bērnus, 

6% - pirmsskolas vecuma bērnus, 5% - jauniešus (nekonkretizēts) un 2% - vidusskolēnus. 

Nedaudz vairāk kā 1/10 bibliotēkas vadītāju (13%) norādīja, ka mērėauditorija bija visi 

interesenti, iedzīvotāji, 7% minēja pieaugušos, 6% - strādājošos, bet citas grupas nosauca 

mazāk kā 5% aptaujāto vadītāju. 

Vairākums bibliotēku vadītāju (72%) atzīmēja, ka viĦu bibliotēkā netiek uzskaitītas 

bibliotekāru sniegtās konsultācijas lietotājiem par datoru un interneta izmantošanu. 

To, ka šāda uzskaite tiek veikta, atzīmēja 28% vadītāju, un nedaudz vairāk kā 2/5 no viĦiem 

atzīmēja, ka gada laikā bibliotēkā tiek veiktas 11-52 konsultācijas (43%). Mazāk 

konsultāciju (līdz 10) tika sniegtas tikai 7% bibliotēku, kurās veic uzskaiti, bet gandrīz pusē 

bibliotēku veiktas vairāk kā 52 konsultācijas (49%, tai skaitā 13% bibliotēku gadā sniedz 53-

104 konsultācijas, 13% bibliotēku: 105-200 konsultācijas, 10% bibliotēku: 201-260 

konsultācijas, 5% bibliotēku: 261-519 konsultācijas un 8% bibliotēku: 520 un vairāk 

konsultāciju).  
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Bibliotēku vadītājiem, kuru bibliotēkās netiek veikta konsultāciju uzskaite, lūdza norādīt 

aptuveno konsultāciju skaitu nedēĜā. Nedaudz vairāk kā puse (59%) minēja skaitu līdz 10 

konsultācijām nedēĜā – 17% bibliotēku nedēĜā veikta 1-2 konsultācijas par datoru un 

interneta lietošanu, 20%: 3-4 konsultācijas, bet 23%: 5-9 konsultācijas nedēĜā. To, ka viĦu 

bibliotēkā tiek sniegtas 10 un vairāk konsultāciju nedēĜā, norādīja 39% bibliotēku vadītāju. 

Salīdzinot ar 2009.gadu, 2011.gadā aptaujātie vadītāji biežāk norādījuši, ka viĦu bibliotēkā 

netiek veikta konsultāciju uzskaite (55% 2009.gadā un 72% 2011.gadā). Tiesa, jānorāda, ka 

2009.gadā bija salīdzinoši augsts respondentu īpatsvars (21%), kuri uz šo jautājumu 

nesniedza konkrētu atbildi (atzīmēts „grūti pateikt”). 

Lūgti norādīt trīs svarīgākos ieguvumus, ko bibliotēkā veiktās IT apmācības un 

konsultācijas par datora un interneta izmantošanu sniedz vietējai sabiedrībai, bibliotēku 

vadītāji visbiežāk atzīmēja palīdzību lietotājiem e-pakalpojumu izmantošanā (75%), 

informācijpratības attīstību (piemēram, kā piekĜūt un izmantot interneta resursus) (62%) un 

IT apmācību iespēju nodrošināšanu tiem cilvēkiem, kuriem citur tās nav pieejamas (62%). 

Nedaudz retāk minēta IT lietošanas prasmju attīstība (48%), bet visretāk kā ieguvumus 

vietējai sabiedrībai no bibliotēkā veiktajām apmācībām un konsultācijām vadītāji minēja 

skolēnu sekmju uzlabošanos (11%), atbalstu uzĦēmējiem IT un informācijas resursu 

izmantošanā (5%), kā arī vietējās ekonomikas attīstības veicināšanu (2%). 

Pilsētu bibliotēku vadītāji biežāk nekā caurmērā pauda viedokli, ka svarīgākie ieguvumi, ko 

bibliotēku veiktās IT apmācības un konsultācijas sniegušas vietējai sabiedrībai, ir iespējas 

apgūt IT prasmes tiem cilvēkiem, kuriem citur tās nav pieejamas, un informācijpratības 

attīstība.  

Savukārt to, ka nozīmīgākie ieguvumi ir informācijpratības un IT lietošanas prasmju 

attīstība, kā arī skolēnu sekmju uzlabošanās biežāk nekā caurmērā atzīmēja bērnu 

bibliotēku vadītāji. 

Salīdzinot ar iepriekšējos gados veiktajām aptaujām, vērojams, ka biežāk nekā 2009.gadā 

bibliotēku vadītāji uzskatījuši, ka bibliotēkā veiktās IT apmācības un konsultācijas datora un 

interneta lietošanā ir sniegušas palīdzību lietotājiem e-pakalpojumu izmantošanā (2009.g.: 

69%, 2011.g.: 75%) un IT apmācību iespējas tiem cilvēkiem, kuriem citur tās nav pieejamas 

(attiecīgi 52% un 62%). Savukārt retāk nekā iepriekš bibliotēku vadītāji norādīja, ka minētās 

apmācības un konsultācijas veicinājušas IT lietošanas prasmju attīstību (2009.g.: 55% un 

2011.g.: 48%) un skolēnu sekmju uzlabošanos (24% un 11%). 

 

6.2. Pieejamie bibliotēkas pakalpojumi 

Lūgti norādīt visbiežāk izmantotos bibliotēkas pakalpojumus, absolūtais vairākums 

bibliotēku vadītāju minēja grāmatu, avīžu un žurnālu izsniegšanu lasīšanai mājās (98%), 

bezmaksas interneta izmantošanu (94%) un printēšanu, kopēšanu, skenēšanu (90%). 

Vairāk nekā 2/3 vadītāju norādīja tādus pakalpojumus kā iespēja spēlēt datorspēles (78%), 

izstādes (74%), bibliotekāru konsultācijas datora, interneta un datu bāžu izmantošanā 

(69%) un lasītavas izmantošana (68%). Nedaudz retāk minēti arī bibliotekāru sniegtie 
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uzziĦu pakalpojumi (65%), datora lietošana (Word, Excel u.c., izĦemot internetu un 

tiešsaistes datubāzes (65%), Skype (58%), informācijas saglabāšana (savā disketē, CD, 

DVD, flešatmiĦas kartē) (55%) un informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā 

katalogā (50%). Citus pakalpojumus kā visbiežāk izmantotos atzīmēja mazāk kā puse 

bibliotēkas vadītāju, un visretāk (mazāk par 1/10) norādīta CD, DVD, nošu u.c. materiālu 

izsniegšana uz mājām (8%), grāmatu rezervēšana internetā (6%), video un audio materiālu 

izmantošana (5% un 4%) un vājredzīgo datortehnikas izmantošana (1%). 

Tādi pakalpojumi kā printēšana, kopēšana, skenēšana, kā arī iespēja spēlēt datorspēles 

2011.gadā minēti nedaudz biežāk nekā 2007. un 2009.gadā (attiecīgi printēšanas, 

kopēšanas, skenēšanas minēšanas biežums pieaudzis no 80% līdz 90%, bet datorspēĜu 

spēlēšanas: no 61% līdz 78%). Savukārt nedaudz retāk par visbiežāk izmantotajiem 

pakalpojumiem respondenti atzina bibliotekāru sniegtos uzziĦu pakalpojumus (samazinājies 

no 80% līdz 65%) un informācijas saglabāšanu (no 61% līdz 55%). 

Ja salīdzina pilsētas un lauku teritoriju bibliotēku vadītāju sniegtās atbildes, vērojams, ka 

lauku bibliotēkās biežāk nekā pilsētās tiek izmantoti tādi pakalpojumi kā datorspēles, Skype, 

informācijas saglabāšana lietotājam piederošajos informācijas nesējos, grāmatu u.c. 

izdevumu pienešana mājās, grāmatu piegāde no citām bibliotēkām, kā arī TV un video filmu 

skatīšanās. 

Savukārt bērnu bibliotēku vadītāji biežāk nekā respondenti kopumā norādījuši, ka viĦu 

bibliotēkā visbiežāk izmantotie pakalpojumi ir literārie un izglītojošie pasākumi, informācijas 

meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā, bibliotēkas organizētās ekskursijas, teātra 

un koncertu apmeklējumi, citu materiālu izsniegšana (CD, DVD, notis, u.c.) uz mājām, video 

un audio materiālu izmantošana, kā arī TV un video filmu skatīšanās. 

Nedaudz vairāk kā puse bibliotēkas vadītāju norādīja, ka tuvākajā nākotnē bibliotēka 

plāno pievērst lielāku uzmanību literārajiem un izglītojošajiem pasākumiem (54%). 

Nedaudz retāk aptaujātie minēja, ka tiek plānots pievērst lielāku uzmanību pieejai 

tiešsaistes datu bāzēm (piemēram, NAIS, e-likumi.lv, Letonika, Lursoft, EBSCO) (47%) un 

bibliotekāru konsultācijām datora, interneta un datu bāžu izmantošanā (39%). 

Aptuveni 1/3 norādīja, ka plāno pievērst lielāku uzmanību grāmatu, avīžu un žurnālu 

izsniegšanai lasīšanai mājās (36%), grāmatu piegādei no citām bibliotēkām (SBA) (35%), 

izstādēm (35%), informācijas meklēšanai bibliotēkas elektroniskajā katalogā (34%) un 

grāmatu rezervēšanai internetā (32%).  

Nedaudz retāk minēta lasītavas izmantošana (27%), grāmatu un citu izdevumu rezervēšana 

bibliotēkā (25%), bibliotekāra sniegtie uzziĦu pakalpojumi (25%), bezmaksas 

datorapmācības kursi (25%), grāmatu un citu izdevumu pienešana mājās (24%) un 

bezmaksas interneta izmantošana (21%). Citiem pakalpojumiem lielāku uzmanību tuvākajā 

nākotnē plāno pievērst mazāk kā 1/5 bibliotēku. 

Datu salīdzinājums atkarībā no bibliotēkas atrašanās vietas liecina, ka pilsētu bibliotēkas 

biežāk nekā caurmērā plāno pievērst lielāku uzmanību pakalpojumiem saistībā ar datoriem 

un internetu (datorapmācība, pieeja tiešsaistes datu bāzēm, konsultācijas, informācijas 
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meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā), audio- un videomateriālu izmantošanai, kā 

arī grāmatu rezervēšanai bibliotēkā vai internetā un citu materiālu izsniegšanai uz mājām. 

Aptaujas ietvaros bibliotēku vadītājiem tika uzdots arī jautājumus, kādus pakalpojumus 

pēdējā gada laikā viĦu bibliotēka ir nodrošinājusi attālināti, t.i., internetā, pa tālruni vai 

piegādājot mājās. Visbiežāk aptaujātie vadītāji minēja, ka attālināti tiek nodrošināti 

bibliotekāra uzziĦu pakalpojumi par bibliotēkas darbu, piemēram, darba laiku, grāmatu 

esamību u.c., zvanot pa telefonu (80%) un informācijas meklēšana bibliotēkas 

elektroniskajā katalogā (kur var atrast informāciju par grāmatām u.c. bibliotēkas krājumā) 

(74%).  

Vairāk kā puse bibliotēkas vadītāju atzīmēja, ka viĦu bibliotēkā ir pieejami arī bibliotekāra 

sniegtie tematiskie uzziĦu pakalpojumi (piemēram, par faktiem u.c.), zvanot pa telefonu 

(58%), bibliotekāra uzziĦu pakalpojumi par bibliotēkas darbu, sazinoties internetā (e-pasts, 

Skype u.c.) (55%) un bibliotēkas grāmatu u.c. piegāde mājās, t.i., bibliotekārs piegādā 

mājās (54%). 

Retāk bibliotēkās tiek nodrošinātas bibliotekāra konsultācijas datora, interneta un datu bāžu 

izmantošanā, zvanot pa telefonu (41%) vai internetā (26%), bibliotekāru sniegtie tematiskie 

uzziĦu pakalpojumi internetā (41%), bet trīs visretāk pieejamie attālinātie pakalpojumi bija 

pieeja tiešsaistes datu bāzēm (kur var atrast grāmatu un/vai žurnālu rakstu pilnos tekstus, 

piemēram, EBSCO) (19%), bibliotēku portāla www.biblioteka.lv ievietoto apmācību resursu 

(e-kursu) izmantošana (11%) un bibliotēkas mājas lapā ievietoto apmācību resursu (e-

kursu) izmantošana (7%). 

Biežāk nekā caurmērā lielāko daĜu minēto attālināto pakalpojumu minēja pilsētu, Rīgas, kā 

arī reăionu galveno bibliotēku un to filiālbibliotēku vadītāji. Lauku bibliotēku vadītāji savukārt 

biežāk nekā caurmērā atzīmēja bibliotēku portālā ievietoto apmācību resursu izmantošanu. 

SaskaĦā ar pētījuma datiem no bibliotēkā piedāvātajiem elektroniskajiem resursiem 

lietotāji visbiežāk aktīvi („Ĝoti aktīvi” vai „drīzāk aktīvi”) izmanto bibliotēkas elektronisko 

katalogu (43%). Retāk bibliotēku vadītāji norādījuši, ka tiek aktīvi izmantota 

novadpētniecības datu bāze (29%), tiešsaistes datu bāzes, piemēram, NAIS, e-likumi.lv, 

Letonika, Lursoft, EBSCO (19%) un digitālās kolekcijas, piemēram, Periodika.lv, Raduraksti, 

Zudusī Latvija u.c.) (14%).  

To, ka attiecīgos elektroniskos resursus lietotāji izmanto neaktīvi („drīzāk neaktīvi” un „Ĝoti 

neaktīvi”), bibliotēku vadītāji visbiežāk norādīja par tiešsaistes datu bāzēm (76%) un 

digitālajām kolekcijām (64%). 

Dati atkarībā no bibliotēku atrašanās vietas liecina, ka pilsētu bibliotēkās aktīvāk tiek 

izmantots bibliotēku elektroniskais katalogs un novadpētniecības datu bāze.  

Lielākā daĜa bibliotēku vadītāju norādīja, ka viĦu bibliotēkā 2010.gadā ir veiktas aktivitātes 

ar mērėi veicināt aktīvāku elektronisko resursu izmantošanu. Visbiežāk bibliotēkās 

sniegtas individuālas konsultācijas bibliotēkas elektroniskā kataloga (83%), tiešsaistes datu 

bāžu (77%), novadpētniecības datu bāzes (72%) un digitālo kolekciju (68%) izmantošanā. 
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Popularizēšanas pasākumi visbiežāk veikti par tiešsaistes datu bāzēm (50%), retāk par 

pārējiem elektroniskajiem resursiem – 36% par elektronisko katalogu, 31% par 

novadpētniecības datu bāzi un 23% par digitālajām kolekcijām. 

Apmācības grupās un elektroniski apmācību resursi (piemēram, izvietoti bibliotēkas mājas 

lapā, blogā) izmantoti retāk (3% - 7%).  

Savukārt to, ka nav veiktas nekādas aktivitātes minēto elektronisko resursu izmantošanas 

veicināšanā, bibliotēku vadītāji visbiežāk norādīja par digitālajām kolekcijām (23%) un 

novadpētniecības datu bāzi (19%). 

Aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk nekā 9/10 bibliotēku lietotāju ir pieejama elektroniskā 

komunikācija (e-pasts, Skype, forumi u.c.) (99%), darba meklēšana internetā (99%), 

ekonomiskās aktivitātes internetā (e-bankas, e-iepirkšanās, e-maksājumi u.c.) (98%), kā arī 

izglītības informācija un pakalpojumi (bibliotēku e-katalogi, datu bāzes u.c.) (95%).  

Nedaudz retāk bibliotēku vadītāji norādīja, ka viĦu bibliotēkā lietotājiem ir pieejama ar 

lauksaimniecību saistītas informācijas meklēšana (88%), e-pārvaldes pakalpojumi 

(pašvaldību un valdības pakalpojumi u.c.) (72%), kā arī e-veselības pakalpojumi un ar 

veselību saistītas informācijas meklēšana (medicīnas un veselības pakalpojumi internetā) 

(74%). 

Lūgti norādīt, vai bibliotēka veicina minēto pakalpojumu izmantošanu, kā arī konsultē 

par tiem, vairāk nekā 4/5 vadītāju norādīja, ka veicina iedzīvotājus izmantot un konsultē par 

elektronisko komunikāciju (87% veicina un 92% konsultē), darba meklēšanu internetā (88% 

un 89%), ekonomiskajām aktivitātēm internetā (87% un 91%) un izglītības informācijas un 

pakalpojumu izmantošanu (82% un 84%). 

Nedaudz vairāk kā puse bibliotēkas vadītāju atzīmēja, ka viĦu bibliotēkā veicina un konsultē 

ar lauksaimniecību saistītas informācijas meklēšanā (58% veicina un konsultē) un e-

pārvaldes pakalpojumos (51% veicina un 54% konsultē). Nedaudz retāk (50%) bibliotēkas 

veicina un konsultē par e-veselības pakalpojumiem un ar veselību saistītas informācijas 

meklēšanu. 

Tiesa, ja apkopo datus tikai par tām bibliotēkām, kurās minētos pakalpojumus var izmantot, 

vērojams, ka to lietošanu veicina 67% - 89% bibliotēkās, bet konsultē: 66% - 93%. 

Aptuveni puse bibliotēkas vadītāju, atbildot uz jautājumu, kā 2010.gadā mainījušies 

bibliotēkas pakalpojumi un resursi, salīdzinot ar 2009.gadu, atzīmēja, ka ir uzlabojušās 

bibliotekāru spējas konsultēt lietotājus par IT jautājumiem (55%), kā arī ir uzlabojies 

grāmatu krājums (51%) un kopējā atmosfēra bibliotēkā (49%).  

Nedaudz retāk aptaujātie atzīmējuši, ka ir uzlabojies organizēto pasākumu (izstādes, 

tikšanās, apmācības) skaits (41%) un kvalitāte (41%). 

To, ka attiecīgie pakalpojumi un resursi ir pasliktinājušies, bibliotēku vadītāji visbiežāk 

minēja par datoru un citas tehnikas kvalitāti (28%), periodisko izdevumu klāstu (22%) un 

grāmatu krājumu (19%). Tiesa, kā jau iepriekš minēts, aptuveni puse bibliotēkas vadītāju 

uzskatīja, ka grāmatu krājums ir uzlabojies. 



Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI 

SKDS, 2011.gada oktobris - novembris 62 

Savukārt pieejamās programmatūras, kā arī datoru un citas tehnikas daudzums pārsvarā 

(96% un 94%) 2010.gadā nav mainījies. Arī par pieejamās programmatūras kvalitāti (87%), 

datu bāžu klāstu (80%) un citu izdevumu (CD, DVD) krājumu (80%) vairāk nekā 3/4 

bibliotēkas vadītāju norādīja, ka tas nav mainījies. 

Ja salīdzina atbildes atkarībā no bibliotēku atrašanās vietas, vērojams, ka pilsētu bibliotēku 

vadītāji biežāk nekā caurmērā norādījuši, ka 2010.gadā pasliktinājās datoru un citas 

tehnikas skaits un kvalitāte, telpu labiekārtotība, periodisko izdevumu klāsts un citu 

izdevumu krājums. Tiesa, par citu izdevumu krājumu pilsētu bibliotēku vadītāji biežāk nekā 

caurmērā arī norādījuši, ka tas ir uzlabojies. Uz uzlabošanos pilsētu bibliotēku vadītāji 

biežāk nekā caurmērā norādīja, vērtējot arī bibliotēkā organizēto pasākumu skaitu un 

kvalitāti, kā arī bibliotekāru spējas konsultēt par IT jautājumiem. 

Respondentiem lūdza arī atzīmēt, vai minētie pakalpojumi un resursi ir pietiekami, lai 

apmierinātu pašvaldības iedzīvotāju vajadzības. 

Dati liecina, ka vairāk nekā 4/5 bibliotēku vadītāju uzskata, ka ir pietiekams pieejamo datu 

bāžu klāsts (89%), programmatūras skaits (84%), organizēto pasākumu kvalitāte (83%) un 

skaits (81%), kā arī bibliotekāru spējas konsultēt lietotājus par IT jautājumiem (81%). 

Savukārt citu izdevumu (CV, DVD) krājums lielākoties (53%) uzskatīts par nepietiekamu 

pašvaldības iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. Arī grāmatu krājums un periodisko 

izdevumu klāsts salīdzinoši bieži (48%) atzīts par nepietiekamu. Jāatgādina, ka par šiem 

resursiem (grāmatu krājums un periodisko izdevumu klāsts) biežāk nekā par vairumu citu 

bibliotēkas pakalpojumu atzīmēts, ka 2010.gadā tie pasliktinājās.  

Ir vērojamas atšėirības pilsētu un lauku bibliotēku vadītāju sniegtajās atbildēs. Ja lauku 

bibliotēkās biežāk nekā caurmērā norādīts, ka telpu labiekārtotība, kā arī datoru un citas 

tehnikas skaits un kvalitāte ir pietiekama iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, tad pilsētās 

biežāk nekā caurmērā atzīmēts, ka to nav pietiekami. Pilsētu bibliotēku vadītāji biežāk nekā 

caurmērā kritizējuši arī periodisko izdevumu klāstu un pieejamās programmatūras skaitu un 

kvalitāti. 

Salīdzinot ar 2009.gada aptaujas datiem, 2011.gadā aptaujātie bibliotēku vadītāji biežāk 

norādījuši, ka ir pasliktinājusies datoru un citas tehnikas kvalitāte (3% 2009.gadā un 28% 

2011.gadā), periodisko izdevumu klāsts (10% un 22%), grāmatu krājums (11% un 19%), 

citu izdevumu krājums (4% un 10%) un pieejamās programmatūras kvalitāte (1% un 9%). 

Tiesa, par lielāko daĜu bibliotēkas pakalpojumu un resursu biežāk nekā iepriekš arī norādīts, 

ka tie gada laikā nav mainījušies. 
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6.1. Lietotāju grupas un apmācību programmas

6. Lietotāju grupas un pakalpojumu veidi bibliotēkā

"Lūdzu, novērtējiet, kā 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, Jūsu bibliotēkā mainījās šādu lietotāju grupu 
apmeklējums!"
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13.9

21.5

13.8

2.9

46.5

0.8

6.2

11.2

36.7

37.6

30.2

50.0

46.0

45.3

47.0

35.4

43.1

40.8

36.1

52.3

36.7

30.4

45.3

44.1

25.0

6.7

6.5

6.0

12.8

9.4

18.0

34.6

5.4

36.9

32.2

16.3

35.7

Jaunieši no 16 līdz 18 gadu vecumam

Pusaudži no 12 līdz 15 gadu vecumam

Bērni līdz 11 gadu vecumam

Studenti (klātienes)

Strādājošie

Studenti (neklātienes)

UzĦēmēji

Pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki

Mazākumtautību pārstāvji kopumā (t.sk. krievi, baltkrievi, ukraiĦi,
čigāni u.c.)

Bērni no daudzbērnu un nepilnām ăimenēm

Nestrādājošas māmiĦas (tēvi) ar pirmsskolas vecuma bērniem

Cilvēki ar īpašām vajadzībām (ar invaliditāti)

Bērni no sociālā riska ăimenēm

Bērni, kuriem viens vai abi vecāki ilgstoši dzīvo / strādā ārzemēs

Vājredzīgie un neredzīgie iedzīvotāji

Cilvēki, kuri nodarbināti mājas saimniecībā (nestrādā algotu darbu)

Bezdarbnieki

% . Samazinājās Palielinājās . Nemainījās . Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=596
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

"Lūdzu, novērtējiet, kā 2008.gadā Jūsu bibliotēkā mainījās šādu lietotāju grupu apmeklējums!"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti

"Lūdzu, raksturojiet, kā pēc publiskās pieejas interneta punktu ieviešanas Jūsu bibliotēkā mainījās šādu lietotāju grupu 
apmeklējums!"

"Lūdzu, novērtējiet, kā 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, Jūsu bibliotēkā mainījās šādu lietotāju grupu apmeklējums!"
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72011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

% . Samazinājās Palielinājās . Nemainījās . Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti

Jaunieši no 16 līdz 18 gadu 
vecumam

Pusaudži no 12 līdz 
15 gadu vecumam

Bērni līdz 11 gadu 
vecumam

Studenti 
(klātienes)

Strādājošie

Studenti 
(neklātienes)

UzĦēmēji

Pirmspensijas un pensijas 
vecuma cilvēki

Mazākumtautību pārstāvji 
kopumā (t.sk. krievi, baltkrievi, 
ukraiĦi, čigāni u.c.)

Bērni no daudzbērnu un 
nepilnām ăimenēm

Nestrādājošas māmiĦas (tēvi) 
ar pirmsskolas vecuma bērniem

Cilvēki ar īpašām vajadzībām 
(ar invaliditāti)

Bērni no sociālā riska 
ăimenēm

Bērni, kuriem viens vai abi vecāki 
ilgstoši dzīvo / strādā ārzemēs

Cilvēki, kuri nodarbināti mājas 
saimniecībā (nestrādā algotu 
darbu)

Bezdarbnieki
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Vai 2010.gadā parādījās jaunas lietotāju grupas, kas pirms tam nebija bibliotēku apmeklējušas? Ja jā, lūdzu, 
nosauciet, kādas?"

Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst: "40-gadnieki, kuriem nav bijusi saskare ar datoriem" (minēts 1 reizi); "cilvēki, kuri vienkārši pavada laiku bibliotēkā (bez konkrēta 
mērėa, ko atrast internetā vai presē utt.)" (minēts 1 reizi); "lietotāji, kurus apmeklējam dzīvesvietā" (minēts 1 reizi).
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2.2

2.0

2.0

1.7

1.7

1.0

0.8

0.7

0.7

0.5

0.5

0.5

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.5

79.7

3.5

0.7

1.5

Dažādu IT pakalpojumu izmantotāji (t.sk. WiFi)

Bezdarbnieki, darba meklētāji

Pensionāri, gados vecāki cilvēki

Iebraucēji (t.sk. no citām pašvaldībām)

Strādājošie (t.sk. viesstrādnieki, "simtlatnieki")

Pirmsskolas vecuma bērni

Jaunās māmiĦas/ tēvi ar maziem bērniem

Jaunieši, skolēni

Bērni, pieaugušie, kuru radi strādā ārzemēs

Invalīdi

Čigāni

Ārzemnieki, tūristi

UzĦēmēji

Iedzīvotāji, kuri atgriezušies no darba ārzemēs/ pavada
atvaĜinājumu

Vīrieši (t.sk. zēni)

Sociālā riska grupas (nekonkretizēts)

Iedzīvotāji, kuri nesen sākuši dzīvot pašvaldībā

Bērni

Pedagogi

Cietumnieki (.t.sk. bijušie)

Dažādu biedrību pārstāvji

Cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas (bomži)

Studenti (klātienes, neklātienes)

Zemnieki

Ielu bērni, bērni no nelabvēlīgajām ăimenēm

Mājsaimnieces (nekonkretizēts)

Maznodrošinātie

Cita atbilde**

Jaunu lietotāju grupu nav

Grūti pateikt/NA

%
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

*Tā kā katrs respondents varēja minēt visas atbilstošās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Vai Jūsu bibliotēka 2010.gadā ir mēăinājusi piesaistīt bibliotēkai (vai veicinājusi intensīvāku bibliotēkas 
pakalpojumu lietošanu), organizējusi apmācības, sniegusi konsultācijas datora un interneta lietošanā vai 
nodrošinājusi īpašus pakalpojumus uzskaitītajām lietotāju grupām?"

**Kategorijā "Cita", atbildot par "Piesaistīšanas pasākumiem" respondenti minējuši: "bērni - ārzemnieki, kuri vasaras pavada pie vecvecākiem" (minēts 1 reizi); 
"cilvēki, kuri izmanto savus datorus, pieslēgties bezvada internetam" (minēts 1 reizi); "tiek piedāvāts ikvienam, kam ir interese" (minēts 1 reizi); "visus gadus esmu 
centusies piesaistīt cilvēkus bibliotēkai"  (minēts 1 reizi).

Kategorijā "Cita", atbildot par "Apmācību kursiem" respondenti minējuši: "dažāda vecuma cilvēkiem apmācības darbam ar datoru bez priekšzināšanām, bez IT 
lietošanas iemaĦām"  (minēts 3 reizes); "pirmsskolas skolotājām"  (minēts 1 reizi); "vecākiem, kuru bērni ir aktīvi interneta lietotāji" (minēts 1 reizi).

Kategorijā "Cita", atbildot par "Konsultācijām datora un Interneta lietošanā" respondenti minējuši: "bērni - ārzemnieki" (minēts 1 reizi).

Kategorijā "Cita", atbildot par "Īpašiem pakalpojumiem" respondenti minējuši: "vienreiz mēnesī slimiem cilvēkiem grāmatu piegāde uz mājām" (minēts 1 reizi).
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62.1
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36.7
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20.3
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6.7

6.0

3.9

4.4

2.0

3.0

1.8

3.4

2.5

1.7

2.0

0.5

0.8

43.1

11.2

13.1

3.4

23.0

18.1

18.0

10.2

7.6

6.2

6.0

6.0

5.5

7.7

3.9

7.2

11.2

2.0

2.3

2.9

1.3

0.2

50.2

8.4

0.7

3.0

9.2

5.2

16.8

16.1

16.4

22.3

23.2

22.0

23.0

41.4

37.2

40.9

36.9

58.2

79.2

80.4

5.5

0.2

Pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki

Bezdarbnieki

Bērni līdz 11 gadu vecumam

Pusaudži no 12 līdz 15 gadu vecumam

Cilvēki, kuri nodarbināti mājas saimniecībā (nestrādā algotu darbu)

Nestrādājošas māmiĦas (tēvi) ar pirmsskolas vecuma bērniem

Strādājošie

Jaunieši no 16 līdz 18 gadu vecumam

Bērni no sociālā riska ăimenēm

Studenti (neklātienes)

Bērni no daudzbērnu un nepilnām ăimenēm

Studenti (klātienes)

Cilvēki ar īpašām vajadzībām (ar invaliditāti)

Mazākumtautību pārstāvji kopumā (t.sk. krievi, baltkrievi, ukraiĦi,
čigāni u.c.)

Bērni, kuriem viens vai abi vecāki ilgstoši dzīvo / strādā ārzemēs

UzĦēmēji

Vājredzīgie un neredzīgie iedzīvotāji

Cita**

Nevienai no šīm grupām

%

Bāze: visi respondenti, n=596

Piesaistīšanas 
pasākumi

Apmācību 
kursi

Konsultācijas datora 
un interneta 

lietošanā

Īpaši 
pakalpojumi
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

"Vai BIBLIOTĒKA nodrošina apmācību kursus un īpašus pakalpojumus uzskaitītajām lietotāju grupām?"
2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

Bāze: visi respondenti

*Tā kā katrs respondents varēja minēt visas atbilstošās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**Šie atbilžu varianti 2007.gadā netika piedāvāti

***2007.gadā respondentiem tika jautāts par "bērniem, kuru vecāki strādā ārzemēs"

****2007.gadā respondentiem tika jautāts par "maziem un vidējiem uzĦēmējiem"

*****Grupu skaits 2007. un 2011.gadā bija atšėirīgs

"Vai Jūsu bibliotēka 2010.gadā ir mēăinājusi piesaistīt bibliotēkai (vai veicinājusi intensīvāku bibliotēkas 
pakalpojumu lietošanu), organizējusi apmācības, sniegusi konsultācijas datora un interneta lietošanā vai 
nodrošinājusi īpašus pakalpojumus uzskaitītajām lietotāju grupām?"
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2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2011 (SKDS)

2007 (SKDS)

%
Apmācību kursi Īpaši pakalpojumi

Jaunieši no 16 līdz 18 gadu vecumam**

Pusaudži no 12 līdz 15 
gadu vecumam**

Bērni līdz 11 gadu vecumam**

Studenti (klātienes)**

Strādājošie**

Studenti (neklātienes)**

UzĦēmēji****

Pirmspensijas un pensijas vecuma 
cilvēki

Mazākumtautību pārstāvji kopumā (t.sk. 
krievi, baltkrievi, ukraiĦi, čigāni u.c.)**

Bērni no daudzbērnu un nepilnām 
ăimenēm**

Nestrādājošas māmiĦas (tēvi) ar 
pirmsskolas vecuma bērniem

Cilvēki ar īpašām vajadzībām (ar 
invaliditāti)**

Bērni no sociālā riska ăimenēm

Bērni, kuriem viens vai abi vecāki ilgstoši 
dzīvo / strādā ārzemēs***

Vājredzīgie un neredzīgie 
iedzīvotāji**

Cilvēki, kuri nodarbināti mājas 
saimniecībā (nestrādā algotu darbu)

Cita

Bezdarbnieki

Nevienai no šīm grupām*******
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

"Lūdzu, norādiet, cik cilvēkiem Jūsu bibliotēka 2009.gadā un 2010.gadā ir sniegusi individuālās konsultācijas  par 
datoru un interneta izmantošanu!"

"Lūdzu, norādiet, cik cilvēkus Jūsu bibliotēka ir apmācījusi 2009.gada laikā un 2010.gada laikā organizētās 
apmācības grupās ?"

24.8

16.9

11.7

10.2

8.4

7.2

5.2

3.5

49.8

61.1

0.0

1.0

2010.gadā

2009.gadā

%

Nevienu

1-10 cilvēkus
11-30 cilvēkus
31 cilvēks un vairāk

Nav iespējams norādīt, jo netika veikta uzskaite

Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=596
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10.2

11.9

11.6

12.6

9.4

58.7

64.9

1.2

0.73.2

3.22010.gadā

2009.gadā

%

Nevienu

1-10 cilvēkus
11-30 cilvēkus
31 cilvēks un vairāk

Nav iespējams norādīt, jo netika veikta uzskaite

Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=596
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairākas atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**Kategorijā "Cits" ietilpst: "standartprogramma" (minēts 1 reizi).

"Lūdzu, norādiet, kādi apmācības projekti vai programmas ir bijušas, un kas bija to mērėauditorijas 2009.gadā un 
2010.gadā: GADS"

"Lūdzu, norādiet, kādi apmācības projekti vai programmas ir bijušas, un kas bija to mērėauditorijas 2009.gadā un 
2010.gadā: NOSAUKUMS"

16.9

22.1

0.5

6.4

70.5

2009.gadā ir bijuši apmācību projekti vai programmas

2010.gadā ir bijuši apmācību projekti vai programmas

2011.gadā ir bijuši apmācību projekti vai programmas

Nav norādīts gads

Nav bijuši apmācības projekti

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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0.6
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8.0

3.4

8.5

Datorapmācība (ievads datorzinībās)
Interneta izmantošana, interneta pieejas punkti

E-pasaules apmācība (e-pakalpojumi)
Drošība internetā

Informācijas resursi, informācijas meklēšana
Darbs ar datu bāzēm, katalogiem

Bērnu žūrija
Publisko bibliotēku darbs

Latvenergo apmācības
Saistībā ar darba meklēšanu

Naudas personīgā plānošana
Lattelekom

ALISE
AngĜu valodas kursi

Sprīdis labākai dzīvei
Mācies pats

CV un motivācijas vēstuĜu sagatavošana
IT Barometrs

Ăimene - lasīšanas interešu veicinātāja
Kursi saistībā ar ES

Floristika
Socrates Gruntvig
Trešais Tēva dēls

Virszemes TV
Valsts Lauku tīkla Rīcības programma

Nācijas bagātība
Apgūsti pasauli

EXCITE
Grāmatu svētki

Informācijas tehnoloăiju draugu klubiĦš
Mēs divi kā divdesmit divi

Latvijas kultūras karte
Pieslēdzies, Latvija

Pilotakcijā "3i - ieraugi, iekadrē, ievieto"
Rokdarbi

UzĦēmēji, ar kuriem mēs lepojamies
Zudusī Latvija

Par drošību uz ceĜa
Radošās darbnīcas

„Bibliotēka – tilts uz Eiropu”
Jauno lasītāju apmācība

Neklātienes ceĜojumi pa dažādām valstīm
Virtuālās un reālās pasaules tikšanās bibliotēkā

Latvijas gada monēta
Psiholoăijas kursi

Vietas izjūta
Pasaka tavā datorā

Cits**
Nav norādīts nosaukums

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkā 2009. un 2010.gadā ir bijuši kādi apmācības projekti vai programmas, n=176
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

"Lūdzu, norādiet, kādi apmācības projekti vai programmas ir bijušas, un kas bija to mērėauditorijas 2009.gadā un 
2010.gadā: MĒRĖAUDITORIJA"
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5.7

5.7

4.0

4.0

4.0

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.1

1.1

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

24.4

7.4

4.5

Pensionāri, gados vecāki iedzīvotāji

Bezdarbnieki

Skolēni, bērni (nekonkretizēts)

Jaunākā skolas vecuma bērni

Visi interesenti, iedzīvotāji

Vidējā skolas vecuma bērni

Pieaugušie

Pirmsskolas vecuma bērni

Strādājošie

Jaunieši (nekonkretizēts)

Mājsaimnieces

Studenti

Bibliotēkas lietotāji

Bibliotekāri

Invalīdi

Sociālā riska grupas (bērni no nelabvēlīgām ăimenēm u.tml.)

Skolotāji

Zemnieki

Vidusskolēni

Saimnieciskās darbības veicēji

Jaunās māmiĦas

"Simtlatnieki"

Iesācēji ar zemām datorzināšanām

Novada kultūras darbinieki

Pagasta darbinieki

Mazākumtautību pārstāvji

MāmiĦas ar maziem bērniem

Ārstiem un vidējam medicīnas personālam

Nav norādīta mērėauditorija

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkā 2009. un 2010.gadā ir bijuši kādi apmācības projekti vai programmas, n=176
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Konsultāciju skaits gadā Aptuvens konsultāciju skaits nedēĜā

*Moda ir biežāk minētā vērtība

2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

"Vai Jūsu bibliotēkā tiek uzskaitītas bibliotekāru sniegtās konsultācijas lietotājiem par datoru un interneta 
izmantošanu?"

"Vai Jūsu bibliotēkā tiek uzskaitītas bibliotekāru sniegtās konsultācijas lietotājiem par datoru un interneta 
izmantošanu?"

Jā
28.0%

Nē
72.0%

Bāze: visi respondenti, n=596

16.8

20.0

22.6

38.7

1.9

1 līdz 2 konsult.
nedēĜā

3 līdz 4 konsult.
nedēĜā

5 līdz 9 konsult.
nedēĜā

10 un vairāk
konsult. nedēĜā

Neviena
konsultācija

% Vidēji: 11 konsult. ned.
Moda*: 3 konsult. ned.

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkā netiek uzskaitītas bibliotekāru sniegtās 
konsultācijas lietotājiejm par datora un interneta izmantošanu, n=429

6.6

13.2

13.2

9.6

5.4

1.2

7.8

43.1

Līdz 10
konsult. gadā

11 līdz 52
konsult. gadā

53 līdz 104
konsult. gadā

105 līdz 200
konsult. gadā

201 līdz 260
konsult. gadā

261 līdz 519
konsult. gadā

520 un vairāk
konsult. gadā

Neviena
konsultācija

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkā tiek uzskaitītas bibliotekāru sniegtās 
konsultācijas lietotājiejm par datora un interneta izmantošanu, n=167

Vidēji: 196 konsult. gadā
Moda*: 50 konsult. gadā

28

24

72

55 21

0 20 40 60 80 100

2011 (SKDS)

2009 (SPI)

% Jā Nē Grūti pateikt/NA

Bāze: visi respondenti
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*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

"Lūdzu, atzīmējiet 3, Jūsuprāt, svarīgākos ieguvumus, ko bibliotēkā veiktās IT apmācības un konsultācijas par 
datora un interneta izmantošanu sniedz vietējai sabiedrībai?"

"Lūdzu, atzīmējiet 3, Jūsuprāt, svarīgākos ieguvumus, ko bibliotēkā veiktās IT apmācības un konsultācijas par 
datora un interneta izmantošanu sniedz vietējai sabiedrībai?"

74.5

62.4

61.9

47.7

11.4

4.7

6.4

1.5

1.8

Palīdzība lietotājiem e-pakalpojumu izmantošanā

Informācijpratības attīstība (piem., kā piekĜūt un izmantot
interneta resursus)

IT apmācību iespēju nodrošināšana tiem cilvēkiem, kuriem citur
tās nav pieejamas

IT lietošanas prasmju attīstība

Skolēnu sekmju uzlabošanās

Atbalsts uzĦēmējiem IT un informācijas resursu izmantošanā

Vietējās ekonomikas attīstības veicināšana

Apmācības un konsultācijas bibliotēkā netika sniegtas

Nav ieguvumu

%

Bāze: visi respondenti, n=596

75

62

62

48

11

5

6

2

69

61

52

55

24

8

5

5

14

2

Palīdzība lietotājiem e-pakalpojumu izmantošanā

Informācijpratības attīstība (piem., kā piekĜūt un izmantot interneta
resursus)

IT apmācību iespēju nodrošināšana tiem cilvēkiem, kuriem citur tās
nav pieejamas

IT lietošanas prasmju attīstība

Skolēnu sekmju uzlabošanās

Atbalsts uzĦēmējiem IT un informācijas resursu izmantošanā

Vietējās ekonomikas attīstības veicināšana

Apmācības un konsultācijas bibliotēkā netika sniegtas

Nav ieguvumu

Grūti pateikt/ NA

%

2011 (SKDS)

2009 (SPI)**

Bāze: visi respondenti
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6.2. Pieejamie bibliotēkas pakalpojumi
"Kurus no uzskaitītajiem bibliotēkas pakalpojumiem, Jūsuprāt, bibliotēkas lietotāji izmanto visvairāk?"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**Kategorijā "Citi pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietilpst: "cilvēkiem ar redzes problēmām pārskaitīti rēėini bankai" (minēts 1 reizi); "Skype 
izmantošana vājdzirdīgajiem lietotājiem" (minēts 1 reizi); "telefoniskas uzziĦas" (minēts 1 reizi); "vājredzīgajiem iespēja izmantot bibliotēkas portatīvo datoru 
informācijas meklēšanā un atrastā materiāla noklausīšanā" (minēts 1 reizi).
***Kategorījā "Cits"  ietilpst: "bibliotēkā ir pieejams "bērnu staigulis", kas jaunajām māmiĦām atvieglo darbošanos pie datora, internetā" (minēts 1 reizi); "rotaĜu 
stūrīša izmantošana - lego, galda spēles u.c." (minēts 2 reizes); "datorapmācība mājās"  (minēts 1 reizi); "praktiski darbojoties, darināšana"  (minēts 1 reizi).

97.7

94.1

90.4

78.0

74.2

68.8

64.9

64.3

55.4

49.5

46.8

41.9

37.4

34.9

27.0

16.4

12.1

11.6

7.6

5.7

4.5

4.0

1.2

0.7

0.7

68.3

57.7

Grāmatu, avīžu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās

Bezmaksas interneta izmantošana

Printēšana, skenēšana, kopēšana

Iespēja spēlēt datorspēles

Izstādes

Bibliotekāru konsultācijas (datora, interneta un datubāžu
izmantošanā)

Lasītavas izmantošana (grāmatu, avīžu un žurnālu lasīšana)

Bibliotekāra sniegtie uzziĦu pakalpojumi (tematiski, par faktiem
u.c.)

Datora lietošana (Word, Excel u.c., izĦemot internetu un
tiešsaistes datubāzes)

Skype

Informācijas saglabāšana (savā disketē, CD, DVD, flešatmiĦas
kartē)

Informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā

Grāmatu piegāde no citām bibliotēkām (SBA)

Literārie un izglītojošie pasākumi

Pieeja tiešsaistes datubāzēm (piemēram, NAIS, e-likumi.lv;
Letonika, Lursoft, EBSCO)

Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanā bibliotēkā

Grāmatu un citu izdevumu pienešana mājās

Datorapmācības kursi (bezmaksas)

Bibliotēkas organizētās ekskursijas, teātra un koncertu
apmeklējumi

TV un video filmu skatīšanās

Citu materiālu izsniegšana (CD, DVD, notis, u.c.) uz mājām

Grāmatu rezervēšana internetā

Videomateriālu izmantošana (DVD, videokasešu skatīšanās)

Audio materiālu izmantošana (CD, audiokasešu klausīšanās)

Vājredzīgo datortehnikas izmantošana

Citi pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām**

Cits***

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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"Kurus no uzskaitītajiem bibliotēkas pakalpojumiem, Jūsuprāt, bibliotēkas lietotāji izmanto visvairāk?"
2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja minēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 
**Šie atbilžu varianti 2009. un 2007.gada aptaujās netika piedāvāti

***Šis atbilžu variants 2007. un 2011.gadā netika piedāvāts

****SPI dati tika pārrēėināti

98

94

90

78

74

69

65

64

55

50

47

42

37

35

27

16

12

12

8

6

5

4

1

1

1

0

80

84

81

62

66

65

70

63

60

53

55

12

10

9

10

8

77

1

13

95

95

80

61

68

67

80

68

61

37

38

9

7

6

5

2

68

58

0.4

0.4

Grāmatu, avīžu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās

Bezmaksas interneta izmantošana

Printēšana, skenēšana, kopēšana

Iespēja spēlēt datorspēles

Izstādes**

Bibliotekāru konsultācijas (datora, interneta un datubāžu
izmantošanā)

Lasītavas izmantošana (grāmatu, avīžu un žurnālu lasīšana)

Bibliotekāra sniegtie uzziĦu pakalpojumi (tematiski, par faktiem
u.c.)

Datora lietošana (Word, Excel u.c., izĦemot internetu un tiešsaistes
datubāzes)

Skype**

Informācijas saglabāšana (savā disketē, CD, DVD, flešatmiĦas
kartē)

Informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā

Grāmatu piegāde no citām bibliotēkām (SBA)**

Literārie un izglītojošie pasākumi**

Pieeja tiešsaistes datubāzēm (piemēram, NAIS, e-likumi.lv;
Letonika, Lursoft, EBSCO)

Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanā bibliotēkā**

Grāmatu un citu izdevumu pienešana mājās**

Datorapmācības kursi (bezmaksas)

Bibliotēkas organizētās ekskursijas, teātra un koncertu
apmeklējumi**

TV un video filmu skatīšanās**

Citu materiālu izsniegšana (CD, DVD, notis, u.c.) uz mājām

Grāmatu rezervēšana internetā**

Videomateriālu izmantošana (DVD, videokasešu skatīšanās)

Audio materiālu izmantošana (CD, audiokasešu klausīšanās)

Vājredzīgo datortehnikas izmantošana**

Pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Bibliotekāra palīdzība informācijas meklēšanā***

Cits

Grūti pateikt/ NA

%

2011 (SKDS)

2009 (SPI)****

2007 (SKDS)

Bāze: visi respondenti
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"Kuriem no šiem pakalpojumiem bibliotēka plāno pievērst lielāku uzmanību tuvākajā nākotnē?"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**Kategorijā "Citi pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" ietilpst: "atsevišėi grāmatu plaukti ar lielo druku (izveidoti visās nodaĜās)" (minēts 1 reizi); "cilvēkam 
bez rokām, palīdzība darbā ar datoru" (minēts 1 reizi); "grāmatu maiĦa un e-prasmju apmācība" (minēts 1 reizi).
***Kategorījā "Cits" ietilpst: "grūti pateikt"  (minēts 2 reizes); "bibliotēkas interneta vietnes attīstība"  (minēts 1 reizi); "novadpētniecības materiālu popularizēšana" 
(minēts 1 reizi); "visam, ko vēlas apmeklētājs, pievēršu lielu uzmanību" (minēts 1 reizi).

53.7

47.0

39.1

36.4

35.2

35.1

32.4

27.0

24.8

24.8

23.7

21.3

18.8

18.8

14.8

14.1

14.1

13.6

12.8

11.9

8.4

7.2

1.5

0.5

0.8

0.3

34.2

24.8

Literārie un izglītojošie pasākumi

Pieeja tiešsaistes datubāzēm (piemēram, NAIS, e-likumi.lv;
Letonika, Lursoft, EBSCO)

Bibliotekāru konsultācijas (datora, interneta un datubāžu
izmantošanā)

Grāmatu, avīžu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās

Grāmatu piegāde no citām bibliotēkām (SBA)

Izstādes

Informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā

Grāmatu rezervēšana internetā

Lasītavas izmantošana (grāmatu, avīžu un žurnālu lasīšana)

Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanā bibliotēkā

Bibliotekāra sniegtie uzziĦu pakalpojumi (tematiski, par faktiem
u.c.)

Datorapmācības kursi (bezmaksas)

Grāmatu un citu izdevumu pienešana mājās

Bezmaksas interneta izmantošana

Datora lietošana (Word, Excel u.c., izĦemot internetu un
tiešsaistes datubāzes)

Printēšana, skenēšana, kopēšana

Skype

Citu materiālu izsniegšana (CD, DVD, notis, u.c.) uz mājām

TV un video filmu skatīšanās

Informācijas saglabāšana (savā disketē, CD, DVD, flešatmiĦas
kartē)

Bibliotēkas organizētās ekskursijas, teātra un koncertu
apmeklējumi

Videomateriālu izmantošana (DVD, videokasešu skatīšanās)

Audio materiālu izmantošana (CD, audiokasešu klausīšanās)

Iespēja spēlēt datorspēles

Vājredzīgo datortehnikas izmantošana

Citi pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām**

Cits***

Grūti pateikt

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Lūdzu, norādiet, kādus pakalpojumus Jūsu bibliotēka pēdējo 12 mēnešu laikā ir nodrošinājusi ATTĀLINĀTI (t.i., 
internetā, pa tālruni vai piegādājot mājās)?"

79.9

73.8

58.1

54.5

54.2

41.4

25.7

19.3

6.7

2.7

2.5

11.1

41.3

Bibliotekāra uzziĦu pakalpojumi par bibliotēkas darbu
(piemēram, darba laiku, grāmatu esamību u.c.), zvanot pa

telefonu

Informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā (kur
var atrast informāciju par grāmatām u.c. bibliotēkas krājumā)

Bibliotekāra sniegtie tematiskie uzziĦu pakalpojumi (piem., par
faktiem u.c.), zvanot pa telefonu

Bibliotekāra uzziĦu pakalpojumi par bibliotēkas darbu
(piemēram, darba laiku, grāmatu esamību u.c.), sazinoties

internetā (e-pasts, skype u.c.)

Bibliotēkas grāmatu u.c. piegāde mājās (t.i. bibliotekārs
piegādā mājās)

Bibliotekāru konsultācijas (datora, interneta un datubāžu
izmantošanā), zvanot pa telefonu

Bibliotekāra sniegtie tematiskie uzziĦu pakalpojumi (piem., par
faktiem u.c.), sazinoties internetā (e-pasts, skype u.c.)

Bibliotekāru konsultācijas (datora, interneta un datubāžu
izmantošanā), sazinoties internetā (e-pasts, skype u.c.)

Pieeja tiešsaistes datubāzēm (kur var atrast grāmatu un/vai
žurnālu rakstu pilnos tekstus, piemēram, EBSCO)

Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv ievietoto apmācību resursu
(e-kursu) izmantošana

Bibliotēkas mājaslapā ievietoto apmācību resursu (e-kursu)
izmantošana

Pēdējo 12 mēnešu laikā bibliotēka nav nodrošinājusi šos
pakalpojumus

Grūti pateikt

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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"Cik aktīvi Jūsu bibliotēkas lietotāji bibliotēkā izmanto elektroniskos resursus?"

"Vai Jūsu bibliotēkā 2010.gadā ir veiktas aktivitātes ar mērėi veicināt aktīvāku elektronisko resursu izmantošanu?"

1.0

1.5

2.2

4.4

13.1

17.1

26.5

38.8

44.5

57.7

39.8

39.4

19.5

18.1

14.3

8.7

22.0

5.5

17.3

8.7Bibliotēkas elektronisko katalogu

Novadpētniecības datubāzi

Tiešsaistes datubāzes
(piemēram, NAIS, e-likumi.lv;

Letonika, Lursoft, EBSCO)

Digitālās kolekcijas (piemēram,
Periodika.lv, Raduraksti, Zudusī

Latvija u.c.)

% . ěoti aktīvi Drīzāk aktīvi Drīzāk neaktīvi ěoti neaktīvi . Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=596
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36.2

6.0

6.5

9.6

71.5

31.2

3.5

4.7

19.3

77.0

49.5

6.4

5.4

8.7

68.3

22.8

2.5

3.4

23.0

Individuālas konsultācijas

Popularizēšanas pasākumi (t.sk.
informatīvi materiāli)

Apmācības grupās

Elektroniski apmācību resursi
(piemēram, izvietoti bibliotēkas

mājaslapā, blogā u.c.)

Nekas no minētā

%

%

Bibliotēkas elektroniskais katalogs

Novadpētniecības datubāze

Tiešsaistes datubāzes

Digitālās kolekcijas

Bāze: visi respondenti, n=596

Bāze: visi respondenti, n=596
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"Vai lietotāji Jūsu bibliotēkā var izmantot zemāk uzskaitītos pakalpojumus?"
"Vai bibliotēka veicina zemāk uzskaitīto pakalpojumu izmantošanu?"
"Vai bibliotēka konsultē lietotājus par šo jautājumu?"

99.3

99.0

97.5

94.8

87.6

71.6

73.7

Elektroniskā komunikācija (e-pasts,
Skype, forumi u.c.)

Darba meklēšana internetā
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informācijas meklēšana

E-pārvaldes pakalpojumi
(pašvaldību un valdības
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E-veselības pakalpojumi un ar
veselību saistītas informācijas
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veselības pakalpojumi internetā)

%
Iedzīvotāji var izmantot
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Bāze: respondenti, kuru bibliotēkas lietotāji var 
izmantot attiecīgo pakalpojumu
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maksājumi u.c.)

Izglītības informācija un pakalpojumi (bibliotēku e-katalogi,
datubāzes u.c.)

Ar lauksaimniecību saistītas informācijas meklēšana

E-pārvaldes pakalpojumi (pašvaldību un valdības pakalpojumi
u.c.)

E-veselības pakalpojumi un ar veselību saistītas informācijas
meklēšana (medicīnas un veselības pakalpojumi internetā)

Neko no minētā

% Iedzīvotāji var izmantot Veicina izmantošanu Konsultē lietotājus

Bāze: visi respondenti, n=596

VISI RESPONDENTI

RESPONDENTI, KURU BIBLIOTĒKĀ VAR 
IZMANTOT ATTIECĪGO PAKALPOJUMU
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Un vai tas ir pietiekams, lai apmierinātu Jūsu pašvaldības 
iedzīvotāju vajadzības?
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konsultēt lietotājus par
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Grāmatu krājums

Kopējā atmosfēra
bibliotēkā

Organizēto pasākumu
skaits (izstādes,

tikšanās, apmācības)

Organizēto pasākumu
kvalitāte (izstādes,

tikšanās, apmācības)

Periodisko izdevumu
klāsts

Bibliotēkas telpu
labiekārtotība

Pieejamo datubāžu
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Pieejamās
programmatūras

kvalitāte

Datoru un citas
tehnikas kvalitāte
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programmatūras

skaits
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tehnikas skaits

% Pasliktinājās Nemainījās Uzlabojās
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7. Bibliotēkas sadarbība ar citām institūcijām, līdzdalība projektos, 

komunikācija 

Lai novērtētu Latvijas publisko bibliotēku aktivitātes, sadarbojoties ar dažādām sabiedrības 

grupām un institūcijām, kā arī realizējot bibliotēkas interešu pārstāvniecību un organizējot 

sabiedriskās attiecības, aptaujātajiem bibliotēku vadītājiem lūdza atbildēt uz vairākiem 

jautājumiem par minētajām tēmām. Aptaujas dalībnieki saviem vārdiem raksturoja, ko, 

viĦuprāt, nozīmē bibliotēkas interešu pārstāvniecība, cik cieša ir bibliotēkas sadarbība ar 

dažādu grupu pārstāvjiem, kā viĦu bibliotēka organizē darbu ar medijiem, kādā veidā 

sabiedrība tiek informēta par aktivitātēm bibliotēkā u.tml. 

SaskaĦā ar pētījuma datiem bibliotēkas interešu pārstāvniecību bibliotēku vadītāji 

visbiežāk skaidro (šis bija t.s. „atvērtais” jautājums) kā bibliotēkas popularizēšanu, tās tēla 

veidošanu un informēšanu par pakalpojumiem medijos, sociālajos tīklos, bibliotēkas mājas 

lapā u.c. resursos (21%). Gandrīz tikpat bieži (19%) respondenti arī norādīja, ka bibliotēkas 

interešu pārstāvniecība ir bibliotēkas interešu aizstāvība, lobijs pašvaldībās, dažādās 

iestādes un citur. 

Viedokli, ka bibliotēkas interešu pārstāvniecība ir dažādi pasākumi labvēlīgas politikas 

veidošanai, piemēram, vēstuĜu rakstīšana, parakstu vākšana, tikšanās, projekti, 

programmas, pauda 15% bibliotēku vadītāju. Nedaudz vairāk kā 1/10 minēja atbalstu 

bibliotēkai (gan finansiālu, gan nemateriālu) un tā piesaisti (12%), sadarbību ar dažādām 

sabiedrības grupām un institūcijām (iedzīvotājiem, citām bibliotēkām, pašvaldībām, masu 

medijiem, LNB, ministriju utt.) (11%), un tikpat bieži bibliotēkas interešu pārstāvniecība 

definēta arī kā bibliotēkas darbs, tās sniegtie pakalpojumi un to attīstība un kvalitāte (11%). 

Mazāk kā 1/10 norādīja, ka bibliotēku interešu pārstāvniecību veic noteiktas grupas – 

bibliotekāri, lasītāji, Dome, ministrija, Bibliotekāru biedrība, KIS u.c. (6%). 4% uzskatīja, ka 

tā ir atbalsta, palīdzības, informācijas saĦemšana par dažādiem jautājumiem, tai skaitā par 

profesionālajiem un juridiskajiem jautājumiem, 2% bibliotēkas interešu pārstāvniecību 

skaidroja kā pieredzes apmaiĦu, apmācības (2%) vai darbinieku interešu pārstāvniecību 

(2%). Atsevišėi bibliotēku vadītāji arī norādīja, ka tā ir aptauju veikšana, lietotāju un 

iedzīvotāju vajadzību apzināšana, lietotāju interešu aizstāvība, līdzdalība dažādās 

starptautiskās organizācijās un to pasākumos, bibliotēkas aktivitātes dažādos kursos, 

semināros u.tml. 

Jāpiebilst, ka 29% aptaujāto bibliotēkas vadītāju atturējās sniegt konkrētu atbildi uz šo 

jautājumu vai norādīja, ka viĦi nezina, ko nozīmē bibliotēkas interešu pārstāvniecība. 

Lielākā daĜa vadītāju (73%) norādīja, ka pēdējā gada laikā viĦu bibliotēka nav īstenojusi 

bibliotēkas interešu pārstāvniecības aktivitātes. Šādas aktivitātes veikuši 27%, un 

visbiežāk tā ir bijusi bibliotēkas pasākumu reklamēšana un masu mediju informēšana (35% 

no tiem, kuri atzīmēja, ka bibliotēka ir īstenojusi kādu bibliotēkas interešu pārstāvniecības 

aktivitāti), sadarbība ar pašvaldību, organizācijām un iestādēm (27%) un dažādi bibliotēkas 

rīkoti pasākumi, piemēram, atvērto durvju diena un izstādes (21%). 
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Biežāk nekā caurmērā to, ka bibliotēka ir īstenojusi kādu bibliotēkas interešu 

pārstāvniecības aktivitāti, norādīja pilsētu, Rīgas un Pierīgas, kā arī Zemgales bibliotēkas, 

reăionu galvenās bibliotēkas un bērnu bibliotēkas. 

Aptuveni puse bibliotēku vadītāju, kuru bibliotēka pēdējā gada laikā ir īstenojusi kādu 

bibliotēkas interešu pārstāvniecības aktivitāti, atzīmēja, ka mērėis tika sasniegts pilnībā 

(52%). To, ka veiktās aktivitātes mērėis tika sasniegts daĜēji, atzīmēja 46%, bet tikai 2% 

norādīja, ka tas netika sasniegts. 

Raksturojot bibliotēkas sadarbību ar dažādām grupām, vairāk nekā 4/5 bibliotēkas 

vadītāju norādīja, ka viĦu bibliotēkai ir cieša („Ĝoti cieša” un „drīzāk cieša”) sadarbība ar citu 

kultūras iestāžu darbiniekiem (91%, tai skaitā 38% atzīmēja atbildi „Ĝoti cieša”), pašvaldības 

darbiniekiem (89%, tai skaitā 43% - „Ĝoti cieša”) un bērnu vecākiem (82%, tai skaitā 22% - 

„Ĝoti cieša”). Nedaudz retāk bibliotēku vadītāji atzīmēja, ka ir cieša sadarbība ar skolotājiem 

(79%), sociālajiem darbiniekiem (73%), bērnudārzu darbiniekiem (66%). Ar nevalstiskajām 

organizācijām (piemēram, pensionāru biedrībām, sieviešu organizācijām u.c.) cieša 

sadarbība ir 58% bibliotēku, bet ar jauniešu interešu grupām, centriem un klubiem – 43% 

bibliotēku. 

To, ka sadarbība ir vāja vai tās nav vispār (atbildes „drīzāk vāja” un „Ĝoti vāja/ nekāda”), 

bibliotēku vadītāji minēja par politiėiem (84%, tai skaitā 43% - „Ĝoti vāja/ nekāda”), 

uzĦēmējiem (69%, tai skaitā 22% - „Ĝoti vāja/ nekāda”), reliăiskajām organizācijām (65%, tai 

skaitā 36% - Ĝoti vāja/ nekāda”) un žurnālistiem (54%, tai skaitā 17% - „Ĝoti vāja/ nekāda”). 

2011.gadā biežāk nekā 2007. un 2009.gadā bibliotēku vadītāji pauda viedokli, ka viĦu 

bibliotēkām ir cieša sadarbība ar NVO (salīdzinājumam 2007.g.: 36%, 2009.g.: 40%, 

2011.g.: 58%) un sociālajiem darbiniekiem (67%, 65% un 73%). 

Aptuveni pusei bibliotēku (52%) nav noteikts konkrēts cilvēks sabiedriskajām attiecībām 

un darbam ar masu medijiem, un šos pienākums atkarībā no situācijas veic kāds 

bibliotēkas darbinieks. To, ka bibliotēkas (filiāles) sabiedriskās attiecības/darbu ar masu 

medijiem īsteno centrālā (reăiona galvenā) bibliotēka, norādīja 24% bibliotēku vadītāju. 

Nedaudz retāk (21%) atzīmēts, ka šādus pienākumus īsteno pašvaldība, bet 15% bibliotēku 

to dara kāds no darbiniekiem amatu apvienošanas kārtībā. 

Tikai 2% bibliotēku vadītāju atzīmēja, ka bibliotēka sabiedrisko attiecību veikšanai piesaista 

speciālistu no malas, bet 1% bibliotēku ir atsevišės sabiedrisko attiecību/mediju speciālists. 

Nedaudz mazāk kā 1/10 bibliotēku vadītāju atbildēja, ka viĦu bibliotēkā sabiedriskās 

attiecības/darbs ar masu medijiem nenotiek (9%). 

Arī 2007. un 2009.gada aptaujās respondenti visbiežāk norādīja, ka viĦu bibliotēkā 

sabiedrisko attiecību/darba ar masu mediju veikšana nav uzdota kādam konkrētam 

cilvēkam un to atkarībā no situācijas dara kāds no darbiniekiem. 2011.gadā nedaudz biežāk 

nekā iepriekš bibliotēku vadītāji norādīja, ka sabiedriskās attiecības organizē centrālā 

(reăiona galvenā) bibliotēka, bet nedaudz retāk – ka to dara pašvaldība. 

SaskaĦā ar pētījuma datiem lielākā daĜa bibliotēku 2010.gadā ir sagatavojušas un 

nosūtījušas paziĦojumu (informāciju) masu medijiem, piemēram, par aktualitātēm un 
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notikumiem bibliotēkā (72%). Retāk ir ticis sagatavots autorraksts laikrakstam (par 

bibliotēkas darbu, jaunāko krājumā u.c.) (39%) vai bibliotēkas pārstāvis ir sniedzis 

individuālu interviju medijos pēc mediju pieprasījuma (31%). To, ka 2010.gadā kāds no 

bibliotēkas pārstāvjiem ir sniedzis interviju medijiem pēc bibliotēkas iniciatīvas, atzīmēja 

15% vadītāju. 1/10 ir iesaistījušies diskusijās interneta forumos, lai diskutētu par bibliotēku 

jautājumiem (10%), bet visretāk bibliotēkas/bibliotēku darbinieki ir sagatavojuši viedokĜa 

rakstu (pozīcijas paušana par kādu sabiedrībā aktuālu jautājumu u.c.) (6%), sagatavojuši 

sabiedrisko attiecību / komunikācijas plānu (1%) vai sarīkojuši preses konferenci (1%). 

SaskaĦā ar bibliotēku vadītāju atbildēm neviena no minētajām aktivitātēm 2010.gadā nav 

veikta 12% bibliotēku. 

Biežāk nekā caurmērā lielāko daĜu minēto aktivitāšu veikuši pilsētu bibliotēku, Zemgales 

bibliotēku, reăiona galveno bibliotēku (ar vai bez filiālbibliotēkām) un bērnu bibliotēku 

darbinieki. 

2007. un 2009.gadā aptaujātie bibliotēku vadītāji retāk norādīja, ka iepriekšējā gadā viĦu 

bibliotēka/bibliotēkas darbinieki ir sagatavojuši un nosūtījuši paziĦojumu (informāciju) masu 

medijiem, piemēram, par aktualitātēm un notikumiem bibliotēkā (63% 2007.gadā, 59% 

2009.gadā un 72% 2011.gadā). 

Lūgti norādīt, kādus līdzekĜus bibliotēka aktīvi izmanto, lai informētu par tās pakalpojumiem 

un aktivitātēm, visbiežāk bibliotēku vadītāji atzīmēja informatīvās lapas (62%) un plakātus 

(40%). 29% bibliotēku vadītāju minēja, ka izmanto bibliotēku portālu biblioteka.lv, 28% - 

bibliotēkas mājas lapu, 27% - reklāmas sludinājumus, 24% - iedzīvotāju apmācību, 18% - 

bibliotēkas profilu sociālajos portālos (draugiem.lv, Twitter, Facebook u.c.). 

Salīdzinoši retāk bibliotēkās tiek izmantoti konkursi iedzīvotājiem (10%), bibliotēkas blogs 

(8%) un speciāli semināri iedzīvotājiem (3%), lai informētu par bibliotēkas pakalpojumiem 

un aktivitātēm. 

Pilsētu bibliotēku vadītāji biežāk nekā aptaujātie lauku teritorijās norādīja, ka aktīvi izmanto 

bibliotēkas mājas lapu, iedzīvotāju apmācību, reklāmas sludinājumus, bibliotēkas profilu 

sociālajos portālos un bibliotēkas blogu. 

Absolūtais vairākums bibliotēku vadītāju norādīja, ka 2010.gadā bibliotēka pati ir rīkojusi 

dažādus pasākumus (96%). Nedaudz mazāk kā puse (45%) ir piedalījusies arī plašāku 

pasākumu rīkošanā (pašvaldības, valsts, Eiropas līmeĦa u.c.), bet tikai 2% vadītāju 

atzīmēja, ka viĦu bibliotēka 2010.gadā nav rīkojusi vai piedalījusies nekādos pasākumos. 

Biežāk nekā caurmērā plašāku pasākumu rīkošanā piedalījušās pilsētu, Pierīgas un 

Latgales bibliotēkas, reăionu galvenās bibliotēkas (gan ar filiālbibliotēkām, gan bez tām) un 

bērnu bibliotēkas.  

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gadu, respondenti nedaudz biežāk nekā iepriekš atzīmējuši gan 

to, ka bibliotēka pati rīkojusi pasākumus, gan to, ka bibliotēka ir piedalījusies plašākos 

pasākumos. 
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Kā liecina bibliotēku vadītāju atbildes, 2010.gadā vairāk kā puse bibliotēku nav iesniegusi 

(58%), kā arī nav īstenojusi vai sākusi realizēt (60%) kādu projektu. 

32% bibliotēku vadītāju norādīja, ka bibliotēka ir iesniegusi projektu KKF 2010.gadā, 8% 

iesnieguši projektu pašvaldībai un 2% - ES struktūrfondiem. 

To, ka 2010.gadā ir īstenojusi vai sākusi īstenot kādu projektu KKF, atzīmēja 31%, 

pašvaldībai – 6%, bet ES struktūrfondiem – 1%. 

Visbiežāk to, ka 2010.gadā bibliotēka ir iesniegusi, sākusi realizēt vai īstenojusi kādu 

projektu, norādīja reăionu galveno bibliotēku (ar vai bez filiālbibliotēkām) vadītāji. 

2007. un 2009.gada aptaujās respondentiem tika uzdots līdzīgs jautājums. Vērtējot 

izmaiĦas, jānorāda, ka 2011.gadā aptaujātie retāk norādījuši, ka bibliotēka iepriekšējā gadā 

ir iesniegusi projektu KKF, bet biežāk – ka nav iesniegts neviens projekts. 

2010.gadā kopīgu pasākumu realizēšanā bibliotēkas, kuras piedalījās plašāku pasākumu 

rīkošanā, pārsvarā ir sadarbojušās ar kultūras namiem (73%), tuvākajā apkaimē esošajām 

bibliotēkām (72%), skolām (66%) un bērnudārziem (54%). Ar citām institūcijām 2010.gadā 

sadarbojušās mazāk kā puse bibliotēku, un visretāk sadarbība bijusi ar tiesām (0.4%), 

arhīviem (2%) un ăimeĦu centriem (2%). 

Bibliotēkas, kuras 2010.gadā īstenojušas vai sākušas realizēt kādu projektu, visbiežāk 

kopīgu projektu realizēšanā ir sadarbojušās ar skolām (50%), tuvākajā apkaimē esošajām 

bibliotēkām (35%) un kultūras namiem (34%). Kopīgus projektus ar skolu bibliotēkām 

2010.gadā realizējušas 26% bibliotēku, bet ar bērnudārziem – 22%. To, ka ir sadarbojušās 

ar sabiedriskajām, nevalstiskajām organizācijām, atzīmēja 14%, bet citas iestādes un 

organizācijas minētas retāk. 

Kopumā 29% bibliotēku kāds no darbiniekiem darbojas sabiedriskajā, nevalstiskajā 

organizācijā, bet mazāk kā 1/10 bibliotēku ir darbinieki, kas ir vietējās pašvaldības deputāti 

(8%) vai politisko partiju biedri (5%). 

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gadu, būtiskas izmaiĦas nav vērojamas. Arī iepriekšējās 

aptaujās aptuveni 1/4 bibliotēku vadītāju norādīja, ka kāds no viĦu bibliotēkas darbiniekiem 

darbojas NVO, bet salīdzinoši neliela daĜa atzīmēja, ka kāds no darbiniekiem ir arī 

pašvaldības deputāts vai politiskās partijas biedrs. 

Atbildot uz jautājumu, vai 2010.gadā viĦu bibliotēkas darbā kā brīvprātīgie ir iesaistījušies 

dažādi cilvēki, apvienības vai sabiedriskās organizācijas, apstiprinoši atbildēja aptuveni 1/3 

aptaujāto (34%). 

Iepriekš – 2007.gadā – respondenti to, ka viĦu bibliotēkā iepriekšējā gadā ir iesaistījušies 

brīvprātīgie, atzīmēja nedaudz biežāk. Tiesa, salīdzinot ar 2009.gadu, būtiskas izmaiĦas 

nav vērojamas.  

 



Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

"Lūdzu, īsi raksturojiet, ko, Jūsuprāt, ietver bibliotēkas interešu pārstāvniecība (library advocacy)?"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairāk nekā vienu atbildi, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

7. Bibliotēkas sadarbība ar citām institūcijām, līdzdalība projektos, 
komunikācija

**Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst: “bibliotekāriem mainīt domāšanu” (minēts 1 reizi); “bibliotēkas vizuālais tēls” (minēts 1 reizi); “bibliotēku datu izmantošana 

vēstījumos” (minēts 1 reizi); “bibliotēku ietekmes novērtējums” (minēts 1 reizi); “drošība, uzticība, saskarsme” (minēts 1 reizi); “garīgo vērtību prioritāte” (minēts 1 
reizi); “ilustrēt, kā bibliotēka atspoguĜo savus pakalpojumus un mērėus” (minēts 1 reizi); “kādā līmenī? Un kas ko pārstāv... Mēs pārstāvam tikai sevi” (minēts 1 reizi); 
“Latvijā to nejūtu, kaut arī ir "Bibliotēku likums" un Bibliotēku padome pie KM, kas konkrēti - mūsu bibliotēkas gadījumā iznesa “formālu lēmumu (neizpētot situāciju), 

kas neatbilda bibliotēkas attīstības plānam” (minēts 1 reizi); “Ĝoti plašu interešu loku”  (minēts 1 reizi); “sarunas par vērtībām” (minēts 1 reizi); “tas ir aktuāls lielajās 

centru bibliotēkās”  (minēts 1 reizi); “tieksme pavadīt brīvo laiku bibliotēkā” (minēts 1 reizi); “vai no bibliotekāra nesāk prasīt pārāk daudz?” (minēts 1 reizi); “viens 

cilvēks strādā un 20 it kā augstākstāvoši ierēdĦi traucē darīt reālo darbu” (minēts 1 reizi).
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Darbinieku interešu aizstāvība (tiesiskais atbalsts, atalgojums u.c.)
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Bibliotēkas lietotāju interešu aizstāvība

Starptautiskas organizācijas, pasākumi (dalība tajos)

Bibliotēkas aktivitātes - dalība dažādās organizācijās, kursos,
semināros u.c.
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Cita atbilde**
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%

Bāze: visi respondenti, n=596
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

"Vai pēdējā gada laikā Jūsu bibliotēka ir īstenojusi kādu bibliotēkas interešu pārstāvniecības aktivitāti?"

"Lūdzu norādīt 1-3 svarīgākās Jūsu bibliotēkas interešu pārstāvniecības aktivitātes pēdējo divu gadu laikā un to, 

cik lielā mērā tika sasniegti izvirzītie mērėi?"

Kategorijā "Cita atbilde"  ietilpst: "11. Saeimas vēlēšanas"  (minēts 1 reizi); "iedzīvotāji izvirza bibliotekāri balvai "Gaismas nesējs"" (minēts 1 reizi); "pagasta 

bibliotekārs - Gaismas nesējs 2011.gadā" (minēts 1 reizi); "parakstu vākšana par likumu grozīšanu A, B, C" (minēts 1 reizi); "sadarbība ar populāriem cilvēkiem" 

(minēts 1 reizi); "tika stāstīts un rādīts par LNB celtniecību un vajadzību pēc tās" (minēts 1 reizi); "vēlēšanas par 10. Saeimas atlaišanu" (minēts 1 reizi).

Nē
72.8%

Jā
27.2%

Bāze: visi respondenti, n=596
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Bibliotēkas atklāšana

VēstuĜu rakstīšana

Cita atbilde**

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēka pēdējā gada laikā ir īstenojusi kādu bibliotēkas interešu pārstāvniecības aktivitāti, n=162

Netika sasniegts
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Mērėis tika sasniegts 
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52.0%DaĜēji sasniegts

45.9%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēka pēdējā gada laikā ir īstenojusi kādu bibliotēkas interešu pārstāvniecības aktivitāti, n=162
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"Lūdzu, raksturojiet, cik cieša ir Jūsu bibliotēkas sadarbība ar šādām grupām…"

30.2

15.9

13.9

5.0

7.2

9.9

11.7

17.3

10.1

20.8

23.8

36.4

29.7

47.8

40.4
0.3

1.8

4.7

6.0

9.6

21.1

30.9

21.3

25.2

22.1

43.0

38.3

5.7

33.2

36.6

35.4

52.0

53.5

60.2

46.1

52.2

43.3

21.6

35.6

17.1

13.3

9.2

10.9

3.9

4.0

1.2

1.0

0.3

10.2

14.8

14.1

10.2

20.1

12.2

12.8

5.5

5.5

6.5

2.7

4.2Citu kultūras iestāžu darbinieki

Pašvaldības darbinieki

Bērnu vecāki

Skolotāji

Sociālie darbinieki

Bērnudārzu darbinieki

Nevalstiskās organizācijas
(piemēram, pensionāru biedrības,

sieviešu organizācijas u.c.)

Jauniešu interešu grupas / centri /
klubi

Žurnālisti

Reliăiskās organizācijas

UzĦēmēji

Politiėi

% . ěoti cieša Drīzāk cieša Drīzāk vāja ěoti vāja/ Nekāda . Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=596

SKDS, 2011.gada oktobris - novembris 87
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"Lūdzu, raksturojiet, cik cieša ir Jūsu bibliotēkas sadarbība ar šādām grupām…"

2007., 2009.* un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

**SPI dati tika pārrēėināti
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"Kā Jūsu bibliotēkā tiek organizētas sabiedriskās attiecības, darbs ar masu medijiem?"

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst: "bieži masu mediji izmanto bibliotēkas sniegtās ziĦas no novada mājas lapas" (minēts 1 reizi).
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Bibliotēkas sabiedriskās attiecības/darbu ar masu medijiem īsteno
pašvaldība

Kāds darbinieks šos pienākumus veic amatu apvienošanas kārtībā

Bibliotēka sabiedrisko attiecību veikšanai piesaista speciālistu no
malas

Bibliotēkā ir atsevišės sabiedrisko attiecību/mediju speciālists

Bibliotēkā sabiedriskās attiecības/darbs ar medijiem nenotiek

Cita atbilde**

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI

"Vai 2010.gada laikā bibliotēka/bibliotēkas darbinieki ir iesaistījušies šādās aktivitātēs?"

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Vai 2010./ 2008./2006. gada laikā bibliotēka/bibliotēkas darbinieki ir iesaistījušies šādās aktivitātēs?"
2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

***Šis atbilžu variants 2009. un 2007.gadā netika piedāva'ts

**Kategorijā "Cits" ietilpst: "bibliotēkas vadītājs ir arī pašvaldības avīzes redaktors" (minēts 1 reizi); "esam iesaistījušies dažādos pagasta attīstības projektos" 

(minēts 1 reizi); "Ħemta līdzdalība pagasta projektu rakstīšanā" (minēts 1 reizi); "publikācijas novada mājaslapā"  (minēts 1 reizi); "regulāri ievietota informācija 

bibliotēku emuārā un portālā biblioteka.lv" (minēts 1 reizi).
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Bāze: visi respondenti, n=596
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*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Kādus pasākumus bibliotēka 2010.gadā ir rīkojusi vai piedalījusies to rīkošanā?"

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Kādus pasākumus bibliotēka 2010./ 2008./2006. gadā ir rīkojusi vai piedalījusies to rīkošanā?"
2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

***2007. un 2009.gadā tika piedāvāts atbilžu variants "Plašāki pasākumi (pašvaldības, valsts, Eiropas līmeĦa u.c.)"

"Kurus no zemāk uzskaitītajiem līdzekĜiem bibliotēka pašlaik aktīvi izmanto, lai informētu par bibliotēkas 

pakalpojumiem un aktivitātēm?"

**Kategorijā "Cits" ietilpst: “informācija tiek publicēta pagasta/ pašvaldības/ novada mājas lapā” (minēts 33 reizes); “informācija pagasta/ pašvaldības/ novada 

laikrakstā”  (minēts 23 reizes); “novada centrālās/ reăiona galvenās bibliotēkas mājas lapā” (minēts 6 reizes); “individuālās informācijas” (minēts 3 reizes); 
“ielūgumus”  (minēts 2 reizes); “nodod ziĦas vietējiem medijiem, novada ziĦas” (minēts 2 reizes); “pašvaldības informatīvo izdevumu” (minēts 2 reizes); “telefoniski 

uzaicinājumi” (minēts 2 reizes); “bibliotēka gatavojas apvienošanai” (minēts 1 reizi); “citas iestādes mājas lapu” (minēts 1 reizi); “informē vietējās skolas audzēkĦus 

iknedēĜas rīta līnijā”  (minēts 1 reizi); “preses izdevumus” (minēts 1 reizi); “RCB mājaslapu”  (minēts 1 reizi).
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Bibliotēku portālu biblioteka.lv
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Reklāmas sludinājumus

Iedzīvotāju apmācību

Bibliotēkas profilu sociālajos portālos (draugiem.lv, Twitter,
Facebook u.c.)

Konkursus iedzīvotājiem

Bibliotēkas blogu

Speciālus seminārus iedzīvotājiem

Cits**

Neizmanto neko no minētā

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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Pašas bibliotēkas rīkoti pasākumi

Piedalījusies plašāku pasākumu rīkošanā (pašvaldības, valsts,
Eiropas līmeĦa u.c.)

Nav rīkojusi/ piedalījusies nekādos pasākumos

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

2007., 2009.** un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

"Vai 2010. gada laikā bibliotēka ir iesniegusi 

kādu projektu? Ja ir, lūdzu, norādiet kam?"

Kategorijā "Citur" ietilpst: “NB Bērnu žūrija ” (minēts 11 reizes); “Hipotēku un 

zemes bankai” (minēts 10 reizes); “Rietumu banka ” (minēts 5 reizes); “Eif ” 
(minēts 4 reizes); “KNHM ” (minēts 2 reizes); “2010. gadā nestrādāju” (minēts 1 
reizi); “Alūksnes un Apes novadu fondam” (minēts 1 reizi); “Da Vinči ” (minēts 1 
reizi); “Europe direct konkursam” (minēts 1 reizi); “Grundtvig ” (minēts 1 reizi); 
“iesniedza pašvaldība par bibliotēkas jumta un apkures maiĦu” (minēts 1 reizi); “ir 
ES Comenius Regio līdzsabiedrotais” (minēts 1 reizi); “Lattelecom ” (minēts 1 
reizi); “Latviešu fondam ” (minēts 1 reizi); “Lauku partnerībai ” (minēts 1 reizi); 
“LEADER ” (minēts 1 reizi); “PPPB Zied zeme sadarbībā ar vietējo sieviešu 

klubu ” (minēts 1 reizi); “RBLF ” (minēts 1 reizi); “Sadarbība un iesaistīšanās 

neapzinātās kultūras mantojuma vērtības kopējā dabas un kultūras sfērā” (minēts 
1 reizi); “SEB bankai ” (minēts 1 reizi); “Takas ” (1 reizi); “Talsu novada fondā ” 
(minēts 1 reizi); “Valsts aăentūras KIS ” (minēts 1 reizi); “Vidzemes attīstības 

reăionam ” (minēts 1 reizi); “Zemgales attīstības aăentūrai” (minēts 1 reizi).

Kategorijā "Citur" ietilpst: “LNB Bērnu žūrija” (minēts 10 reizes); “Hipotēku un 

zemes bankā” (minēts 4 reizes); “LEADER”  (minēts 3 reizes); “KNHM” (minēts 2 
reizes); “Rietumu Bankai”  (minēts 2 reizes); “EIFL”  (minēts 1 reizi); “eLfa” 

(minēts 1 reizi); “ES Comenius Regio projekts” (minēts 1 reizi); “Europe Direct 

konkursa" Bibliotēka - tilts uz Eiropu" realizācija” (minēts 1 reizi); “Grundtvig” 

(minēts 1 reizi); “Lattelecom”  (minēts 1 reizi); “Lauku partnerības projektu 

konkursā vinnēto”  (minēts 1 reizi); “Da Vinči”  (minēts 1 reizi); “pašvaldība 

iesniedza un šogad īstenoja ELFLA projektu par jumta maiĦu un apkures maiĦu” 

(minēts 1 reizi); “tikai sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām” (minēts 1 reizi); 
“UNESCO LNK”  (minēts 1 reizi); “Valsts izglītības attīstības aăentūra” (minēts 1 
reizi); “Valsts aăentūras KIS”  (minēts 1 reizi); “ZAA”  (minēts 1 reizi).

"Vai 2010. gada laikā bibliotēka īstenoja vai ir sākusi 

realizēt kādu projektu? Ja ir, norādiet, kam?"

"Vai 2010./ 2008./2006. gada laikā bibliotēka ir iesniegusi kādu projektu? Ja ir, lūdzu, norādiet kam?"
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*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Ar kurām no nosauktajām institūcijām Jūsu bibliotēkai 2010.gadā ir bijusi sadarbība kopīgu pasākumu 

realizēšanā (neskaitot SBA)?"

**Kategorijā "Citām iestādēm/ organizācijām" ietilpst: "Laijuses bibliotēku Igaunijā"  (minēts 1 reizi); "Latgales Kultūras centra izdevniecību" (minēts 1 reizi); "radošie 

vakari ar autoriem"  (minēts 1 reizi); "starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja" (minēts 1 reizi); "TV raidījuma "Vides fakti" radošā grupa"  (minēts 1 reizi).
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Tiesu

Citām iestādēm/ organizācijām**

%

Bāze: respondenti, kuri piedalījusies plašāku pasākumu rīkošanā (pašvaldības, valsts, Eiropas līmeĦa u.c.), n=267
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*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

"Ar kurām no nosauktajām institūcijām Jūsu bibliotēkai 2010.gadā ir bijusi sadarbība kopīgu projektu  realizēšanā 

(neskaitot SBA)?"

**Kategorijā "Citām iestādēm/ organizācijām" ietilpst: "novada dome/ pagasta pārvalde / pašvaldība" (minēts 9 reizes); "novada pašvaldības / Domes Kultūras 

aăentūra/ pārvalde" (minēts 4 reizes); "Europe Direct informācijas centrs Valmierā" (minēts 1 reizi); "Laijuses bibliotēku Igaunijā"  (minēts 1 reizi); "LNB Bērnu 

literatūras centrs"  (minēts 1 reizi); "tūrisma informācijas centrs" (minēts 1 reizi); "radošās bērnu grupas; biedrība "Dzintars"" (minēts 1 reizi); "Starptautiskā 

Rakstnieku un tulkotāju māja"  (minēts 1 reizi); "UNESCO "Stāstu bibliotēkas""  (minēts 1 reizi); "vairākas privātpersonas"  (minēts 1 reizi).
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ĂimeĦu centru

Pieaugušo izglītības centru

Arhīvu

Citām iestādēm/ organizācijām**

2010.gadā nav bijusi sadarbība kopīgu projektu realizēšanā

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēka 2010. gada laikā īstenoja/ iesāka realizēt kādu projektu, n=239
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2007., 2009.* un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti

"Raksturojot bibliotēkas sadarbību ar pašvaldībām, politiskajām partijām, sabiedriskajām organizācijām, vai kāds 

no bibliotēkas darbiniekiem ir …"
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2007., 2009.** un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti

"Vai bibliotēkas darbā kā brīvprātīgie 2010./ 2008./ 2007. gadā ir iesaistījušies cilvēki, cilvēku apvienības vai 

sabiedriskas organizācijas (bibliotēku draugi)?"

*2007.gadā tika uzdots jautājums "Vai bibliotēkas darbā kā brīvprātīgie ir iesaistījušies cilvēki, cilvēku apvienības vai sabiedriskas organizācijas (bibliotēku draugi)?"

"Vai bibliotēkas darbā kā brīvprātīgie 2010.gadā ir iesaistījušies cilvēki, cilvēku apvienības vai sabiedriskas 

organizācijas (bibliotēku draugi)?"

Jā
33.9%

Nē
66.1%

Bāze: visi respondenti, n=596
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8. Bibliotēkas mājas lapa un bibliotēku portāls 

Aptaujas ietvaros bibliotēku vadītāji raksturoja, kādā veidā visbiežāk bibliotēka sniedz 

informāciju par tās pasākumiem, aktivitātēm un pakalpojumiem, vai bibliotēkai ir sava mājas 

lapa, ja ir – cik bieži un kāda veida informācija tajā tiek ievietota, kā arī norādīja, cik bieži 

tiek papildināts bibliotēkas profils Bibliotēku portālā. 

 

SaskaĦā ar pētījuma datiem informācija par pakalpojumiem, aktivitātēm vai 

pasākumiem bibliotēkā visbiežāk tiek sniegta bibliotēkas telpās (91%) un vietējā presē 

(78%). Pašvaldības mājas lapā to sniedz 56%, bet pašvaldības telpās izvieto 41%.  

Aptuveni 1/3 bibliotēku vadītāju norādīja, ka šāda informācija tiek sniegta Latvijas bibliotēku 

portālā biblioteka.lv (33%), bet nedaudz retāk – reăiona galvenās bibliotēkas mājas lapā 

(30%). Organizētā pasākumā, akcijā informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem, aktivitātēm 

vai pasākumiem sniedz 21% bibliotēku, bibliotēkas mājas lapā – 17%, sociālajos portālos – 

15%, bet sūtot informāciju pa pastu – 14%. Citus veidus norādīja mazāk kā 1/10 aptaujāto 

bibliotēku vadītāju. 

Biežāk nekā caurmērā lielāko daĜu informācijas sniegšanas veidu ir izmantojušas pilsētu 

bibliotēkas, reăionu galvenās bibliotēkas un bērnu bibliotēkas. 

 

8.1. Bibliotēkas mājas lapa 

Vairāk nekā 4/5 bibliotēku vadītāju (85%) atzīmēja, ka viĦu bibliotēkai nav savas mājas 

lapas. To, ka ir mājas lapa, norādīja 15% aptaujāto, un visbiežāk to atzīmēja pilsētu 

bibliotēku, Rīgas un Latgales bibliotēku, reăionu galveno bibliotēku un to filiālbibliotēku, kā 

arī bērnu bibliotēku vadītāji.  

Salīdzinot ar 2007. un 2009.gadu, 2011.gadā respondenti nedaudz biežāk norādīja, ka viĦu 

bibliotēkai ir mājas lapa (8% gan 2007.gadā, gan 2009.gadā un 15% 2011.gadā). 

Starp bibliotēku vadītājiem, kuru bibliotēkai nav mājas lapas, lielākā daĜa (87%) atzīmēja, ka 

neplāno tuvākajā laikā to izveidot. Datu salīdzinājums ar iepriekšējo aptauju rezultātiem 

liecina, ka kopš 2007.gada ir nedaudz samazinājies to bibliotēku īpatsvars, kurām tiek 

plānots izveidot mājas lapu (21% 2007.gadā, 10% un 13% attiecīgi 2009. un 2011.gadā). 

Starp bibliotēkām, kurām ir sava mājas lapa, 45% atjauno tajā informāciju vismaz reizi 

nedēĜā. Vismaz reizi mēnesī informāciju atjauno 30% bibliotēku, vismaz reizi pusgadā – 

14%, vismaz reizi gadā – 6%, retāk – 6%. Salīdzinot ar 2007. un 2009.gadu, ir nedaudz 

pieaudzis to bibliotēku īpatsvars, kuru mājas lapā informācija tiek atjaunota vismaz reizi 

nedēĜā. 

Vairāk nekā 4/5 bibliotēku, kuru mājas lapā informācija tiek atjaunota vismaz reizi gadā, 

pēdējā gada laikā ir ievietota informācija mājas lapā par bibliotēkā plānotajiem (84%) un 

notikušajiem (81%) pasākumiem. Vairāk nekā pusē bibliotēku mājas lapu pēdējā gada laikā 

ir ievietota informācija par jaunumiem bibliotēkas krājumā (67%), ievietota vai mainīta 

informācija par bibliotēkas darba laiku (65%) un pakalpojumiem (55%). Salīdzinoši retāk ir 
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izveidota pieeja bibliotēkas veidotajām datu bāzēm (37%) vai mainīts dizains (20%). 

Jāpiebilst, ka pēdējā gada laikā bibliotēkas mājas lapā izveidotu pieeju datu bāzēm vai 

mainītu dizainu respondenti 2011.gadā minēja retāk nekā 2007. un 2009.gadā. 

Citu bibliotēku mājas lapās bibliotēku vadītājus visbiežāk interesē informācija par to 

veiktajām aktivitātēm, piemēram, pasākumiem un izstādēm (72%). Citu bibliotēku 

aktualitātes, jaunumi (t.sk. jaunākā literatūra) interesē 24% vadītāju, bet nedaudz vairāk 

nekā 1/10 norādīja, ka par citām bibliotēkām viĦus interesē tāda informācija kā darba laiks, 

adrese, kontakti, darbinieki (14%) vai bibliotēkas dokumentācija, attīstības plāni, statistika 

un gada pārskati (11%). 

Vēl bibliotēku vadītāji minēja, ka citu bibliotēku mājas lapās viĦi vēlas apskatīt galerijas 

(foto, video) (7%), uzzināt par to piedāvātajiem pakalpojumiem un izcenojumiem (7%), 

pieredzes apmaiĦu, sadarbību (6%), kā arī interesē pati mājas lapa – tās dizains, struktūra, 

valodu izvēle (6%) u.c. veida informācija. 

Lūgti norādīt, cik svarīga viĦu bibliotēkas apmeklētājiem varētu būt dažāda veida 

informācija viĦu bibliotēkas mājas lapā, visbiežāk bibliotēku vadītāji atzīmēja informāciju 

par pieejamajiem pakalpojumiem (94%), plānotajiem notikumiem bibliotēkā (94%), 

informāciju par bibliotēku (darba laiks, kontaktinformācija) (92%).  

Arī jauno grāmatu apskatus (86%), informāciju par plānotajiem notikumiem pilsētā/novadā 

(79%), bibliotēkas notikumu apskatus (t.sk. video, foto u.c. formātā) (78%) un pieeju vietējai 

(pilsētas/novada) avīzei (77%) par bibliotēkas apmeklētājiem interesējošu informāciju atzina 

vairāk nekā 3/4 bibliotēku vadītāju. 

Savukārt to, ka attiecīgā informācija apmeklētājiem ir/varētu būt nesvarīga („drīzāk nav 

svarīgi” un „nav svarīgi”) bibliotēku vadītāji visbiežāk norādīja par diskusijām (60%), iespēju 

lietotājiem piedalīties bibliotēkas mājas lapas veidošanā (56%), darba laikā sazināties ar 

bibliotekāru caur Skype vai citiem tiešsaistes saziĦas līdzekĜiem no mājas lapas (55%) un 

iespēju komentēt bibliotēkas galerijas (50%). 

 

8.2. Profils Bibliotēku portālā 

Atbildot uz jautājumu, vai 2010.gadā viĦi papildināja savas bibliotēkas profilu Bibliotēku 

portālā, 43% norādīja, ka ir to darījuši tikai Bibliotēku portāla apmācību laikā, bet 36% - arī 

pēc tām. Aptuveni 1/5 bibliotēku vadītāju (21%) atzīmēja, ka 2010.gadā viĦu bibliotēkas 

profils portālā nav papildināts. 

Biežāk nekā caurmērā to, ka bibliotēkas profils tika papildināts arī pēc apmācībām, norādīja 

Vidzemes un Latgales, kā arī reăionu galveno bibliotēku ar filiālbibliotēkām vadītāji. 

Savukārt Rīgas, Pierīgas un filiiālbibliotēku vadītāji biežāk nekā caurmērā atzīmēja, ka 

2010.gadā profils Bibiotēku portālā netika papildināts. 

Lūgti norādīt iemeslus, kas viĦiem traucē veidot vai papildināt bibliotēkas profilu 

Bibliotēku portālā, aptaujātie visbiežāk atzīmēja, ka nav lietotāju pieprasījuma (42%) un 

laika (38%). Retāk bibliotēku vadītāji atzīmējuši, ka bibliotēkas profils netiek veidots vai 

papildināts, jo nav motivācijas (14%) vai trūkst zināšanu (10%). 
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Savukārt to, ka nekas netraucē veidot vai papildināt profilu Bibliotēku portālā, atzīmēja 1/4 

bibliotēku vadītāju (25%). 

Bibliotēku vadītājiem, kuri norādīja, ka 2010.gadā informācija bibliotēkas profilā tika 

papildināta arī pēc Bibliotēku portāla apmācībām, lūdza norādīt, cik bieži vidēji tas tiek 

darīts. 

Visbiežāk aptaujātie atzīmējuši, ka informācija profilā tiek atjaunota vismaz vienu reizi 

pusgadā (45%). Biežāk („vismaz 1 reizi nedēĜā” un „vismaz 1 reizi mēnesī”) to dara 26% 

bibliotēku, bet retāk („vismaz 1 reizi gadā” un „retāk kā 1 reizi gadā”) – 30%. 

Tiem respondentiem, kuru bibliotēkas informācija portālā tiek atjaunota vismaz reizi gadā, 

lūdza arī norādīt, kāda konkrēti informācija pēdējā gada laikā profilā ir ievietota vai 

mainīta. Visbiežāk bibliotēku vadītāji norādīja, ka ir ievietota informācija par bibliotēkā 

notikušajiem (62%) un plānotajiem (51%) pasākumiem, nedaudz retāk – informācija par 

darba laiku (36%) un jaunumiem bibliotēkas krājumā (32%). Savukārt to, ka ir ievietota vai 

mainīta informācija par bibliotēkas pakalpojumiem, norādīja 13%, bet to, ka izveidota pieeja 

bibliotēkas veidotajām datu bāzēm – tikai 4%. 
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*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

8. Bibliotēkas mājas lapa un bibliotēku portāls

"Kur pēdējo 12 mēnešu laikā Jūsu bibliotēka ir sniegusi informāciju par pakalpojumiem, aktivitātēm vai 

pasākumiem bibliotēkā?"

Kategorijā "Citur" ietilpst: "ziĦojumi uz afišu dēĜa, stendā" (minēts 9 reizes); "individuāli kontaktējoties ar iedzīvotājiem" (minēts 2 reizes); "informācija uz e-pastu" 

(minēts 2 reizes); "skolā, bērnudārzā"  (minēts 2 reizes); "izsniegusi ielūgumus uz pasākumiem bibliotēkas apmeklētājiem" (minēts 1 reizi); 
"www.stastubibliotekas.com" (minēts 1 reizi).

90.8

78.0

56.0

41.3

32.9

30.4

16.8

14.9

8.9

7.0

2.3

2.0

1.7

1.3

2.9

0.0

0.0

20.6

13.8

Bibliotēkas telpās

Vietējā presē

Pašvaldības mājaslapā

Pašvaldības telpās

Latvijas bibliotēku portālā (biblioteka.lv)

Reăiona galvenās bibliotēkas mājaslapā

Organizētā pasākumā, akcijā

Bibliotēkas mājaslapā

Sociālajos portālos (draugiem.lv, Twitter, Facebook u.c.)

Sūtījusi informāciju pa pastu

Bibliotēkas blogā

Vietējā televīzijā

Nacionālajā presē

Vietējā radio

Nacionālajā radio

Nacionālajā televīzijā

Citur**

Pēdējā gada laikā bibliotēka nav sniegusi informāciju par
pakalpojumiem, aktivitātēm vai pasākumiem bibliotēkā

Grūti pateikt

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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8.1. Bibliotēkas mājas lapa

"Vai bibliotēkai ir sava mājaslapa?"

*SPI dati tika pārrēėināti

*SPI dati tika pārrēėināti

"Vidēji cik bieži tiek atjaunota informācija bibliotēkas mājaslapā?"

2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*SPI dati tika pārrēėināti

**2007. Un 2009.gadā tika jautāts: "Vidēji cik bieži tiek atjaunots Jūsu bibliotēkas mājaslapas saturs?"

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

Nē
85.4%

Jā
14.6%

Bāze: visi respondenti, n=596

Jā
12.8%

Nē
87.2%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkai nav savas mājaslapas, 

n=509

"Vai bibliotēka plāno tuvākajā laikā izveidot savu 

mājaslapu?"

Retāk kā 1 reizi gadā vai 
nekad
5.7%

Vismaz 1 reizi gadā
5.7%

Vismaz 1 reizi pusgadā
13.8% Vismaz 1 reizi nedēĜā

44.8%

Vismaz 1 reizi mēnesī
29.9%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkai ir sava mājaslapa, n=87
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Bāze: visi respondenti
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Bāze: respondenti, kuru bibliotēkai nav savas mājaslapas
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%

%

Vismaz 1 reizi nedēĜā Vismaz 1 reizi mēnesī Vismaz 1 reizi pusgadā Vismaz 1 reizi gadā Retāk kā 1 reizi gadā vai nekad Nezin/ NA

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkai ir sava mājaslapa
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"Vai pēdējā gada laikā bibliotēka ir veikusi šādas darbības savā mājaslapā?"

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**Kategorijā "Cits" ietilpst: "mājas lapa ir atjaunināšanas stadījā" (minēts 1 reizi).

2007., 2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**SPI dati tika pārrēėināti

***Šādi atbilžu varianti 2007. un 2009.gadā netika piedāvāti

****Šāds atbilžu variants 2011.gadā netika piedāvāts

84.1

80.5

67.1

64.6

54.9

36.6

1.2

19.5

Ievietota informācija par bibliotēkā plānotajiem pasākumiem

Ievietota informācija par bibliotēkā notikušajiem pasākumiem

Ievietota informācija par jaunumiem bibliotēkas krājumā

Ievietota / mainīta informācija par bibliotēkas darba laiku

Ievietota / mainīta informācija par bibliotēkas pakalpojumiem

Izveidota pieeja bibliotēkas veidotajām datubāzēm

Mainīts dizains

Cits**

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkas mājaslapā informācija tiek atjaunota reizi gadā vai biežāk, n=82
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37

Ievietota informācija par bibliotēkā plānotajiem pasākumiem***

Ievietota informācija par bibliotēkā notikušajiem pasākumiem***

Ievietota informācija par bibliotēkā notiekošajiem pasākumiem****

Ievietota informācija par jaunumiem bibliotēkas krājumā

Ievietota / mainīta informācija par bibliotēkas darba laiku

Ievietota / mainīta informācija par bibliotēkas pakalpojumiem

Izveidota pieeja bibliotēkas veidotajām datubāzēm

Mainīts dizains

Izveidota pieeja bibliotēkas veidotajām tiešsaistes datubāzēm***

Cits

Grūti pateikt/ NA

%

2011 (SKDS)

2009 (SPI)**

2007 (SKDS)

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkas mājaslapā informācija tiek atjaunota reizi gadā vai biežāk
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"Lūdzu, raksturojiet, kāda informācija Jūs kā bibliotēkas direktoru/vadītāju interesē citu bibliotēku mājaslapās?"

*Tā kā katrs respondents varēja minēt vairākas atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

Kategorijā "Cita atbilde" ietilpst: “saites”  (minēts 2 reizes); “bibliotēkas darbinieku profesionalitāte” (minēts 1 reizi); “bibliotēkas publicitāte”  (minēts 1 reizi); 
“bibliotēku vēsture” (minēts 1 reizi); “blogi”  (minēts 1 reizi); “digitālā bibliotēka”  (minēts 1 reizi); “informācijas ir pietiekoši” (minēts 1 reizi); “jaunas mēbeles” (minēts 
1 reizi); “kā bibliotēkas reklamē sevi, pasākumi” (minēts 1 reizi); “ko stāsta par bibliotēku”  (minēts 1 reizi); “lietotāju piedāvājumi” (minēts 1 reizi); “prezentācijas” 

(minēts 1 reizi); “publicitāte”  (minēts 1 reizi); “publikācijas un bērnu sadaĜas” (minēts 1 reizi); “reăiona bibliotēkas”  (minēts 1 reizi); “veiksmes stāsti, ikdienas dzīve” 

(minēts 1 reizi).
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Informācija par bibliotēku (darba laiks, adrese, kontakti, darbinieki
u.c.)
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Galerija (foto, video)
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Darbs ar bērniem, jauniešiem
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Citu bibliotēku mājas lapas neapmeklē/ apmeklē Ĝoti reti
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Cita atbilde**

Grūti pateikt

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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"Lūdzu, norādiet, cik svarīga Jūsu bibliotēkas lietotājiem ir/varētu būt minētā informācija Jūsu bibliotēkas 
mājaslapā?"
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40.3
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Informācija par plānotajiem notikumiem pilsētā/ novadā

Bibliotēkas notikumu apskati (t.sk. video, foto u.c. formātā)

Pieeja vietējai (pilsētas/ novada) avīzei

Iespēja sazināties ar bibliotēku/bibliotekāru no mājaslapas (nosūtīt
e-pastu)

Pieeja lietotājiem paredzētiem apmācību materiāliem (t.i., e-kursiem
u.c.)

Pieeja digitalizētiem bibliotēkas novadpētniecības materiāliem

Vietējo (pilsētas/ novada) notikumu apskati (t.sk.video, foto u.c.
formātā)

Informācija par vietējām apvienībām, klubiem, interešu grupām un
to aktivitātēm

Virtuālās izstādes (foto u.c.)

Iespēja lietotājiem komentēt bibliotēkas galerijas

Iespēja darba laikā sazināties ar bibliotekāru caur Skype vai citiem
tiešsaistes saziņas līdzekļiem no mājaslapas

Iespēja lietotājiem piedalīties bibliotēkas mājaslapas veidošanā
(pievienot informāciju ar bibliotekāra līdzdalību)

Diskusijas

% . Ļoti svarīgi Drīzāk svarīgi Drīzāk nav svarīgi Nav svarīgi

Bāze: visi respondenti, n=596
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8.2. Profils Bibliotēku portālā

"Lūdzu, norādiet iemeslus, kas Jums traucē veidot / papildināt bibliotēkas profilu (vietni) Bibliotēku portālā?"

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

Kategorijā "Cits"  ietilpst: “t ehniskas problēmas, kas rodas, ievietojot informāciju portālā” (minēts 6 reizes); “pietiek ar bibliotēkas blogu” (minēts 2 reizes); 
“bibliotēkai ir sava mājas lapa, pagasta pārvaldei ir sava mājas, novadam ir sava mājas lapa” (minēts 1 reizi); “bibliotekāru portāls strādā Ĝoti lēni un izmantoju citas 

iespējas”  (minēts 1 reizi); “darbinieku maiĦa” (minēts 1 reizi); “ērtāk ir veidot un izmantot bibliotēkas blogu” (minēts 1 reizi); “informācija tiek ievietota RCB 

mājaslapā”  (minēts 1 reizi); “informācija tiek papildināta reăiona bibliotēkas mājas lapā” (minēts 1 reizi); “informāciju bibliotēku portālā sniedz RCB” (minēts 1 reizi); 
“informāciju ievieto RCB metodiėi visai sistēmai” (minēts 1 reizi); “ir cita mājaslapa, uz kuru ir saite bibliotēku portālā” (minēts 1 reizi); “ir norāde uz saiti pašvaldības 

mājas lapā” (minēts 1 reizi); “ir sava bibliotēkas tīmekĜa vietne” (minēts 1 reizi); “nav mūsu kompetence” (minēts 1 reizi); “nepatīk, neparocīgs šis portāls” (minēts 1 
reizi); “par cik esmu viens darbinieks, fiziski trūkst laika, jau tāpat izstādes utt. veido un dara pēc darba” (minēts 1 reizi); “pārslodze darbā”  (minēts 1 reizi);

 “plaša informācija ir bibliotēkas mājas lapā, nevajag dublēt” (minēts 1 reizi); “RCB pieĦēmusi lēmumu, katrai filiālei neveidot profilu www.biblioteka.lv” (minēts 1 
reizi); “šo darbu veic metodiėi visām filiālēm centralizēti” (minēts 1 reizi); “viena darbinieka bibliotēkā darba apjoms ir līdzvērtīgs bibliotēkai ar trīs darbiniekiem” 

(minēts 1 reizi).

"Jūsu bibliotēkai ir nodrošināts tehnisks risinājums (t.sk. apmācības), lai veidotu bibliotēkas profilu (vietni) 

Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Vai 2010.gadā Jūs papildinājāt savas bibliotēkas profilu Bibliotēku portālā?

2010.gadā bibliotēkas 
profils Bibliotēku portālā 

nav papildināts
21.1%

Tikai Bibliotēku portāla 
apmācību laikā

42.8%

Arī pēc Bibliotēku portāla 
apmācībām

36.1%

Bāze: visi respondenti, n=596
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14.4
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4.5

24.5

Nav lietotāju pieprasījuma

Nav laika

Nav motivācijas

Trūkst zināšanu

Cits**

Nekas netraucē

%

Bāze: visi respondenti, n=596
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"Vidēji cik bieži tiek atjaunota informācija Bibliotēkas profilā Bibliotēku portālā?"

"Vai pēdējā gada laikā bibliotēka ir veikusi šādas darbības Bibliotēkas profilā Bibliotēku portālā?"

*Tā kā katrs respondents varēja atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%. 

**Kategorijā "Cits" ietilpst: "ievietotas saites uz galveno lapu" (minēts 1 reizi); "ievietoti novadpētniecības materiāli" (minēts 1 reizi); "ir saite uz mūsu mājas lapu" 

(minēts 1 reizi); "izveidota galerija"  (minēts 1 reizi); "izveidots video par bibliotēkas pasākumiem" (minēts 1 reizi); "mainot informāciju bibliotēkas mājas lapā, tas 

atspoguĜojas bibliotēku portālā"  (minēts 1 reizi); "saite uz bibliotēkas Twitter" (minēts 1 reizi).

Vismaz 1 reizi mēnesī
22.8%

Vismaz 1 reizi nedēĜā
2.8%

Vismaz 1 reizi pusgadā
44.7%

Vismaz 1 reizi gadā
24.2%

Retāk kā 1 reizi gadā
5.6%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkas profils Bibliotēku portālā 2010.gadā tika papildināts arī pēc Bibliotēku portāla apmācībām, n=215
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Ievietota / mainīta informācija par bibliotēkas darba laiku

Ievietota informācija par jaunumiem bibliotēkas krājumā
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Mainīts dizains

Cits**

%

Bāze: respondenti, kuru bibliotēkas informācija Bibliotēkas profilā Bibliotēku portālā tiek atjaunota reizi gadā vai biežāk, n=203
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LATVIJAS PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS UN INTERNETS:  

TEHNOLOĂIJAS, PAKALPOJUMI UN IETEKME UZ SABIEDRĪBU 
 

 PUBLISKO BIBLIOTĒKU APTAUJA 
Lūdzam Jūs piedalīties aptaujā, kuras mērėis ir apzināt publisko bibliotēku resursus, to sniegto pakalpojumu 
daudzveidību un kvalitāti,  informācijas tehnoloăiju pieejamību un prasmi tās izmantot. Aptauja tiek realizēta Latvijas 
publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros visās Latvijas publiskajās bibliotēkās. 
 

A. VISPĀRĒJAS ZIĥAS PAR BIBLIOTĒKU 
 

A1. Vai Jūsu bibliotēka atrodas.... 
Pilsētā  1 
Lauku teritorijā 2 
 
A2. Kurā pilsētā/pagastā bibliotēka atrodas? (norādiet, lūdzu, pilsētu/pagastu)  
___________________________________________________________________________________________  

 
A3. Vai Jūsu bibliotēka ir... (Atzīmēt vienu atbildes variantu!) 
Reăiona galvenā bibliotēka ar filiālbibliotēkām 1 
Reăiona galvenās bibliotēkas filiālbibliotēka 2 
Reăiona galvenā bibliotēka bez filiālbibliotēkām 3 
Cita bibliotēka (bērnu, pilsētas, pagasta) 4 
 
A4. Vai Jūsu bibliotēka ir: (Atzīmēt vienu atbildes variantu!) 
Pieaugušo bibliotēka (t.sk. ar bērnu nodaĜu vai krājumu bērniem) 1 
Bērnu bibliotēka 2 
 
A5. Vai 2009. un 2010. gadā Jūsu bibliotēkā ir veikti šādi labiekārtošanas darbi? (visas iespējamās atbildes katrā 
rindiĦā) 
 2009 2010 
Kapitālais remonts 1 1 
Kosmētiskais remonts 2 2 
Jumta remonts, nomaiĦa 3 3 
Logu remonts, nomaiĦa 4 4 
Elektroinstalācijas nomaiĦa, uzlabošana 5 5 
Uzlabojumi bibliotēkas drošības sistēmā (signalizācija, restes, apsardze u.t.t.) 6 6 
Telpu apsildīšana (siltināšana, apsildes iekārtu uzlabošana) 7 7 
Ūdens / kanalizācijas sistēmu remonts 8 8 
Nopirktas jaunas mēbeles 9 9 
t.sk. mēbeles publiskās pieejas datoriem 10 10 
Citi labiekārtošanas darbi (lūdzu, norādiet)___________________________________ 11 11 
Šajā laikā nav veikti labiekārtošanas darbi 12 12 
 

A6. Vai laika posmā no 2009.gada līdz 2010.gadam Jūsu bibliotēkā ir: (visas iespējamās atbildes katrā rindiĦā) 
 2009 2010 
Paplašinātas esošās bibliotēkas telpas (bibliotēkas vajadzībām pielāgotas telpas, kas atrodas 
ēkā, kurā izvietota bibliotēka) 

1 1 

Esošajai bibliotēkas ēkai uzcelta jauna piebūve 2 2 
Bibliotēkas vajadzībām uzcelta jauna ēka 3 3 
Bibliotēka pārcēlusies uz citām (bibliotēkas vajadzībām pielāgotām) telpām 4 4 
Šajā laikā nav darīts nekas no minētā 5 5 
 

A7. Kādā stāvoklī ir Jūsu bibliotēkas fiziskā vide? (ATZĪMĒT VIENU ATBILDI KATRĀ RINDIĥĀ!) 
  

ěoti labā 
Drīzāk 
labā 

Drīzāk 
sliktā 

ěoti 
sliktā 

Grūti 
pateikt 

1 Ēka 1 2 3 4 8 
2 Pieejamība (piem., cilvēkiem ar kustību traucējumiem) 1 2 3 4 8 
3 Telpas 1 2 3 4 8 
4 Apkure 1 2 3 4 8 
5 Mēbeles 1 2 3 4 8 
6 Apgaismojums 1 2 3 4 8 
7 Tualetes 1 2 3 4 8 
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A8. Lūdzu, norādiet Jūsu bibliotēkas lietotāju apkalpošanas telpu platību (m2)! (Ja Jums ir vairākas lasītavas, 
abonementi, piemēram, atsevišėi pieaugušajiem un bērniem, lūdzu norādiet kopējo kvadrātmetru skaitu!) 
1 Abonements ………….. m2

 

2 Lasītava ………….. m2
 

3 Interneta zāle  ………….. m2
 

4 Citas lasītāju apkalpošanas telpas 
(norādīt, kādas…) 

………….. m2
 

 

A9. Vai ir nodrošināts, ka bibliotēka ir pieejama šādām lietotāju grupām (īpašas iekārtas, uzbrauktuves, īpašas 
telpas)? (ATZĪMĒT VIENU ATBILDI KATRĀ RINDIĥĀ!) 
  Ir pilnīgi 

pieejama 
DaĜēji 

pieejama 
Nav 

pieejama 
1 Cilvēkiem ar kustību traucējumiem (t.sk. ar invaliditāti vai gados 

veci cilvēki) 
1 2 3 

2 Vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem 1 2 3 
3 Cilvēkiem ar maziem bērniem  1 2 3 

 
 

B. BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS 
 
B1. Vai Jūsu bibliotēkā atšėiras darba laiks vasarās un pārējā laikā?  
Vasarās un pārējā laikā bibliotēkas darba laiks atšėiras 1 Pārejiet pie jautājuma B2 
Bibliotēkas darba laiks visu gadu ir viens un tas pats  2 Pārejiet pie jautājuma B6 
 
B2. Cik stundas nedēĜā kopumā Jūsu bibliotēka (filiāle) apmeklētājiem ir atvērta VASARĀS? (IERAKSTIET 
ATBILSTOŠO CIPARU TAM PAREDZĒTAJĀ VIETĀ, NOAPAěOJOT LĪDZ PUSSTUNDAI) 
.....................stundas nedēĜā (piem. 30, 30.5 )   
 
B3. Lūdzu, norādiet bibliotēkas darba laiku VASARĀS! 
    Šajā dienā nestrādā 
1 Pirmdienās no: līdz: 9801 
2 Otrdienās no: līdz: 9801 
3 Trešdienās no: līdz: 9801 
4 Ceturtdienās no: līdz: 9801 
5 Piektdienās no: līdz: 9801 
6 Sestdienās no: līdz: 9801 
7 Svētdienās no: līdz: 9801 
 
B4. Cik stundas nedēĜā kopumā Jūsu bibliotēka (filiāle) ir atvērta apmeklētājiem PĀRĒJĀ LAIKĀ?(IERAKSTIET 
ATBILSTOŠO CIPARU TAM PAREDZĒTAJĀ VIETĀ, NOAPAěOJOT LĪDZ PUSSTUNDAI) 
.....................stundas nedēĜā (piem. 30, 30.5 )   
 
B5. Lūdzu, norādiet bibliotēkas darba laiku PĀRĒJĀ LAIKĀ! 
    Šajā dienā nestrādā 
1 Pirmdienās no: līdz: 9801 
2 Otrdienās no: līdz: 9801 
3 Trešdienās no: līdz: 9801 
4 Ceturtdienās no: līdz: 9801 
5 Piektdienās no: līdz: 9801 
6 Sestdienās no: līdz: 9801 
7 Svētdienās no: līdz: 9801 

PĀRIET PIE 
JAUTĀJUMA B9 

 
Uz jautājumiem B6, B7, B8 atbildēt respondentiem, kuriem vasarās un pārējā laikā bibliotēkas darba laiks neatšėiras! 
 
B6. Cik stundas nedēĜā kopumā Jūsu bibliotēka (filiāle) ir atvērta apmeklētājiem? (IERAKSTIET ATBILSTOŠO 
CIPARU  TAM PAREDZĒTAJĀ VIETĀ, NOAPAěOJOT LĪDZ PUSSTUNDAI) 
.....................stundas nedēĜā (piem. 30, 30.5 )   
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B7. Lūdzu, norādiet bibliotēkas darba laiku! 
    Šajā dienā nestrādā 
1 Pirmdienās no: līdz: 9801 
2 Otrdienās no: līdz: 9801 
3 Trešdienās no: līdz: 9801 
4 Ceturtdienās no: līdz: 9801 
5 Piektdienās no: līdz: 9801 
6 Sestdienās no: līdz: 9801 
7 Svētdienās no: līdz: 9801 
 
B8. Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu,... 
(ATZĪMĒJIET TIKAI VIENU ATBILDI UN IERAKSTIET ATBILSTOŠO STUNDU SKAITU TAM PAREDZĒTAJĀ VIETĀ!)  
salīdzinot ar 2009.gadu bija pieaudzis par .............stundām (noapaĜojot līdz pusstundai)  1 
salīdzinot ar 2009.gadu bija samazinājies par ..........stundām (noapaĜojot līdz 
pusstundai) 

2 

Palika tāds pats kā 2009.gadā 3 
 
UZ JAUTĀJUMIEM B9 UN B10 ATBILDĒT, JA VASARĀS UN PĀRĒJĀ LAIKĀ ATŠĖIRAS BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS 
 
B9. Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā 2010.gada VASARĀ, salīdzinot ar 2009. 
gadu, ... ((ATZĪMĒJIET TIKAI VIENU ATBILDI UN IERAKSTIET ATBILSTOŠO STUNDU SKAITU TAM PAREDZĒTAJĀ 
VIETĀ!). 
salīdzinot ar 2009.gadu, bija pieaudzis par .............stundām (noapaĜojot līdz pusstundai)  1 
salīdzinot ar 2009.gadu, bija samazinājies par ..........stundām (noapaĜojot līdz 
pusstundai) 

2 

Palika tāds pats kā 2009.gadā 3 
 
B10. Kopējais lietotāju apkalpošanai paredzētais stundu skaits nedēĜā PĀRĒJĀ LAIKĀ 2010. gadā, salīdzinot ar 
2009. gadu, ... 
(ATZĪMĒJIET TIKAI VIENU ATBILDI UN IERAKSTIET ATBILSTOŠO STUNDU SKAITU TAM PAREDZĒTAJĀ VIETĀ!) 
salīdzinot ar 2009.gadu, bija pieaudzis par .............stundām (noapaĜojot līdz pusstundai)  1 
salīdzinot ar 2009.gadu, bija samazinājies par ..........stundām (noapaĜojot līdz 
pusstundai) 

2 

Palika tāds pats kā 2009.gadā 3 
 

C. JAUTĀJUMI IR PAR DATORIEM UN INTERNETU 
 
C1. ĥemot vērā pašreizējo publiskās pieejas datoru skaitu Jūsu bibliotēkā, lūdzu, norādiet, no kādiem avotiem un 
kuros gados tie ir iegūti! (KATRĀ AILĪTĒ IERAKSTIET ATTIECĪGO DATORU SKAITU!) 
Lūdzu, norādiet datorus, kas joprojām tiek izmantoti Jūsu bibliotēkā 
  Pirms 2007 2007 2008 2009 2010 KOPĀ 
1 VVBIS ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
2 BMGF ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
3 Pašvaldība ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
4 Eiropas projekti ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
5 Citi projekti ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
6 Dāvinājumi / ziedojumi ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
7 Cits variants (norādīt, 

kāds…) 
………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

 
C2. ĥemot vērā pašreizējo publiskās pieejas datoru skaitu Jūsu bibliotēkā, lūdzu, norādiet kurās lasītāju 
apkalpošanas telpās šie datori ir izvietoti? (KATRĀ AILĪTĒ IERAKSTIET ATTIECĪGO DATORU SKAITU!) 
Ja Jūsu bibliotēkā ir vairāki abonementi, lasītavas, telpas interneta lietošanai u.tml., atbildot, Ħemiet vērā visas attiecīgās 
telpas 
1 Abonementā ………….. 
2 Lasītavā ………….. 
3 Interneta zālē ………….. 
4 Citās telpās (norādīt, kādās…) ………….. 
 KOPĀ ………….. 
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C3. Lūdzu, norādiet darbinieku datoru skaitu, kas tiek izmantoti lietotāju apkalpošanā (piemēram, grāmatu 
izsniegšana, publiskās pieejas datoru lietotāju uzskaites veikšana)!  
(NORĀDĪT SKAITU!) ______ 
 
C4. Vai Jūsu bibliotēkā ir tādi darbinieku datori, kurus vajadzības gadījumā bibliotekāri Ĝauj izmantot arī 
bibliotēkas lietotājiem? Ja tādi ir, lūdzu, norādiet skaitu! 
  SKAITS 
Jā 1 ……………………… 
Nē 2  
 
C5. Lūdzu,  norādiet cik Jūsu bibliotēkā ir šādu iekārtu (darba kārtībā esošu)!  
  Norādīt skaitu 

1 Videokamera ……………………… 
2 Fotoaparāts ……………………… 
3 Diktofons ……………………… 
 
C6. Vai bibliotēkai ir izstrādāts datoru nomaiĦas un / vai datoru skaita izmaiĦu plāns nākamajiem 2 gadiem? 
(ATZĪMĒT TIKAI VIENU ATBILDI) 
Jā 1 Pāriet pie C7 
Nē 2 
Grūti pateikt 3 

Pāriet pie C9 

 
C7. Lūdzu, norādiet informāciju par datoru (t.sk. portatīvo datoru) nomaiĦas plāniem! (Atzīmēt tikai vienu atbildes 
variantu, ja prasīts, norādīt atbilstošo skaitu) 
Nākamo 2 gadu laikā bibliotēka plāno nomainīt  _____ datorus 1 
Bibliotēka nākamo 2 gadu laikā plāno nomainīt datorus, bet nav zināms skaits  2 
Grūti pateikt 8 
 
C8. Lūdzu, norādiet informāciju par datoru (t.sk. portatīvo datoru) skaita izmaiĦu plāniem? (ATZĪMĒT TIKAI VIENU 
VARIANTU, IERAKSTĪT ATBILSTOŠO CIPARU)  
Nākamo 2 gadu laikā bibliotēka plāno palielināt publiskās pieejas datoru skaitu par  _____  1 
Nākamo divu gadu laikā bibliotēka plāno palielināt publiskās pieejas datoru skaitu, bet nezinu skaitu 2 
Bibliotēka nākamo 2 gadu laikā plāno samazināt publiskās pieejas datoru skaitu par _____ datoriem 3 
Nākamo divu gadu laikā bibliotēka plāno samazināt publiskās pieejas datoru skaitu, bet nezinu 
skaitu 

4 

Grūti pateikt 8 
 
C9. Lūdzu, norādiet 3 galvenos faktorus, kas ietekmē Jūsu bibliotēkas spējas palielināt datoru skaitu vai tos 
nomainīt! (Atzīmēt līdz 3 atbilžu variantiem!)  
Telpu trūkums (arī slikts telpu stāvoklis) 1 
Datoru iegādes izmaksas 2 
Datoru uzturēšanas izmaksas 3 
Darbinieku slodžu skaits  4 
Nepiemērots interneta ātrums, lai varētu nodrošināt papildus darbavietas  5 
Bibliotēka nepalielinās datoru skaitu, jo nodrošina bezvadu interneta pieejamību 
lietotājiem ar saviem datoriem 

6 

Pašreizējais datoru skaits apmierina lietotāju vajadzības 7 
Cita atbilde (lūdzu, norādīt) ____________________________________________ 8 
Grūti pateikt 98 
 
C10. Vai 2010.gadā Jūsu bibliotēkā ir bijusi situācija, kad publiskās pieejas datori un Internets nav bijis 
lietotājiem pieejams, jo: 
  Jā Nē 
1 Bibliotēka bija slēgta, jo notika renovācija, remonts 1 2 
2 Bibliotēka uz laiku bija slēgta finansiālu iemeslu dēĜ 1 2 
3 Publiskās pieejas internets īslaicīgi nebija pieejams tehnisku iemeslu dēĜ 1 2 
4 Publiskās pieejas internets īslaicīgi nebija pieejams finansiālu iemeslu dēĜ 1 2 
5 Datori un Internets nebija pieejami cita iemesla dēĜ (lūdzu, norādiet)____________________ 1 2 
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C11. Lūdzu, norādiet, vai Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem! (LŪDZU, ATZĪMĒT VIENU ATBILDI 
KATRĀ RINDIĥĀ!)  
 

 Pilnīgi 
nepiekrītu 

Vairāk 
nepiekrītu, 

nekā 
piekrītu 

Vairāk 
piekrītu 

nekā 
nepiekrītu 

Pilnīgi 
piekrītu 

Grūti 
pateikt/NA 

1 Pašreizējais publiskās pieejas interneta darba vietu 
skaits bibliotēkā atbilst lietotāju vajadzībām 

1 2 3 4 8 

2 Publiskās pieejas interneta ātrums Jūsu bibliotēkā atbilst 
lietotāju vajadzībām 

1 2 3 4 8 

3 Bezvadu (Wi-Fi) Interneta kvalitāte atbilst lietotāju 
vajadzībām 

1 2 3 4 8 

 
C12. Lūdzu, raksturojiet, vai pie publiskās interneta pieejas datoriem ir pietiekami daudz vietas! (ATZĪMĒT TIKAI 
VIENU ATBILDES VARIANTU!) 
Pie visiem publiskās interneta pieejas datoriem ir pietiekami daudz vietas (pie datora ir ērti 
strādāt) 

1 

Pie daĜas no publiskās interneta pieejas datoru ir pietiekami daudz vietas 2 
Pie neviena no publiskās interneta pieejas datoriem nav pietiekami daudz vietas 3 
 
C13. Ja datoriem rodas problēmas, kur Jūs vēršaties pēc tehniskas palīdzības? (ATZĪMĒT VISUS PIEMĒROTOS 
ATBILŽU VARIANTUS!) 
Vienotajā palīdzības dienestā 1 
Bibliotēkai pašai ir darbinieks, kurš nodrošina tehnisko palīdzību 2 
Cita atbilde (lūdzu, norādiet)................................................. 3 
 
C14. Kādi uzlabojumi ir nepieciešami (telpas, aprīkojums u.t.t.), lai nodrošinātu kvalitatīvāku publiskās pieejas 
interneta izmantošanu Jūsu bibliotēkā? (Lūdzu, ierakstiet!) 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  

 
C15. Vai Jūsu bibliotēkā ir pietiekams publiskās pieejas interneta darbavietu skaits? (ATZĪMĒT VIENU ATBILDES 
VARIANTU) 
Publiskās pieejas interneta darbavietu skaits parasti ir mazāks nekā 
apmeklētāju skaits, kas tos vēlētos lietot 

1 

Rindas uz publiskās pieejas internetu veidojas tikai noteiktās stundās  2 
Publiskās pieejas interneta darbavietu skaits vienmēr ir pietiekams  3 
 
C16. Vai Jūsu bibliotēkā ir ierobežots (noteikts) datora izmantošanas laiks vienam lietotājam vai noteikti kādi citi 
lietošanas ierobežojumi? Ja, „Jā”, lūdzu, norādiet vienas sesijas garumu! 
Jā,bērniem__________minūtes 1 
Jā, pieaugušajiem __________minūtes 2 
Ir noteikti kādi citi lietošanas ierobežojumi (norādīt, kādi).............................................. 3 
Nē, nav ierobežots 4 
 
C17. Vai Jūsu bibliotēkā tiek veikta publiskās pieejas datoru lietotāju uzskaite? 
Jā, elektroniski 1 
Jā, uz „papīra” 2 

Pāriet pie jautājuma C18. 

Nē 3 Pāriet pie jautājuma C19. 
 
C18. Lūdzu, norādiet, cik publiskās pieejas datoru lietotāju bija nedēĜā no 12. līdz 18.septembrim! 

 
Pirmdiena, 

12.09. 
Otrdiena, 

13.09. 
Trešdiena, 

14.09. 
Ceturtdiena, 

15.09. 
Piektdiena, 

16.09. 
Sestdiena, 

17.09. 
Svētdiena, 

18.09. 
Skaits        

 
Uz C19. atbildēt, ja bibliotēkā netiek veikta publiskās pieejas datoru lietotāju uzskaite 
C19. Cik lietotāji vidēji dienā izmanto publiskās pieejas datorus bibliotēkā?  
(NORĀDĪT SKAITU!) ______ 
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C20. Vai Jūsu bibliotēkā elektroniski vai „uz papīra” tiek reăistrēts, cik ilgu laiku katrs datora lietotājs pavada pie 
datora? 
Jā, elektroniski 1 
Jā, „uz papīra” 2 

Pāriet pie jautājuma C21. 

Nē 3 Pāriet pie jautājuma D1. 
 
C21. Lūdzu, norādiet, publiskās pieejas datoru noslodzes koeficientu! 
(PARAUGS) 
Lai aprēėinātu Jūsu bibliotēkas publiskās pieejas datoru noslodzes koeficientu, veiciet šādas darbības: 

1) Aprēėiniet Jūsu bibliotēkas darba laiku minūtēs katrai nedēĜas dienai; 
2) Aprēėiniet laiku minūtēs, kuru publiskās pieejas datoru lietotāji pavadījuši pie datora, par katru datoru (t.i. datora 

aizĦemtības laiks) katrai dienai norādītajā nedēĜā; 
3) Aprēėiniet katra datora noslodzes koeficientu katrai dienai pēc formulas „(Datora aizĦemtības laiks / 

Bibliotēkas darba laiks) x 100 = Datora noslodzes koeficients (%)”; 
4) Aprēėiniet vidējo Jūsu bibliotēkas publiskās pieejas datoru noslodzes koeficientu katrai dienai norādītajā nedēĜā 

(t.i., saskaitiet visu datoru noslodzes koeficientu attiecīgajā dienā un izdaliet ar datoru skaitu); 
5) Ierakstiet atbilstošo skaitli norādītajā nedēĜas dienā! 

 
Pirmdiena, 

12.09. 
Otrdiena, 

13.09. 
Trešdiena, 

14.09. 
Ceturtdiena, 

15.09. 
Piektdiena, 

16.09. 
Sestdiena, 

17.09. 
Svētdiena, 

18.09. 
Datoru 
noslodzes 
koeficients (%) 

       

 
 

D. JAUTĀJUMI PAR BUDŽETU 
Uz jautājumiem D1-D2 nav jāatbild reăiona galvenās vai republikas nozīmes pilsētas bibliotēkas FILIĀLBIBLIOTĒKU 

vadītājiem (A3≠2) 
 
D1. Vai bibliotēkas 2010.gada budžets, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies, samazinājies vai bijis tāds pats? 
 Budžeta tips Palielinājies par: Samazinājies par: Tāds pats kā 2009. 

gadā 
1 Kopējais budžets ____ procentiem ____ procentiem 0 
2 Informācijas un komunikāciju tehnoloăiju budžets ____ procentiem ____ procentiem 0 
3 Publiskās interneta pieejas nodrošināšana (t.sk., 

datoru iegāde/uzturēšana, telpu rekonstrukcija, 
mēbeles, komunikāciju pakalpojumi utt.) 

____ procentiem ____ procentiem 0 

 
D2. Lūdzu, raksturojiet bibliotēkas (ieskaitot filiālbibliotēkas) kopējo budžetu 2009. un 2010.gadā, norādot, cik 
procentus no pašvaldības kopējā budžeta veido Jūsu bibliotēkas budžets! 
2009 ____ % no pašvaldības kopējā 

budžeta 
2010 ____ % no pašvaldības kopējā 

budžeta 
 
D3 UZDOD VISIEM 
 
D3. Vai pašvaldības piešėirtie līdzekĜi bibliotēkas uzturēšanai nodrošina sekmīgu bibliotēkas darbu? (ATZĪMĒT 
VIENU ATBILDES VARIANTU!) 
Pilnīgi 1 
DaĜēji 2 
Nepietiekami 3 
Bibliotēka nav pašvaldības finansēta 4 
Grūti pateikt/NA 8 
 



Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / BIBLIOTĒKU VADĪTĀJI 

SKDS, 2011.gada oktobris - novembris 114 

 
E. ZIĥAS PAR BIBLIOTEKĀRO PERSONĀLU 

 

E1. Lūdzu, raksturojiet Jūsu bibliotēkas bibliotekāros darbiniekus pēc vecuma! 
  Lūdzu, 

norādiet 
kopējo skaitu 
šajā vecuma 
grupā 

t.sk. strādā apkalpošanā un ir saistīti 
ar publiskās pieejas datoru 
pakalpojumu sniegšanu 

1 Līdz 24 g.v. ………… ………… 
2 25-34 g.v. ………… ………… 
3 35-44 g.v. ………… ………… 
4 45-54 g.v. ………… ………… 
5 55- 61 g.v. ………… ………… 
6 62 g.v. un vairāk ………… ………… 
 Kopā    
 
E2. Lūdzu, norādiet, cik no Jūsu bibliotēkas  darbiniekiem NAV apmeklējuši kursus Latvijas publisko bibliotēku 
attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros laika posmā no 2007.-2008.gadam? 
 Kursa nosaukums Lūdzu, norādiet skaitu 
1 Elektroniskais paraksts bibliotekāriem … 
2 Informācijas tehnoloăiju un interneta lietošanas iemaĦu uzlabošana  
3 Inovatīvā darbība bibliotēkās  
4 Efektīvas pasniegšanas metodes  
5 Lasītāju motivēšana  
6 Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma zināšanu sabiedrībā  
 
E3. Lūdzu, norādiet, kāda apmācība tuvākajā laikā, Jūsuprāt, būtu visvairāk nepieciešama Jūsu bibliotēkas 
bibliotekāriem! (LŪDZU, NORĀDIET 3, JŪSUPRĀT, SVARĪGĀKĀS NEPIECIEŠAMĀS APMĀCĪBAS!)  
1. __________________________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________________________  
3. __________________________________________________________________________________________  
 

F. LIETOTĀJU GRUPAS UN PAKALPOJUMU VEIDI 
 
F1. Lūdzu, novērtējiet, kā 2010.gadā, salīdzinot ar 2009.gadu, Jūsu bibliotēkā mainījās šādu lietotāju grupu 
apmeklējums! 
  samazinājās nemainījās palielinājās Grūti pateikt 
1 Studenti (klātienes) 1 2 3 8 
2 Studenti (neklātienes) 1 2 3 8 
3 Strādājošie  1 2 3 8 
4 UzĦēmēji 1 2 3 8 
5 Pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki 1 2 3 8 
6 Cilvēki ar īpašām vajadzībām (ar invaliditāti) 1 2 3 8 
7 Vājredzīgie un neredzīgie iedzīvotāji 1 2 3 8 
8 Nestrādājošas māmiĦas (tēvi) ar pirmsskolas 

vecuma bērniem 
1 2 3 8 

9 Bezdarbnieki 1 2 3 8 
10 Cilvēki, kuri nodarbināti mājas saimniecībā 

(nestrādā algotu darbu) 
1 2 3 8 

11 Bērni līdz 11 gadu vecumam 1 2 3 8 
12 Pusaudži no 12 līdz 15 gadu vecumam 1 2 3 8 
13 Jaunieši no 16 līdz 18 gadu vecumam 1 2 3 8 
14 Bērni no daudzbērnu un nepilnām ăimenēm 1 2 3 8 
15 Bērni no sociālā riska ăimenēm 1 2 3 8 
16 Bērni, kuriem viens vai abi vecāki ilgstoši dzīvo / 

strādā ārzemēs 
1 2 3 8 

17 Mazākumtautību pārstāvji kopumā (t.sk. krievi, 
baltkrievi, ukraiĦi, čigāni u.c.)  

1 2 3 8 
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F2. Vai 2010.gadā parādījās jaunas lietotāju grupas, kas pirms tam nebija bibliotēku apmeklējušas? Ja jā, lūdzu, 
nosauciet, kādas? 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

9999 Neparādījās jaunas lietotāju grupas 
 
F3. Vai Jūsu bibliotēka 2010.gadā ir mēăinājusi piesaistīt bibliotēkai (vai veicinājusi intensīvāku bibliotēkas 
pakalpojumu lietošanu), organizējusi apmācības, sniegusi konsultācijas datora un Interneta lietošanā vai 
nodrošinājusi īpašus pakalpojumus uzskaitītajām lietotāju grupām? 
(LŪDZU, ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS GRUPAS KATRĀ KOLONNĀ)  
 1. Piesaistīšanas 

pasākumi 
2. Apmācību 

kursi 
3. Konsultācijas datora un 

Interneta lietošanā 
4. Īpaši 

pakalpojumi 
Studenti (klātienes) 1 1 1 1 
Studenti (neklātienes) 2 2 2 2 
Strādājošie  3 3 3 3 
UzĦēmēji 4 4 4 4 
Pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki 5 5 5 5 
Cilvēki ar īpašām vajadzībām (ar 
invaliditāti) 

6 6 6 6 

Vājredzīgie un neredzīgie iedzīvotāji 7 7 7 7 
Nestrādājošas māmiĦas (tēvi) ar 
pirmsskolas vecuma bērniem 

8 8 8 8 

Bezdarbnieki 9 9 9 9 
Cilvēki, kuri nodarbināti mājas saimniecībā 
(nestrādā algotu darbu) 

10 10 10 10 

Bērni līdz 11 gadu vecumam 11 11 11 11 
Pusaudži no 12 līdz 15 gadu vecumam 12 12 12 12 
Jaunieši no 16 līdz 18 gadu vecumam 13 13 13 13 
Bērni no daudzbērnu un nepilnām 
ăimenēm 

14 14 14 14 

Bērni no sociālā riska ăimenēm 15 15 15 15 
Bērni, kuriem viens vai abi vecāki ilgstoši 
dzīvo / strādā ārzemēs 

16 16 16 16 

Mazākumtautību pārstāvji kopumā (t.sk. 
krievi, baltkrievi, ukraiĦi, čigāni u.c.) 

17 17 17 17 

Cita (norādīt, kas) 18 18 18 18 
Nevienai no šīm grupām 19 19 19 19 
 
F4a. Lūdzu, norādiet, cik cilvēkus Jūsu bibliotēka ir apmācījusi 2009.gada laikā un 2010.gada laikā organizētas 
apmācības grupās? (JA NEVARAT NORĀDĪT PRECĪZI, LŪDZU, NORĀDIET VISMAZ APTUVENU SKAITU!) 
  Cilvēku skaits (organizētas apmācības grupās) Nav iespējams norādīt, jo 

netika veikta uzskaite 
1 2009 ………………. 1 
2 2010 ………………. 2 
 

F4b. Lūdzu, norādiet, cik cilvēkiem Jūsu bibliotēka 2009.gadā un 2010.gadā ir sniegusi individuālās konsultācijas 
par datoru un Interneta izmantošanu)! (JA NEVARAT NORĀDĪT PRECĪZI, LŪDZU, NORĀDIET VISMAZ APTUVENU 
SKAITU!) 
  Cilvēku skaits (individuālās konsultācijas) Nav iespējams norādīt, jo 

netika veikta uzskaite 
1 2009 ………………. 1 
2 2010 ………………. 2 
 
F5. Lūdzu, norādiet, kādi apmācības projekti vai programmas ir bijušas, un kas bija to mērėauditorijas 2009.gadā 
un 2010.gadā! JA IR BIJUŠI DAUDZI PROJEKTI UN PROGRAMMAS, LŪDZU, NORĀDIET GALVENOS, KAS 
NOTIKUŠAS PĒDĒJO 2 GADU LAIKĀ:  
20__, Nosaukums____________________________________________, Mērėauditorija ______________________  
20__, Nosaukums____________________________________________, Mērėauditorija ______________________  
20__, Nosaukums____________________________________________, Mērėauditorija ______________________  
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F6. Vai Jūsu bibliotēkā tiek uzskaitītas bibliotekāru sniegtās konsultācijas lietotājiem par datoru un Interneta 
izmantošanu? Ja jā, lūdzu, norādiet kopējo konsultāciju skaitu 2010.gada laikā!  
Ja uzskaite netiek veikta, lūdzu, norādiet vidējo konsultāciju skaitu nedēĜā! 
Jā 1 Lūdzu, norādiet sniegto konsultāciju skaitu 2010.gada laikā|_____| 
Nē 2 Lūdzu, norādiet vidējo konsultāciju skaitu nedēĜā |_____| 
 
F7. Lūdzu, atzīmējiet 3, Jūsuprāt, svarīgākos ieguvumus, ko bibliotēkā veiktās IT apmācības un konsultācijas par 
datora un Interneta izmantošanu sniedz vietējai sabiedrībai? 
Apmācības un konsultācijas bibliotēkā netika sniegtas 1 
Vietējās ekonomikas attīstības veicināšana 2 
IT apmācību iespēju nodrošināšana tiem cilvēkiem, kuriem citur tās nav pieejamas 3 
Skolēnu sekmju uzlabošanās 4 
Atbalsts uzĦēmējiem IT un informācijas resursu izmantošanā 5 
IT lietošanas prasmju attīstība 6 
Informācijpratības attīstība (piem., kā piekĜūt un izmantot Interneta resursus) 7 
Palīdzība lietotājiem e-pakalpojumu izmantošanā 8 
Cits (norādīt)_________________ 9 
Nav ieguvumu 10 
 
F8. Lūdzu, norādiet, kādus pakalpojumus Jūsu bibliotēka pēdējo 12 mēnešu laikā ir nodrošinājusi ATTĀLINĀTI 
(t.i., Internetā, pa tālruni vai piegādājot mājās)? (ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES KATRĀ STABIĥĀ)  
Pieeja tiešsaistes datubāzēm (kur var atrast grāmatu un/vai žurnālu rakstu pilnos tekstus, piemēram, EBSCO) 1 
Informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā (kur var atrast informāciju par grāmatām u.c. bibliotēkas 
krājumā) 

2 

Bibliotekāra uzziĦu pakalpojumi par bibliotēkas darbu (piemēram, darba laiku, grāmatu esamību u.c.), zvanot pa 
telefonu 

3 

Bibliotekāra uzziĦu pakalpojumi par bibliotēkas darbu (piemēram, darba laiku, grāmatu esamību u.c.), sazinoties 
Internetā (e-pasts, skype u.c.) 

4 

Bibliotekāra sniegtie tematiskie uzziĦu pakalpojumi (piem., par faktiem u.c.), zvanot pa telefonu 5 
Bibliotekāra sniegtie tematiskie uzziĦu pakalpojumi (piem., par faktiem u.c.), sazinoties Internetā (e-pasts, skype 
u.c.) 

6 

Bibliotekāru konsultācijas (datora, interneta un datubāžu izmantošanā), zvanot pa telefonu 7 
Bibliotekāru konsultācijas (datora, interneta un datubāžu izmantošanā), sazinoties Internetā (e-pasts, skype u.c.) 8 
Bibliotēkas mājaslapā ievietoto apmācību resursu (e-kursu) izmantošana 9 
Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv ievietoto apmācību resursu (e-kursu) izmantošana 10 
Bibliotēkas grāmatu u.c. piegāde mājās (t.i. bibliotekārs piegādā mājās) 11 
Pēdējo 12 mēnešu laikā bibliotēka nav nodrošinājusi šos pakalpojumus 12 
Grūti pateikt / NA 98 
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F9. Kurus no uzskaitītajiem bibliotēkas pakalpojumiem, Jūsuprāt, bibliotēkas lietotāji izmanto visvairāk? 
(ATZĪMĒJIET VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES PIRMAJĀ STABIĥĀ F9.!) 
F10. Kuriem no šiem pakalpojumiem bibliotēka plāno pievērst lielāku uzmanību tuvākajā nākotnē? (ATZĪMĒJIET 
VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES OTRAJĀ STABIĥĀ F10.!) 
 F9 F10 
Grāmatu, avīžu un žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās 1 1 
Citu materiālu izsniegšana (CD, DVD, notis, u.c.) uz mājām 2 2 
Lasītavas izmantošana (grāmatu, avīžu un žurnālu lasīšana) 3 3 
Grāmatu rezervēšana internetā 4 4 
Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanā bibliotēkā 5 5 
Grāmatu piegāde no citām bibliotēkām (SBA) 6 6 
Grāmatu un citu izdevumu pienešana mājās 7 7 
Literārie un izglītojošie pasākumi 8 8 
Izstādes 9 9 
Bibliotēkas organizētās ekskursijas,  teātra un koncertu apmeklējumi 10 10 
TV un video filmu skatīšanās 11 11 
Videomateriālu izmantošana (DVD, videokasešu skatīšanās) 12 12 
Audio materiālu izmantošana (CD, audiokasešu klausīšanās) 13 13 
Bibliotekāra sniegtie uzziĦu pakalpojumi (tematiski, par faktiem u.c.) 14 14 
Informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā  15 15 
Pieeja tiešsaistes datubāzēm (piemēram, NAIS, e-likumi.lv; Letonika, Lursoft, EBSCO) 16 16 
Bibliotekāru konsultācijas (datora, interneta un datubāžu izmantošanā) 17 17 
Datorapmācības kursi (bezmaksas) 18 18 
Iespēja spēlēt datorspēles  19 19 
Bezmaksas interneta izmantošana 20 20 
Skype 21 21 
Datora lietošana (Word, Excel u.c., izĦemot internetu un tiešsaistes datubāzes) 22 22 
Printēšana, skenēšana, kopēšana 23 23 
Informācijas saglabāšana (savā disketē, CD, DVD, flešatmiĦas kartē) 24 24 
Vājredzīgo datortehnikas izmantošana  25 25 
Citi pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (kādi 
_______________________________ 

26  

Citi pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (kādi 
_______________________________ 

 
26 

Cits (Lūdzu, norādīt): ________________________________________ 27  
Cits (Lūdzu, norādīt): _________________________________________  27 
 

F11. Cik aktīvi Jūsu bibliotēkas lietotāji bibliotēkā izmanto elektroniskos resursus? (ATZĪMĒT VIENU ATBILDI 
KATRĀ RINDIĥĀ!) 
  

ěoti aktīvi 
Drīzāk 
aktīvi 

Drīzāk 
neaktīvi 

ěoti 
neaktīvi 

Grūti 
pateikt 

1 Tiešsaistes datubāzes (piemēram, NAIS, e-likumi.lv; 
Letonika, Lursoft, EBSCO) 

1 2 3 4 8 

2 Bibliotēkas elektronisko katalogu 1 2 3 4 8 
3 Novadpētniecības datubāzi 1 2 3 4 8 
4 Digitālās kolekcijas (piemēram, Periodika.lv, Raduraksti, 

Zudusī Latvija u.c.) 
1 2 3 4 8 

 

F12. Vai Jūsu bibliotēkā 2010.gadā ir veiktas aktivitātes ar mērėi veicināt aktīvāku elektronisko resursu 
izmantošanu? (ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES KATRĀ RINDIĥĀ!) 
  

Apmācības 
grupās 

Individuālas 
konsultācijas 

Elektroniski apmācību 
resursi (piemēram, 
izvietoti bibliotēkas 

mājaslapā, blogā u.c.) 

Popularizēšanas 
pasākumi (t.sk. 

informatīvi 
materiāli) 

Nekas no 
minētā 

1 Tiešsaistes datubāzes (piemēram, 
NAIS, e-likumi.lv; Letonika, Lursoft, 
EBSCO) 

1 2 3 4 5 

2 Bibliotēkas elektroniskais katalogs 1 2 3 4 5 
3 Novadpētniecības datubāze 1 2 3 4 5 
4 Digitālās kolekcijas (piemēram, 

Periodika.lv, Raduraksti, Zudusī 
Latvija u.c.) 

1 2 3 4 5 
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F13A. Vai lietotāji Jūsu bibliotēkā var izmantot zemāk uzskaitītos pakalpojumus? (ATZĪMĒJIET VISAS 
PIEMĒROTĀS ATBILDES KATRĀ kolonnā) 
(ja var izmantot )F13B Vai bibliotēka veicina zemāk uzskaitīto pakalpojumu izmantošanu? (ATZĪMĒJIET VISAS 
PIEMĒROTĀS ATBILDES KATRĀ kolonnā) 
F13c Vai bibliotēka konsultē lietotājus par šo jautājumu? (ATZĪMĒJIET VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES KATRĀ 
kolonnā) 

 
Iedzīvotāji var 

izmantot 
veicina 

izmantošanu 
Konsultē 
lietotājus 

Elektroniskā komunikācija (e-pasts, Skype, forumi u.c.) 1 1 1 
E-pārvaldes pakalpojumi (pašvaldību un valdības pakalpojumi u.c.) 2 2 2 
Ekonomiskās aktivitātes Internetā (e-bankas, e-iepirkšanās, e-
maksājumi u.c.) 

3 3 3 

Darba meklēšana Internetā 4 4 4 
Izglītības informācija un pakalpojumi (bibliotēku e-katalogi, 
datubāzes u.c.) 

5 5 5 

E-veselības pakalpojumi un ar veselību saistītas informācijas 
meklēšana (medicīnas un veselības pakalpojumi Internetā) 

6 6 6 

Ar lauksaimniecību saistītas informācijas meklēšana 7 7 7 
Neko no minētā 8 8 8 
 
F14. Lūdzu, norādiet, kā 2010.gadā mainījušies bibliotēkas pakalpojumi un resursi, salīdzinot ar 2009.gadu! 
F15. (secīgi par katru) ....Un vai tas ir pietiekams, lai apmierinātu Jūsu pašvaldības iedzīvotāju vajadzības? 
  F14 F15 
  Pasliktinājās Nemainījās Uzlabojās Pietiekams Nepietie-

kams 
1 Grāmatu krājums 1 2 3 1 2 
2 Periodisko izdevumu klāsts 1 2 3 1 2 
3 Citu izdevumu krājums (CD, 

DVD) 
1 2 3 1 2 

4 Pieejamo datubāžu klāsts 1 2 3 1 2 
5 Organizēto pasākumu skaits 

(izstādes, tikšanās, 
apmācības) 

1 2 3 1 2 

6 Organizēto pasākumu 
kvalitāte (izstādes, tikšanās, 
apmācības) 

1 2 3 1 2 

7 Datoru un citas tehnikas skaits 1 2 3 1 2 
8 Datoru un citas tehnikas 

kvalitāte 
1 2 3 1 2 

9 Pieejamās programmatūras 
skaits 

1 2 3 1 2 

10 Pieejamās programmatūras 
kvalitāte 

1 2 3 1 2 

11 Bibliotekāru spējas konsultēt 
lietotājus par IT jautājumiem 

1 2 3 1 2 

12 Bibliotēkas telpu labiekārtotība 1 2 3 1 2 
13 Kopējā atmosfēra bibliotēkā 1 2 3   
 

G. SADARBĪBA UN BIBLIOTĒKAS INTEREŠU PĀRSTĀVNIECĪBA (ADVOCACY) 
 
G1. Lūdzu, īsi raksturojiet, ko, Jūsuprāt, ietver bibliotēkas interešu pārstāvniecība (library advocacy)? 
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  

 
G2. Vai pēdējā gada laikā Jūsu bibliotēka ir īstenojusi kādu bibliotēkas interešu pārstāvniecības aktivitāti? 
Jā 1 Pāriet pie G3 
Nē 2 Pāriet pie G4 
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G3. Lūdzu norādīt 1-3 svarīgākās Jūsu bibliotēkas interešu pārstāvniecības aktivitātes pēdējo divu gadu laikā un 
to, cik lielā mērā tika sasniegti izvirzītie mērėi? 
 AKTIVITĀTE (lūdzu īsi raksturojiet aktivitātes būtību) Mērėis tika 

sasniegts 
pilnībā 

DaĜēji 
sasniegts 

Netika 
sasniegts 

1  
1 2 3 

2  
1 2 3 

3  
1 2 3 

 
G4. Lūdzu, raksturojiet, cik cieša ir Jūsu bibliotēkas sadarbība ar šādām grupām…(ATZĪMĒT VIENU ATBILDI 
KATRĀ RINDIĥĀ!) 
  ěoti 

cieša 
Drīzāk 
cieša 

Drīzāk 
vāja 

ěoti vāja/ 
Nekāda 

Grūti 
pateikt/NA 

1 Pašvaldības darbinieki 1 2 3 4 8 
2 Politiėi 1 2 3 4 8 
3 Žurnālisti 1 2 3 4 8 
4 UzĦēmēji 1 2 3 4 8 
5 Skolotāji 1 2 3 4 8 
6 Sociālie darbinieki 1 2 3 4 8 
7 Nevalstiskās organizācijas (piemēram, pensionāru 

biedrības, sieviešu organizācijas u.c.) 
1 2 3 4 8 

8 Reliăiskās organizācijas 1 2 3 4 8 
9 Citu kultūras iestāžu darbinieki 1 2 3 4 8 
10 Bērnu vecāki 1 2 3 4 8 
11 Bērnudārzu darbinieki 1 2 3 4 8 
12 Jauniešu interešu grupas / centri / klubi 1 2 3 4 8 
13 Citas organizācijas, cilvēki (norādīt, kas…………) 1 2 3 4 8 
 
G5. Kā Jūsu bibliotēkā tiek organizētas sabiedriskās attiecības, darbs ar masu medijiem? (ATZĪMĒT VISAS 
PIEMĒROTĀS ATBILDES!) 
Bibliotēkā ir atsevišės sabiedrisko attiecību/mediju speciālists 1 
Kāds darbinieks šos pienākumus veic amatu apvienošanas kārtībā 2 
Šo pienākumu veikšanai nav noteikts konkrēts cilvēks, tos atkarībā no situācijas veic kāds 
bibliotēkas darbinieks 

3 

Bibliotēkas (filiāles) sabiedriskās attiecības/darbu ar masu medijiem īsteno centrālā (reăiona 
galvenā) bibliotēka 

4 

Bibliotēkas sabiedriskās attiecības/darbu ar masu medijiem īsteno pašvaldība 5 
Bibliotēka sabiedrisko attiecību veikšanai piesaista speciālistu no malas 6 
Cita atbilde (lūdzu, norādiet)............................................................... 7 
Bibliotēkā sabiedriskās attiecības/darbs ar medijiem nenotiek 8 
 
G6. Vai 2010.gada laikā bibliotēka/bibliotēkas darbinieki ir iesaistījušies šādās aktivitātēs? (ATZĪMĒT VISAS 
PIEMĒROTĀS ATBILDES!)  
Sagatavojuši un nosūtījuši paziĦojumu (informāciju) masu medijiem (piem., par aktualitātēm un 
notikumiem bibliotēkā) 

1 

Sagatavojuši autorrakstu laikrakstam (par bibliotēkas darbu, jaunāko krājumā u.c.) 2 
Sagatavojuši viedokĜa rakstu (pozīcijas paušana par kādu sabiedrībā aktuālu jautājumu u.c.) 3 
Sarīkojuši preses konferenci  4 
Pārstāvis sniedzis individuālu interviju medijos (pēc mediju pieprasījuma) 5 
Pārstāvis sniedzis individuālu interviju medijos (pēc bibliotēkas iniciatīvas) 6 
Iesaistījies diskusijās interneta forumos, lai diskutētu par bibliotēku jautājumiem 7 
Sabiedrisko attiecību / komunikācijas plāna sagatavošana 8 
Cits (norādīt, kas)______________ 9 
Neviens no šiem 98 
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G7. Kurus no zemāk uzskaitītajiem līdzekĜiem bibliotēka pašlaik aktīvi izmanto, lai informētu par bibliotēkas 
pakalpojumiem un aktivitātēm? (ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES!)  
Informatīvas lapas 1 
Plakātus 2 
Reklāmas sludinājumus 3 
Speciālus seminārus iedzīvotājiem 4 
Konkursus iedzīvotājiem 5 
Iedzīvotāju apmācību 6 
Bibliotēkas mājaslapu 7 
Bibliotēkas blogu 8 
Bibliotēku portālu biblioteka.lv 9 
Bibliotēkas profilu sociālajos portālos (draugiem.lv, Twitter, 
Facebook u.c.) 

10 

Cits (norādīt)____________________ 11 
Neizmanto neko no minētā  12 
 
G8. Kādus pasākumus  bibliotēka 2010.gadā ir rīkojusi vai piedalījusies to rīkošanā? (ATZĪMĒT VISAS 
PIEMĒROTĀS ATBILDES!) 
Pašas bibliotēkas rīkoti pasākumi  1 
Piedalījusies plašāku pasākumu rīkošanā (pašvaldības, valsts, 
Eiropas līmeĦa u.c.) 

2 

Nav rīkojusi/ piedalījusies nekādos pasākumos 3 
 
G9. Vai 2010. gada laikā bibliotēka ir iesniegusi kādu projektu? Ja ir, norādiet, kam? (ATZĪMĒT VISAS 
PIEMĒROTĀS ATBILDES!)   
G10. Vai 2010. gada laikā bibliotēka īstenoja vai ir sākusi realizēt kādu projektu? Ja ir, norādiet, kam? (ATZĪMĒT 
VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES!)  
 G9. 

Iesniegusi 
G10. Īstenojusi vai uzsākusi 

realizāciju 
Pašvaldībai 1 1 
KKF 2 2 
ES struktūrfondiem 3 3 
Citur (norādīt)............................................. 4 4 
2010. gada laikā bibliotēka neiesniedza nevienu projekts 5  
2010. gada laikā bibliotēka neīstenoja/ nesāka realizēt nevienu 
projektu 

 5 
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G11. UZDOT, JA IR G8=2 Ar kurām no nosauktajām institūcijām Jūsu bibliotēkai 2010.gadā ir bijusi sadarbība 
kopīgu pasākumu realizēšanā (neskaitot SBA)? (ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES!)  
G12. NEUZDOT JA G10 =5 Ar kurām no nosauktajām institūcijām Jūsu bibliotēkai 2010.gadā ir bijusi sadarbība 
kopīgu projektu realizēšanā (neskaitot SBA)? (ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES!) 
 2010. gadā bijusi 

sadarbība pasākumu 
realizācijā 

2010. gadā bijusi 
sadarbība projektu 

realizācijā 
Tuvākajā apkaimē esošajām bibliotēkām 1 1 
Augstskolām 2 2 
Skolu bibliotēku/ām 3 3 
Skolu/ām 4 4 
Bērnudārzu/iem 5 5 
Medicīnas vai ārstniecības iestādēm 6 6 
Pašvaldības sociālo dienestu 7 7 
Kultūras namu 8 8 
Tiesu 9 9 
Sabiedriskajām, nevalstiskajām organizācijām 10 10 
Politiskajām organizācijām, partijām 11 11 
Reliăiskajām organizācijām 12 12 
UzĦēmumiem 13 13 
Informācijas centru 14 14 
Sociālo centru 15 15 
ĂimeĦu centru 16 16 
Pieaugušo izglītības centru 17 17 
Muzeju 18 18 
Arhīvu 19 19 
Interešu klubu 20 20 
Pašdarbības kolektīvu 21 21 
Kultūras centru 22 22 
Nacionālās kultūras biedrību 23 23 
Citām iestādēm/ organizācijām 
(nosaukt).................................................................. 

24  

Citām iestādēm/ organizācijām 
(nosaukt).................................................................. 

 24 

Bibliotēkai sadarbība nav bijusi/ 2010.gadā nav bijusi sadarbība 
kopīgu pasākumu vai projektu realizēšanā  

25 25 

 
G13. Raksturojot bibliotēkas sadarbību ar pašvaldībām, politiskajām partijām, sabiedriskajām organizācijām, vai 
kāds no bibliotēkas darbiniekiem ir ...(ATZĪMĒT VIENU ATBILDI KATRĀ RINDIĥĀ!) 
  ir nav nezinu 
1 vietējās pašvaldības deputāts 1 2 3 
2 politiskās partijas biedrs 1 2 3 
3 sabiedriskās, nevalstiskās organizācijas biedrs 1 2 3 
 
G14. Vai bibliotēkas darbā kā brīvprātīgie 2010.gadā ir iesaistījušies cilvēki, cilvēku apvienības vai sabiedriskas 
organizācijas (bibliotēku draugi)? 
Jā 1 
Nē 2 
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H. MĀJASLAPA UN BIBLIOTĒKU PORTĀLS 

 
H1. Kur pēdējo 12 mēnešu laikā Jūsu bibliotēka ir sniegusi informāciju par pakalpojumiem, aktivitātēm vai 
pasākumiem bibliotēkā? (ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES!)  
Vietējā presē 1 
Nacionālajā presē 2 
Vietējā televīzijā 3 
Nacionālajā televīzijā 4 
Vietējā radio 5 
Nacionālajā radio 6 
Bibliotēkas mājaslapā 7 
Bibliotēkas blogā 8 
Reăiona galvenās bibliotēkas mājaslapā 9 
Pašvaldības mājaslapā 10 
Latvijas bibliotēku portālā (biblioteka.lv) 11 
Sociālajos portālos (draugiem.lv, Twitter, Facebook u.c.) 12 
Bibliotēkas telpās 13 
Pašvaldības telpās 14 
Organizētā pasākumā, akcijā 15 
Sūtījusi informāciju pa pastu 18 
Citur (norādīt, kur)_____________ 19 
Pēdējā gada laikā bibliotēka nav sniegusi informāciju par pakalpojumiem, 
aktivitātēm vai pasākumiem bibliotēkā 

20 

Grūti pateikt / NA 98 
 
H2. Vai bibliotēkai ir sava mājaslapa? 
Jā 1 Pāriet pie jautājuma H4 
Nē 2 Pāriet pie jautājuma H3 
 
H3. Vai bibliotēka plāno tuvākajā laikā izveidot savu mājaslapu?  
Jā 1 
Nē 2 
 
H4. Jūsu bibliotēkai ir nodrošināts tehnisks risinājums (t.sk. apmācības), lai veidotu bibliotēkas profilu (vietni) 
Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv.  
Vai 2010.gadā Jūs papildinājāt savas bibliotēkas profilu Bibliotēku portālā? (ATZĪMĒT VIENU ATBILŽU 
VARIANTU!) 
Tikai Bibliotēku portāla apmācību laikā 1 
Arī pēc Bibliotēku portāla apmācībām 2 
2010.gadā bibliotēkas profils Bibliotēku 
portālā nav papildināts 

3 

 
H5. Lūdzu, norādiet iemeslus, kas Jums traucē veidot / papildināt bibliotēkas profilu (vietni) Bibliotēku portālā? 
(ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES!) 
Nav laika 1 
Trūkst zināšanu 2 
Nav motivācijas 3 
Nav lietotāju pieprasījuma 4 
Nekas netraucē 5 
Cits (norādīt)_____________ 6 
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H6. UZDOT, JA H2=1 Vidēji cik bieži tiek atjaunota informācija bibliotēkas mājaslapā?  
H7. . UZDOT, JA H4=2 Vidēji cik bieži tiek atjaunota informācija Bibliotēkas profilā Bibliotēku portālā? 
 H6.Bibliotēkas mājaslapā H7. Bibliotēkas profilā Bibliotēku portālā 
Vismaz 1 reizi nedēĜā 1 1 
Vismaz 1 reizi mēnesī 2 2 
Vismaz 1 reizi pusgadā 3 3 
Vismaz 1 reizi gadā  4 4 
Retāk kā 1 reizi gadā vai nekad  5 5 
 

H8. UZDOT, JA H6=1-4 Vai pēdējā gada laikā bibliotēka ir veikusi šādas darbības savā mājaslapā? (ATZĪMĒT 
VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES!) 
H9. UZDOT, JA H7=1-4 Vai pēdējā gada laikā bibliotēka ir veikusi šādas darbības Bibliotēkas profilā Bibliotēku 
portālā? (ATZĪMĒT VISAS PIEMĒROTĀS ATBILDES!) 
 H8.Bibliotēkas 

mājaslapā 
H9. Bibliotēkas profilā 

Bibliotēku portālā 

Ievietota informācija par jaunumiem bibliotēkas krājumā 1 1 
Ievietota informācija par bibliotēkā plānotajiem pasākumiem 2 2 
Ievietota informācija par bibliotēkā notikušajiem pasākumiem 3 3 
Ievietota / mainīta informācija par bibliotēkas darba laiku 4 4 
Ievietota / mainīta informācija par bibliotēkas pakalpojumiem 5 5 
Izveidota pieeja bibliotēkas veidotajām datubāzēm 7 7 
Mainīts dizains 8 8 
Cits (norādīt, kas)......................................................... 9  
  9 
 

H10. Lūdzu, raksturojiet, kāda informācija Jūs kā bibliotēkas direktoru/vadītāju interesē citu bibliotēku 
mājaslapās? 
1. __________________________________________________________________________________________  
2. __________________________________________________________________________________________  
3 __________________________________________________________________________________________  
 

H11. Lūdzu, norādiet, cik svarīga Jūsu bibliotēkas lietotājiem ir/varētu būt minētā informācija Jūsu bibliotēkas 
mājaslapā? 
  

ěoti svarīgi Drīzāk svarīgi 
Drīzāk nav 

svarīgi 
Nav svarīgi 

1 Informācija par bibliotēku (darba laiks, kontaktinformācija) 1 2 3 4 
2 Informācija par pieejamajiem pakalpojumiem 1 2 3 4 
3 Jauno grāmatu apskati 1 2 3 4 
4 Diskusijas  1 2 3 4 
5 Informācija par plānotajiem notikumiem bibliotēkā 1 2 3 4 
6 Informācija par plānotajiem notikumiem pilsētā/novadā 1 2 3 4 
7 Informācija par vietējām apvienībām, klubiem, interešu 

grupām un to aktivitātēm 
1 2 3 4 

8 Iespēja sazināties ar bibliotēku/bibliotekāru no mājaslapas 
(nosūtīt e-pastu) 

1 2 3 4 

9 Iespēja darba laikā sazināties ar bibliotekāru caur Skype 
vai citiem tiešsaistes saziĦas līdzekĜiem no mājaslapas 

1 2 3 4 

10 Virtuālās izstādes (foto u.c.) 1 2 3 4 
11 Pieeja digitalizētiem bibliotēkas novadpētniecības 

materiāliem 
1 2 3 4 

12 Bibliotēkas notikumu apskati (t.sk. video, foto u.c. formātā) 1 2 3 4 
13 Vietējo (pilsētas / novada) notikumu apskati (t.sk.video, foto 

u.c. formātā) 
1 2 3 4 

14 Pieeja vietējai (pilsētas/novada) avīzei 1 2 3 4 
15 Pieeja lietotājiem paredzētiem apmācību materiāliem (t.i., 

e-kursiem u.c.) 
1 2 3 4 

16 Iespēja lietotājiem komentēt bibliotēkas galerijas 1 2 3 4 
17 Iespēja lietotājiem piedalīties bibliotēkas mājaslapas 

veidošanā (pievienot informāciju ar bibliotekāra līdzdalību) 
1 2 3 4 

18 Cits (lūdzu, norādiet).... 1 2 3 4 
 

Paldies par piedalīšanos intervijā! 
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