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Aptaujas tehniskā informācija 
 

PĒTĪJUMA VEICĒJS Pētījumu centrs SKDS 

MĒRĖA GRUPA Masu mediju pārstāvji 

APTAUJAS METODE 

WEB aptauja (WAPI). 
 

Gadījumā, ja uzrunātais respondents nereaăēja uz vairākkārtējiem 
atgādinājumiem interneta vidē, viĦam tika zvanīts un lūgts piedalīties 
aptaujā 

RESPONDENTI Klienta dotā datubāze 

SASNIEGTAIS IZLASES APJOMS 48 respondenti 

ĂEOGRĀFISKAIS PĀRKLĀJUMS Visa Latvija 

APTAUJAS LAIKS 15.06.2011. – 31.08.2011. 

 

 

Izsūtīto uzaicinājumu piedalīties 
aptaujā skaits 

238 

Pabeigto WEB interviju skaits 48 

Iesākto nepabeigto WEB interviju 
skaits 

19 

Neiesākto WEB interviju skaits 171 
 

Projektu vadīja Ieva Strode 

Aptauju vadīja Dzintars Smans 

Datu masīvu veidoja Saiva Brežinska 

Atskaiti sagatavoja Jūlija Ponomarjova, Anna Sovina 

Konsultēja Daina Pakalna 

Pētījuma metodoloăiju sagatavoja Kristīne Pabērza 

 
PIEZĪMES 
 

• 2011.gada aptaujā iegūtie dati salīdzināti ar 2007.gadā SKDS veiktā pētījuma datiem. 
2011.gada aptaujā iegūtie dati netika salīdzināti ar 2009.gadā SPI veiktā pētījuma datiem, jo 
atšėīrās respondentu atlases kritēriji. 

• AtspoguĜojot datus, atskaitē izmantots datu procentuālais sadalījums. 

• Tā kā 2011.gadā tika aptaujāti kopumā 48 masu mediju pārstāvji, 1 respondents ≈ 2%. 

• Tā kā 2007.gadā tika aptaujāti kopumā 29 masu mediju pārstāvji, 1 respondents ≈ 3%. 
 

Uzaicinājumu izsūtīšanas datums 15.06.2011. 
Atgādinājumu izsūtīšanas datumi 29.06.2011.; 01.07.2011.; 25.08.2011.; 30.08.2011. 
Lauka darba slēgšanas datums 31.08.2011. 
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1. Saskarsme ar publiskajām bibliotēkām 

Pētījuma “Latvijas publiskās bibliotēkas un Internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un 

ietekme” ietvaros aptaujātajiem mediju pārstāvjiem lūdza raksturot viĦu saskarsmi ar 

publiskajām bibliotēkām: respondenti norādīja, kad viĦi pēdējoreiz ir apmeklējuši 

bibliotēku, kādās ar bibliotēku saistītās aktivitātēs viĦi pēdējā gada laikā ir piedalījušies vai 

vēlētos piedalīties, kā arī – kādā veidā viĦi ir izmantojuši bibliotēku interneta mājas lapu 

vai Bibliotēku portālu www.biblioteka.lv. Par bibliotēku interneta mājas lapu un bibliotēku 

portālu žurnālistiem tika arī lūgts novērtēt, cik svarīgi viĦiem ir, lai tur būtu pieejama 

noteikta veida informācija.  

 

1.1. Bibliotēkas apmeklēšanas paradumi 

Raksturojot žurnālistu bibliotēkas apmeklēšanas paradumus, jāatzīmē, ka visi aptaujātie 

masu mediju pārstāvji ir bijuši publiskajā bibliotēkā, un lielākā daĜa no viĦiem ir salīdzinoši 

aktīvi bibliotēku apmeklētāji: 69% respondentu publisko bibliotēku ir apmeklējuši ne senāk 

kā pēdējā gada laikā, tai skaitā 56% to ir darījuši pēdējo 6 mēnešu laikā, bet 13% pēdējo 

12 mēnešu laikā. Kopumā 25% ir salīdzinoši pasīvi bibliotēkas apmeklētāji: to, ka 

bibliotēku pēdējo reizi apmeklēja pēdējo 2 gadu laikā, norādīja 6% aptaujāto, to, ka 

pēdējo 5 gadu laikā 10%, bet to, ka 10 gadu laikā 8%. Vēl senāk nekā pēdējo 10 gadu 

laikā bibliotēku ir apmeklējuši 6% aptaujāto. 

 

1.2. Saistība ar bibliotēkām 

Aptaujātajiem žurnālistiem lūdza arī raksturot, kādos ar bibliotēku saistītos pasākumos 

vai aktivitātēs viĦi pēdējo 12 mēnešu laikā ir piedalījušies. Visbiežāk mediju pārstāvji 

norādīja, ka ir veidojuši materiālus par bibliotēku plašsaziĦas līdzekĜiem (60%) un 

piedalījušies bibliotēkas rīkotos pasākumos (52%). Vairāk nekā 10% atzīmēja, ka pēdējā 

gada laikā viĦi ir aizstāvējuši bibliotēkas intereses (17%) un ziedojuši bibliotēkai grāmatas 

vai citus materiālus (15%). 

Salīdzinoši retāk (mazāk nekā 5% gadījumu) žurnālisti pēdējā gada laikā bija izmantojuši 

bibliotēkas bezvadu internetu ārpus bibliotēkas telpām (4%), apmeklējuši bibliotēkas 

rīkotos apmācību pasākumus (4%) vai ziedojuši bibliotēkai naudu (2%). Aptuveni 1/4 

respondentu atzīmēja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā nav darījuši neko no iepriekš minētā 

(23%). 

Salīdzinot 2011. un 2007.gada aptauju datus, jāatzīmē, ka 2011.gadā respondenti retāk 

nekā 2007.gadā minēja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā ir aizstāvējuši bibliotēkas intereses 

(publiskajās diskusijās, pašvaldībā u.tml.). Tiesa, secinājumi par aptauju datu 

salīdzinājumu (te un turpmāk) izdarāmi piesardzīgi nelielā respondentu skaita un dažādos 

gados uzdoto jautājumu un atbilžu variantu formulējumu atšėirību dēĜ. 

Jautāti, kurās no jautājumā minētajām aktivitātēm vai pasākumiem viĦi vēlētos 

piedalīties, visbiežāk žurnālisti pauduši vēlmi piedalīties bibliotēkas rīkotos pasākumos 

(52%), ziedot bibliotēkai grāmatas vai citus materiālus (46%), veidot materiālus par 
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bibliotēkām plašsaziņas līdzekļiem (42%), kā arī apmeklēt bibliotēkās rīkotos apmācību 
pasākumus (40%). To, ka nevēlētos piedalīties nevienā no uzskaitītajām aktivitātēm, 
norādīja 4% respondentu, un vēl 17% bija „grūti pateikt”, ko no piedāvātā viņi gribētu darīt. 

2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums liecina, ka šogad aptaujātie mediju 
pārstāvji biežāk izrādījuši vēlmi apmeklēt bibliotēkā rīkotus apmācību pasākumus, bet 
retāk teikuši, ka vēlētos aizstāvēt bibliotēkas intereses. 

Ja salīdzina datus par pēdējo 12 mēnešu laikā darīto un aktivitātēm, kādās vēlētos 
piedalīties, jāsecina, ka par lielāko daļu aktivitāšu atbilde „vēlētos piedalīties/iesaistīties” 
atzīmēta biežāk nekā „esmu piedalījies/bijis saistīts”. Tiesa, runājot par materiālu par 
bibliotēkām veidošanu, respondenti biežāk teikuši, ka pēdējā gada laikā tos ir veidojuši 
(60%) nekā to, ka vēlētos tos veidot (42%). 

 

1.3. Bibliot ēkas m ājas lapas un Bibliot ēku port āla izmantošana 

Raksturojot, kā ir izmantotas bibliot ēku interneta m ājas lapas vai bibliot ēku port āls 
www.biblioteka.lv , visbiežāk aptaujātie masu mediju pārstāvji atbildēja, ka ir izmantojuši 
bibliotēku mājas lapās vai bibliotēku portālā pieejamo informāciju par bibliotēku (darba 
laiks, kontaktinformācija) (54%) un notikumiem tajā (54%). Aptuveni 2/5 žurnālistu teica 
arī, ka ir izmantojuši informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem (44%) un iespēju caur 
mājaslapu vai portālu sazināties ar bibliotēku (38%). Salīdzinoši reti aptaujātie mediju 
pārstāvji izmantojuši iespēju darba laikā sazināties ar bibliotekāru caur Skype vai citiem 
tiešsaistes saziņas līdzekļiem no mājas lapas (2%) un pieeju lietotājiem paredzētiem 
apmācību materiāliem (2%). Savukārt iespēju komentēt bibliotēkas galerijas vai piedalīties 
mājas lapas veidošanā nav izmantojis neviens no aptaujātajiem žurnālistiem. 

Sniedzot vērtējumu tam, cik svar īgi viņiem ir, lai informācija par iepriekšējā jautājumā 
piedāvātajiem aspektiem būtu pieejama bibliot ēku m ājas lap ās vai Bibliot ēku port ālā, 

par lielāko daļu informācijas veidu žurnālisti biežāk atzīmējuši, ka viņiem būtu svarīgi („ļoti 
svarīgi” un „drīzāk svarīgi”), lai šī informācija būtu pieejama, nekā to, ka tas viņiem nav 
svarīgi („nav svarīgi” un „drīzāk nav svarīgi”). Vairāk nekā puse aptaujāto norādīja, ka 
viņiem bibliotēku mājas lapās vai Bibliotēku portālā „ļoti svarīga” ir informācija par 
bibliotēku (darba laiks, kontaktinformācija) (73%), pieejamajiem pakalpojumiem (73%), kā 
arī jauno grāmatu apskati (54%). 

Savukārt par diskusijām, iespēju lietotājiem piedalīties bibliotēkas mājas lapas veidošanā, 
kā arī iespēju lietotājiem komentēt bibliotēkas galerijas biežāk atzīmēts, ka šādas iespējas 
bibliotēku mājas lapās vai Bibliotēku portālā nav svarīgas. Jāatzīmē, ka, saskaņā ar 
aptaujas datiem, šīs mājas lapas vai portāla iespējas ir arī salīdzinoši reti izmantotas. 
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1.1. Bibliotēkas apmeklēšanas paradumi

1. Saskarsme ar publiskajām bibliotēkām

"Kad Jūs pēdējo reizi apmeklējāt kādu PUBLISKO (pilsētas vai pagasta) bibliotēku (nav domātas mācību iestāžu 

u.t.ml. bibliotēkas)?"
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1.2. Saistība ar bibliotēkām

*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

**Kategorijā "Cits pasākums/ aktivitāte" minēts: "esmu izmantojusi vizuālo materiālu no bibliotēkas krājumiem publikācijai"  (minēts 1 reizi).

2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

**2007.gada aptaujā tika jautāts: "Kādā veidā Jūs pēdējā gada laikā esat bijis saistīts bibliotēku/-ām?"

***2007.gada aptaujā atbilžu variants netika piedāvāts

****2011.gada aptaujā atbilžu variants netika piedāvāts

*****2007.gada aptaujā tika piedāvāts atbilžu variants: "Pēdējā gada laikā neesmu saistīts"

"Neskatoties uz to, vai Jūs esat bibliotēkas lietotājs vai nē, sakiet, vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir sanācis 

darīt kaut ko no minētā?"
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"Un vai Jūs vēlētos darīt kaut ko no minētā..."

*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

**2007.gada aptaujā tika jautāts: "Kādā veidā Jūs vēlētos iesaistīties un piedalīties bibliotēkas darbā?"

***2007.gada aptaujā atbilžu variants netika piedāvāts

****2011.gada aptaujā atbilžu variants netika piedāvāts

*****2007.gada aptaujā tika piedāvāts atbilžu variants: "Nevēlos iesaistīties, piedalīties"
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Pēdējā gada laikā apmeklēto/paveikto aktivitāšu vai pasākumu salīdzinājums ar vēlamajiem

"Un vai Jūs vēlētos darīt kaut ko no minētā..."

"Neskatoties uz to, vai Jūs esat bibliotēkas lietotājs vai nē, sakiet, vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir sanācis 

darīt kaut ko no minētā?"
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1.3. Bibliotēkas mājas lapas un Bibliotēku portāla izmantošana
"Kādā veidā Jūs esat izmantojis bibliotēku interneta mājaslapas vai Bibliotēku portālu www.biblioteka.lv?

Esmu izmantojis..."
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"Cik svarīgi Jums ir, lai šī informācija būtu pieejama bibliotēku interneta mājaslapās vai Bibliotēku portālā 

www.biblioteka.lv?"
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2. Informētība par publiskajām bibliotēkām 

Respondentiem uzdeva arī jautājumus par to, cik informēti viĦi jūtas par publisko 

bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem un dažādiem ar bibliotēkām saistītiem projektiem, 

kā arī lūdza raksturot avotus, kādos viĦi ir pamanījuši informāciju par publiskajām 

bibliotēkām un to pakalpojumiem. 

 

2.1. Informētība par bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem 

Jautāti, cik informēti viĦi jūtas par bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem, vairāk nekā 

puse aptaujāto (56%) teica, ka ir Ĝoti labi informēti. 42% atzina, ka „šo to ir dzirdējuši, bet 

neko konkrētu nezina”, savukārt to, ka par bibliotēku pakalpojumiem vispār nav informēti, 

norādīja vien 2% aptaujāto mediju pārstāvju (1 cilvēks). 

Aptaujātajiem lūdza nosaukt, kādus pakalpojumus, viĦuprāt, šobrīd piedāvā publiskās 

bibliotēkas. Vairāk nekā 4/5 respondentu nosauca lasītavas izmantošanu (98%), literāros 

un izglītojošos pasākumus (92%), bezmaksas interneta izmantošanu (88%), izstādes 

(85%), informācijas meklēšanu bibliotēkas elektroniskajā katalogā (85%), kā arī 

printēšanu, skenēšanu un kopēšanu (83%). Savukārt salīdzinoši retāk pamanītie 

pakalpojumi ir bibliotēkas organizētas ekskursijas, teātra, koncertu apmeklējumi (6%), kā 

arī grāmatu u.c. izdevumu pienešana mājās (4%). 

Runājot par bibliotēku sniegtajiem attālinātajiem pakalpojumiem, visbiežāk respondenti 

bija informēti, ka bibliotēkā ir iespējams saĦemt bibliotekāra uzziĦu pakalpojumus par 

bibliotēkas darbu, zvanot pa telefonu (67%) vai sazinoties internetā (56%), kā arī meklēt 

informāciju bibliotēkas elektroniskajā katalogā (58%). Savukārt salīdzinoši retāk tika 

minēti tādi attālinātie pakalpojumi kā bibliotēku portālā www.biblioteka.lv (19%) un 

bibliotēkas mājas lapā (17%) ievietoto apmācību resursu izmantošana, bibliotekāru 

konsultācijas, sazinoties internetā (15%) un bibliotēkas grāmatu u.c. piegāde mājās (4%). 

 

2.2. Informētība par dažādiem ar bibliotēkām saistītiem projektiem 

Raksturojot žurnālistu informētību par dažādiem ar bibliotēkām saistītiem projektiem, 

vislabāk aptaujātie jutušies informēti par Gaismas pili (kopumā 88% aptaujāto jūtas „Ĝoti 

labi” vai „drīzāk labi” informēti). Vairāk nekā 50% respondentu jutās informēti arī par 

projektu „Trešais tēva dēls” (69%) un digitālo bibliotēku „Letonika” (58%). Savukārt par 

projektu „Gaismas tīkls” aptaujātie vienlīdz bieži teikuši gan to, ka ir informēti, gan to, ka 

nav (48%). 

 

2.3. Informācijas par bibliotēkām ieguves avoti 

Lūgti nosaukt avotus, kuros pēdējo 12 mēnešu laikā ir pamanījuši informāciju par 

publiskajām bibliotēkām un tās pakalpojumiem, visbiežāk aptaujātie masu mediju pārstāvji 

teikuši, ka to pamanīja vietējā presē (65%) un internetā (50%). Vairāk nekā trešdaĜa 

aptaujāto minēja arī tādus avotus kā nacionālā prese (42%), bibliotēkas mājas lapa un 



Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / MASU MEDIJU PĀRSTĀVJI 

SKDS, 2011.gada jūnijs - augusts 14 

bibliotēku portāls (40%), kā arī nacionālajā televīzijā (35%). Savukārt salīdzinoši retāk 

informācija par bibliotēkām pamanīta vietējā televīzijā (10%), iegūta no ăimenes locekĜiem 

(8%), vietējā radio (6%) vai saĦemta pasta kastē (4%). 
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"Kurus no minētajiem pakalpojumiem, Jūsuprāt, šobrīd piedāvā Latvijas publiskās (pilsētas, pagasta) bibliotēkas?"

*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

***Kategorijā "Cits" minēts: "valodu apmācība " (minēts 1 reizi).

2. Informētība par publiskajām bibliotēkam

**Kategorijā "Citi pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" minēts: "attiecīgi aprīkotas telpas (piemēram, ar liftu)" (minēts 2 reizes); "ja nu pastāv Latvijas 
Neredzīgo bibliotēka, tad nu jādomā, ka tie ir "pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" (minēts 1 reizi); "tas varētu būt kādas grāmatas utt., kas vājredzīgajiem 
ierakstītas klausāmos diskos, piemēram" (minēts 1 reizi); "tematiski sarīkojumi bibliotēkā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām" (minēts 1 reizi).

2.1. Informētība par bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem 
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*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

"Cik lielā mērā Jūs esat informēts/-a par publisko bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem?"

"Kurus no minētajiem pakalpojumiem, Jūsuprāt, šobrīd piedāvā Latvijas publiskās (pilsētas, pagasta) bibliotēkas 
ATTĀLINĀTI? (t.i., neejot uz bibliotēku, bet izmantojot Internetu, zvanot vai saĦemot mājās, piemēram, 
bibliotekārs piegādā grāmatas)?"

Vispār neesmu informēts/-
a par bibliotēku 
pakalpojumiem

2%

Esmu Ĝoti labi informēts/-a
56%

Šo to esmu dzirdējis/-usi, 
bet neko konkrētu nezinu

42%

Bāze: visi respondenti, n=48
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2.2. Informētība par dažādiem ar bibliotēkām saistītiem projektiem
"Cik informēts Jūs jūtaties par šādiem projektiem?"

*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

"Vai pēdējo 12 mēnešu laikā esat pamanījuši vai dzirdējuši informāciju par publiskajām bibliotēkām un to 
pakalpojumiem, aktivitātēm vai pasākumiem bibliotēkā šādos avotos?"

2.3. Informācijas par bibliotēkām ieguves avoti
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3. Saskarsme ar publiskās pieejas bezmaksas interneta punktiem 

bibliotēkās un tā vērtējums 

2011.gada aptaujas ietvaros masu mediju pārstāvjiem lūdza novērtēt savu informētības 

līmeni par bezmaksas publiskās pieejas interneta pakalpojumiem publiskajās bibliotēkās, 

raksturot savu personisko saskarsmi ar šiem pakalpojumiem un izvērtēt, kā šie 

pakalpojumi ir ietekmējuši vietējās sabiedrības dzīvi. 

 

3.1. Informētība par bezmaksas publiskās pieejas interneta pakalpojumiem 

bibliotēkās un to izmantošana 

Kā liecina aptaujas dati, vairāk nekā 9/10 aptaujāto (96%) bija dzirdējuši par bezmaksas 

publiskās pieejas interneta pakalpojumiem publiskajās bibliotēkās. 

Salīdzinot 2007. un 2011.gada aptauju datus, jāsecina, ka informētības līmenis nav būtiski 

mainījies – arī 2007.gadā par bezmaksas publiskās pieejas interneta pieejamību 

bibliotēkās bija dzirdējuši vairāk nekā 9/10 aptaujāto (97%). 

Respondentiem, kuri atzīmēja, ka ir dzirdējuši par bezmaksas publiskās pieejas interneta 

pakalpojumiem bibliotēkā, jautāja, vai viĦi šos pakalpojumus pēdējo 12 mēnešu laikā 

ir izmantojuši. Lielākā daĜa aptaujāto norādīja, ka viĦi tos nav izmantojuši vispār (61%). 

To, ka pakalpojumus ir izmantojuši pēdējā gada laikā, norādīja 13% aptaujāto, bet 26% 

teica, ka bezmaksas internetu bibliotēkā ir izmantojuši senāk. 

 

3.2. Publiskās pieejas interneta punktu ierīkošanas radītās pārmaiĦas 

Aptaujātajiem tika uzdots t.s. „atvērtā” tipa jautājums par to, kā tas, ka bibliotēkā bez 

maksas ir pieejams dators un internets, ir mainījis vai ietekmējis vietējās kopienas/ 

sabiedrības dzīvi. Respondenti brīvi formulēja savas atbildes, kuras vēlāk tika apkopotas 

lielākās grupās. Visbiežāk žurnālisti uzskatījuši, ka bezmaksas interneta un datora 

pieejamība bibliotēkās nodrošina labākas iespējas atrast informāciju (29%), kā arī palīdz 

tiem, kam mājās nav datora vai interneta (27%). Aptaujātie teikuši arī, ka publiskās 

pieejas datori un internets palīdz noteiktām iedzīvotāju grupām, piemēram, jauniešiem 

(23%), lauku iedzīvotājiem (21%), vecāka gadu gājuma cilvēkiem (15%), kā arī 

mazturīgajiem (10%). Salīdzinoši bieži uzskatīts arī, ka bezmaksas datora un interneta 

pieejamības ietekmē pieaudzis bibliotēku apmeklējums (19%), kā arī norādīts uz 

dažādiem praktiskiem ieguvumiem, piemēram, ērtāka maksājumu veikšana (15%). Par 

būtisku ieguvumu uzskatīts arī tas, ka dators un internets bibliotēkā palīdz iedzīvotājiem 

sazināties, komunicēt (13%). Negatīvas datora un interneta pieejamības bibliotēkā sekas 

pieminējuši tikai atsevišėi žurnālisti, sakot, piemēram, ka tas noved pie datoratkarības (2% 

jeb 1 aptaujātais). Arī to, ka šāda pakalpojuma pieejamība bibliotēkā sabiedrību nav 

ietekmējusi, atzinis tikai 1 no aptaujātajiem mediju pārstāvjiem. 

Novērtējot publiskajā bibliotēkā pieejamā bezmaksas interneta ietekmi uz dažādiem 

vietējās sabiedrības dzīves aspektiem, interneta pieejamības pozitīvā ietekme uz visām 



Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / MASU MEDIJU PĀRSTĀVJI 

SKDS, 2011.gada jūnijs - augusts 19 

no piedāvātajām jomām atzīta ievērojami biežāk nekā negatīva. To, ka situācija interneta 

pieejamības ietekmē ir uzlabojusies, respondenti visbiežāk atzīmēja, runājot par pieeju 

informācijai (83% aptaujāto mediju pārstāvju norādīja, ka interneta pieejamības ietekmē 

situācija šajā jomā ir ievērojami vai drīzāk uzlabojusies), sociālajiem kontaktiem (75%), 

pieeju valsts un pašvaldību (73%) un citiem (73%) e-pakalpojumiem, pieeju vietējai 

sabiedrībai nozīmīgai informācijai (71%), kā arī pieeju darba tirgum (71%).  

Tiesa, vērtējot publiskās pieejas interneta punktu ierīkošanas bibliotēkā ietekmi uz 

vietējās sabiedrības labklājības pieaugumu, žurnālisti nedaudz biežāk teikuši, ka šajā 

jomā situācija nav mainījusies (40%) nekā to, ka uzlabojusies (31%). Salīdzinoši bieži to, 

ka situācija nav mainījusies, mediju pārstāvji norādījuši arī par pieeju veselības 

informācijai (33%) un ieguvumiem pašvaldībai (33%). Par pārējiem aspektiem to teica 4% 

līdz 25% aptaujāto. 

Ja salīdzina 2007.gadā un 2011.gadā sniegtās atbildes, jāsecina, ka par visām tām 

jomām, par kurām tika jautāts arī 2007.gadā (skat. grafiku), šogad retāk norādīts uz 

uzlabošanos un biežāk teikts, ka tas, ka publiskajā bibliotēkā ir pieejams bezmaksas 

internets, situāciju attiecīgajās jomās nav mainījis.  
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2007. un 2011.gada aptauju salīdzinājums

*2007.gada aptaujā tika jautāts: "Vai Jūs zināt/ esat dzirdējis  par šādiem pakalpojumiem publiskajās bibliotēkās: Bezmaksas interneta izmantošana"

"Vai Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā esat izmantojis bezmaksas interneta pakalpojumus publiskajās bibliotēkās?"

3. Saskarsme ar publiskās pieejas bezmaksas interneta punktiem 
bibliotēkās un to vērtējums

"Vai Jūs zināt/ esat dzirdējis par bezmaksas publiskās pieejas interneta pakalpojumiem publiskajās (pilsētas, 

pagasta) bibliotēkās?"

3.1. Informētība par bezmaksas publiskās pieejas interneta pakalpojumiem bibliotēkās 
un to izmantošana

Nē
4%

Jā
96%

Bāze: visi respondenti, n=48

96 4

397

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)*

% Jā Nē

Bāze: visi respondenti

Nē, neesmu izmantojis 
vispār
61%

Jā
13%

Nē, bet es esmu 
izmantojis agrāk

26%

Bāze: repondenti,kuri ir dzirdējuši par bezmaksas publiskās pieejas interneta pakalpojumiem publiskajās bibliotēkās n=46
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3.2. Publiskās pieejas interneta punktu ierīkošanas radītās pārmaiĦas

  
Labākas iespējas atrast informāciju 29
Palīdz tiem, kam (mājās) nav interneta, datoru 27
Palīdz jauniešiem 23
Palīdz lauku iedzīvotājiem 21
Pieaudzis bibliotēku apmeklējums 19
Ērti veikt maksājumus 15
Palīdz veciem cilvēkiem 15
Palīdz sazināties, komunicēt (draugi, skype) 13
Palīdz mazturīgiem 10
Brīvā laika pavadīšana 8
Informācija par darba iespējām 6
Iespēja internetu, datoru lietot bez maksas, ietaupīt 4
Iespēja satikt cilvēkus 4
Palīdz mācībās 2
Palīdz bērniem 2
Iespēja saĦemt bibliotekāra konsultācijas 2
Iemācījās strādāt ar datoru 2
Internets ir vienmēr pieejams 2
Datoratkarība 2
Sabiedrība kĜuvusi izglītotāka 2
Iespēja spēlēt spēles 2
Pieaug interese par notiekošo, aktivitāte 2
Ietekmējusi pozitīvi (neprecizēts) 2
Nav ietekmējis 2
Cita atbilde** 13
Grūti pateikt/NA 13
Bāze: visi repondenti, n=48

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

"Kā tas, ka bibliotēkā bez maksas ir pieejams dators un internets, ir mainījis vai ietekmējis vietējās kopienas / 

sabiedrības dzīvi? Lūdzu, raksturojiet, kā tas ir izpaudies!"

**Kategorijā "Cita atbilde" (katra minēta 1 reizi) ietilpst: "mūsu bibliotekās internets nav bez maksas "; "pensionāri var parakstīt presi savā 

pagastā "; "palielinājusies interese par literatūras lasīšanu "; "palašākas publisko pasākumu rīkošanas iespējas "; "padarījis bibliotekāru par 

nozīmīgu vidutāju, konsultantu un padomdevēju dažādos arī Ĝoti prakstiskos jautājumos"; "jauna perspektīva sociāli neaizsargātajiem ".

Minēšanas 

biežums %
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"Lūdzu, norādiet, kā tas, ka publiskajā (pilsētas/ pagasta) bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets, ir ietekmējis 

zemāk minētās dzīves jomas vietā, kur dzīvojat (pilsētā / pagastā)? Vai situācija šajās  jomās ir ievērojami 

uzlabojusies, drīzāk uzlabojusies, nav mainījusies, drīzāk pasliktinājusies, ievērojami pasliktinājusies?"

40

29

23

17

21

21

19

15

13

13

44

35

44

50

54

50

48

40

38

35

31

23

19

4

13

15

15

19

19

19

15

21

33

33

40

13

13

13

10

10

10

13

19

23

17

27

27

19

13

27

40

2

4

4

4 6

25

Pieeja informācijai (zināšanu iegūšana, informācija vaĜaspriekiem,
informācija par jaunumiem u.c.)

Sociālie kontakti (kontaktu uzturēšana ar ăimeni un draugiem, citi
sociālie kontakti internetā)

Pieeja citiem e-pakalpojumiem (e-maksājumi utml.)

Pieeja valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem (pieeja valsts un
pašvaldību informācijai un tiešsaistes pakalpojumiem, e-pārvaldes

pakalpojumiem)

Pieeja vietējai sabiedrībai nozīmīgai informācijai un pakalpojumiem,
vietējās sabiedrības aktivitātes

Pieeja darba tirgum (darba meklēšana, darbinieku meklēšana)

Pieeja apmācībai un mācībām (pieeja apmācību kursiem,
pašmācība, tālmācība un iespēja iegūt darbam nepieciešamās

zināšanas)

Laika un naudas taupīšana (iepirkumi un maksājumi internetā,
iespējas salīdzināt cenas)

Pieeja ar lauksaimniecību saistītai informācijai

Pieeja veselības informācijai

UzĦēmējdarbības iespējas (uzĦēmējdarbības uzsākšana, iespēja
atrast biznesa partnerus, iespēja paaugstināt konkurētspēju)

Ieguvumi pašvaldībai (cilvēki spēj paši risināt problēmas, līdz ar to
pašvaldības darbiniekiem ir mazāka slodze)

Vietējās sabiedrības labklājības pieaugums

%

Ievērojami uzlabojusies

Drīzāk uzlabojusies

Drīzāk pasliktinājusies

Ievērojami pasliktinājusies

Nav mainījusies

Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=48
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2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

"Lūdzu, norādiet, kā tas, ka publiskajā (pilsētas/ pagasta) bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets, ir ietekmējis 

zemāk minētās dzīves jomas vietā, kur dzīvojat (pilsētā / pagastā)? Vai situācija šajās  jomās ir ievērojami 

uzlabojusies, drīzāk uzlabojusies, nav mainījusies, drīzāk pasliktinājusies, ievērojami pasliktinājusies?"

40

40

72

17

21

66

21

66

27

66

15

62

13

55

44

24

35

28

54

31

50

28

48

31

40

31

35

28

31

38

4

0

13

0

19

0

19

0

19

3

15

0

33

7

0

13

0

13

0

10

0

10

7

13

0

19

3

17

3

27

7

76

69

4 25

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

%

Ievērojami uzlabojusies
Drīzāk uzlabojusies
Drīzāk pasliktinājusies
Ievērojami pasliktinājusies

Nav mainījusies

Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti

Pieeja informācijai (zināšanu 

iegūšana, informācija 

vaĜaspriekiem, informācija par 

jaunumiem u.c.)

Sociālie kontakti (kontaktu 

uzturēšana ar ăimeni un draugiem, 

citi sociālie kontakti internetā)

Pieeja vietējai sabiedrībai nozīmīgai 

informācijai un pakalpojumiem, 

vietējās sabiedrības aktivitātes

Pieeja darba tirgum (darba 

meklēšana, darbinieku meklēšana)

Pieeja apmācībai un mācībām 

(pieeja apmācību kursiem, 

pašmācība, tālmācība un iespēja 

iegūt darbam nepieciešamās 

zināšanas)

Laika un naudas taupīšana 

(iepirkumi un maksājumi internetā, 

iespējas salīdzināt cenas)

Pieeja veselības informācijai

UzĦēmējdarbības iespējas 

(uzĦēmējdarbības uzsākšana, 

iespēja atrast biznesa partnerus, 

iespēja paaugstināt 

konkurētspēju)
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4. Sadarbība ar bibliotēkām profesionālajā darbībā 

Lai novērtētu žurnālistu sadarbību ar bibliotēkām, respondentiem tika jautāts, kādus 

bibliotēku pakalpojumus (t.sk. attālināti) viĦi savā profesionālajā darbībā ir izmantojuši 

pēdējā gada laikā, lūdza precizēt vai un kad viĦi pēdējo reizi ir gatavojuši materiālu 

medijam par bibliotēku, paust viedokli par to, cik aktuāla šādu materiālu veidošana šobrīd 

ir, kā arī cik ieinteresēts par bibliotēkām rakstīt vai informēt ir pats žurnālists un viĦa 

pārstāvētais plašsaziĦas līdzeklis. Respondentiem arī lūdza raksturot bibliotekāra/ 

bibliotēkas vadītāja iniciatīvu, ierosinot medijam veidot materiālu par bibliotēkām. 

 

4.1. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana profesionālajā darbībā 

Pētījuma rezultāti liecina, ka lielākā daĜa aptaujāto mediju pārstāvju (73%) pēdējā gada 

laikā ir izmantojuši kādu no bibliotēkas pakalpojumiem savā profesionālajā darbībā. 

Biežāk izmantotie pakalpojumi ir izstādes (48%), lasītavas izmantošana (grāmatu, avīžu, 

žurnālu lasīšanai) (40%), literārie un izglītojošie pasākumi (40%), kā arī grāmatu avīžu un 

žurnālu izsniegšana lasīšanai mājās (35%). Vairāk nekā 1/5 izmantojuši arī tādus 

pakalpojumus kā bibliotekāra sniegtie uzziĦu pakalpojumi (27%) un grāmatu un citu 

izdevumu rezervēšana bibliotēkā (23%). 

Jāatzīmē, ka ir arī tādi bibliotēkas pakalpojumi, kurus neviens no aptaujātajiem 

žurnālistiem savā profesionālajā darbībā nav izmantojis, piemēram, video un audio 

materiālu izmantošana, datorapmācības kursi, Skype, datora lietošana u.c. Salīdzinoši reti 

profesionālajā darbībā izmantoti arī tādi pakalpojumi kā citu materiālu (ne grāmatu un 

preses) izsniegšana mājās, grāmatu u.c. piegāde mājās un bibliotēkas organizētas 

ekskursijas, teātra, koncertu apmeklējumi: katru no šiem pakalpojumiem nosaukuši 2% 

jeb 1 aptaujātais žurnālists. 

Kā liecina aptaujas dati, dažādus attālinātos bibliotēkas pakalpojumus žurnālisti pēdējā 

gada laikā izmantojuši salīdzinoši retāk – kādu no attālinātajiem pakalpojumiem atzīmējuši 

kopumā 48% aptaujāto. Biežāk izmantotie attālinātie pakalpojumi ir informācijas 

meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā (29%), bibliotekāra uzziĦu pakalpojumi par 

bibliotēkas darbu, zvanot pa telefonu (27%), kā arī bibliotekāra sniegtie tematiskie uzziĦu 

pakalpojumi, zvanot pa telefonu (21%). Salīdzinoši reti izmantotas bibliotekāru 

konsultācijas, sazinoties internetā (2%), bibliotēkas mājas lapā ievietotie apmācību resursi 

(2%), kā arī grāmatu u.c. piegāde mājās (2%). Jāatzīmē, ka Bibliotēku portālā ievietotos 

apmācību resursus neviens no aptaujātajiem pēdējā gada laikā savā profesionālajā 

darbībā nav izmantojis. 

 

4.2. Sadarbības ar dažādu jomu speciālistiem novērtējums 

Lūgti izvērtēt sadarbību ar dažādu jomu pārstāvjiem (kultūras, izglītības un veselības 

iestāžu darbiniekiem, politiėiem u.c.) savā profesionālajā darbībā, kopumā atzinīgāko 

vērtējumu žurnālisti snieguši bibliotekāriem – 88% ar sadarbību ir kopumā apmierināti 
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(atbildes „apmierināts” un „drīzāk apmierināts”), un tikai 4% - neapmierināti (atbildes 

„neapmierināts” un „drīzāk neapmierināts”). 

Arī par lielāko daĜu citu minēto speciālistu pozitīvi sadarbības vērtējumi sniegti ievērojami 

biežāk nekā negatīvi. Salīdzinoši apmierināti žurnālisti bijuši arī ar sadarbību ar 

skolotājiem (apmierināti: 86%, neapmierināti: 13%), kultūras nama darbiniekiem 

(apmierināti: 79%, neapmierināti: 6%), bērnudārzu darbiniekiem (apmierināti: 71%, 

neapmierināti: 2%) un muzeju darbiniekiem (apmierināti: 81%, neapmierināti: 15%). 

Savukārt kopumā negatīvi vērtēta sadarbība ar valsts iestāžu darbiniekiem (apmierināti: 

42%, neapmierināti: 46%) un komunālo dienestu darbiniekiem (apmierināti: 33%, 

neapmierināti: 44%). 

 

4.3. Pieredze materiālu par bibliotēkām gatavošanā 

Aptaujas dati liecina, ka lielākajai daĜai aptaujāto mediju pārstāvju (83%) ir pieredze ar 

materiāla gatavošanu par bibliotēkām, turklāt vairāk nekā puse respondentu (63%) šādu 

materiālu medijam ir gatavojuši pēdējo 6 mēnešu laikā. To, ka nekad nav gatavojuši 

materiālu par bibliotēkām, norādīja 15% aptaujāto žurnālistu. 

Savas profesionālās pieredzes ietvaros žurnālistiem lūdza arī izvērtēt bibliotekāru/ 

bibliotēkas vadītāju iniciatīvu materiālu par bibliotēkām gatavošanā. Vairāk nekā 

puse aptaujāto norādīja, ka bibliotekāri/ bibliotēku vadītāji viĦus ir aicinājuši uz pasākumu 

(60%) vai izteikuši uzaicinājumu rakstīt par bibliotēku (52%). Aptuveni 1/3 norādīja arī, ka 

bibliotekāri viĦiem piedāvājuši gatavu materiālu (35%). To, ka nekad nav saskārušies ar 

bibliotekāra iniciatīvu, minēja 25% respondentu. 

 

4.4. Sižetu par bibliotēkām veidošanas aktualitāte 

Aptaujātajiem plašsaziĦas līdzekĜu pārstāvjiem lūdza arī izteikt viedokli par to, cik aktuāli, 

pēc viĦu domām, šobrīd ir rakstīt/ veidot sižetus/ informēt par bibliotēkām. Lielākā daĜa 

(71%) respondentu uzskatījuši, ka tas ir aktuāli (atbildes „Ĝoti aktuāli” un „drīzāk aktuāli”), 

bet to, ka tas nav aktuāli (atbildes „pilnīgi neaktuāli” un „drīzāk neaktuāli”), atzina 15% 

aptaujāto. 

Lielākā daĜa aptaujas dalībnieku teikuši arī, ka gan viĦu medijs (79%), gan viĦi personīgi 

(75%) ir ieinteresēti (atbildes „Ĝoti ieinteresēti” un „drīzāk ieinteresēti”) rakstīt un informēt 

par bibliotēkām. Neieinteresētību atzina (gan par sevi, gan mediju) aptuveni 1/10 

aptaujāto, pie tam to, ka viĦš/-a pats/-i vai viĦa/-as medijs būtu „pilnīgi neieinteresēts” 

materiālu gatavošanā par bibliotēku nav atzīmējis neviens no respondentiem. 
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4.1. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana profesionālajā darbībā

2009. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

"Vai pēdējā mēneša laikā esat meklējis/usi informāciju šādos avotos?"

*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

4. Sadarbība ar bibliotēkām profesionālajā darbībā

"Kādus no minētajiem pakalpojumiem Jūs esat izmantojis savā profesionālajā darbībā (gatavojot materiālu 

medijam) pēdējo 12 mēnešu laikā?"
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"Kādus no minētajiem pakalpojumiem attālināti Jūs esat izmantojis savā profesionālajā darbībā (gatavojot 

materiālu medijam) pēdējo 12 mēnešu laikā?"
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4.2. Sadarbības ar dažādu jomu speciālistiem novērtējumus
"Kā Jūs savā profesionālajā darbībā vērtējat sadarbību ar šādiem speciālistiem?"

48

40

33

23

17

21

6

8

13

40

54

42

46

48

52

38

50

35

31

27

31

4

10

15

4

2

25

10

25

40

23

27

29

4

6

10

8

15

8

2

4

15

27

2

29

10

13

27

25

232

8

31

2

6

2

2

Bibliotekāri

Skolotāji

Muzeju darbinieki

Kultūras nama darbinieki

Bērnudārzu darbinieki

Ārsti, medicīnas darbinieki

Sociālie darbinieki

Pašvaldības deputāti,
amatpersonas

Valsts iestāžu darbinieki, ierēdĦi

Saeimas deputāti, amatpersonas

Pašvaldības policisti

Komunālo dienestu darbinieki

%
Apmierināts Drīzāk apmierināts Drīzāk neapmierināts Neapmierināts Grūti pateikt
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4.3. Pieredze materiālu par bibliotēkām gatavošanā
"Kad Jūs pēdējo reizi savā profesionālajā darbībā esat gatavojis materiālu medijam par bibliotēku?"

*Tā kā katrs respondents varējā atzīmēt visas piemērotās atbildes, kopējā atbilžu summa pārsniedz 100%.

**Kategorijā "Ir izrādījs cita veida iniciatīvu" minēts: "palīdzējis atrast nepieciešamo informāciju, dibināt kontaktus ar cilvēkiem" (minēts 1 reizi).

"Vai Jūsu profesionālajā darbībā bibliotēkas vadītājs / bibliotekārs ir izrādījis iniciatīvu, ierosinot medijam veidot 

materiālu par bibliotēkām?"
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Bāze: visi respondenti, n=48
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4.4. Sižetu par bibliotēkām veidošanas aktualitāte
"Cik aktuāli, Jūsuprāt, šobrīd ir rakstīt / veidot sižetus / informēt par bibliotēkām?"

"Cik lielā mērā rakstīt / informēt par bibliotēkām ir ieinteresēts..."

Drīzāk aktuāli
52%

ěoti aktuāli
19%

Drīzāk neaktuāli
12%

Pilnīgi neaktuāli
2%

Grūti pateikt
15%

Bāze: visi respondenti, n=48
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5. Priekšstati par bibliotēku 

Raksturojot savus priekšstatus par bibliotēkām, aptaujātie žurnālisti nosauca asociācijas, 

kādas viĦiem radās, domājot par bibliotēku, novērtēja, cik lielā mērā viĦi piekrīt dažādiem 

ar bibliotēkām saistītiem apgalvojumiem, kā arī to, cik lielā mērā bibliotēkā ir mainījušies 

dažādi aspekti. Aptaujātajiem lūdza arī paust savus uzskatus par to, kādus pakalpojumus 

bez jau esošajiem bibliotēkām vajadzētu piedāvāt. 

 

5.1. Asociācijas ar bibliotēku 

Jautājot par asociācijām, kādas aptaujātajiem rodas, dzirdot vārdu „bibliotēka”, 

respondentiem netika piedāvāti atbilžu varianti, viĦi brīvi formulēja savas atbildes, kas 

datu apstrādes gaitā tika apkopotas lielākās grupās. Lielākā daĜa aptaujāto (73%) atzina, 

ka bibliotēka viĦiem asociējas ar grāmatām. Citas asociācijas paustas ievērojami retāk: to, 

ka bibliotēka viĦiem saistās ar klusumu, mieru un kārtību, norādīja 25%, datorus un 

internetu minēja 21%, dažāda veida informāciju – 17%, pozitīvs bibliotekāra darba 

vērtējums kā bibliotēkas raksturīga iezīme minēta 15% gadījumu, savukārt aptuveni 1/10 

aptaujāto teica, ka bibliotēka viĦiem saistās ar preses izdevumiem un laikrakstiem (13%), 

lasītavu un lasīšanu uz vietas (13%), kā arī zināšanām un izglītību (10%). Citas 

asociācijas nosauca mazāk nekā 1/10 aptaujāto. 

Savukārt, izvērtējot dažādus apgalvojumus par bibliotēkas tēla elementiem (auditoriju, 

bibliotekāra darbu, bibliotēkas lomu un funkcijām, attīstību u.c.) vairāk nekā 4/5 

aptaujāto piekrita (atbildes „pilnīgi piekrīt” un „drīzāk piekrīt”), ka bibliotēkai ir liela nozīme 

sabiedrības attīstībā (90%), bibliotēkas ir kĜuvušas radošākas, piedāvā jaunus, inovatīvus 

pakalpojumus (88%) un ir kĜuvušas mūsdienīgākas (88%), ka bibliotekāri ir labi izglītoti, 

kompetenti profesionāĜi (86%), bibliotēkas ir labi aprīkotas ar datoriem un interneta 

pieslēgumiem (81%), un bibliotēkās ir Ĝoti laba atmosfēra (81%). 

Vairākums aptaujāto žurnālistu nepiekrita (“pilnīgi nepiekrīt” un “drīzāk nepiekrīt”) 

apgalvojumiem „ar internetu mūsdienās pietiek, nemaz nav vajadzīgas bibliotēkas” (98%), 

„bibliotēkas ir vairāk domātas jauniem cilvēkiem” (92%), „bibliotekāram darba laikā īsti nav 

ko darīt” (90%), „parastās bibliotēkas drīz izzudīs, jo viss tiks digitalizēts” (85%), 

„bibliotēkas ir nepieciešamas tikai dažām iedzīvotāju grupām (piemēram, skolēniem, 

studentiem), nevis visiem iedzīvotājiem” (83%). 

Salīdzinot 2007. un 2011.gada aptauju datus, jāsecina, ka šogad aptaujātie mediju 

pārstāvji ievērojami biežāk piekrituši, ka bibliotekāriem ir mazas algas, kā arī, ka 

bibliotēkai ir liela nozīme sabiedrības attīstībā. Nedaudz biežāk piekrists arī 

apgalvojumiem, ka bibliotēkas ir labi aprīkotas ar datoriem un interneta pieslēgumiem, ka 

daudzi bibliotekāri ir pārāk sevī noslēgušies, kā arī tam, ka bibliotēkas ir nepieciešamas 

tikai dažām iedzīvotāju grupām. 

Savukārt retāk 2011.gadā piekrists tam, ka bibliotekārs ir perspektīva profesija 

(2011.gadā atšėirībā no 2007.gada šim apgalvojumam aptaujātie biežāk nepiekrita nekā 

piekrita), kā arī tam, ka bibliotekārs ir cilvēks, kurš vienmēr uzklausīs un nekad neliegs 
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padomu. Tiesa, nelielā respondentu skaita dēĜ secinājumi par izmaiĦām izdarāmi 

piesardzīgi. 

 

5.2. Uzskati par bibliotēkā notikušajām pārmaiĦām 

Lūgti raksturot, kā pēdējo gadu laikā ir mainījusies situācija bibliotēkās, runājot par 

dažādiem pakalpojumiem un to kvalitāti, par vairākumu analizēto jomu lielākā daĜa 

aptaujāto žurnālistu teikuši, ka tās ir uzlabojušās, un visbiežāk uz pozitīvām pārmaiĦām 

norādīts tādās jomās kā pieejamo datubāžu klāsts (83% atzīmējuši atbildi „uzlabojies”), 

datoru un citas tehnikas skaits (75%), pieejamās programmatūras skaits (75%), kā arī 

bibliotekāru spējas konsultēt lietotājus par IT jautājumiem (75%). 

Savukārt uz situācijas pasliktināšanos visbiežāk norādīts, runājot par periodisko izdevumu 

klāstu – par šo jomu gan to, ka situācija, pēc viĦu domām, ir uzlabojusies, gan to, ka 

pasliktinājusies, teica 38% aptaujāto. 

 

5.3. Uzskati par pakalpojumiem, kurus bibliotēkā vajadzētu piedāvāt 

Aptaujas ietvaros respondentiem lūdza nosaukt, kādus vēl pakalpojumus bez jau 

esošajiem bibliotēkai vajadzētu piedāvāt. Šis bija t.s. atvērtais jautājums – aptaujātajiem 

netika piedāvāti atbilžu varianti, viĦi brīvi formulēja savas atbildes. Visbiežāk respondenti 

uzskatīja, ka bibliotēkās vajadzētu rīkot tematiskus pasākumus (21%). Nākamie biežāk 

piedāvātie pakalpojumi ir e-bibliotēka (pieeja digitalizētām grāmatām u.tml.), ko minēja 6% 

(jeb 3 respondenti), kā arī lasītavas labiekārtošana (4% jeb 2 respondenti). Atsevišėi 

aptaujātie minēja arī citus pakalpojumus, piemēram, grāmatu piegādi mājās, 

datorapmācību, ilgāku darba laiku, vairāk informācijas par pasākumiem bibliotēkā, 

jaunajām grāmatām u.c. 13% respondentu teica, ka viĦus apmierina tie pakalpojumi, 

kurus bibliotēkas piedāvā jau šobrīd, savukārt 40% aptaujāto atturējās sniegt atbildi uz šo 

jautājumu (teikuši „nezinu”, „grūti pateikt”). 
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5.1. Asociācijas ar bibliotēku
"Kas Jums pirmais nāk prātā, kad dzirdat vārdu „bibliotēka”? Lūdzu, nosauciet trīs lietas!"

  
Grāmatas 73
Klusums, miers un kārtība 25
Datori, internets 21
Informācija 17
Pozitīvs bibliotekāra vērtējums 15
Preses izdevumi (žurnāli, laikraksti) 13
Lasītava (lasīšana uz vietas) 13
Zināšanas, izglītība 10
Bibliotekāri 8
Mācības (skolēni, studenti) 8
Bibliotēku modernizācija (t.sk. "Gaismas tīkls") 8
Grāmatu plaukti 8
Iespēja izmantot datoru, internetu bez maksas 8
Slikti iekārtotas telpas (auksts, putekĜains, piebāzts utt.) 6
Kartotēka, katalogi 6
Daudz grāmatu 6
Gaismas pils un LNB 4
Kultūras centrs 4
Dažādi pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem u.tml. 4
Iespēja satikties, parunāt ar draugiem, domubiedriem 4
Specifiskas asociācijas (īpatnēja smarža u.tml.) 4
Vēsture, vēsturiskais mantojums 4
Vecas grāmatas 4
Negatīvs bibliotekāra vērtējums 4
Patīkamas, labi iekārtotas telpas 2
Brīvā laika pavadīšana 2
Iespēja Ħemt grāmatas uz mājām 2
Jaunas grāmatas 2
Iespēja lasīt grāmatas bez maksas 2
Apmācība 2
Pozitīvas asociācijas (nekonkretizēts) 2
Cita atbilde** 8
Bāze: visi repondenti, n=48

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

5. Priekšstati par bibliotēku

**Kategorijā "Cita atbilde" (katra minēta 1 reizi) ietilpst: "daudz jauniešu pie datoriem"; "laipni cilveki "; "rinda "; "vajadzīgā trūkums ".

Minēšanas 

biežums %
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"Tagad daži apgalvojumi, kas ir izteikti par bibliotēkām un bibliotekāriem. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs 

tiem piekrītat, runājot par publiskajām bibliotēkām!"
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nevis pildītu arī citas funkcijas (datorcentri, NVO centri u.t.t.)

Bibliotekāri ne vienmēr grib palīdzēt

Daudzi bibliotekāri ir pārāk sevī noslēgušies (pedanti un dīvaiĦi)

Bibliotekāriem ir garlaicīgs darbs

Bibliotēkas ir nepieciešamas tikai dažām iedzīvotāju grupām
(piemēram, skolēniem, studentiem), nevis visiem iedzīvotājiem

Parastās bibliotēkas drīz izzudīs, jo viss tiks digitalizēts

Bibliotekāram darba laikā īsti nav ko darīt

Bibliotēkas ir vairāk domātas jauniem cilvēkiem

Ar internetu mūsdienās pietiek, nemaz nav vajadzīgas bibliotēkas

%
Pilnīgi piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=48
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2007. un 2011.gada aptauju datu salīdzinājums

"Tagad daži apgalvojumi, kas ir izteikti par bibliotēkām un bibliotekāriem. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs 

tiem piekrītat, runājot par publiskajām bibliotēkām!"
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2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)
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2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

2011.gads (SKDS)

2007.gads (SKDS)

% Pilnīgi piekrītu Drīzāk piekrītu Drīzāk nepiekrītu Pilnīgi nepiekrītu Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti

Bibliotēkai ir liela nozīme 

sabiedrības attīstībā

Bibliotēkas pēdējo gadu laikā 

ir kĜuvušas mūsdienīgākas

Bibliotekāri ir labi izglītoti, 

kompetenti profesionāĜi

Bibliotēkas ir labi aprīkotas ar 

datoriem un interneta 

pieslēgumiem

Bibliotekārs ir cilvēks, kurš 

vienmēr uzklausīs un nekad 

neliegs padomu

Bibliotekāriem ir mazas 

algas

Bibliotekārs – tā ir Ĝoti 

perspektīva profesija

Daudzi bibliotekāri ir pārāk 

sevī noslēgušies (pedanti un 

dīvaiĦi)

Būtu labāk, ja bibliotēka 

nodarbotos tikai ar grāmatām, 

žurnāliem, nevis pildītu arī 

citas funkcijas 

Bibliotēkas ir nepieciešamas 

tikai dažām iedzīvotāju 

grupām, nevis visiem 

iedzīvotājiem

Bibliotekāri ne vienmēr grib 

palīdzēt

Bibliotekāriem ir garlaicīgs 

darbs

Bibliotekāram darba laikā īsti 

nav ko darīt

Parastās bibliotēkas drīz 

izzudīs, jo viss tiks digitalizēts

Ar internetu mūsdienās 

pietiek, nemaz nav vajadzīgas 

bibliotēkas
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5.2. Uzskati par bibliotēkā notikušajām pārmaiĦām
"Neskatoties uz to, vai Jūs pēdējo gadu laikā esat apmeklējis/-usi bibliotēku vai nē, kā Jums šėiet, kā šajā laikā 

bibliotēkās ir mainījušās uzskaitītās lietas?"
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Pieejamo datubāžu klāsts

Datoru un citas tehnikas skaits

Pieejamās programmatūras
skaits

Bibliotekāru spējas konsultēt
lietotājus par IT jautājumiem

Pieejamās programmatūras
kvalitāte

Datoru un citas tehnikas kvalitāte

Grāmatu krājums

Citu izdevumu krājums (CD,
DVD)

Organizēto pasākumu kvalitāte
(izstādes, tikšanās, apmācības)

Organizēto pasākumu skaits
(izstādes, tikšanās, apmācības)

Bibliotēkas telpu labiekārtotība

Kopējā atmosfēra bibliotēkā

Periodisko izdevumu klāsts

% Uzlabojies/-usies Pasliktinājies/-usies Nav mainījies/-usies

Bāze: visi respondenti, n=48

SKDS, 2011.gada jūnijs - augusts 36



Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / MASU MEDIJU PĀRSTĀVJI

5.3. Uzskati par pakalpojumiem, kurus bibliotēkā vajadzētu piedāvāt

Tematiskus pasākumus 21
E-bibliotēka 6
Iekārtot, labiekārtot lasītavu 4
Grāmatu piegāde mājās 2
Datorapmācība 2
Ilgāku darba laiku 2
Vairāk informācijas par pasākumiem bibliotēkā 2
Vairāk informācijas par grāmatām, jaunajām grāmatām 2
Iespēja kārtot attiecības ar bibliotēku elektroniski 2
Interešu klubiĦu rīkot 2
Iespējas Ħemt žurnālus, avīzes uz mājām 2
Iespēja Ħemt uz mājām grāmatas, ko tagad nedod 2
Filmu skatīšanās 2
Vairāk informēt par bibliotēkas pakalpojumiem 2
Aktīvāk piesaistīt cilvēkus 2
Uzlabot bibliotekāru darbu 2
Cita atbilde** 17
Nepārzina pat esošos 2
Neizmanto/nevēlas izmantot bibliotēkas pakalpojumus 2
Viss apmierina, pietiek ar to, kas ir 13
Grūti pateikt/NA 40
Bāze: visi repondenti, n=48

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

"Bez tiem pakalpojumiem, kurus bibliotēkas sniedz jau tagad, kādus pakalpojumus, Jūsuprāt, bibliotēkas vēl 

varētu piedāvāt?"

**Kategorijā "Cita atbilde" (katra minēta 1 reizi) ietilpst: "atvieglot grāmatu nodošanu (kā Ventspils bibliotēkās) "; "bibliotēkām galvenais kĜūt 

par vietām, kur cilvēkiem patīkami pavadīt savu brīvo laiku - ārpus pamatfunkcijām "; "esmu pret bibliotēku pārvēršanu par moderniem IT 

centriem "; "informācijas sniegšana par ārzemju bibliotēku arhīviem"; "lasītavās varētu klausīties mūziku "; "mediju monitorings "; "nodibināt 

stabilus, drošus SBA kontaktus ar Krievijas bibliotēkām, pašlaik tie īsti nefunkcionē "; "specializēto bibliotēku arhīvu apguvi ".

Minēšanas 

biežums %
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6. Bibliotēku darbinieku spēju un prasmju novērtējums 

Pētījuma ietvaros respondentiem lūdza arī novērtēt bibliotēku darbinieku spējas un 

prasmes: žurnālisti novērtēja, cik lielā mērā viĦi piekrīt dažādiem apgalvojumiem par 

bibliotēkas darbinieku spējām ietekmēt vietējo kopienu, prasmēm darbā ar sabiedrību un 

masu medijiem, kā arī prasmēm bibliotēkas interešu pārstāvniecībā (library advocacy) un 

bibliotēkas stratēăijas un interešu pārstāvniecības plāna izstrādē un īstenošanā. 

 

6.1. Bibliotēku darbinieku spēju novērtējums 

Izvērtējot dažādas bibliotēku darbinieku iemaĦas un spējas, visbiežāk aptaujātie 

uzskatījuši, ka bibliotekāri/ bibliotēku vadītāji spēj („spēj Ĝoti labi” un „drīzāk spēj”) veidot 

un ietekmēt vietējās kopienas kultūras un izglītības vidi un tās kvalitāti (69%), kā arī 

izmantot savu personību bibliotēkas tēla veidošanā (65%). Salīdzinoši piesardzīgāk 

vērtētas bibliotekāru/ bibliotēkas vadītāju spējas būt par līderi: to, ka viĦi to spēj, teica 

42% žurnālistu, bet to, ka nespēj – 36%. Savukārt bibliotēkas darbinieku spējas ietekmēt 

vietējās kopienas sociāli ekonomisko aktivitāti vērtētas kopumā kritiski: ja to, ka 

bibliotekāri/ bibliotēku vadītāji to spēj, norādīja 29%, tad to, ka nespēj – 48%. 

Jāatzīmē, ka salīdzinoši bieži atzīmēta arī atbilde „grūti pateikt” (no 10% līdz 25%), un 

visbiežāk žurnālisti atturējušies vērtēt bibliotēkas darbinieku prasmes aizstāvēt bibliotēkas 

budžetu, konkurējot ar citām pašvaldības iestādēm. 

 

6.2. Bibliotēku darbinieku prasmju darbā ar sabiedrību un masu medijiem 

novērtējums 

Bibliotēku darbinieku prasmes darbā ar sabiedrību un masu medijiem vērtētas kopumā 

atzinīgi. Vairāk nekā 2/3 aptaujāto teikuši, ka bibliotekāri un bibliotēkas vadītāji kopumā 

prot (atbildes „prot Ĝoti labi” un „drīzāk prot”) veidot un uzturēt kontaktus ar bibliotēkas 

pastāvīgajiem (77%) un potenciālajiem (67%) apmeklētājiem, rīkot publiskus pasākumus 

(ne konferences) (73%), kā arī uzstāties un prezentēt (69%). 

Vairāk nekā puse aptaujāto pozitīvi vērtējuši arī bibliotēku darbinieku prasmes sagatavot 

un pasniegt informāciju plašsaziĦas līdzekĜiem intervijas (65%) un preses ziĦojuma (54%) 

veidā, veidot un uzturēt kontaktus ar pašvaldības pārstāvjiem (65%) un bibliotēkas 

kaimiĦiem (63%), kā arī noteikt bibliotēkas mērėauditoriju (63%). 

Lai arī bibliotēkas darbinieku iemaĦas darbā ar sabiedrību un masu medijiem visās 

analizētajās jomās atzinīgi vērtētas biežāk nekā kritiski, tomēr par tādām jomām kā 

komunikācijas prasmes ar sabiedrību krīzes situācijās (prot: 33%, neprot: 27%), kā arī 

preses konferences rīkošanas prasmes (prot: 31%, neprot: 29%) masu mediju pārstāvju 

vērtējums bijis mazāk atzinīgs. Tiesa, par šīm jomām salīdzinoši bieži atzīmēta atbilde 

„grūti pateikt” (40% katrā no jomām). Arī citās jomās atbilde „grūti pateikt” atzīmēta 

salīdzinoši bieži (no 17% līdz pat 44%). 
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6.3. Bibliotēku darbinieku prasmju bibliotēkas interešu pārstāvniecībā novērtējums 

Arī vērtējot bibliotēkas darbinieku prasmes bibliotēkas interešu (library advocacy) 

pārstāvniecībā bibliotēkās, ar ko visbiežāk sanāk sadarboties (vai Latvijā kopumā, ja nav 

sadarbojies ar konkrētām bibliotēkām), masu mediju pārstāvji snieguši kopumā atzinīgu 

viedokli – par visām no piedāvātajām jomām atbildes „prot Ĝoti labi” un „drīzāk prot” 

atzīmētas biežāk nekā „pilnīgi neprot” un „drīzāk neprot”. 

Tiesa, salīdzinoši liela daĜa aptaujāto masu mediju pārstāvju atturējās paust viedokli par 

bibliotēku darbinieku prasmēm bibliotēku interešu pārstāvniecībā: atbildi „grūti pateikt” 

atzīmēja no 15% līdz 44% respondentu. Vieglāk izvērtēt bibliotēku darbinieku iemaĦas 

respondentiem bijis, runājot par jomām, kas skar arī pašu mediju darbu: „piesaistīt mediju 

interesi, identificējot medijiem saistošus sižetus un tematus (saturu)” („grūti pateikt”: 15%) 

un „veidot un uzturēt pastāvīgas attiecības ar mediju pārstāvjiem” (21%). Tiesa, minēto 

jomu vērtējums nav bijis viennozīmīgs – par bibliotekāru/ bibliotēku vadītāju prasmēm 

šajās jomās salīdzinoši biežāk sniegts gan kopumā kritisks vērtējums (attiecīgi 27% un 

25%; par citām jomām no 6% līdz 21%), gan arī atzīmēta atbilde „prot Ĝoti labi” (attiecīgi: 

27% un 31%, citās jomās no 4% līdz 21%). 

Salīdzinoši visbiežāk (25%) kritiski vērtējumi sniegti, vērtējot bibliotēkas darbinieku 

iemaĦas iesaistīt vietējos viedokĜu līderus bibliotēkas tēla un ietekmes veidošanā, interešu 

pārstāvniecībā. 

 

6.4. Bibliotēku darbinieku prasmju bibliotēkas stratēăijas un interešu 

pārstāvniecības plāna izstrādē un īstenošanā novērtējums 

Lūgti novērtēt bibliotēkas darbinieku prasmes bibliotēkas stratēăijas un interešu 

pārstāvniecības plāna izstrādē un īstenošanā, mediju pārstāvji, biežāk nekā vērtējot 

bibliotekāru un bibliotēku vadītāju iemaĦas citās jomās, atturējušies sniegt vērtējumu: 

29% līdz pat 50% atzīmējuši atbildes „grūti pateikt”. Tiesa, jāatzīmē, ka arī šīs prasmes 

atzinīgi vērtētas biežāk nekā kritiski. 

Visbiežāk vērtējums sniegts prasmēm meklēt risinājumu, veidot bibliotēkas piedāvājumu 

atbilstoši vietējās kopienas interesēm un vajadzībām (prot: 63%, neprot: 8%), identificēt 

un novērtēt vietējās kopienas (sabiedrības) vajadzības (prot: 58%, neprot: 6%), organizēt 

savas bibliotēkas lietotāju aptaujas (prot: 56%, neprot: 6%). 
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6.1. Bibliotēku darbinieku spēju novērtējums

*Respondentiem, kuri neapmeklē/nesadarbojas ar bibliotēkām, tika jautāts par publiskajām bibliotēkām Latvijā kopumā

6. Bibliotēku darbinieku spēju un prasmju novērtējums

"Domājot par bibliotēku, kuru Jūs apmeklējat vai ar kuru Jūs sadarbojaties visbiežāk, lūdzu, novērtējiet tās 

vadītāja / bibliotekāra spējas šādās jomās!"*

8

8

8

60

52

44

44

38

27

19

15

23

19

29

44

4

6

4

10

17

21

25

23

232

4

13

2

4

4

Veidot un ietekmēt vietējās
kopienas kultūras un izglītības

vidi un tās kvalitāti

Izmantot savu personību
bibliotēkas tēla veidošanā

KĜūt par viedokĜa līderi vietējā
kopienā

Aizstāvēt bibliotēkas budžetu,
konkurējot ar citām iestādēm

pašvaldībā

Būt par līderi

Ietekmēt vietējās kopienas sociāli
ekonomisko aktivitāti

% Spēj Ĝoti labi Drīzāk spēj Drīzāk nespēj Pilnīgi nespēj Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=48
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6.2. Bibliotēku darbinieku prasmju darbā ar sabiedrību un masu medijiem novērtējums

*Respondentiem, kuri neapmeklē/nesadarbojas ar bibliotēkām, tika jautāts par publiskajām bibliotēkām Latvijā kopumā

"Domājot par bibliotēku, kuru Jūs apmeklējat vai ar kuru Jūs sadarbojaties visbiežāk, lūdzu, novērtējiet tās 

bibliotekāra / bibliotēkas vadītāja prasmes darbā ar sabiedrību un masu medijiem!"
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Kontaktu veidošana un uzturēšana ar bibliotēkas pastāvīgajiem
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Citu publisku pasākumu rīkošanas prasmes

Uzstāšanās un prezentācijas prasmes

Kontaktu veidošana un uzturēšana ar potenciālajiem bibliotēkas
lietotājiem

Informācijas sagatavošana un pasniegšana plašsaziĦas līdzekĜiem
intervijas veidā

Kontaktu veidošana un uzturēšana ar pašvaldības pārstāvjiem

Kontaktu veidošana un uzturēšana ar tuvākajiem bibliotēkas
kaimiĦiem
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Komunikācijas prasmes ar sabiedrību krīzes situācijās

Preses konferences rīkošanas prasmes

% Prot Ĝoti labi Drīzāk prot Drīzāk neprot Pilnīgi neprot Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=48
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6.3. Bibliotēku darbinieku prasmju bibliotēkas interešu pārstāvniecībā novērtējums

*Respondentiem, kuri neapmeklē/nesadarbojas ar bibliotēkām, tika jautāts par publiskajām bibliotēkām Latvijā kopumā

"Domājot par bibliotēku, kuru Jūs apmeklējat vai ar kuru Jūs sadarbojaties visbiežāk, lūdzu, novērtējiet tās 

bibliotekāra / bibliotēkas vadītāja prasmes bibliotēkas interešu pārstāvniecībā (library advocacy)!"
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Organizēt savas bibliotēkas atbalstītāju un interešu pārstāvju
(draugu) grupas

Piesaistīt mediju interesi, identificējot medijiem saistošus sižetus un
tematus (saturu)

Veidot pārliecinošu bibliotēkas tēlu

Pārstāvēt bibliotēkas / bibliotēkas lietotāju intereses, sniedzot
argumentētas, pārliecinošas prezentācijas

Veidot un uzturēt pastāvīgas attiecības ar mediju pārstāvjiem

Motivēt un iedvesmot savus kolēăus bibliotēkas interešu
pārstāvniecības īstenošanai

Pārstāvēt bibliotēkas / bibliotēkas lietotāju intereses, uzstājoties ar
publiskām runām

Veidot pastāvīgas un mērėtiecīgas attiecības ar bibliotēkai saistošu
lēmumu pieĦēmējiem

Organizēt pasākumus un/vai kampaĦas bibliotēku interešu
pārstāvniecībai (finansējuma / citu resursu un/vai sponsoru

piesaistei)

Organizēt pasākumus un/vai kampaĦas bibliotēku interešu
pārstāvniecībai (lai panāktu bibliotēkai labvēlīgu lēmumu

pieĦemšanu)

Iesaistīt vietējos viedokĜu līderus bibliotēkas tēla un ietekmes
veidošanā, interešu pārstāvniecībā

% Prot Ĝoti labi Drīzāk prot Drīzāk neprot Pilnīgi neprot Grūti pateikt
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SKDS, 2011.gada jūnijs - augusts 42



Latvijas publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloăijas, pakalpojumi un ietekme / MASU MEDIJU PĀRSTĀVJI

*Respondentiem, kuri neapmeklē/nesadarbojas ar bibliotēkām, tika jautāts par publiskajām bibliotēkām Latvijā kopumā

"Domājot par bibliotēku, kuru Jūs apmeklējat vai ar kuru Jūs sadarbojaties visbiežāk, lūdzu, novērtējiet tās 

bibliotekāra / bibliotēkas vadītāja prasmes bibliotēkas stratēăijas un interešu pārstāvniecības plāna izstrādē un 

īstenošanā!"

6.4. Bibliotēku darbinieku prasmju bibliotēkas stratēăijas un interešu pārstāvniecības 
plāna izstrādē un īstenošanā novērtējums

17

13

8

8

46

46

44

48

42

38

38

27

6

6

29

35

38

42

46

46

48

508

13

10

10

13

6

2

2

6

8

2

Meklēt risinājumu / veidot bibliotēkas piedāvājumu atbilstoši vietējās
kopienas interesēm un vajadzībām

Identificēt un novērtēt vietējās kopienas (sabiedrības) vajadzības

Organizēt savas bibliotēkas lietotāju aptaujas

Veidot bibliotēkas darbības stratēăiju un darba plānus saskaĦā ar
vietējās pašvaldības mērėiem un prioritātēm

Izstrādāt darba plānu bibliotēkas interešu pārstāvniecības
īstenošanai

Izmantot pētījumu, aptauju un citus datus bibliotēkas interešu
pārstāvniecības darba plānošanai un īstenošanai

Izmantot pētījumu, aptauju un citus datus bibliotēkas stratēăijas
izstrādei un īstenošanai

Organizēt vietējās kopienas (tajā skaitā bibliotēkas nelietotāju)
aptaujas, lai iegūtu bibliotēkas darbības nodrošināšanai nozīmīgus

datus un informāciju

% Prot Ĝoti labi Drīzāk prot Drīzāk neprot Pilnīgi neprot Grūti pateikt

Bāze: visi respondenti, n=48
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Latvijas publiskās bibliotēkas ir nozīmīgs zināšanu centrs, kas vēl pavisam nesen galvenokārt saistījās ar grāmatu, 
periodikas un dažādu citu veidu rakstiskā formāta materiālu uzkrāšanu. Vai bibliotēkas laika gaitā ir mainījušās? 
Kas ir bibliotēka mūsdienās – grāmatu krātuve vai arī stilīgs kultūras un informācijas centrs? Varbūt abi? Diskusija 
par šiem jautājumiem mediju dienaskārtībā nonāk ne katru dienu 
Domājot par iespējām, kā stiprināt mediju un bibliotēku sadarbību, lūdzam Jūs piedalīties Valsts Aăentūras 
„Kultūras informācijas sistēmas” aptaujā. Aptaujas mērėis ir noskaidrot Jūsu viedokli par publisko bibliotēku 
pakalpojumiem, informācijas tehnoloăiju pieejamību. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā 
veidā.  
 
A0. Kopumā Ħemot, vai Jūs par sevi varat teikt, ka esat …?  
ěoti laimīgs/-a 1 
Diezgan laimīgs/-a 2 
Ne visai laimīgs/-a 3 
Pavisam nelaimīgs/-a 4 
Nezin 8 
 
A1. Kas Jums pirmais nāk prātā, kad dzirdat vārdu „bibliotēka”? Lūdzu, nosauciet trīs lietas! 

1. _______________________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________________  
  
A2. Cik lielā mērā Jūs esat informēts/-a par publisko bibliotēku piedāvātajiem pakalpojumiem?  
Esmu Ĝoti labi informēts/-a 1 

Šo to esmu dzirdējis/-usi, bet  neko konkrētu nezinu 2 

Vispār neesmu informēts/-a par bibliotēku pakalpojumiem 3 
 
A3. Vai pēdējo 12 mēnešu laikā esat pamanījuši vai dzirdējuši informāciju par publiskajām bibliotēkām un 
to pakalpojumiem, aktivitātēm vai pasākumiem bibliotēkā šādos avotos?  
(Atzīmēt visas piemērotās atbildes) 
Vietējā presē 1 
Nacionālajā presē 2 
Vietējā televīzijā 3 
Nacionālajā televīzijā 4 
Vietējā radio 5 
Nacionālajā radio 6 
Internetā – sociālajos tīklos (piemēram, twitter, facebook u.c.) 7 
Internetā – citur (piemēram, ziĦu portālos u.c.) 8 
Bibliotēkā 9 
Bibliotēkas mājas lapā vai bibliotēku portālā Biblioteka.lv 10 
Pašvaldībā 11 
Organizētā pasākumā, akcijā 12 
No draugiem, paziĦām, kolēăiem  13 
No ăimenes locekĜiem 14 
SaĦēmu informāciju savā pastkastītē 15 
Citur (norādīt, kur)_____________ 16 
Pēdējā gada laikā neesmu pamanījis informāciju par publiskajām 
bibliotēkām un to pakalpojumiem, aktivitātēm vai pasākumiem bibliotēkā 

17 

Grūti pateikt  98 
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A4. Tagad daži apgalvojumi, kas ir izteikti par bibliotēkām un bibliotekāriem. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā 
mērā Jūs tiem piekrītat, runājot par publiskajām bibliotēkām! (Lūdzu, norādiet vienu atbildi katrā rindiĦā!) 

  Pilnīgi 
piekrītu 

Drīzāk 
piekrītu 

Drīzāk 
nepiekrītu 

Pilnīgi 
nepiekrītu 

Grūti 
pateikt 

1 Bibliotēkas pēdējo gadu laikā ir kĜuvušas 
mūsdienīgākas 

1 2 3 4 8 

2 Bibliotekāram darba laikā īsti nav ko darīt  1 2 3 4 8 

3 Bibliotēkas ir nepieciešamas tikai dažām 
iedzīvotāju grupām (piemēram, skolēniem, 
studentiem), nevis visiem iedzīvotājiem 

1 2 3 4 8 

4 Daudzi bibliotekāri ir pārāk sevī noslēgušies 
(pedanti un dīvaiĦi) 

1 2 3 4 8 

5 Bibliotēkas ir labi aprīkotas ar datoriem un 
interneta pieslēgumiem 

1 2 3 4 8 

6 Bibliotekāri ir labi izglītoti, kompetenti profesionāĜi 1 2 3 4 8 

7 Bibliotekārs – tā ir Ĝoti perspektīva profesija 1 2 3 4 8 

8 Būtu labāk, ja bibliotēka nodarbotos tikai ar 
grāmatām, žurnāliem, nevis pildītu arī citas 
funkcijas (datorcentri, NVO centri u.t.t.) 

1 2 3 4 8 

9 Bibliotekārs ir cilvēks, kurš vienmēr uzklausīs un 
nekad neliegs padomu 

1 2 3 4 8 

10 Ar internetu mūsdienās pietiek, nemaz nav 
vajadzīgas bibliotēkas 

1 2 3 4 8 

11 Bibliotekāriem ir mazas algas 1 2 3 4 8 

12 Bibliotekāriem ir garlaicīgs darbs 1 2 3 4 8 

13 Parastās bibliotēkas drīz izzudīs, jo viss tiks 
digitalizēts 

1 2 3 4 8 

14 Bibliotekāri ne vienmēr grib palīdzēt 1 2 3 4 8 

15 Bibliotēkai ir liela nozīme sabiedrības attīstībā 1 2 3 4 8 

16 Bibliotēkas ir vienīgais bezmaksas kultūras un 
informācijas centrs mūsdienu sabiedrībā 

1 2 3 4 8 

17 Bibliotēkas kĜuvušas par populāru vietu, kur 
pavadīt brīvo laiku 

1 2 3 4 8 

18 Bibliotēka ir vieta, kur komunicēt ar citiem 
cilvēkiem un draugiem 

1 2 3 4 8 

19 Bibliotēka ir kĜuvusi par vietējās kopienas centru 1 2 3 4 8 

20 Bibliotēkas ir vairāk domātas jauniem cilvēkiem 1 2 3 4 8 

21 Bibliotēkas ir vairāk domātas tiem, kas mācās vai 
studē 

1 2 3 4 8 

22 Bibliotēkās ir Ĝoti laba atmosfēra 1 2 3 4 8 

23 Bibliotēkas ir kĜuvušas radošākas, piedāvā 
jaunus, inovatīvus pakalpojumus 

1 2 3 4 8 

24 Medijos ir pietiekami daudz informācijas par 
bibliotēkām 

1 2 3 4 8 
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A5. Neskatoties uz to, vai Jūs esat bibliotēkas lietotājs vai nē, sakiet, vai pēdējo 12 mēnešu laikā Jums ir 
sanācis darīt kaut ko no minētā: (Atzīmēt visas piemērotās atbildes) 
A6. Un vai Jūs vēlētos darīt kaut ko no minētā... (Atzīmēt visas piemērotās atbildes) 
 A5.Esat 

piedalījies/  
bijis saistīts 

A6.Vēlētos 
piedalīties/ 
iesaistīties 

Piedalīties bibliotēkas rīkotos pasākumos (dzejas dienas, tikšanās u.c.) 1 1 
Izmantot bibliotēkas bezvadu (WiFi) Interneta pieeju ārpus bibliotēkas telpām 
ar savu portatīvo datoru 

2 2 

Apmeklēt bibliotēkā rīkotus apmācību pasākumus 3 3 
Ziedot bibliotēkai savu laiku, lai uzlabotu bibliotēkas darbību 4 4 
Ziedot bibliotēkai naudu 5 5 
Ziedot bibliotēkai grāmatas vai citus materiālus 6 6 
Aizstāvēt bibliotēkas intereses (publiskās diskusijās, pašvaldībā u.tml.) 7 7 
Veidot materiālu par bibliotēku plašsaziĦas līdzekĜiem 8 8 
Cits pasākums/aktivitāte (Kāda?).................................... 9  
Cits pasākums/ aktivitāte (Kāda?)....................................  9 
Neesmu darījis neko no iepriekš minētā / nevēlos darīt neko no iepriekš minētā 10 10 
Grūti pateikt 98 98 
 
A7. Cik informēts Jūs jūtaties par šādiem projektiem? (Atzīmēt vienu atbildes variantu katrā rindiĦā!) 

  
ěoti labi 

informēts 

Drīzāk 
labi 

informēts 

Drīzāk 
vāji 

informēts 

ěoti vāji 
informēts 

Grūti 
pateikt 

1 Gaismas tīkls, kas paredz veidot vienotu valsts, 
pašvaldību un citu publisko bibliotēku informācijas 
sistēmu 

1 2 3 4 8 

2 Gaismas pils, kas paredz jaunas Nacionālās 
bibliotēkas ēkas būvniecību 

1 2 3 4 8 

3 Trešais tēva dēls, kas paredz publisko bibliotēku 
attīstību, nodrošinot visās bibliotēkās jaunus datorus, 
bezmaksas Interneta (tajā skaitā bezvadu Interneta) 
pieeju,  kā arī ietver bibliotekāru un bibliotēku lietotāju 
apmācības  

1 2 3 4 8 

4 Digitālā bibliotēka „Letonika”, kas paredz Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas un citu bibliotēku, arhīvu un 
muzeju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamus 
Internetā 

1 2 3 4 8 

 
BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA 

 
B1 Kad Jūs pēdējo reizi apmeklējāt kādu PUBLISKO (pilsētas vai pagasta) bibliotēku (nav domātas mācību 
iestāžu u.t.ml. bibliotēkas)? 
Pēdējo 6 mēnešu laikā 1 
Pēdējo 12 mēnešu  (gada) laikā 2 
Pēdējo 2 gadu laikā 3 
Pēdējo 5 gadu laikā 4 
Pēdējo 10 gadu laikā 5 
Senāk 6 
Nekad neesmu bijis publiskajā bibliotēkā 7 
Grūti pateikt 8 
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B2. Kurus no minētajiem pakalpojumiem, Jūsuprāt, šobrīd piedāvā Latvijas publiskās (pilsētas, pagasta) 
bibliotēkas? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes) 
B3. Kādus no minētajiem pakalpojumiem Jūs esat izmantojis savā profesionālajā darbībā (gatavojot 
materiālu medijam) pēdējo 12 mēnešu laikā? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes) 
 

B2 
Piedāvātie 

pakalpojumi 

B3 
Profesionālajā darbībā 
izmantotie bibliotēku 

pakalpojumi 
12 mēn.laikā 

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, 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 flešatmiĦas kartē, CD, DVD, disketē 
u.tml.) 

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 

Pēdējā gada laikā neesmu izmantojis bibliotēku pakalpojumus  28 
Grūti pateikt/NA 98 98 
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B4. Kurus no minētajiem pakalpojumiem, Jūsuprāt, šobrīd piedāvā Latvijas publiskās (pilsētas, pagasta) 
bibliotēkas ATTĀLINĀTI? (t.i., neejot uz bibliotēku, bet izmantojot Internetu, zvanot vai saĦemot mājās, 
piemēram, bibliotekārs piegādā grāmatas)? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes) 
B5. Kādus no minētajiem pakalpojumiem attālināti Jūs esat izmantojis savā profesionālajā darbībā 
(gatavojot materiālu medijam) pēdējo 12 mēnešu laikā? (Atzīmēt visas piemērotās atbildes) 
 

B4. Piedāvātie 
pakalpojumi 

B5. Profesionālajā 
darbībā izmantotie 

bibliotēku 
pakalpojumi 

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

1 1 

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

2 2 

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

3 3 

Bibliotekāra uzziĦu pakalpojumi par bibliotēkas darbu (piemēram, 
darba laiku, grāmatu esamību u.c.), sazinoties Internetā (e-pasts, 
skype u.c.) 

4 4 

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

5 5 

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

6 6 

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

7 7 

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

8 8 

Bibliotēkas mājaslapā ievietoto apmācību resursu (e-kursu) 
izmantošana 

9 9 

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

10 10 

Bibliotēkas grāmatu u.c. piegāde mājās (t.i. bibliotekārs piegādā mājās) 11 11 
Pēdējā gada laikā neesmu izmantojis šos pakalpojumus 12 12 
Grūti pateikt / NA 98 98 
 
B6. Bez tiem pakalpojumiem, kurus bibliotēkas sniedz jau tagad, kādus pakalpojumus, Jūsuprāt, 
bibliotēkas vēl varētu piedāvāt? (Lūdzu, nosauciet trīs lietas!) 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 
 
B7. Neskatoties uz to, vai Jūs pēdējo gadu laikā esat apmeklējis/-usi bibliotēku vai nē, kā Jums šėiet, kā 
šajā laikā bibliotēkās ir mainījušās uzskaitītās lietas:  
  

 
Pasliktinājies/-

usies 
Nav mainījies/-

usies 
Uzlabojies/-

usies 
1 Grāmatu krājums 1 2 3 
2 Periodisko izdevumu klāsts 1 2 3 
3 Citu izdevumu krājums (CD, DVD) 1 2 3 
4 Pieejamo datubāžu klāsts 1 2 3 
5 Organizēto pasākumu skaits (izstādes, tikšanās, 

apmācības) 
1 2 3 

6 Organizēto pasākumu kvalitāte (izstādes, tikšanās, 
apmācības) 

1 2 3 

7 Datoru un citas tehnikas skaits 1 2 3 
8 Datoru un citas tehnikas kvalitāte 1 2 3 
9 Pieejamās programmatūras skaits 1 2 3 
10 Pieejamās programmatūras kvalitāte 1 2 3 
11 Bibliotekāru spējas konsultēt lietotājus par IT jautājumiem 1 2 3 
12 Bibliotēkas telpu labiekārtotība 1 2 3 
13 Kopējā atmosfēra bibliotēkā 1 2 3 
14 Cits (norādīt)________________________ 1 2 3 
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JAUTĀJUMI PAR BEZMAKSAS INTERNETU PUBLISKAJĀS BIBLIOTĒKĀS 

 
G1. Vai Jūs zināt/ esat dzirdējis par bezmaksas publiskās pieejas interneta pakalpojumiem publiskajās 
(pilsētas, pagasta) bibliotēkās?  
Jā 1 Pārejiet pie jautājuma G2. 
Nē 2 Pārejiet pie jautājuma G3. 
 
G2. Vai Jūs pēdējo 12 mēnešu laikā esat izmantojis bezmaksas interneta pakalpojumus publiskajās 
bibliotēkās?  
Jā 1 
Nē, bet es esmu izmantojis agrāk 2 
Nē, neesmu izmantojis vispār 3 
 
G3. Kā tas, ka bibliotēkā bez maksas ir pieejams dators un internets, ir mainījis vai ietekmējis vietējās 
kopienas / sabiedrības dzīvi? Lūdzu, raksturojiet, kā tas ir izpaudies! 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

G4. Lūdzu, norādiet, kā tas, ka publiskajā (pilsētas/ pagasta) bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets, ir 
ietekmējis zemāk minētās dzīves jomas vietā, kur dzīvojat (pilsētā / pagastā)? Vai situācija šajās  jomās ir 
ievērojami uzlabojusies, drīzāk uzlabojusies, nav mainījusies, drīzāk pasliktinājusies, ievērojami 
pasliktinājusies?  
  

 

Ievērojami 
uzlaboju- 

sies 

Drīzāk 
uzlaboju- 

sies 

Nav 
mainīju-

sies 

Drīzāk 
pasliktināj

u-sies 

Ievērojami 
pasliktināju-

sies 

Grūti 
pateikt 

1 
Pieeja vietējai sabiedrībai nozīmīgai 
informācijai un pakalpojumiem, vietējās 
sabiedrības aktivitātes 

1 2 3 4 5 8 

2 
Pieeja darba tirgum (darba meklēšana, 
darbinieku meklēšana) 

1 2 3 4 5 8 

3 

Pieeja valsts un pašvaldību e-
pakalpojumiem (pieeja valsts un pašvaldību 
informācijai un tiešsaistes pakalpojumiem, 
e-pārvaldes pakalpojumiem) 

1 2 3 4 5 8 

4 
Pieeja citiem e-pakalpojumiem (e-
maksājumi utml.) 

1 2 3 4 5 8 

5 

Pieeja apmācībai un mācībām (pieeja 
apmācību kursiem, pašmācība, tālmācība 
un iespēja iegūt darbam nepieciešamās 
zināšanas) 

1 2 3 4 5 8 

6 Pieeja veselības informācijai  1 2 3 4 5 8 

7 
Pieeja ar lauksaimniecību saistītai 
informācijai 

1 2 3 4 5 8 

8 
Sociālie kontakti (kontaktu uzturēšana ar 
ăimeni un draugiem, citi sociālie kontakti 
internetā)   

1 2 3 4 5 8 

9 
Pieeja informācijai (zināšanu iegūšana, 
informācija vaĜaspriekiem, informācija par 
jaunumiem u.c.)  

1 2 3 4 5 8 

10
Laika un naudas taupīšana (iepirkumi un 
maksājumi internetā, iespējas salīdzināt 
cenas)  

1 2 3 4 5 8 

11

UzĦēmējdarbības iespējas 
(uzĦēmējdarbības uzsākšana, iespēja 
atrast biznesa partnerus, iespēja 
paaugstināt konkurētspēju) 

1 2 3 4 5 8 

12
Ieguvumi pašvaldībai (cilvēki spēj paši 
risināt problēmas, līdz ar to pašvaldības 
darbiniekiem ir mazāka slodze) 

1 2 3 4 5 8 

13 Vietējās sabiedrības labklājības pieaugums  1 2 3 4 5 8 
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BIBLIOTĒKU MĀJAS LAPAS UN BIBLIOTĒKU PORTĀLS 

 
C1. Kādā veidā Jūs esat izmantojis bibliotēku interneta mājaslapas vai Bibliotēku portālu 
www.biblioteka.lv? (Atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiĦā )  
 Bibliotēku mājaslapā vai bibliotēku portālā… Esmu 

izmantojis 
Neesmu 

izmantojis 
1 Informāciju par bibliotēku (darba laiks, kontaktinformācija) 1 2 
2 Informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem 1 2 
3 Jauno grāmatu apskatus 1 2 
4 Diskusijas  1 2 
5 Informāciju par notikumiem bibliotēkā 1 2 
6 Informāciju par notikumiem pilsētā/novadā 1 2 
7 Informāciju par vietējām apvienībām, klubiem, interešu grupām un to 

aktivitātēm 
1 2 

8 Iespēju sazināties ar bibliotēku/bibliotekāru no mājas lapas (nosūtīt e-
pastu) 

1 2 

9 Iespēju darba laikā sazināties ar bibliotekāru caur Skype vai citiem 
tiešsaistes saziĦas līdzekĜiem  no mājaslapas 

1 2 

10 Pieeju virtuālām izstādēm (foto u.c.) 1 2 
11 Pieeju digitalizētiem bibliotēkas novadpētniecības materiāliem 1 2 
12 Pieeju virtuāliem vietējo notikumu apskatiem (video, foto u.c. formātā) 1 2 
13 Pieeju vietējai (pilsētas\novada) avīzei 1 2 
14 Pieeju lietotājiem paredzētiem apmācību materiāliem ( t.i., e-kursiem u.c.) 1 2 
15 Iespēju lietotājiem komentēt bibliotēkas galerijas 1 2 
16 Iespēju lietotājiem piedalīties bibliotēkas mājaslapas veidošanā (pievienot 

informāciju ar bibliotekāra līdzdalību) 
1 2 

17 Cits (lūdzu, norādiet).... 1 2 
 
C2. Cik svarīgi Jums ir, lai šī informācija būtu pieejama bibliotēku interneta mājaslapās vai Bibliotēku 
portālā www.biblioteka.lv? Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiĦā!) 
  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 notikumiem bibliotēkā 1 2 3 4 
6 Informācija par 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 mājas lapas 
(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 Pieeja virtuālām izstādēm (foto u.c.) 1 2 3 4 
11 Pieeja digitalizētiem bibliotēkas novadpētniecības materiāliem 1 2 3 4 
12 Pieeja virtuāliem vietējo notikumu apskatiem (video, foto u.c. 

formātā) 
1 2 3 4 

13 Pieeja vietējai (pilsētas/novada) avīzei 1 2 3 4 
14 Pieeja lietotājiem paredzētiem apmācību materiāliem ( t.i., e-

kursiem u.c.) 
1 2 3 4 

15 Iespēja lietotājiem komentēt bibliotēkas galerijas 1 2 3 4 
16 Iespēja lietotājiem piedalīties bibliotēkas mājaslapas veidošanā 

(pievienot informāciju ar bibliotekāra līdzdalību) 
1 2 3 4 

17 Cits (lūdzu, norādiet).... 1 2 3 4 
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JAUTĀJUMI PAR SADARBĪBU AR BIBLIOTĒKĀM PROFESIONĀLAJĀ DARBĪBĀ 
 

K1. Kā Jūs savā profesionālajā darbībā vērtējat sadarbību ar šādiem speciālistiem? 
  

Apmierināts 
Drīzāk 

apmierināts 
Drīzāk 

neapmierināts 
Neapmierināts 

Grūti 
pateikt 

1 Skolotāji 1 2 3 4 8 
2 Ārsti, medicīnas darbinieki 1 2 3 4 8 
3 Pašvaldības deputāti, 

amatpersonas 
1 2 3 4 8 

4 Saeimas deputāti, 
amatpersonas 

1 2 3 4 8 

5 Valsts iestāžu darbinieki, 
ierēdĦi 

1 2 3 4 8 

6 Bibliotekāri 1 2 3 4 8 
7 Bērnu dārzu darbinieki  1 2 3 4 8 
8 Sociālie darbinieki 1 2 3 4 8 
9 Kultūras nama darbinieki  1 2 3 4 8 
10 Muzeju darbinieki 1 2 3 4 8 
11 Pašvaldības policisti 1 2 3 4 8 
12 Komunālo dienestu 

darbinieki 
1 2 3 4 8 

 
K2. Kad Jūs pēdējo reizi savā profesionālajā darbībā esat gatavojis materiālu medijam par bibliotēku? 

Pēdējo 6 mēnešu laikā 1 
Pēdējo 12 mēnešu  (gada) laikā 2 
Pēdējo 2 gadu laikā 3 
Pēdējo 5 gadu laikā 4 
Pēdējo 10 gadu laikā 5 
Senāk 6 
Nekad neesmu gatavojis materiālu par bibliotēku medijam 7 
Grūti pateikt/NA 8 

 
K3. Vai Jūsu profesionālajā darbībā bibliotēkas vadītājs / bibliotekārs ir izrādījis iniciatīvu, ierosinot 
medijam veidot materiālu par bibliotēkām?  
Piedāvājis gatavu materiālu 1 
Aicinājis uz pasākumu 2 
Aicinājis rakstīt par bibliotēku 3 
Ir izrādījis cita veida iniciatīvu (lūdzu, norādiet, 
kādu)....................................................... 

4 

Nekad neesmu saskāries ar iniciatīvu no bibliotekāra\ 
bibliotēkas vadītāja puses 

5 

Grūti pateikt 8 
 
K4. Cik aktuāli, Jūsuprāt, šobrīd ir rakstīt / veidot sižetus / informēt par bibliotēkām? 
ěoti aktuāli 1 
Drīzāk aktuāli 2 
Drīzāk neaktuāli 3 
Pilnīgi neaktuāli 4 
Grūti pateikt 8 
 
K5. Cik lielā mērā rakstīt / informēt par bibliotēkām ir ieinteresēts... 
  ěoti 

ieinteresēts  
Drīzāk 

ieinteresēts 
Drīzāk neieinteresēts Pilnīgi neieinteresēts Grūti pateikt 

1 Jūsu medijs 1 2 3 4 8 
2 Jūs pats personīgi 1 2 3 4 8 
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BIBLIOTĒKU DARBINIEKU SPĒJU UN PRASMJU NOVĒRTĒJUMS 
 

I1. Tiem, kas apmeklē / sadarbojas ar bibliotēkām B1=1-3 vai K2=1-3 
Domājot par bibliotēku, kuru Jūs apmeklējat vai ar kuru Jūs sadarbojaties visbiežāk, lūdzu, novērtējiet tās 
vadītāja / bibliotekāra spējas šādās jomās! (Lūdzu, norādiet vienu atbildi katrā rindiĦā!) 
 
Tiem, kas neapmeklē, nesadarbojas ar bibliotēkām B1=4+ un k2=4+ 
Domājot par publiskajām bibliotēkām Latvijā, lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā bibliotekāri un bibliotēku 
vadītāji spēj šādas lietas! (Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiĦā!) 
  Spēj Ĝoti 

labi 
Drīzāk 
spēj 

Drīzāk 
nespēj 

Pilnīgi 
nespēj 

Grūti 
pateikt 

1 KĜūt par viedokĜa līderi vietējā kopienā 1 2 3 4 8 
2 Ietekmēt vietējās kopienas sociāli ekonomisko aktivitāti 1 2 3 4 8 
3 Veidot un ietekmēt vietējās kopienas kultūras un izglītības vidi 

un tās kvalitāti 
1 2 3 4 8 

4 Būt par līderi 1 2 3 4 8 
5 Izmantot savu personību bibliotēkas tēla veidošanā 1 2 3 4 8 
6 Aizstāvēt bibliotēkas budžetu, konkurējot ar citām iestādēm 

pašvaldībā 
1 2 3 4 8 

 
Tiem, kas apmeklē / sadarbojas ar bibliotēkām B1=1-3 vai K2=1-3 
I2. Domājot par bibliotēku, kuru Jūs apmeklējat vai ar kuru Jūs sadarbojaties visbiežāk, lūdzu, novērtējiet 
tās bibliotekāra / bibliotēkas vadītāja prasmes darbā ar sabiedrību un masu medijiem! (Lūdzu, atzīmējiet 
vienu atbildi katrā rindiĦā!) 
 
Tiem, kas neapmeklē, nesadarbojas ar bibliotēkām B1=4+ un k2=4+ 
I2. Domājot par publiskajām bibliotēkām Latvijā, lūdzu, novērtējiet bibliotekāru / bibliotēku vadītāju 
prasmes darbā ar sabiedrību un masu medijiem! (Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiĦā!) 
  Prot 

Ĝoti 
labi  

Drīzāk 
prot 

Drīzāk 
neprot 

Pilnīgi 
neprot  

Grūti 
pateikt 

1 Informācijas sagatavošana un pasniegšana plašsaziĦas līdzekĜiem 
preses paziĦojuma veidā  

1 2 3 4 8 

2 Informācijas sagatavošana un pasniegšana plašsaziĦas līdzekĜiem 
intervijas veidā  

1 2 3 4 8 

3 Informācijas sagatavošana un pasniegšana plašsaziĦas līdzekĜiem 
izvērstas publikācijas  (viedokĜraksta) veidā  

1 2 3 4 8 

4 Kontaktu veidošana un uzturēšana ar pašvaldības pārstāvjiem  1 2 3 4 8 
5 Kontaktu veidošana un uzturēšana ar bibliotēkas pastāvīgajiem 

apmeklētājiem  
1 2 3 4 8 

6 Kontaktu veidošana un uzturēšana ar potenciālajiem bibliotēkas 
lietotājiem  

1 2 3 4 8 

7 Kontaktu veidošana un uzturēšana ar tuvākajiem bibliotēkas 
kaimiĦiem  

1 2 3 4 8 

8 Bibliotēkas mērėa auditorijas noteikšanas prasmes  1 2 3 4 8 
9 Izmantot sociālos tīklus / medijus bibliotēkas tēla veidošanai      
10 Preses konferences rīkošanas prasmes  1 2 3 4 8 
11 Citu publisku pasākumu rīkošanas prasmes  1 2 3 4 8 
12 Uzstāšanās un prezentācijas prasmes  1 2 3 4 8 
13 Bibliotēkas pakalpojumu mārketinga (“pārdošanas”) prasmes  1 2 3 4 8 

14 Komunikācijas prasmes ar medijiem  krīzes situācijās  1 2 3 4 8 
15 Komunikācijas prasmes ar sabiedrību krīzes situācijās  1 2 3 4 8 
16 Sabiedrisko attiecību / komunikācijas plāna sagatavošanas 

prasmes  
1 2 3 4 8 
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Tiem, kas apmeklē / sadarbojas ar bibliotēkām B1=1-3 vai K2=1-3 
I3. Domājot par bibliotēku, kuru Jūs apmeklējat vai ar kuru Jūs sadarbojaties visbiežāk, lūdzu, novērtējiet 
tās bibliotekāra / bibliotēkas vadītāja prasmes bibliotēkas interešu pārstāvniecībā (library advocacy)! 
(Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiĦā!) 
 

Tiem, kas neapmeklē, nesadarbojas ar bibliotēkām B1=4+ un k2=4+ 
I3. Domājot par publiskajām bibliotēkām Latvijā, lūdzu, novērtējiet bibliotekāru/ bibliotēku vadītāju prasmes 
bibliotēkas interešu pārstāvniecībā (library advocacy)! (Lūdzu, atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiĦā!) 
  Prot 

Ĝoti 
labi 

Drīzāk 
prot 

Drīzāk 
neprot 

Pilnīgi 
neprot 

Grūti 
pateikt 

1 Diskutēt par bibliotēkas / bibliotēkas lietotāju interesēm ārpus 
bibliotēkas 

1 2 3 4 8 

2 Pārstāvēt bibliotēkas / bibliotēkas lietotāju intereses, sniedzot 
argumentētas, pārliecinošas prezentācijas 

1 2 3 4 8 

3 Pārstāvēt bibliotēkas / bibliotēkas lietotāju intereses, uzstājoties ar 
publiskām runām 

1 2 3 4 8 

4 Piesaistīt mediju interesi, identificējot medijiem saistošus sižetus un 
tematus (saturu) 

1 2 3 4 8 

5 Veidot un uzturēt pastāvīgas attiecības ar mediju pārstāvjiem 1 2 3 4 8 
6 Veidot pastāvīgas un mērėtiecīgas attiecības ar bibliotēkai saistošu 

lēmumu pieĦēmējiem 
1 2 3 4 8 

7 Organizēt savas bibliotēkas atbalstītāju un interešu pārstāvju (draugu) 
grupas 

1 2 3 4 8 

8 Iesaistīt vietējos viedokĜu līderus bibliotēkas tēla un ietekmes 
veidošanā, interešu pārstāvniecībā 

1 2 3 4 8 

9 Organizēt pasākumus un/vai kampaĦas bibliotēku interešu 
pārstāvniecībai (finansējuma / citu resursu un/vai sponsoru piesaistei) 

1 2 3 4 8 

10 Organizēt pasākumus un/vai kampaĦas bibliotēku interešu 
pārstāvniecībai (lai panāktu bibliotēkai labvēlīgu lēmumu pieĦemšanu) 

1 2 3 4 8 

11 Veidot pārliecinošu bibliotēkas tēlu 1 2 3 4 8 
12 Motivēt un iedvesmot savus kolēăus bibliotēkas interešu 

pārstāvniecības īstenošanai 
1 2 3 4 8 

 

Tiem, kas apmeklē / sadarbojas ar bibliotēkām B1=1-3 vai K2=1-3 
I4. Domājot par bibliotēku, kuru Jūs apmeklējat vai ar kuru Jūs sadarbojaties visbiežāk, lūdzu, novērtējiet 
tās bibliotekāra / bibliotēkas vadītāja prasmes bibliotēkas stratēăijas un interešu pārstāvniecības plāna 
izstrādē un īstenošanā! (Lūdzu, norādiet vienu atbildi katrā rindiĦā!) 
 

Tiem, kas neapmeklē, nesadarbojas ar bibliotēkām B1=4+ un k2=4+ 
I4. Domājot par publiskajām bibliotēkām Latvijā, lūdzu, novērtējiet bibliotekāru/ bibliotēku vadītāju prasmes 
bibliotēkas stratēăijas un interešu pārstāvniecības plāna izstrādē un īstenošanā! (Lūdzu, norādiet vienu 
atbildi katrā rindiĦā!) 
  Prot 

Ĝoti 
labi  

Drīzāk 
prot 

Drīzāk 
neprot 

Pilnīgi 
neprot  

Grūti 
pateikt 

1 Identificēt un novērtēt vietējās kopienas (sabiedrības) vajadzības 1 2 3 4 8 
2 Meklēt risinājumu / veidot bibliotēkas piedāvājumu atbilstoši vietējās 

kopienas interesēm un vajadzībām 
1 2 3 4 8 

3 Izmantot pētījumu, aptauju un citus datus bibliotēkas stratēăijas 
izstrādei un īstenošanai 

1 2 3 4 8 

4 Izmantot pētījumu, aptauju un citus datus bibliotēkas interešu 
pārstāvniecības darba plānošanai un īstenošanai 

1 2 3 4 8 

5 Organizēt savas bibliotēkas lietotāju aptaujas 1 2 3 4 8 
6 Organizēt vietējās kopienas (tajā skaitā bibliotēkas nelietotāju) 

aptaujas, lai iegūtu bibliotēkas darbības nodrošināšanai nozīmīgus 
datus un informāciju 

1 2 3 4 8 

7 Veidot bibliotēkas darbības stratēăiju un darba plānus saskaĦā ar 
vietējās pašvaldības mērėiem un prioritātēm 

1 2 3 4 8 

8 Izstrādāt darba plānu bibliotēkas interešu pārstāvniecības īstenošanai 1 2 3 4 8 
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Aptaujas rezultātu analīzes vajadzībām, lūdzu atbildiet uz dažiem jautājumiem par sevi 
D1. Jūs pārstāvat.... 
Nacionāla līmeĦa preses izdevumu 1 
Reăionālo preses izdevumu 2 
Nacionāla līmeĦa televīzijas kanālu 3 
Vietējo (reăionālo) televīziju 4 
Radiostaciju ar nacionālu pārklājumu 5 
Vietējo (reăionālo) radiostaciju 6 
Interneta portālu 7 
Cits (norādīt, kas) ...................................... 8 
 

D2. Par kādām tēmām Jūs galvenokārt gatavojat materiālus (iespējami vairāki atbilžu varianti)? 
Kultūru 1 
Izglītību 2 
Ekonomiku 3 
Pašvaldībām 4 
Vēsturi 5 
Tehnoloăijām 6 
Vidi 7 
Citas tēmas 8 
 

D3. Kurā reăionā Jūs pamatā strādājat? 
Rīga 1 
Pierīga 2 
Vidzeme 3 
Kurzeme 4 
Zemgale 5 
Latgale 6 

 

D4. Jūsu vecums (pilni gadi) ___________________________ 

Paldies par piedalīšanos intervijā! 
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