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SAĪSINĀJUMI  

 

BMGF Bila un Melindas Geitsu fonds 

CAPI Datorizētas tiešās intervijas (no angļu val.  – Computer-assisted personal interviewing) 

CATI Datorizētās telefonintervijas (no angļu val.  – Computer-assisted telephone interviewing) 

CAWI Datorizētās intervijas internetā (no angļu val.  – Computer Aided Web Interviewing) 

h stunda 

ICT vai IKT Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (no angļu val.  – Information and 
communication technologies) 

Ls vai LVL Latvijas lats 

m miljons 

min. minūtes 

PC Personālais dators 

ROI Ieguldījumu atdeve (no angļu val.  – Return on investment) 

WiFi Bezvadu internets  

WTP Gatavība maksāt par sabiedrisku preci vai pakalpojumu jeb maksātgatavība (no angļu val.  
– Willingness to pay) 

WTA Gatavība saņemt kompensāciju par pakalpojuma zaudējumu (no angļu val.  – Willingness 
to accept) 

 

Ziņojuma izstrādāšanā piedalījās - Ieva Strode (SKDS  SIA), Alfrēds Vanags (The Baltic International Centre for 
Economic Policy Studies), Renāte Strazdiņa (Ernst & Young Baltic SIA), Jānis Dirveiks (Ernst & Young Baltic SIA), 
Helēna Dombrovska (Ernst & Young Baltic SIA), Daina Pakalna (Latvijas Universitāte) un Kristīne Pabērza (Valsts 
aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”). 
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PUBLISKĀS BIBLIOTĒKAS LATVIJĀ  

Kopumā visā Latvijā darbojas vairāk nekā 800 
publisko bibliotēku. Publiskās bibliotēkas nodrošina 
informācijas un zināšanu pieejamību visās 
pašvaldībās; tās ir viens no visdemokrātiskākajiem 
informācijas piekļuves veidiem visām vecuma 
grupām. Latvijas novados ir viena bibliotēka vidēji uz 
1 458 iedzīvotājiem, republikas pilsētās – viena 
bibliotēka uz 12 606 iedzīvotājiem, savukārt Rīgā – 
viena bibliotēka uz 25 326 iedzīvotājiem1. 

Bibliotēkas Latvijā pārvalda plašus informācijas 
resursus, nodrošina to meklēšanu un operatīvu 
informācijas ieguvi, kā arī palīdz iedzīvotājiem 
orientēties daudzajos informācijas avotos. Vairākos 
reģionos publiskās bibliotēkas ir celmlauži jaunāko 
informācijas tehnoloģiju jomā. Papildus grāmatu 
izsniegšanai un citiem bibliotēku pakalpojumiem, 
publiskās bibliotēkas veido elektroniskos katalogus, 
digitalizē savus krājumus, aktīvi iesaistās sociālajos 
tīklos un kalpo kā tiešsaistes saikne starp to 
lietotājiem un citiem informācijas meklētājiem un 
sniedzējiem. Tāpat bibliotēkas kalpo kā nozīmīgs 
integrēšanas līdzeklis dažādām sociālajām grupām 
ar specifiskām vajadzībām. 36 bibliotēkās visā Latvijā 
pieejams īpašs aprīkojums ļaudīm ar redzes 
traucējumiem; šīs bibliotēkas arī rīko apmācības 
bibliotēku resursu izmantošanā cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Latvijas bibliotēku sistēma sastāv no 1 831 
bibliotēkas, tostarp: 

 1 Nacionālās bibliotēkas; 

 1 Akadēmiskās bibliotēkas; 

 52 augstākās izglītības iestāžu bibliotēkām; 

 38 specializētajām bibliotēkām; 

 910 skolu bibliotēkām; 

 829 publiskajām bibliotēkām (kas ietver 
817 pašvaldību bibliotēkas un Neredzīgo 
bibliotēku ar 7 filiālēm). 

Visu bibliotēku loma noteikta Bibliotēku likumā. 
Saskaņā ar šo likumu visām bibliotēkām ir kopīgas 
šādas funkcijas: 

 Veikt bibliotēkas krājuma organizēšanu un 
papildināšanu; 

 Nodrošināt brīvu pieejamību Nacionālajam 
bibliotēku krājumam un informācijas 
sistēmām; 

 Nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu 
bibliotēku pakalpojumu sniegšanu 
bibliotēkas lietotājiem; 

 Veikt bibliotēkas darbinieku regulāru 
apmācību; 

 Sniegt Nacionālajam kopkatalogam 
nepieciešamās ziņas par bibliotēkas 
krājumu; 

 Radīt iespēju it visiem interesentiem 
izmantot bibliotēku pakalpojumus; 

 Rūpēties par bibliotēkas krājumā esošo 
vēsturisko materiālu konservāciju un cita 
veida saglabāšanu, kā arī restaurāciju; 

 Rūpēties par jaunu informācijas tehnoloģiju 
ieviešanu bibliotēkās; 

 Uz laiku bez maksas izsniegt materiālus no 
saviem krājumiem; 

 Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem iespēju 
bez maksas izmantot datoru un bezmaksas 
piekļuvi internetam. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka izstrādā un veido 
nacionālās literatūras krājumu (kas ietver visu 
nacionālo literatūru un nozīmīgākos ārvalstu 
literatūras darbus), kā arī nodrošina tā saglabāšanu 
nākamajām paaudzēm. Tāpat Nacionālā bibliotēka ir 
atbildīga par nacionālās bibliogrāfijas kopkataloga 
organizēšanu un bibliotēku zinātnes attīstību Latvijā. 

Publiskās bibliotēkas ir izveidotas vietējo pašvaldību 
paspārnē. Publisko bibliotēku sniegtie pakalpojumi 
iekļauti pašvaldību sniegto pakalpojumu klāstā. 
Atkarībā no piedāvāto pakalpojumu klāsta izšķir 
reģionālas vai vietējas nozīmes bibliotēkas. Kopumā 
Latvijā ir 28 reģionālas nozīmes bibliotēkas, kuras 
nodrošina pārējo publisko bibliotēku atbalstu. 

Zemāk uzskaitīti galvenie Latvijas publiskajās 
bibliotēkās sniegtie pakalpojumi: 

1. Datorapmācības kursu organizēšana; 

2. Bibliotēku materiālu izsniegšana uz mājām 
(piemēram, grāmatas, avīzes, CD, DVD, nošu 
dokumenti, žurnāli, u.c.); 

3. Konsultācijas par datoru lietošanu; 
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4. Lasītavas krājuma izmantošana (grāmatu, avīžu, 
žurnālu un citu materiālu lasīšana uz vietas 
bibliotēkā); 

5. Datoru un interneta izmantošanas iespējas; 

6. Pakalpojumi bibliotēkas lietotājiem ar īpašām 
vajadzībām; 

7. Drukāšana; 

8. Attēlu vai teksta skenēšana; 

9. Kopēšana; 

10. Publiskie (izklaidējošie un izglītojošie) pasākumi; 

11. Bibliotēku organizētās izstādes; 

12. Uzziņu pakalpojumi (tematiskie un par faktiem); 

13. Grāmatu rezervēšanas pakalpojumi un e-
pakalpojumi; 

14. Grāmatu piegādes organizēšana no citām 
bibliotēkām; 

15. Grāmatu piegāde mājās; 

16. Ievērojamu vietu apskates vai teātra / koncertu 
apmeklējumu organizēšana; 

17. Filmu izrādīšana; 

18. Video vai audio resursu izmantošana; 

19. Piekļuve tiešsaistes datu bāzēm; 

20. Izklaide (piem., datorspēles); 

21. Skype saziņas programmatūras izmantošana; 

22. Informācijas saglabāšana (CD, DVD, USB vai cita 
veida datu nesējos) 

Latvijas publisko bibliotēku apmeklējumu skaits no 
aptuveni 7,9 miljoniem 2008. gadā pieaudzis līdz 9,9 
miljoniem apmeklējumu 2010. gadā. Šis pieaugums 
daļēji skaidrojams ar ekonomiskās lejupslīdes 
sekām, piemēram, augsto bezdarba līmeni, un daļēji 
ar bibliotēku sniegto pakalpojumu klāsta 
paplašināšanos. Lai gan bibliotēku pakalpojumu 
izmantošanas reižu skaits pieaudzis, ikgadējie 
publisko bibliotēku ienākumi, kuros ietilpst valsts un 
pašvaldību dotācijas, kā arī dažādi citi ienākumu 
avoti, turpina kristies (skat. Diagramma 1). 

 

 Diagramma 1 – Izmaiņas publisko bibliotēku apmeklējumu kopskaitā un izmaiņas publiskajām bibliotēkām piešķirtā ikgadējā finansējuma apjomā Latvijā laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam (valsts budžets, pašvaldību budžets, ieņēmumi, ziedojumi un citi ienākumi, LVL) 
Latvijā publiskajām bibliotēkām ir vairāki ienākumu 
avoti. Lielākā finansējuma daļa tiek saņemta no 
vietējām pašvaldībām, bet konkrētiem mērķiem tiek 
saņemtas arī valsts mērķdotācijas (piemēram, 
datoru, interneta un digitalizētās informācijas 
pieejamības nodrošināšanai); citi ienākumu avoti ir 
ārvalstu dotācijas (piem., Bila un Melindas Geitsu 

fonda (šeit un turpmāk tekstā – BMGF)) kā arī 
ieņēmumi no bibliotēku sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem kā drukāšana, skenēšana vai 
kopēšana. Pašvaldību ziņā ir noteikt, kuri 
pakalpojumi vietējā bibliotēkā tās lietotājiem būs 
par maksu, bet šīs lēmums jāpieņem saskaņā ar 
Bibliotēku likumu un citiem normatīvajiem aktiem.  
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IEVADS 

21. gadsimtā Latvijas publiskās bibliotēkas sastopas 
ar daudziem šķēršļiem. Visupirms, tiek gaidīts, ka 
bibliotēkas ierastā veidā sniegs to tradicionālos 
pakalpojumus vidē, kurā tehnoloģu attīstība ir 
ārkārtīgi strauja. Otrkārt, no bibliotēkām tiek 
sagaidīti kvalitatīvi pakalpojumi, kas atbilst 
tehnoloģisko jaunievedumu, urbanizācijas, 
globalizācijas un aizvien pieaugošās publisko 
bibliotēku sociālās lomas diktētajām normām. 
Treškārt, tiek sagaidīts, ka publisko bibliotēku 
darbība būs ekonomiski izdevīga. Tajā pašā laikā, 
bibliotēkas joprojām ir atkarīgas no valsts un 
pašvaldību piešķirtā finansējuma, tādējādi tās nonāk 
konkurencē ar citām institūcijām, kas sacenšas par 
valsts un pašvaldību finansējumu. Tādēļ ir būtiski 
izprast un skaidrot publisko bibliotēku sistēmas 
ietekmi un tās radītos ieguvumus. 

Šī pētījuma mērķis ir analizēt un aprēķināt publisko 
bibliotēku ekonomisko ietekmi Latvijā un aprēķināt 
atdeves rādītājus ieguldījumiem publiskajās 
bibliotēkās. Lai to paveiktu, jāaplēš bibliotēku 
sniegto pakalpojumu vērtība. Tālab nepieciešams 
izvērtēt gan naudā izsakāmās bibliotēku radītās 
vērtības, gan arī nemonetāros ieguvumus; salīdzinot 
apjaustos rezultātus ar izmaksām, iespējams noteikt 
publisko bibliotēku sistēmas ieguvumu un izmaksu 
attiecību. 

Šis ir gala ziņojums lielāka projektā ietvaros, kurā 
izvērtēti publisko bibliotēku ieguldījumu radītie 
rezultāti. Pirmajā projekta fāzē tika aplūkoti ārvalstu 
pētījumi, kuros vērtēta publisko bibliotēku 
ekonomiskā ietekme citās valstīs. Tas tika veikts, lai 
precizētu aprēķinu pieeju šim pētījumam. Projekta 
otrajā daļā tika veikta Latvijā esošo pieejamo datu 
un pētījumu analīze, lai noteiktu, kādi papildu dati 
vēl ir nepieciešami šim pētījumam. Trešajā fāzē tika 
veikta aptaujas anketas izstrāde nepieciešamo datu 
ieguvei, no kā izrietēja ceturtā daļa – aptaujas 
anketas veidlapas izstrāde un testēšana. Tam sekoja 
piektais solis – aptauja un datu apkopošana. 
Beidzamais solis bija iegūto datu analīze, lai aplēstu 
bibliotēku un to sniegto pakalpojumu vērtību. Šajā 
ziņojumā apkopoti projekta pēdējie posmi: aptaujas 
un citu datu analīze un bibliotēku ietekmes un 
atdeves rādītāju aprēķins. Minēto projekta posmu 

apkopojums sniegts zemāk, kā arī šī pārskata sadaļā 
„Projekta aktivitātes un ” ziņojuma pielikumā: 

1. Ārvalstu pētījumu analīze, kuros vērtēta 
publisko bibliotēku ietekme. 

2. Līdzšinējo pētījumu un pieejamo Latvijas 
statistikas datu analīze par publiskajām 
bibliotēkām. 

2.1. Līdzšinējo pētījumu datu analīze. 

2.2. Aptaujas izstrāde un pārbaude 
nepieciešamo datu ieguvei. 

2.3. Izpētes darbs. 

2.4. Datu apkopošana un sakārtošana. 

3. Datu analīze, lai aprēķinātu publisko bibliotēku 
vērtību un ekonomisko ietekmi. 

4. Publisko bibliotēku vērtības un ietekmes 
noteikšana. 

5. Ieguvumu un izdevumu samēra un citu 
rentabilitātes rādītāju aprēķins 

Šis ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā – citi līdzīgi 
pētījumi par bibliotēku ietekmi līdz šim veikti tikai 
ārvalstīs. Konkrētais pētījums ir unikāls tādā ziņā, ka 
tas ietver itin visas publiskās bibliotēkas Latvijā 
(vairāk nekā 800), nevis tikai dažas atsevišķas 
bibliotēkas, kā tas bijis citās valstīs veiktajos 
pētījumos. Šī pētījumam pamatā ir ievērojams datu 
apjoms – apsekojuma izlasē ietilpa 3 004 indivīdi 
(0,14% no visiem iedzīvotājiem) visos Latvijas 
novados. Šāda izlases kopa ļāva izdarīt secinājumus 
par rezultātiem reģionālā līmenī. Turklāt aptaujas 
veidlapas tika izsūtītas visām publiskajām 
bibliotēkām (gan bibliotēku vadītājiem, gan 
bibliotekāriem) un visām Latvijas pašvaldībām. 
Apkopotie dati ļauj veikt aplēses triju gadu griezumā 
(no 2008. gada līdz 2010. gadam), savukārt iegūtie 
rezultāti var tikt analizēti gan no valstis, gan 
reģionālā skatu punkta. Šis aspekts padara šo 
pētījumu par unikālu un liek stingrus pamatus 
turpmākajiem bibliotēku ietekmes izvērtējumiem.  

Šis pētījums izstrādāts publisko bibliotēku attīstības 
projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros, ko atbalsta Bila 
un Melindas Geitsu fonds, Latvijas valdība un 
pašvaldības.  
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IEROBEŽOJUMI UN PIEŅĒMUMI 

Pētījuma apjoms noteica vairākus ierobežojumus, 
kuru labad nācās veikt noteiktus pieņēmumus, lai 
gūtu analīzē izmantojamus rezultātus. Šeit turpmāk 
minēti daži būtiskākie pieņēmumi un ierobežojumi.  

 Ja projekta sākotnējie nosacījumi paredzēja 
analizēt publisko bibliotēku vērtību zināmā 
laika periodā (2007.g.-2010.g.), tad bibliotēku 
un to pakalpojumu hipotētiskās vērtības 
noteikšanai izmatotā kontingenta 
novērtēšanas metode sniedz rezultātus par 
konkrētu brīdi (aptaujas brīdis – 2011. gads). 
Tādēļ maksātgatavības (WTP) un 
samierināšanās ar kompensāciju (WTA) 
rezultāti ir sniegti par konkrētu laika sprīdi. 

 Kontingenta metožu izmantojums nosaka arī 
iespējamu objektivitātes ierobežojumu – var 
gadīties, ka respondenti ne vienmēr būs gatavi 
atklāt savu patieso gatavību maksāt par kādu 
pakalpojumu. Piemēram, atbilde uz 
maksātgatavības jautājumu varētu būt atkarīga 
no tā, vai respondenti nosprieduši, ka no viņu 
atbildes atkarīgs – cik viņiem faktiski nāksies 
maksāt par kādu pakalpojumu. Viens veids, kā 
mazināt šādus ierobežojumus, ir piedāvāt 
pakalpojuma „sākotnējo vērtību” un lūgt 
respondentam piekrist vai nepiekrist maksāt 
šādu naudas summu par konkrēto 
pakalpojumu. Tomēr, kā norādīts literatūrā, 

šajā gadījumā jāņem vērā, ka iespējama 
papildu neobjektivitāte – pasakot priekšā 
uzvedinošu aptuveno vērtību, iespējams, ka 
lietotājs izmantos to, neatkarīgi no savas 
izvēles vai savām iespējām 2 . Lai mazinātu 
neobjektivitāti, šajā pētījumā iesaistītie 
eksperti piekrita formulēt jautājumus šādi: 
vispirms respondentiem tiek pavaicāts, vai viņi 
būtu ar mieru maksāt noteiktu naudas summu 
par bibliotēku pakalpojumiem. Šo sākotnējo 
summu noteica eksperti, ņemot vērā tirgus 
cenas līdzīgiem pakalpojumiem vai izmaksas, 
ko rada citi, minētajiem bibliotēku 
pakalpojumiem līdzīgi pakalpojumi. Ja 
respondents atbildēja apstiprinoši uz pirmo 
jautājumu, tad tika uzdots nākamais secīgais 
jautājums – vai respondents būtu gatavs 
maksāt vairāk par nosaukto summu. Ja 
respondents atbildēja noliedzoši, tad sākotnējā 
summa (piedāvātā) tika reģistrēta kā 
pakalpojumam piešķirtā vērtība. Ja 
respondents teicās esam ar mieru maksāt 
vairāk, tad sekoja atvērts jautājums: „cik Jūs 
būtu ar mieru maksāt” par pakalpojumu. Ja 
atbilde uz pirmo jautājumu bija „nē”, tad tam 
sekoja atvērts jautājums par gatavību maksāt. 
Maksātgatavības jautājumu un atbilžu 
algoritma struktūra atainota zemāk tabulā 
(skat. Tabula 1).  Tabula 1 – Maksātgatavības jautājuma algoritma struktūra  

1.jautājums Atbilde 2.jautājums 
Atbilde/  
vērtība 

vērtība 3.jautājums Vērtība 

Vai Jūs maksātu 24 
latus gadā par 

publiskās 
bibliotēkas 

izmantošanu? (Šai 
cenā iekļauti visi 

patlaban bibliotēku 
sniegtie 

pakalpojumi) 

Jā è 
Vai Jūs būtu ar 

mieru maksāt vairāk 
par šo summu? 

Jā è Cik Jūs būtu ar 
mieru maksāt? 

Summa 
.....latu.... 
santīmu 

Nē 24 lati   

Nē è Cik Jūs būtu ar 
mieru maksāt? 

Summa 
.....latu.... 
santīmu 

   

Nezinu       

 
 Daudzu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas 

reižu skaits Latvijā netiek reģistrēts. Bet 
ieguvumu aprēķināšanai pēc izvēlētās metodes 
nepieciešami dati par pakalpojumu 
izmantošanas intenstitāti. Tādēļ jautājumi par 
pakalpojumu izmantošanas reižu skaitu, kas 

netiek reģistrēts, tika iekļauti gan lietotāju, gan 
bibliotēku aptaujas anketās. Papildus tika 
veikta speciāla „ekspertu aptauja” – daļai 
bibliotēku tika uzdoti ļoti detalizēti jautājumi, 
lai pārbaudītu un koriģētu bibliotēku aptaujas 
datus – tādējādi nodrošinot to precizitāti. 
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Lietotājiem tika vaicāts: „cik reižu nedēļā/ 
mēnesī/ gadā Jūs izmantojat konkrētu 
pakalpojumu”, savukārt bibliotekāriem tika 
vaicāts: „cik reižu nedēļā/ mēnesī/ gadā šis 
pakalpojums tiek izmantots”. Vidējie rezultāti 
pēc tam tika vispārināti, lai iegūtu datus par 
izmantošanas reižu skaitu gadā. Tādēļ 
rezultātus par bibliotēku pakalpojumu vērtību 
var vērtēt gan no bibliotēku personāla skatu 
punkta (atbilstoši personāla priekšstatam par 
to, cik bieži tiek sniegti kādi pakalpojumi), gan 
no lietotāju viedokļa (atbilstoši viņu pašu 
pieredzei vai priekšstatam par to, cik bieži kādu 
konkrētu bibliotēkas pakalpojumu viņi lieto). 
Pakalpojumiem, kuru izmantošanas biežums 
tiek reģistrēts, aprēķinos tika izmantoti oficiālie 
dati, nevis aptaujas anketas rezultāti; savukārt 
citiem pakalpojumiem tika izmantoti bibliotēku 
ekspertu aptaujā iegūtie dati, ņemot vērā 
lietotāju tieksmi pārspīlēt atsevišķu 
pakalpojumu izmantošanas biežumu, jo nereti 
tiek jaukti bibliotēku pakalpojumi ar līdzīgu 
pakalpojumu izmantošanu citviet (teiksim, 
datora lietošana bibliotēkā un datora lietošana 
mājās vai darbā). Neskatoties uz to, vispārējā 
bibliotēku lietotāju aptauja uzrādīja ļoti līdzīgus 
pakalpojumu izmantojuma rādītājus 
salīdzinājumā ar bibliotēku ekspertu aptauju – 
tā jo vairāk apliecinot ekspertu sniegto datu 
ticamību. Šāda pieeja ietekmējusi arī  rādītāju 
savstarpējo salīdzināmību pa gadiem.  

 Ņemot vērā to, ka aptaujas par iedzīvotāju 
maksātgatavību (WTP) uzrādīja rezultātu par 
maksātgatavību attiecīgajā brīdī, ieguvumu 
aprēķini, kas balstīti uz aptaujas datiem nevar 
tikt attiecināti uz iepriekšējiem gadiem. 

 Konkrētās katra bibliotēkas pakalpojuma 
izmaksas noteikt ir sarežģīti. Lielu daļu izmaksu 
veido personāla algas, tomēr pastāv vairāk 
nekā viena iespēja, kā no algu rādītājiem 
izdevumus par algām attiecināt uz atsevišķiem 
pakalpojumiem. Viens no veidiem ir: noteikt 
bibliotēkas darbinieka samaksas stundas likmi; 
tad šo stundas likmi reizināt ar skaitu, cik reižu 
pakalpojums ticis gada laikā sniegts, kā arī 
laiku, cik prasījusi katra pakalpojuma 
sniegšanas reize. Ja stundas likmi iespējams 
precīzi noteikt pēc oficiālās statistikas, tad 

pakalpojumu sniegšanas reižu skaits un ilgums 
ir mainīgie, kas atkarīgi no kāda viedokļa – vai 
nu bibliotēku personāla, vai lietotāju atbildēm 
aptaujās. Lai mazinātu subjektīvu mainīgo 
skaitu un vairotu izmaksu aprēķinu uzticamību, 
tika izvēlēta cita metode. Bibliotēku 
personālam tika lūgts norādīt – cik stundu 
nedēļā viņi pavada, sniedzot dažādus 
pakalpojumus. Šie dati norādīja – kādu daļu no 
kopējā nostrādātā laika nedēļā bibliotēku 
personāls pavada, sniedzot kādu pakalpojumu. 
Šī laika daļa jeb proporcija no kopējā darba 
laika tika piemērota bibliotēku personāla 
atalgojumam, lai noskaidrotu katra 
pakalpojuma darbaspēka izmaksas.  

 Gluži tāpat kā darbaspēka izmaksām ir grūti uz 
katru konkrētu bibliotēku pakalpojumu 
attiecināt pieskaitāmās izmaksas (elektrība, 
apkure, ūdens, īre, citi pakalpojumi vai 
administratīvie izdevumi u.tml.). Bibliotēkas 
apkopo informāciju par ikgadējiem 
izdevumiem par elektrību, apkuri un ciitiem 
pakalpojumiem. Šī informācija tika izmantota 
pieskaitāmo izmaksu aprēķinos 
pakalpojumiem, kam nepieciešama ievērojama 
bibliotēku telpu platība un resursi – kā 
lasītavas, krātuvju telpas un datoru telpas. 
Tādēļ tādiem pakalpojumiem kā bibliotēkas 
materiālu izsniegšana, to lasīšana vai 
izmantošana uz vietas, kā arī datoru 
izmantošana, vispārējās izmaksas tika 
aprēķinātas, vispirms aprēķinot konkrētā 
pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo platību, 
pēc tam aprēķinot katram pakalpojumam 
nepieciešamās platības attiecību pret 
kopplatību; šī attiecība pēc tam tika piemērota 
izdevumiem par elektrību, apkuri un citiem 
pakalpojumiem, lai noteiktu kopējās 
pieskaitāmās izmaksas katram konkrētajam 
pakalpojumam. 

 Bibliotēku pakalpojumiem, kas neaizņem 
būtisku platību (kopēšana, drukāšana, 
skenēšana, konsultācijas par datoru lietošanu 
u.tml.), pieskaitāmās izmaksas tika aprēķinātas 
25% apmērā no kopējiem izdevumiem par 
algām. Šī ir standarta likme, kādu izmanto 
vispārējo izmaksu izdevumu aprēķināšanai 
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daudzos citos publiskā sektora pētījumos 
Latvijā3. 

 Aprēķinot bibliotēku pakalpojumu kopējās 
izmaksas, netika ņemti vērā izdevumi, kas 
saistīti ar ieguldījumiem zemē, ēkās, remontos 
un rekonstrukcijā, jo šiem ieguldījumiem ir 
ilgtermiņa ietekme, un jāņem vērā, ka jebkāds 
nozīmīgs ieguldījums spēj būtiski mainīt 
kopējos rādītājus. 

 Rezultātu apkopošana reģionālā dalījumā tika 
veikta atbilstoši Latvijas oficiālajiem statistikas 
reģioniem 4 , nevis bibliotēku sistēmā 
izmantotajam reģionu dalījumam. 

 Pētījuma sākotnējais darba uzdevums 
paredzēja veikt datu analīzi laikposmā no 2007. 
gada līdz 2011. gadam, bet vēsturiskie dati bija 
pieejami no 2008. gada līdz 2010. gadam. 
Ņemot vērā, ka Latvija šai laikā piedzīvoja 
samērā pamatīgas ekonomiskās svārstības, tika 
nospriests, ka uzticamāki rezultāti analīzei 
iegūstami, aprēķinot vidējās izmaksu un 
ieguvumu vērtības trīs gadu posmā. Tālāk 
izklāstīti pieņēmumi, pēc kuriem tika veikts 
datu vispārinājums (skat. Tabula 2).  

 

Tabula 2 – Pieņēmumi 
Pozīcija 

Pieņēmumi 
Apsvērums 

2008. 2009. 2010. 

Mēnešu skaits gadā 12 12 12 Bibliotēkas strādā 12 mēnešus gadā. 

Nedēļu skaits gadā 52 52 52 Bibliotēkas strādā 52 nedēļas gadā. 

Darba dienu skaits 
gadā 

260 260 260 

Četras no 806 bibliotēkām strādā nedēļu nogalēs, savukārt 134 
strādā sestdienās. Gadā ir 13 valsts svētku dienas. Ir arī gadi, 
kad kāda no šīm svētku dienām iekrīt nedēļas nogalē. 
Izmantotā metode paredz aprēķinos neņemt vērā svētku 
dienas, tāpat arī neņemt vērā gadījumus, kad dažas bibliotēkas 
strādā nedēļu nogalēs vai sestdienās. Tādēļ tika veikts 
pieņēmums, ka bibliotēkas vairumā gadījumu strādā 
darbdienās. 

Publisko bibliotēku 
skaits Latvijā 

866 842 815 Bibliotēku statistikas dati. 

 

 Tā kā Eiropā, izņemot Lielbritāniju, nav veikti 
līdzīga apjoma pētījumi, kurus izmantot 
rezultātu salīdzināšanai, tad šī pētījuma 
rezultāti tika salīdzināti ar līdzīgiem pētījumiem 
ASV. 

 

Augstākminētie ierobežojumi un pieņēmumi ir 
spēkā un attiecas uz visu šī pētījuma saturu. 
Aprēķinu gaitā veiktie papildus pieņēmumi aprakstīti 
metodoloģijas sadaļā katram aprēķinam atsevišķi, 
vai minēti pie rezultātiem. 
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METODOLOĢIJA 

Šajā sadaļā vispārīgi aprakstīta pieeja analīzei un izmantotā metodoloģija. 

ANALĪZES PIEEJA 

Publisko bibliotēku ekonomiskās ietekmes veidi  

Publisko bibliotēku ekonomiskā ietekme var tikt 
iedalīta izmaksās un ieguvumos, kas var būt gan 
tieši, gan netieši. Šajā pētījumā aplūkoti visi šie 
izmaksu un ieguvumu veidi. 

 Tiešie ieguvumi – šie ir ieguvumi, kas ir tieši 
saistīti ar bibliotēku pakalpojumu izmantošanu 
un ko iespējams izmērīt, piemēram, izsniegto 
bibliotēku materiālu skaits vai bibliotēku 
organizēto pasākumu skaits. Ikviens no šiem 
ieguvumiem tiek aplēsts, piešķirot tam vērtību 
ar iedzīvotāju un bibliotēku aptauju palīdzību 
(skat. zemāk aprakstīto metodi). 

 Netiešie ieguvumi – šie ir ieguvumi sabiedrībai 
vai tautsaimniecībai kopumā, kas rodas no 
bibliotēku pastāvēšanas un darbības, tomēr tie 
tiešā veidā neizriet no bibliotēku pakalpojumu 
izmantošanas; šos ieguvumus ir sarežģīti 
izmērīt, jo īpaši – piešķirt tiem vērtību naudas 
izteiksmē. Ir divu veidu netiešie ieguvumi – 
netiešie kvantitatīvie ieguvumi un netiešie 
kvalitatīvie ieguvumi: 

 Netiešie kvantitatīvie ieguvumi – šie ir 
sekundāri ekonomiskie ieguvumi, kas izriet 
no bibliotēku un bibliotēku apmeklētāju 
izdevumiem, kas citādi nerastos, ja 
nepastāvētu bibliotēkas. Tos var uzskatīt par 
vietēja vai reģionāla mēroga ieguvumu 
multiplikatoriem. Reizēm par netiešo 
kvantitatīvo ieguvumu tiek uzskatīts arī 
iespaids uz nodarbinātību.  

 Netiešie kvalitatīvie ieguvumi – šie ir 
kvalitatīvi ieguvumi, kas saistīti ar  

bibliotēku un to sniegto pakalpojumu 
esamību. Daži netiešo kvalitatīvo ieguvumu 
piemēri ir šādi – bibliotēku materiālu 
pieejamība palīdz veidot izglītotāku 
sabiedrību, bibliotēku sniegtie pakalpojumi 
mazina sociālo atstumtību un noziedzību 
nepilngadīgo vidū, tāpat bibliotēku esamība 
var ietekmēt nekustamo īpašumu vērtību. 
Ņemot vērā sarežģīto netiešo kvalitatīvo 
ieguvumu novērtēšanu, šīs ietekmes 
izpausmes ir vērtētas ar aptaujas palīdzību, 
aptaujājot bibliotēku lietotājus, 
bibliotekārus un pašvaldību vadītājus. 

 Tiešās izmaksas – šie ir bibliotēku tiešie 
izdevumi, tādi kā algas, izdevumi bibliotēku 
krājumu iegādei, atsevišķi kapitālieguldījumi, 
ekspluatācijas izdevumi, kā arī jebkāda veida 
pieskaitāmās izmaksas. 

 Netiešās izmaksas – ar bibliotēku esamību 
saistītas netiešās izmaksas – piemēram, 
bibliotēku personāla un lietotāju transporta 
izdevumi veido ‘izmaksas’, kas neparādās 
bibliotēku pakalpojumu budžetā. 

Lai noskaidrotu bibliotēku sistēmas ekonomisko 
ietekmi, būtu jāsummē visas izmaksas un ieguvumi. 
Tomēr netiešās ietekmes aprēķināšanai praksē 
trūkst datu. Tādēļ nozīmīgākie netiešie kvalitatīvie 
ieguvumi tika noskaidroti ar aptauju palīdzību; 
netiešo kvantitatīvo ieguvumu skaitliskās aplēses 
tika veiktas, pieņemot, ka Latvijā netiešo ieguvumu 
apjoma un bibliotēku sistēmas ieguvumu 
kopapjoma attiecība ir līdzīga kā citās valstīs. 
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Datu apjoms un avoti 

Šai pētījumā izmantoto datu avoti ir divējādi – daļa 
datu nāk no bibliotēku sniegtajiem ikgadējiem 
statistikas rādītājiem; pārējie dati tika apkopoti, 
izmantojot īpaši šim nolūkam veiktā aptaujā. 

 Bibliotēku dati – iegūti no ikgadējiem bibliotēku 
pārskatiem par laika periodu no 2008. gada līdz 
2010. gadam, tie satur standartizētu informācijas 
kopumu par bibliotēku infrastruktūru, bibliotēku 
izmantojumu (lietotāju skaitu, izsniegumu skaitu 
utt.), datus par bibliotēku krājumiem (apjoms), 
datus par bibliotēku darbiniekiem (skaits) un 
finanšu rādītājiem (vienkāršota bilance), datus 
par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, 
kā arī vairākus bibliotēku darba efektivitāti 
raksturojošus koeficientus.  

 Aptaujas dati – attiecas uz plašu bibliotēku 
lietotāju, bibliotēku vadītāju un darbinieku, kā arī 
pašvaldību aptauju, ko 2011. gadā veica Tirgus 
un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, kā 
arī atsevišķu īpaši veiktu aptauju bibliotēku 
ekspertiem, lai pārbaudītu vispārējās bibliotēku 
aptaujas datu precizitāti; aptaujas mērķis bija 
noteikt bibliotēku un bibliotēku pakalpojumu 
vērtību pēc kontingenta analīzes metodes, 
bibliotēku pakalpojumu izmantojuma rādītājus, 
kā arī noskaidrot publisko bibliotēku kvalitatīvo 
ietekmi (netiešie ieguvumi). 

Aptauja bija vērsta uz šādām mērķauditorijām 
(iekavās norādīts aptaujāšanas paņēmiens): 

 Publisko bibliotēku darbinieki (CAWI); 

 Publisko bibliotēku lietotāji (CAPI); 

 Publisko bibliotēku nelietotāji (CAPI); 

 Pašvaldību vadītāji (CATI). 

Aptauja tika veikta, tipiskajā izlases grupā iekļaujot 
vismaz 500 respondentu no 6 statistiskajiem Latvijas 
reģioniem: 

 Rīgas reģions; 

 Pierīgas reģions; 

 Vidzemes reģions; 

 Latgales reģions; 

 Kurzemes reģions; 

 Zemgales reģions 

Kopumā tika aptaujāti 3 004 iedzīvotāji (ne mazāk kā 
500 katrā Latvijas reģionā) 5 . Lai datus varētu 
attiecināt uz Latvijas iedzīvotājiem kopumā, tie tika 
svērti pēc šādām pazīmēm: reģions, tautība, 
dzimums, vecums. Tika uzrunāti arī visi 119 
pašvaldību vadītāji, no tiem aptaujā piedalījās 91, un 
visu (vairāk nekā 800) publisko bibliotēku personāls. 
Aptaujā piedalījās kopumā 596 bibliotēku vadītāji un 
1 246 bibliotekāri.  

Visas aptaujas anketas tika saskaņotas ar šī pētījuma 
ietekmes izvērtēšanas ekspertiem un praktiski 
pārbaudītas, izmantojot reālu mērķauditoriju, pirms 
to izmantošanas faktiskajā aptaujā. Bibliotēku 
aptaujas rezultāti tika pārbaudīti ar bibliotēku 
ekspertu aptaujas palīdzību. 

Aptaujā tika apkopota informācija par bibliotēkām 
kopumā un dati par konkrētiem pakalpojumiem, 
kurus noteica pētījuma darba grupas ietekmes 
izvērtēšanas eksperti. Tālāk minēti konkrētie 
bibliotēku pakalpojumi, kas iekļauti analīzē: 

1. Datorapmācības kursu organizēšana; 

2. Materiālu izsniegšana līdzņemšanai; 

3. Konsultācijas par datoru lietošanu; 

4. Lasītavas izmantošana; 

5. Datoru un interneta izmantošana; 

6. Pakalpojumi bibliotēku lietotājiem ar īpašām 
vajadzībām; 

7. Drukāšana; 

8. Skenēšana; 

9. Kopēšana; 

10. Publisku pasākumu organizēšana; 

11. Izstādes; 

12. Uzziņu pakalpojumi. 

Pētījuma ietvaros pārmaiņus tiek minēti „bibliotēku 
dati” un „bibliotēku personāla dati”; šīs atsauces 
nozīmē, ka tiek izmantoti dati vai nu no bibliotēku 
ikgadējās aptaujas vai īpaši bibliotēku personālam 
un vadītājiem izveidotās aptaujas. Kopumā tas 
norāda, ka dati nākuši no bibliotēkām, un rezultāti 
izriet no bibliotēku personāla un vadītāju 
viedokļiem, novērojumiem vai vērtējuma. Atsauces 
uz „lietotāju datiem” attiecas uz rezultātiem, kas 
tikuši aprēķināti, izmantojot datus no plašās īpaši 
veidotās un veiktās reprezentatīvās iedzīvotāju 
aptaujas. 
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Publisko bibliotēku pakalpojumu izvērtējums 

Latvijā publiskās bibliotēkas un daudzi publiskajās 
bibliotēkās sniegtie pakalpojumi ir vai nu bezmaksas 
vai arī par maksu, kas pilnībā neatspoguļo šo 
pakalpojumu sniegšanas patiesās izmaksas. Tādēļ 
bibliotēku ieņēmumi nevar tikt izmantoti publisko 
bibliotēku sistēmas radīto ieguvumu aprēķināšanai. 
Ierastais veids, kā novērtēt klienta jeb patērētāja 
ieguvumus, izmantojot ieguvumu un izmaksu 
attiecības analīzi, ir noteikt patērētāju ieguvumu (t.i. 
starpību starp maksimālo cenu, ko pircējs vēlas par 
preci maksāt, un tirgus cenu, kas viņam reāli ir 
jāmaksā – no angļu val. „consumer surplus”). 
Savukārt, ja pieejamā informācija nav pietiekama, lai 
noteiktu pakalpojumu pieprasījumu, no kuras būtu 
aprēķināms patērētāju ieguvums, iespējams 
izmantot kontingenta novērtēšanas metodi. 
Kontingenta novērtēšana metodes pamatā ir 
aptauja, ar kuru iegūt subjektīvu vērtējumu par kādu 
pakalpojumu vai preci, kas nav pieejama tirgū, t.i. 
šādi pakalpojumi un preces netiek pirktas un 
pārdotas tirgū. Šī ir metode tiek plaši izmantota citās 
jomās, piemēram, vides ieguvumu vērtēšanā. 
Piesaistītie eksperti un ārvalstu pieredzes apskats 
apliecināja, ka piemērotākais instruments, lai 
noteiktu publisko bibliotēku radītos ieguvumus būtu 
tieši kontingenta novērtēšanas metode.  

Kontingenta novērtēšanas metodes mērķis ir izteikt 
monetārā izteiksmē indivīda patērētas preces vai 
saņemto pakalpojumu vērtību. Pastāv divi veidi, kā 

iegūt šo monetāro vērtību: viens ir noskaidrot, cik 
katra persona ir gatava maksāt, lai turpinātu saņemt 
kādu konkrētu preci vai pakalpojumu. To dēvē par 
gatavību maksāt jeb maksātgatavību (willingness to 
pay – WTP). Alternatīva iespēja ir novērtēt – kādu 
atlīdzību katra konkrētā persona ir gatava saņemt, 
zaudējot kādu preci vai pakalpojumu, lai tā justos 
apmierināta, iztiekot bez konkrētās preces vai 
pakalpojuma. To dēvē par gatavību pieņemt 
kompensāciju par preci vai pakalpojumu (willingness 
to accept - WTA)6.  

Parasti šos preču un pakalpojumu novērtējumus no 
respondentiem iegūst aptauju ceļā; šī projekta 
ietvaros tika izmantoti gan maksātgatavības 
(turpmāk – WTP), gan arī kompensācijas 
saņemšanas gatavības (turpmāk – WTA) veida 
jautājumi. Respondentiem tika vaicāts gan par viņu 
gatavību maksāt par bibliotēku pakalpojumiem, (un 
gatavību pieņemt kompensāciju par šo pakalpojumu 
zaudēšanu), gan par bibliotēkām kopumā. Jāņem 
vērā, ka atbildes uz maksātgatavības (WTP) 
jautājumiem ierobežo respondentu maksātspēja 
(atkarībā no to ienākumiem), bet uz WTA jautājumu 
atbildēm šāds ierobežojums nepastāv 7  - tādēļ 
respondenti var pieprasīt ļoti augstu vērtību 
atlīdzībai, ko vēlētos saņemt pakalpojuma 
zaudēšanas gadījumā. Tādēļ apstiprinājās 
pieņēmumi, ka respondentu maksātgatavība par 
bibliotēku pakalpojumiem ir zemāka nekā WTA.  
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APRĒĶINU METODOLOĢIJA  

Ieguvumu un izmaksu attiecības aprēķinos ievērotie vispārīgie principi  

Datu avoti un ekonomiskās ietekmes elementu aprēķina pieeja izklāstīta zemāk tabulā (Tabula 3).  Tabula 3– Ekonomiskās ietekmes faktori, datu avoti un aprēķini 
Ekonomiskā ietekme Datu avoti Aprēķinos ievērotie vispārīgie principi 

Tiešie ieguvumi Aptauju dati un 
bibliotēku dati 

Pakalpojumam piešķirtā lietotāju vērtība reizināta ar šī 
pakalpojuma izmantošanas reižu skaitu. 

Netiešie ieguvumi 
Aptauju dati un 
rezultāti no citiem 
līdzīgiem pētījumiem 

Netiešo ieguvumu kvalitatīva izpēte. 

Citos pētījumus iegūtu netiešo kvantitatīvo ieguvumu proporcijas 
izmantošana. 

Tiešās izmaksas Aptauju dati un 
bibliotēku dati 

Atlīdzību izdevumi reizināti ar laika patēriņa proporciju, ko 
bibliotekāri pavada, sniedzot konkrētu pakalpojumu, kā arī 
pieskaitāmās izmaksas. 

 

Detalizētāks izklāsts par aptaujas izstrādi un 
pētījumā izmantoto metodoloģiju atrodams 
projekta pirmajā nodevumā „Ārzemēs veikto 
publisko bibliotēku ietekmes uz tautsaimniecību 

 

 

novērtējumu un pētījumu analīze un Pasūtītāja 
veikto pētījumu, apkopotās statistikas un citu 
novērtējuma veikšanai nepieciešamo datu analīze”. 

 

Atdeves rādītāju aprēķinā ievērotie vispārīgie principi 

Pieejamā informācija neļāva aprēķināt standarta 
ieguldījumu atdeves koeficientu (rate of 
investment). Tālab piedāvāti divi citu veidu rādītāji. 
Pirmkārt, bibliotēkām kopumā un atsevišķiem 

pakalpojumiem aprēķināta gada ieguvumu un 
izdevumu attiecība (skat. aprēķinu zemāk Formula 
1) Formula 1– Publisko bibliotēku ieguvumu-izmaksu attiecība           −                     =     ē                      

 

Pakalpojumiem, kas tiek finansēti no Bila un 
Melindas Geitsu fonda (šeit un turpmāk – BMGF), 
aprēķināts iekšējās atdeves koeficients (Internal 
Rate of Return, šeit un turpmāk – IRR). Ieguldījumu 
bibliotēkās IRR ir diskonta likme, pie kuras neto 
ieguvumu plūsmas pašreizējā vērtība ir nulle. 
Tādējādi tā izpaužas gluži tāpat kā finanšu iekšējās 
atdeves koeficients; vienīgā atšķirība ir, ka naudas 

plūsmas vietā tiek izmantoti ieguvumi, kas 
aprēķināti pēc kontingenta novērtēšanas metodes. 
BMGF ieguldījumi var tikt vērtēti kā izdevīgi no IRR 
skatu punkta, ja IRR ir pozitīvs. Tādēļ IRR tiek 
aprēķināts pēc zemāk norādītās formulas 10, 15 un 
20 gadu periodiem (līdz 2030. gadam – periodu 
skaits apzīmēts ar „N”, savukārt pirmais gads 
apzīmēts ar „n”). Formula 2 – BMGF ieguldījumu IRR  

  š    ē ā       ē  ī  =  (                ū         ā)(1 +    ) = 0 
    

 



 

16.01.2012.  Latvijas publisko bibliotēku ekonomiskā vērtība un ietekme: Novērtējuma ziņojums 17 

PUBLISKO BIBLIOTĒKU VISPĀRĒJĀ  EKONOMISKĀ  IETEKME  
 

Publisko bibliotēku ekonomiskā ietekme ir ietekme, 
ko kopā rada publisko bibliotēku radītie tiešie 
sabiedrības ieguvumi un netiešie tautsaimniecības 
ieguvumi, ko veido bibliotēku un to pakalpojumu 

esamība. Vispārējā ekonomiskajā ietekmē ietilpst arī 
aptaujā norādītie būtiskākie kvalitatīvie netiešie 
ieguvumi. 

Tiešo ieguvumu aprēķins 

Publisko bibliotēku ekonomiskās ietekmes un 
ieguldījumu atdeves rādītāju aprēķins pirmkārt 
atkarīgs no publisko bibliotēku vērtības (jeb tiešo 
ekonomisko ieguvumu) aprēķina. Tas veido 
bibliotēku „atdeves” un „ietekmes” vērtību naudas 
izteiksmē. Publisko bibliotēku vērtība aprēķināta, 
izmantojot kontingenta novērtēšanas metodi – 
novērtējot sabiedrības gatavību maksāt (vai pieņemt 
kompensāciju) par bibliotēku pakalpojumiem.  

Bibliotēku kopumā radīto sabiedrības ieguvumu jeb 
sabiedriskā labuma vērtējums sastāv no divām 
daļām: viena daļa atbilst sabiedrības gatavībai 
maksāt8 par bibliotēkām kopumā – to var uzskatīt kā 
sava veida ’iespējas vērtību’ jeb ‘opciju vērtību’ 
(option value). Otra daļa ir gatavības maksāt par 
atsevišķiem pakalpojumiem kopusmma.  

Neskatoties uz to, ka par atsevišķiem 
pakalpojumiem tiek prasīta samaksa, bibliotēku 
pakalpojumu vērtība noteikta pēc lietotāju 

maksātgatavības, kas noskaidrota ar aptauju 
palīdzību. Pētījumā tika iekļauti trīs maksas 
pakalpojumi: kopēšana, skenēšana un drukāšana. 
Aptaujas apliecināja, ka respondenti parasti šiem 
pakalpojumiem piešķir lielāku vērtību nekā to 
noteiktās cenas, t.i. respondenti būtu gatavi maksāt 
par šiem pakalpojumiem vairāk, nekā bibliotēkās par 
tiem prasīto maksu. Tādējādi, ja aprēķinos 
izmantotu maksas pakalpojumu ieņēmumu vērtību, 
tiktu aprēķināts zemāks sabiedriskais ieguvums, 
nekā šo pakalpojumu izmantotāju skatījumā 
pakalpojumu radītais faktiskais ieguvums. Tādēļ visu 
– gan maksas, gan bezmaksas – pakalpojumu radīto 
sabiedrības ieguvumu aprēķins tika veikts, balstoties 
uz aptaujas rezultātiem.   

Kopējās publisko bibliotēku vērtības aprēķins 
atainots formulā zemāk ( 

Formula 3).  Formula 3 – Kopējais sabiedriskais ieguvums no publiskajām bibliotēkām 
    ē              == (     ī       ā             ē ā       ā ×       ā         )+   [(     ī       ā                   ) × (                    ā         )] 
 

Pirmā daļa iepriekš uzrādītajā formulā var tikt 
skaidrota kā publisko bibliotēku opciju vērtība 
(option value), t.i. – vērtība, ko cilvēki būtu gatavi 

maksāt tikai par to, ka pastāv pašvaldību bibliotēkas, 
savukārt otra daļa – kā atsevišķiem pakalpojumiem 
piešķirtās vērtības kopsumma. 

 

Netiešie ieguvumi 

Sabiedrības kopējos ieguvumos no publiskajām 
bibliotēkām ietilpst arī netiešie kvalitatīvie ieguvumi, 
kas tika apzināti aptaujas ceļā.  

Dažos ārvalstu pētījumos bibliotēku sniegto netiešo 
kvantitatīvo ieguvumu novērtēšanai izmantoti 
ekonomiski modeļ9. Viena šādas analīzes pieeja ir 
izmantot ieguldījuma un rezultāta jeb ievadizvades 
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(input-output) analīzi, lai noteiktu bibliotēku netiešo 
ietekmi reģionā, kur tās atrodas. Diemžēl šādas 
reģionālās ieguldījuma un rezultāta tabulas par 
Latviju nav pieejamas. Tādēļ, lai novērtētu netiešo 
kvantitatīvo ieguvumu apjomu, izmantota ārvalstu 
pieredze. Ņemot vērā to, ka bibliotēku sniegtie 
pakalpojumi un pakalpojumu sniegšanas veids citās 
valstīs lielākoties ir līdzīgi, pieņemts, ka netiešo 
kvantitatīvo ieguvumu un tiešo ieguvumu 

savstarpējā attiecība (proporcija) Latvijā varētu būt 
līdzīga kā citās valstīs. Šīs attiecības vidējais 
aritmētiskais tika iegūts no vairākiem 
starptautiskiem pētījumiem un piemērots Latvijas 
bibliotēkām.   

Tādēļ Latvijas publisko bibliotēku netiešo 
kvantitatīvo ieguvumu aprēķins tika veikts pēc šādas 
formulas:  Formula 4 – Netiešie kvantitatīvie ieguvumi no publiskajām bibliotēkām      š            ī             = =    ē ā      š           ī             ē  ī          ē ī        ē ā    š           ī             ē  ī          ē ī     ××    š            ī                         ā         ē ā        ā 

Izdevumu aprēķins 

Pieņemts, ka ikgadējie izdevumi par publiskajām 
bibliotēkām atbilst finansējumam, kas publiskajām 
bibliotēkām katru gadu tiek piešķirts no valsts un no 
pašvaldībām, kā arī ieņēmumiem no maksas 
pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, 
ārvalstu dotācijām un citiem ienākumiem. Šie 

ikgadējie ienākumi tiek izmantoti atlīdzību izmaksām 
un citiem izdevumiem. Bibliotēkas parasti neveic 
uzkrājumus un to budžetos neveidojas pārpalikums 
vai deficīts. Aprēķinos izmantotie izdevumu dati 
iegūti no publisko bibliotēku sniegtajiem datiem, kas 
apkopoti publisko bibliotēku ikgadējā statistikā. 

DATORAPMĀC ĪBAS KURSU ORGANIZĒŠANAS VĒRTĪBA 

Ieguvumu aprēķins 

Ieguvumi no publisko bibliotēku organizētajiem 
datorapmācības kursiem tika noteikti, izmantojot 
gatavību maksāt par vienu datorapmācības stundu, 
kas reizināta ar šādu datorapmācību stundu skaitu 
gada laikā vienā bibliotēkā, reizināts ar bibliotēku 

skaitu un vienas datorapmācības stundas garumu un 
vidējo vienas datorapmācības stundas apmeklētāju 
skaitu. Ieguvumu aprēķināšanai izmantota šāda 
formula: 

 Formula 5 – Ieguvumi no datorapmācības kursu organizēšanas                     ā ī           == (                ā ī           (1ℎ) ××     ā        ē ā                 ā ī          ī             ā ××                ā ī          ī           ××    ē         ē              ā         ā ī          ī ā   ×                  ē         ) 

 

Maksātgatavības dati iegūti no lietotāju aptaujas. 
Vienā bibliotēkā sniegto datorapmācības nodarbību 
skaitu gadā, kā arī vienas datorapmācības 
nodarbības ilgumu un apmeklētāju skaitu aptauju 
ceļā noteica bibliotēku personāls, jo oficiāla 

statistika par datorapmācības kursu apmeklētību vai 
nodarbību ilgumu netiek apkopota. Publisko 
bibliotēku skaits  iegūts no bibliotēku statistikas 
datiem. 
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Izdevumu aprēķins 

Kopējie izdevumi par datorapmācības kursiem tika 
aprēķināti, kopējo personāla atlīdzībām tērēto 
naudas summu reizinot ar laika proporiju, ko 
bibliotēku personāls velta datorapmācības kursu 

sniegšanai (attiecība pret kopējo darba laiku – dati 
no bibliotekāru aptaujas) un pieskaitot 25% 
pieskaitāmās izmaksas. Aprēķinos izmantota šāda 
formula:  Formula 6 – Datorapmācības kursu organizēšanas izmaksas         ā ī                  = (       ē         ā      ī  ī            ××       ī        ,          ē         ā                 ā ī          ī ā × × 1,25         ā                      ) 

 

KONSULTĀCIJAS PAR DATORU LIETOŠANU  

Ieguvumu aprēķins 

Bibliotēkās sniegto konsultāciju par datoru lietošanu 
ieguvumu aprēķinam tika izmantota lietotāju 
gatavība maksāt par 15 minūšu ilgu konsultāciju, šī 
vērtība reizināta ar vienā publiskā bibliotēkā sniegto 
vidējo šādu konsultāciju skaitu ik dienas, reizināta ar 

publisko bibliotēku skaitu un darba dienu skaitu 
gadā, reizināta ar laika koeficientu (proporcija no 15 
minūtēm), ko vidēji prasa viena ar datora lietošanu 
saistīta padoma sniegšana bibliotēkās. Aprēķins 
atainots nākošajā formulā: 

 Formula 7 – Ieguvumi no konsultācijām par datoru lietošanu                     ā   ā                  š   =         15    .        ā    × ×     ā        ē ā            ā                ā              × ×                       ā ×         ē         × ×               ā             (              15    ū ē )  
Dati ieguvumu aprēķinam iegūti no bibliotēku 
lietotāju un bibliotēku darbinieku aptaujām.  

 

 

Izdevumu aprēķins 

Bibliotēku ekspertu aptaujas dati tika izmantoti kā 
visuzticamākais datu avots, lai noteiktu ar datoru 
lietošanu saistītu konsultāciju vidējo skaitu un vidējo 
ilgumu bibliotēkās vienas dienas laikā. Iegūtais skaits 
tika reizināts ar bibliotēku personāla stundas likmi, 

bibliotēku kopskaitu un bibliotēku darba dienu 
skaitu un pieskaitītas pievienotās izmaksas 25% 
apmērā – kā norādīts zemāk (Formula 8). 

. 
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 Formula 8 –             š     k      ā      izmaksas             š            ā              = (    ā        ē ā                     š            ā           ××               ā         ē           ) ×        ē         ā                ××                       ā ×                 ē         ×  × 1,25         ā                      ) 
BIBLIOTĒKAS MATERIĀLU IZSNIEGŠANA LĪDZŅEMŠANAI  

Ieguvumu aprēķins 

Ieguvumi no bibliotēku materiālu izsniegšanas 
pakalpojuma tika aprēķināti, izmantojot oficiāli 
reģistrēto izsniegumu skaitu, kas reizināts ar 

lietotāju aptaujā iegūtajiem maksātgatavības (WTP) 
rādītājiem kā parādīts zemāk (Formula 9).  Formula 9 – Ieguvumi no materiālu izsniegšanas pakalpojuma                   ā          š                =                     ā     ņ  š              ē    ×                 ā           

Izdevumu aprēķins 

Materiālu izsniegšanas pakalpojuma izmaksas sastāv 
no tās laika daļas, ko bibliotēku personāls velta 
bibliotēku materiālu izsniegšanai, reizinājuma ar 
bibliotēku personāla atlīdzību kopapjomu, pieskaitot 
izdevumus par krājumu papildināšanu ar grāmatām 
un citiem materiāliem (izdevumi par periodiku un 
elektroniskiem dokumentiem tika 

attiecināti uz tālāk aprakstīto lasītavu pakalpojumu). 
Pieskaitāmās izmaksas tika aprēķinātas, reizinot 
izsniegšanas pakalpojumam atvēlētās platības 
īpatsvaru ar kopējām bibliotēku statistikā 10 

norādītajām vispārējām izmaksām - kā atspoguļots 
formulā zemāk (Formula 10).   

 Formula 10 – Materiālu izsniegšanas pakalpojuma izmaksas       ā          š                          =       ī        ,           ē         ā                ē         ā          š    ×                ā      ā  +            ā             āš     +               ×       ā          š                     ē ē ā      ī    ī          
 

Pieskaitāmo izmaksu aprēķināšana šajā gadījumā ir 
komplicētāka nekā citviet. Lai gan kopējais izdevumu 
apjoms par elektrību, apkuri, biroja piederumiem un 
citām pieskaitāmajām izmaksām ir zināms, šo 
pieskaitāmo izmaksu īpatsvars, kas būtu attiecināms 
uz bibliotēku materiālu izsniegšanas pakalpojumu, ir 
neskaidrs. Aprēķinos tika pieņemts, ka šo īpatsvaru 
iespējams noteikt pēc platības, ko ar materiālu 
izsniegšanu saistītās darbības aizņem no kopējās 
bibliotēku platības. Materiālu izsniegšanai faktiski 
nepieciešama telpa gan abonementa uzglabāšanai 
(aktuālākās izsnieguma grāmatas), gan telpa 

lietotāju apkalpošanai. Bibliotēku aptaujā dažas 
bibliotēkas bija norādījušas platību, ko aizņem 
abonements, lasītava un datoru telpas – aprēķinos 
par šīm bibliotēkām tika izmantota precīzie 
abonementam atvēlēto platību dati. Jāņem gan 
vērā, ka datori nereti iekārtoti un izmantoti 
abonementa vai lasītavu telpās – tādēļ šo platību 
bija nepieciešams ņemt vērā. Bibliotēku aptaujās 
tika uzrādīts datoru skaits, kas atrodas abonementā,  
lasītavās vai datoru telpās. Saskaņā ar Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr.39511, bibliotēkās vienas 
datorvietas minimālajai platībai jābūt vismaz divus 
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kvadrātmetrus plašai. Bibliotēku aptaujā bibliotēku 
personālam tika vaicāts, vai viņuprāt datoriem 
atvēlētā telpa bibliotēkā ir pietiekama. Tādēļ datoru 
aizņemtā platība abonementā vai lasītavās (t.i. 
telpās, kas nav speciālās datortelpas) tika 
aprēķināta, reizinot datoru skaitu ar diviem 
kvadrātmetriem. Bibliotēkās, kur personāls anketās 
norādīja, ka datoriem atvēlētā platība ir pārāk maza, 
datoru aizņemtais platības apjoms tika samazināts 
par 50%. Tas ļāva noteikt abonementa un lasītavu 
platību, atskaitot datoru aizņemto platības daļu.  

Visas bibliotēkas sniedz oficiālu statistiku par 
platību, kas paredzēta lietotāju apkalpošanai. Tomēr 
tajā var ietilpt arī abonements, datorvietas, kā arī 
lasītava. Tām bibliotēkām, kuras precīzi nenorādīja 
šīm funkcijām paredzētās platības, tika pieņemts, ka 
datori atrodas abonementā; tādēļ kopējais datoru 
skaits tika reizināts ar to aizņemto minimālo platību 
(2 kvadrātmetri – vai attiecīgi samazināts, balstoties 

uz bibliotēku darbinieku vērtējumu par platības 
pietiekamību) un atņemts no lietotāju apkalpošanai 
paredzētās platības. Tika pieņemts, ka atlikušajā 
platībā ietilpst gan lasītavu platība, gan abonementa 
telpa vienlīdzīgās attiecībās (šāda attiecība 
iezīmējas, analizējot bibliotēku daļu, kam datu 
apjoms bija pietiekams). Tādēļ rezultāts tika dalīts ar 
divi, lai noskaidrotu platību, ko aizņem abonementa 
platība un materiālu izsniegšanas zona, kuru platība 
tika izmantota, lai noteiktu pieskaitāmo izmaksu 
proporciju materiālu izsniegšanai. 

Kā vēl viens ierobežojošs faktors jāmin pieņēmums, 
ka izdevumi par krājumu papildināšanu attiecas tikai 
uz grāmatām un citiem dokumentiem. Izdevumi par 
periodiku un elektroniskiem dokumentiem tika 
attiecināti uz bibliotēku nodrošināto lasītavas 
pakalpojumu. 

 

LASĪTAVU IZMANTOŠANA 

Ieguvumu aprēķins 

Ieguvumi no bibliotēku lasītavām aprēķināti, 
izmantojot maksātgatavību (WTP) par stundu ilgu 
bibliotēkas lasītavas izmantošanu, kas reizināta ar 
lasītavu ikdienas izmantošanas reižu skaitu un 

reizināta ar vienas lasītavas izmantošanas reizes 
vidējo ilgumu, bibliotēku skaitu un darba dienu 
skaitu gadā – kā attelots formulā zemāk (Formula 
11).  Formula 11 – Ieguvumi no lasītavu izmantošanas                ī            š     =                        ī             š    × ×    ī             š        ž             ā     ā        ē ā × ×    ī            ē            ×        ē         ×                        ā   

 

Dati augstākminētajam aprēķiniem iegūti no 
lietotāju aptaujas (par maksātgatavību) un 
bibliotēku aptaujas (par izmantošanas biežumu, 

viena apmeklējuma ilgumu). Tika pieņemts, ka viena 
gada laikā ir 260 darbdienas, bet bibliotēku skaits 
gadu no gada bija mainīgs. 

 

Izdevumu aprēķins 

Izdevumi par lasītavām tika aprēķināti līdzīgi kā 
bibliotēkas materiālu izsniegšanas pakalpojumam. 
Bibliotēku personāla pavadītā laika īpatsvars, 
apkalpojot lasītavas, tika reizināts ar bibliotēku 

personāla algu kopējo apjomu, pieskaitot izdevumus 
par periodiku un elektroniskajiem dokumentiem, 
pieskaitot citus izdevumus, kas reizināti ar lasītavu 
platības daļu no kopējās telpu platības. 
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 Formula 12 – Lasītavu pakalpojuma izmaksas    ī                          =        ē         ā           ļ ,          ī  ,               ī     × ×        ē         ā                  +   ā             āš              +               ×     ī        ņ               ī      ļ  
 

Dati lasītavu izmaksu aprēķinam iegūti tādā pašā 
veidā, kā dati izsniegšanas pakalpojuma izmaksu 
aprēķināšanai.  

 
 

 

DATORU UN INTERNETA IZMANTOŠANA 

Ieguvumu aprēķins 

Ieguvumi no brīvpieejas datoru un interneta 
izmantošanas aprēķināti, reizinot gatavību maksāt 
par vienas stundas datora un interneta izmantošanu 
publiskajās bibliotēkās ar to reižu skaitu, cik šie 

datori vidēji dienas laikā bibliotēkās tiek izmantoti, 
reizināts ar vienas datora lietošanas reizes ilgumu un 
reizināts ar bibliotēku skaitu un darba dienu skaitu 
gadā – kā uzrādīts zemāk formulā (Formula 13).

 Formula 13 – Datoru un interneta izmantošanas pakalpojuma vērtība                            š                         =                                                       × ×    ž        ,                                ā        ē ā            ā × ×                                    š                   ×                 ē         ×         ē                         ā  
 

Datu avoti šim aprēķinam ir lietotāju aptauja 
(maksātgatavības noskaidrošanai) un bibliotēku 

sniegtie dati par datoru izmantošanas biežumu un 
ilgumu.  

 

Izdevumu aprēķins 

Datoru un interneta lietošanas izmaksas publiskās 
bibliotēkās, pirmkārt, veido bibliotekāru pavadītais 
laiks, apkalpojot katru datorlietotāju – reizinot 
bibliotekāru šim uzdevumam veltīto darba laika daļu 
ar kopējo bibliotēku personālam izmaksāto algu 

apjomu; tad pieskaitīta datoru aizņemtās platības 
daļa no kopējās telpu platības tiek attiecināta uz 
pieskaitāmajiem izdevumiem (skatīt iepriekš 
izklāstīto platības proporcijas aprēķina aprakstu).  Formula 14 – Datoru un interneta izmantošanas pakalpojuma izmaksas                             š                         =        ē         ā                  ×       ī        ,         ī  ,                                     ā    +         ā ā          ×           ņ   ā      ī               
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PAKALPOJUMI BIBLIOTĒKU LIETOTĀJIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM 

Ieguvumi no pakalpojumiem lietotājiem ar redzes traucējumiem 

Ieguvumi no bibliotēku pakalpojumiem lietotājiem 
ar īpašām vajadzībām tiek aprēķināti, reizinot 
gatavību maksāt (WTP) par stundu ilgu speciālā 
aprīkojuma vājredzīgajiem izmantojumu ar reižu 
skaitu, cik šāds aprīkojums ticis izmantots bibliotēkā 

dienas laikā, reizināta ar katras speciālā aprīkojuma 
izmantošanas reizes ilgumu, reizināta ar bibliotēku 
skaitu, kurās ir speciālais aprīkojums, un ar darba 
dienu skaitu gadā – kā norādīts zemāk (Formula 15). 

 Formula 15 – Ieguvumi no pakalpojumiem lietotājiem ar īpašām vajadzībām                                  ā        ī  šā        ī ā  =                          ā ā    ī                  ××    ž        ,          ā        ī                           ā        ē ā            ā×       ā        ī          ,                 ā      ī       ××                 ē         ,    ā          ā        ī      ×                       ā 
 

Aprēķinam izmantotie datu avoti bija lietotāju 
aptaujas (par maksātgatavību) un bibliotekāru 
aptaujas (par izmantojuma biežumu un ilgumu)12.  

Izmaksas, kas attiecas uz pakalpojumiem lietotājiem ar redzes traucējumiem 

Izmaksas, kas attiecas uz pakalpojumiem lietotājiem 
ar redzes traucējumiem tiek aprēķinātas, reizinot 
laika, ko bibliotēku personāls velta, lai apkalpotu 
lietotājus ar redzes traucējumiem, īpatsvaru ar 

bibliotēku personāla algu kopapjomu un pieskaitot 
25% pieskaitāmo izmaksu koeficientu – kā izklāstīts 
formulā zemāk.  Formula 16 – Izmaksas, kas attiecas uz pakalpojumiem lietotājiem ar redzes traucējumiem         ,                                     ā                    ē      ==       ā          š                    ē           ī ā       ī         ×               × 1,25         ā                       

 

Lietotāju apkalpošanai ar redzes traucējumiem 
veltītā laika īpatsvars tika iegūts no bibliotēku 
personāla aptaujas datiem. 

 

DRUKĀŠANA 

Ieguvumi no drukāšanas pakalpojuma 

Publiskajās bibliotēkās sniegto drukāšanas 
pakalpojumu vērtība aprēķināta, reizinot gatavību 
maksātgatavību par vienas lappuses izdrukāšanu ar 

izdruku skaitu vienā bibliotēkā dienas laikā, kas 
reizināta ar bibliotēku skaitu un darba dienu skaitu 
gadā. Šis aprēķins uzskatāmi parādīts formulā zemāk

 Formula 17). 
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 Formula 17 – Ieguvumi no drukāšanas pakalpojuma                 āš                =                      ×                    ā     ā        ē ā ××        ē          ×                       ā 
 

Dati aprēķiniem iegūti no lietotāju aptaujas (par 
maksātgatavību) un bibliotēku aptaujas (par 
izmantošanas biežumu). 

Drukāšanas pakalpojuma izmaksas 

Drukāšanas pakalpojuma izmaksas aprēķinātas, 
reizinot bibliotēku personāla drukāšanas 
pakalpojumiem veltītā laika īpatsvaru ar bibliotēku 

personāla algu kopapjomu un pieskaitot 25% 
pieskaitāmo izmaksu – kā izklāstīts zemāk (Formula 
18).  Formula 18 – Drukāšanas pakalpojuma izmaksas     āš                         =     āš                       ī ā       ī         ×               × 1,25         ā                       

Drukāšanas pakalpojumiem veltītā laika īpatsvars 
iegūts no bibliotēku personāla aptaujas.  

 

 

SKENĒŠANA 

Ieguvumi no skenēšanas pakalpojuma 

Publiskās bibliotēkās sniegto skenēšanas 
pakalpojumu vērtība aprēķināta, reizinot gatavību 
maksāt par vienas lappuses skenēšanu ar 

skenēšanas reižu skaitu vienā bibliotēkā dienas laikā, 
reizināta ar bibliotēku skaitu un darba dienu skaitu 
gadā. Šis aprēķins uzskatāmi parādīts zemāk.  Formula 19 – Ieguvumi no skenēšanas pakalpojuma                 ēš                =                   ēš          ×     ēš        ž             ā     ā        ē ā ×        ē          ×                       ā 

 

Dati aprēķinam iegūti no lietotāju aptaujas (par 
maksātgatavību) un bibliotēku aptaujas (par 
izmantošanas biežumu). 

Skenēšanas pakalpojuma izmaksas 

Skenēšanas pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, 
reizinot bibliotēku personāla skenēšanas 
pakalpojumiem veltītā laika īpatsvaru ar bibliotēku 

personāla algu kopapjomu un pieskaitot 25% 
pieskaitāmo izmaksu – kā izklāstīts formulā zemāk. 
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Formula 20 – Skenēšanas pakalpojuma izmaksas     ēš                         =     ēš                      ī ā       ī         ×               ×× 1,25         ā                       
Skenēšanas pakalpojumiem veltītā laika īpatsvars ir iegūts no bibliotēku personāla aptaujas.  

KOPĒŠANA 

Ieguvumi no kopēšanas pakalpojuma 

Publiskās bibliotēkās sniegto kopēšanas 
pakalpojumu vērtība tiek aprēķināta, reizinot 
gatavību maksāt par vienas lappuses kopēšanu ar 
vienā bibliotēkā dienas laikā veikto kopiju skaitu, kas 

reizināta ar bibliotēku skaitu un darba dienu skaitu 
gadā. Šis aprēķins uzskatāmi parādīts zemāk 
(Formula 21). 

. Formula 21 – Ieguvumi no kopēšanas pakalpojuma                ēš                =                     ×                   ā     ā        ē ā ×        ē          ×                       ā 
 

Dati aprēķinam iegūti no lietotāju aptaujas (par 
maksātgatavību) un bibliotēku aptaujas (par 
izmantošanas biežumu). 

 

Kopēšanas pakalpojuma izmaksas 

Kopēšanas pakalpojuma izmaksas aprēķinātas, 
reizinot bibliotēku personāla kopēšanas 
pakalpojumiem veltītā laika īpatsvaru ar algu 

kopapjomu un pieskaitot 25% vispārējo izmaksu 
koeficientu – kā izklāstīts formulā zemāk.  Formula 22 – Kopēšanas pakalpojuma izmaksas    ēš                         =    ēš                      ī ā       ī         ×        ē                            × 1,25         ā                       

 

Drukāšanas pakalpojumiem veltītā laika īpatsvars 
iegūts no bibliotēku personāla aptaujas.  

PUBLISKO PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA 

Ieguvumi no publisko pasākumu organizēšanas bibliotēkās 

Publiskajās bibliotēkās organizēto pasākumu vērtība 
aprēķināta, reizinot gatavību maksāt par iespēju 
apmeklēt vienu publiskajā bibliotēkā organizētu 
publisko pasākumu ar šādu pasākumu skaitu un 

reizinot ar vidējo skaitu cilvēku, kas apmeklē 
publiskos pasākumus bibliotēkās. Šis aprēķins 
uzskatāmi parādīts formulā zemāk (

Formula 23). 
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Formula 23 – Ieguvumi no publisko pasākumu organizēšanas bibliotēkās                         ā            ēš            ē ā =                  ā           ēš   ×             ā            ××    ē         ē         ,            ē  ā               ā            ē ā  
 

Maksātgatavības rādītāji aprēķinam iegūti no 
lietotāju aptaujas, dati par publisko pasākumu skaitu 
iegūti no ikgadējās bibliotēku statistikas, bet vidējais 

cilvēku skaits, kas apmeklē vienu publisko pasākumu 
bibliotēkā noteikts pēc bibliotekāru aptaujas. 

 

Publisko pasākumu organizēšanas izmaksas bibliotēkās 

Bibliotēkās organizēto publisko pasākumu izmaksas 
aprēķinātas, reizinot bibliotēku personāla pasākumu 
organizēšanai veltītā laika īpatsvaru ar bibliotēku 

personāla algu kopapjomu un pieskaitot 25% 
pieskaitāmās izmaksas – kā izklāstīts zemāk 
(Formula 22).  Formula 24 – Publisko pasākumu organizēšanas izmaksas bibliotēkās              ā            ēš              =        ē         ā               ā            ēš         ī ā       ī        ××        ē                            × 1,25         ā                       

Publisko pasākumu organizēšanai veltītā laika 
īpatsvars tika iegūts no bibliotēku personāla 
aptaujas.  

 

 

  

IZSTĀDES 

Ieguvumi no izstāžu organizēšanas publiskajās bibliotēkās 

Izstāžu vērtība aprēķināta, reizinot gatavību maksāt 
par vienas publiskajā bibliotēkā organizētas izstādes 
apmeklējumu ar sarīkoto izstāžu skaitu, un reizinot 

ar cilvēku skaitu, kas vidēji apmeklē vienu izstādi 
buliskajā bibliotēkā. Šis aprēķins parādīts formulā 
zemāk (Formula 25).  Formula 25 – Ieguvumi no izstāžu organizēšanas                 āž         ēš            ē ā =                    ā          ē    ×     āž        ××     ē         ,        ē         ē  ā                ā          ē ā    

 

Maksātgatavības dati iegūti no lietotāju aptaujas, 
izstāžu skaits – no ikgadējās bibliotēku statistikas, 

savukārt cilvēku skaits, kas vidēji apmeklē izstādi, 
tika noteikts, bibliotekāru aptaujā. 

 

Publiskās bibliotēkās organizēto izstāžu izmaksas  

Bibliotēkās organizēto izstāžu izmaksas aprēķinātas, 
reizinot bibliotēku personāla izstāžu sagatavošanai 
veltītā laika īpatsvaru ar bibliotēku personāla algu 

kopapjomu un pieskaitot 25% pieskaitāmās 
izmaksas – kā izklāstīts zemāk formulā (Formula 26). 
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 Formula 26 – Bibliotēkās organizēto izstāžu izmaksas     āž          =        ē         ā       āž         ēš         ī ā       ī        ××        ē                            × 1,25         ā                       
 

Izstāžu organizēšanai veltītā laika īpatsvars tika 
noteikts no bibliotēku personāla aptaujas.  

 

 

UZZIŅU PAKALPOJUMI 

Ieguvumi no uzziņu pakalpojumiem  

Ieguvumi no publiskās bibliotēkās sniegto uzziņu 
pakalpojumiem aprēķināti, reizinot gatavību maksāt 
par vienu uzziņu ar kopumā atbildēto uzziņu skaitu 

bibliotēkā dienas laikā, tad reizinot ar bibliotēku 
skaitu un darba dienu skaitu gadā. Šis aprēķins 
uzskatāmi parādīts fromulā zemāk.  Formula 27 – Ieguvumi no uzziņu pakalpojumiem                 ņ               =                   ņ ×      ā       ē       ņ                    ā×        ē          ×                       ā 

 

Uzziņu pakalpojumu izmaksas  

Uzziņu pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, reizinot 
bibliotēku personāla uzziņu sniegšanai veltītā laika 
īpatsvaru ar bibliotēku personāla algu kopapjomu un 

pieskaitot 25% pieskaitāmajās izmaksās – kā 
izklāstīts zemāk formulā (Formula 28).  Formula 28 – Uzziņu pakalpojumu izmaksas bibliotēkās     ņ                       =        ē         ā       ņ       š         ī ā       ī         ××        ē                            × 1,25         ā                       

 

Atbilžu sniegšanai veltītā laika īpatsvars iegūts no 
bibliotēku personāla aptaujas.  
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izdevumu salīdzinājums 
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PUBLISKO BIBLIOTĒKU EKONOMISKĀ  IETEKME UN IEGUVUMU - IZDEVUMU 

SALĪDZINĀJUMS 

KOPSAVILKUMS PAR IDENTIFICĒTO PUBLISKO BIBLIOTĒKU EKONOMISKO IETEKMI  

 

Zemāk Tabulā 4 apkopoti būtiskākie pētījuma 
rezultāti. Latvijas publisko bibliotēku radītaie vidējie 
kopējie ieguvumi gada laikā laikposmā no 2008. 
gada līdz 2010. gadam bija gandrīz 23,8 miljoni latu, 
savukārt bibliotēku sistēmas ikgadējās izmaksas 
(galvenokārt valsts un pašvaldību finansējums) 
nedaudz pārsniedz 17 miljonus latu (vidējais rādītājs 

pētījumā aplūkotajā triju gadu periodā). Tādējādi 
kopējais publisko bibliotēku radītais sabiedriskais 
labums ik gadus bija aptuveni 6,5 miljoni latu. 
Aprēķināts, ka šai pētījumā aplūkoto 12 atsevišķo 
pakalpojumu kopējā ikgadējā vērtība ir vairāk nekā 
19,8 miljoni latu, savukārt to ikgadējās izmaksas bija 
aptuveni 15 miljonu latu.   Tabula 4 – Kopsavilkums par maksātgatavību (WTP), izmaksām, sabiedrisko labumu, kopējo (tīro) sabiedrisko labumu, kā arī publisko bibliotēku pakalpojumu ieguvumu un izdevumu salīdzinājums 

Bibliotēku 
pakalpojums 

WTP (LVL)13 

Kopējie ikgadējie 
tiešie ieguvumi no 

pakalpojumiem 
(LVL)14 

Kopējās 
ikgadējās tiešās 

pakalpojumu 
izmaksas (LVL)15 

Neto ikgadējie 
tiešie ieguvumi no 

pakalpojumiem 
(LVL) 

Ieguvumu 
un 

izdevumu 
attiecība16 

1. Publisko bibliotēku 
pakalpojumi 
kopumā 

8,92 gada maksa 23 773 337 17 303 307 6 470 030 1,37 

2. Publisko bibliotēku 
atsevišķo 
pakalpojumu 
kopējaie rādītāji  

 - 19 876 053 14 803 988 5 072 065 1,34 

2.1. Datorapmācības 
kursu organizēšana  

1,36 
maksa par 1 
stundu ilgu 
nodarbību 

358 744 730 556 -371 812 0,49 

2.2. Konsultācijas par 
datoru lietošanu  

0,31 
maksa par 15 
minūšu 
konsultāciju 

1 047 622 2 671 502 -1 623 880 0,39 

2.3. Izsniegumi  0,39 par materiālu 5 818 178 4 108 521 1 709 657 1,42 

2.4. Datoru un 
interneta 
izmantošana  

0,45 par 1h lietošanu 3 864 529 1 269 279 2 595 250 3,04 

2.5. Lasītavu 
izmantošana  

0,24 par 1h 2 863 984 1 981 694 882 291 1,45 

2.6. Pakalpojumi 
bibliotēku 
lietotājiem ar 
īpašām vajadzībām  

0,67 par 1h lietošanu 15 619 132 449 -116 829 0,12 

2.7. Drukāšana  0,06 par 1 m/b lpp 338 698 428 617 -89 919 0,79 

2.8. Skenēšana  0,06 par 1 lpp 67 613 251 160 -183 548 0,27 

2.9. Kopēšana  0,05 par 1 lpp 435 954 494 835 -58 881 0,88 

2.10. Publisko pasākumu 
organizēšana  

1,14 
par 1 pasākuma 
biļeti 

430 491 1 037 174 -606 683 0,42 

2.11. Izstādes  0,89 
par 1 izstādes 
biļeti 

4 325 601 749 486 3 576 115 5,77 

2.12. Uzziņu 
pakalpojumi  

0,10 par 1 uzziņu 309 021 948 715 -639 694 0,33 
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Pozitīvi neto tiešie sabiedrības ieguvumi bija tādiem 
pakalpojumiem kā bibliotēku krājuma izsniegšana,  
datoru un interneta izmantošana, lasītavas 
izmantošana un izstāžu apmeklēšana publiskajās 
bibliotēkās. Savukārt tādiem pakalpojumiem kā 
datorapmācības kursi un pakalpojumi bibliotēku 
lietotājiem ar īpašām vajadzībām kopējās ikgadējās 
izmaksas pārsniedz gada ieguvumus. Tas 
skaidrojams ar to, ka šos pakalpojumus izmanto 
ļaužu loks ar samērā zemu ienākumu līmeni, kuru 
ienākumu apjoms ierobežo viņu maksātgatavību. Kā 
uzrāda jutīguma analīze, kas ietverta ziņojuma 

pielikumā (Tabula12), dažos gadījumos WTA 
izmantošana par ļauj samazināt atšķirības starp 
pakalpojumu izmaksām un ieguvumiem. 

Būtu jāņem vērā, ka aptauja par personāla laiku, kas 
veltīts minētajiem pakalpojumiem neaptver pilnībā 
visu personāla darba dienu. Aptuveni 15% darba 
laika daļa bibliotēku personāls velta citu – šai 
pētījumā nespoguļotu pakalpojumu sniegšanai vai 
citām darbībām. Šie pakalpojumi atbilstoši 
tehniskajai specifikācijai netika iekļauti pētījumā, 
tomēr pieejamie dati liecina, ka šo pakalpojumu 
ietuvumi pārsniegtu izdevumus. 

PUBLISKO BIBLIOTĒKU VISPĀRĒJĀ  EKONOMISKĀ  IETEKME   

Publisko bibliotēku tiešās izmaksas un radītie ieguvumi  

Saskaņā ar izpētes metodoloģiju bibliotēku 
pakalpojumu vērtība ir atkarīga no kontingenta 
novērtēšanas metodē apzinātās iedzīvotāju 
gatavības maksāt par bibliotēku pakalpojumiem vai 
saņemt kompensāciju gadījumā, ja bibliotēkas 
nebūtu pieejamas. Maksātgatavība par publiskajām 
bibliotēkām svārstās ap 9 latiem gadā, savukārt 

gatavība pieņemt kompensāciju (WTA) par 
bibliotēku pakalpojumu zaudēšanu, kā prognozēts, 
ir krietni augstāka – vidēji ap 40 latiem gadā. Dažādu 
Latvijas reģionu iedzīvotāju bibliotēku 
pakalpojumiem piešķirtās vērtības apkopotas  
zemāk (Diagramma 2) . 

 

 Diagramma 2 – WTP un WTA vērtības par publisko bibliotēku izmantošanu gada laikā (aptauju dati, LVL) 
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Bibliotēku pakalpojumu vērtība aprēķināta, 
izmantojot to vērtību, ko lietotājs piešķir publisko 
bibliotēku pakalpojumiem un bibliotēku 
izmantošanas biežumam (t.i. reģistrēto lietotāju 
skaits) – kā parādīts zemāk (Diagramma 3 un 

Diagramma 4). Tendence liecina par pieaugošu 
reģistrēto lietotāju un apmeklētāju skaitu laikposmā 
no 2008. līdz 2010. gadam. 

 

 

 Diagramma 3 – Publisko bibliotēku lietotāju skaita izmaiņas Latvijā laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam  
 

 Diagramma 4 – Publisko bibliotēku reģistrēto lietotāju skaita izmaiņas Latvijā laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam (pēc reģionālā iedalījuma) 
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Kopējie publisko bibliotēku radītie sabiedrības 
ieguvumi tiek aprēķināti, ņemot vērā ne vien 
maksātgatavību un reģistrēto lietotāju skaitu (kas 
sniedz iespējas vērtību (option value), bet arī 
publiskās bibliotēkās sniegtos nozīmīgākos 
pakalpojumus.  Būtisks mainīgais šeit ir reģistrēto 
lietotāju skaits, kas ir rādītājs, kas laika gaitā mainās 

– tādēļ arī bibliotēku radītais sabiedrības ieguvumu 
apjoms arī laika gaitā mainās. Sabiedrības ieguvumu 
apjoma svārstības publisko bibliotēku sistēmā 
dažādos reģionos Latvijā 2010. gadā un laikposmā 
no 2008. gada līdz 2010. gadam (valstī kopumā 
vidējais svērtais rādītājs) atainotas  Diagramma 5

 

 Diagramma 5 – Publisko bibliotēku vērtības laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam (maksātgatavības dati, LVL) 
Publisko bibliotēku sistēmas kopējo izmaksu apjoma 
svārstības atainotas diagrammā zemāk (Diagramma 
6) .  
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 Diagramma 6 – Izmaiņas publisko bibliotēku izmaksās laikposmā no 2008. līdz 2010. gadam (LVL) 
Izmantojot datus par bibliotēku radītajiem 
ieguvumiem un izmaksām, iespējams aprēķināt 
publisko bibliotēku radīto neto sabiedrības 
ieguvumu (no kopējā ieguvumu apjoma atņemot 
kopējās izmaksas). Publisko bibliotēku sistēmas tīrā 
sabiedrisko ieguvumu apjoma svārstības 

atspoguļotas diagrammā zemāk (Diagramma 7), kur 
redzams, ka neto sabiedriskais labums laikposmā no 
2008. gada līdz 2010. gadam pieaudzis no aptuveni 2 
līdz 9 miljoniem latu. Tas ir galvenokārt saistīts 
apmeklētāju skaita pieaugumu. 

 

 Diagramma 7 – Latvijas publisko bibliotēku radītie kopējie (neto) sabiedrības ieguvumi (pēc reģionālā iedalījuma, tūkstošos LVL) 
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Iepriekšējās diagrammās redzams, ka publisko 
bibliotēku radītie ikgadējie kopējie sabiedrības 
ieguvumi reģionos svārstās ap 1-2 miljonu latu 
atzīmi. Bibliotēku vērtība ir mainījusies atbilstoši 
izmaiņām publisko bibliotēku apmeklētībā un 

publiskajām bibliotēkām novirzītā finansējuma 
apjomu sarukumam (šajā pētījumā piešķirtais 
finansējums interpretēts kā izmaksas par 
bibliotēkām). 

Netiešie kvalitatīvie ieguvumi 

Netiešie kvalitatīvie ieguvumi veido nozīmīgu 
publisko bibliotēku sistēmas sociāli ekonomiskās 
ietekmes daļu. Lai apzinātu šos ieguvumus, šī 
pētījuma ietvaros tika veikta aptauja, kurā 
iedzīvotājiem, bibliotēku personālam un 
pašvaldībām tika uzdoti trīs veidu jautājumi: 

 Kādu labumu, Jūsuprāt, bibliotēka vēl sniedz 
sabiedrībai, neskaitot bibliotēku klasiskos 
pakalpojumus? 

 Kā, Jūsuprāt, vietējā bibliotēka ir ietekmējusi 
vietējās sabiedrības dzīvi? 

 Kāda ietekme, Jūsuprāt, ir vietējai publiskajai 
bibliotēkai uz tautsaimniecību? 

Anketā tika izmantoti atvērtie jautājumi – tādēļ 
atbildes tika klasificētas kodētas un apkopotas 
atbilžu grupās, lai noskaidrotu galvenos dažādu 
respondentu grupu noteiktos ietekmes veidus. 

Kā liecina apkopotie dati (skat. Diagramma 8), 
vairums aptaujāto uzskata, ka daži no būtiskākajiem 
publisko bibliotēku sniegtajiem ieguvumiem 
sabiedrībai ir to sociālā loma (piemēram, kā tikšanās 
vieta), bibliotēku izglītojošā, informatīvā un kultūras 
veicināšanas loma, kā arī iespēja sabiedrībai ietaupīt 
uz bibliotēku sniegto bezmaksas pakalpojumu 
rēķina.  

 

 

 Diagramma 8 – Publisko bibliotēku sniegtie kvalitatīvie ieguvumi sabiedrībai   
 

Saskaņā ar aptauju datiem, publisko bibliotēku 
klātbūtne sabiedrību galvenokārt ietekmē, 
stimulējot izglītošanos, kultūras apzināšanos un 

kultūras tālāknodošanu; tāpat bibliotēkas veicina 
socializēšanos un biedrošanos, kā arī uzlabo kopējo 
dzīves kvalitāti (skat. Diagramma 9). 
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 Diagramma 9 – Publisko bibliotēku ietekmes veidi uz apkaimes sabiedrības dzīvi 
 

Publisko bibliotēku ietekme uz vietējo 
tautsaimniecību galvenokārt izpaužas, veicinot 
informācijas plūsmu, kā arī nodrošinot izglītības un 

kultūras pieejamību. Aptauju responedenti nespēja 
konkrētāk noteikt publisko bibliotēku uz 
tautsaimniecību (skat. Diagramma 10). 
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 Diagramma 10 – Kā publiskās bibliotēkas ietekmē vietējo tautsaimniecību 
Netiešie kvantitatīvie ieguvumi 

Lai noteiktu netiešos kvantitatīvos vai ekonomiskos 
sabiedrības ieguvumus, pētījumā tika izmantota 
metode, pēc kuras Latvijas situācijā tika piemērots 
netiešo un tiešo sabiedrības ieguvumu attiecības 

koeficients, kas ir vidējais rādītājs dažādos līdzīgos 
ASV veiktos pētījumos. ASV netiešo un tiešo 
sabiedrības ieguvumu samērs atainots zemāk 
(Diagramma 11).   

 

 Diagramma 11 – Netiešo un tiešo sabiedrības ieguvumu attiecība (dažādi ASV veikti pētījumi) 
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Diagramma 11 parāda, ka vidējais netiešo un tiešo 
sabiedrības ieguvumu attiecības rādītājs ir aptuveni 
0,42; piemērojot šo koeficientu Latvijas publisko 
bibliotēku sistēmas sniegto tiešo sabiedrisko 
ieguvumu apjomam, varam iegūt Latvijas publisko 
bibliotēku netiešo sabiedrisko ieguvumu vērtību 

naudas izteiksmē. Tālāk attēlotajā diagrammā 
parādīts, ka, izmantojot šo rādītāju, netiešie 
kvantitatīvie sabiedrības ieguvumi no publiskajām 
bibliotēkām Latvijā kopumā ir aptuveni 9,8 miljoni 
un apmēram 1,5 miljoni latu katrā reģionā atsevišķi. 

 Diagramma 12 – Netiešie kvantitatīvie sabiedrības ieguvumi (vidēji laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam,  tūkstošos LVL) 
Atdeves rādītāji 

Pieejamie dati neļauj aprēķināt standarta 
ieguldījumu atdeves likmi (return on investment) ne 
bibliotēkām kopumā, ne vairumam pakalpojumu 
atsevišķi. Tādēļ pētījumā aprēķināta ikgadējā 
ieguvumu un izmaksu attiecība 17  . Kā redzams 

zemāk (Diagramma 13), publisko bibliotēku 
ieguvumu un izdevumu attiecība valstī kopumā 
laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam ir 
paaugstinājies. 

 

 Diagramma 13 – Izmaiņas Latvijas publisko bibliotēku ieguvumu un izdevumu attiecībā (pēc reģionālā iedalījuma) 
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Tādējādi, vidēji laikposmā no 2008. gada līdz 2010. 
gadam tiešo ieguvumu un izdevumu attiecība, kas 
praksē ir tas pats, kas dažos ASV pētījumos 
(neprecīzi) tiek dēvēts par atdevi no ieguldījumiem, 
bija 1,37. Kā redzams zemāk ( 

Diagramma 14), šis rādītājs ir nedaudz zemāks, nekā 
aplūkotajām ASV publiskajām bibliotēkām. Taču 
jāņem vērā, ka  Latvijas gadījumā sabiedriskā  
ieguvuma aprēķināšanai izmantotie dati tika atlasīti 

pēc vispiesardzīgākās metodes, lai izvairītos no 
sabiedrības gūtā labuma nepamatotas 
pārspīlēšanas. (Rezultāti, kas iegūti, izmantojot citus 
iespējamos pieņēmums (WTA un ietverot nulles 
vērtības, apkopoti Jutīguma analīzes sadaļā 
Pielikumā.) Līdzīgos pētījumos ASV izmantoti mazak 
konservatīvi dati, kas rada risku rezultātu 
pārspīlēšanai. 

 

 Diagramma 14 – Ieguvumu un izdevumu samēra salīdzinājums starp publiskām bibliotēkām Latvijā un dažādām publiskām bibliotēkām ASV18 
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  Diagramma 15 – Dažādu publisko bibliotēku tīklu radīto kopējo sabiedrības ieguvumu un izmaksu samērs 19  
Rādītāji apliecina, ka Latvijas publisko bibliotēku 
radīto ieguvumu un izdevumu samērs ir mazāks 
nekā šis rādītājs ASV publiskajās bibliotēkās. Šādam 
rezultātam ir vairāki iemesli, no kuriem viens ir tas, 
ka šai pētījumā pakalpojumu radīto sabiedrības 
ieguvumu aprēķinos tika izmantota vispiesardzīgākā 
metode (atšķirības rezultātos, ja izmanto 
optimistiskākus datus, atspoguļotas sadaļā Jutīguma 
analīze ziņojuma Pielikumā),  

salīdzinošie pētījumi bija krietni šaurāka mēroga – 
neviens no tiem neaptvēra visas valsts publiskās 
bibliotēkas, bez tam šai pētījumā sabiedrisko 
ieguvumu aprēķinā tika izmantota kontingenta 
analīze un lietotāju „gatavība maksāt” par 
pakalpojumiem, ko ierobežo lietotāju maksātspēja 
(kas Latvijā vērtējama zemāk nekā ASV). 
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ATSEVIŠĶU BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMU EKONOMISKĀ  IETEKME  

Pētījumā aprēķināta ekonomiskā ietekme tādiem 
pakalpojumiem kā materiālu izsniegšana, lasītavu 
izmantošana, drukāšana, skenēšana, kopēšana, 
uzziņu pakalpojumi, kā arī ietekme, ko rada 
publiskās bibliotēkās organizēti publiski pasākumi un 
izstādes. Turklāt pētījumā rūpīgi izvērtēta BMGF 
atbalstīto pakalpojumu ekonomiskā ietekme datoru 
un IT jomā. Atbilstoši sadaļā “Metodoloģija” 
aprakstītajai pieejai katram no šiem pakalpojumiem 
tika aprēķināts pakalpojuma gada laikā radīto 
sabiedrības ieguvumu un izmaksu apjoms. Zemāk 
par piemēru sniegts aprēķina atainojums bibliotēks 
materiālu izsniegšanas pakalpojumam – tas ir 
tradicionāls bibliotēku sniegts pakalpojums un 
joprojām viens no nozīmīgākajiem pakalpojumiem 
publiskajās bibliotēkās. Materiālu izsniegšana tāpat 
ir viens no pakalpojumiem ar augstākajiem 
rādītājiem ieguvumu un izmaksu attiecības ziņā.  

Bibliotēku krājumos, kas pieejami izsniegšanai, 
ietilpst grāmatas, laikraksti, žurnāli, CD, DVD, nošu 
pieraksti un citi materiāli. Tālākajās sadaļās sīki 
aprakstīti pētījumu rezultāti par materiālu 
izsniegšanas radītajiem sabiedrības ieguvumiem un 
izmaksām un aplūkoti pakalpojuma atdeves rādītāji. 
Turpmāk veikta analīze arī par citiem 
pakalpojumiem (lasītavas izmantošana, drukāšana, 
skenēšana, kopēšana, publisku pasākumu 
organizēšana, izstādes un uzziņu pakalpojumi), kuru 
rezultāti atainoti rezultātu kopsavilkumā (Tabula 4). 
Šo pakalpojumu detalizētie aprēķini aprakstīti 
Pielikumā sadaļā “Atsevišķu bibliotēku pakalpojumu 
ekonomiskā ietekme – detalizētā analīze”. Bet 
BMGF atbalstīto pakalpojumu ietekmes rezultāti un 
galvenie rādītāji atspoguļoti sadaļā “Atsevišķu 
bibliotēku pakalpojumu ekonomiskā ietekme – 
detalizētā analīze”. 

Bibliotēkas materiālu izsniegšanas pakalpojuma ieguvumi un izmaksas   

Kopējie sabiedrības ieguvumi no izsniegšanas 
pakalpojuma aprēķināti, izmantojot vidējo rādītāju 
par summu, ko cilvēki Latvijā ir gatavi maksāt par 
viena bibliotēkas materiāla saņemšanu publiskajā 
bibliotēkā - 39 santīmiem, ja iekļauj to cilvēku 
atbildes, kuri vispār nevēlējās maksāt neko par 
bibliotēku materiālu saņemšanu – “nulles” vērtības. 

Ja šīs atbildes neņem vērā, tad vidējais, ko 
iedzīvotāji ir gatavi maksāt par materiālu 
saņemšanu, ir apmēram 54 santīmu par viena 
materiāla saņemšanu bibliotēkā. Šo atbilžu 
sadalījums pa reģioniem un valstī kopumā atainots 
zemāk (Diagramma 16). 

 

 Diagramma 16 – Gatavība maksāt par viena materiāla saņemšanu (vidējie svērtie rezultāti, LVL par viena materiāla saņemšanu) 
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Kopējā pakalpojumu ikgadējā vērtība ir vidējā 
maksātgatavība, reizināta ar gada laikā izsniegto 
materiālu skaitu. Bibliotēku materiālu izsniegšanas 
pakalpojuma gada izmaksas ir vienādas ar gada algu 
kopsummu, kas reizināta ar materiālu izsniegšanas 
pakalpojumam veltītā bibliotēku personāla laika 

īpatsvaru, tam pieskaitot vispārējo pieskaitāmo 
izmaksu summu. Materiālu izsniegšanas 
pakalpojuma kopējās izmaksas un sabiedrības 
ieguvumi atainoti diagrammā zemāk (Diagramma 
17). 

 

 Diagramma 17 – Bibliotēku materiālu izsniegšanas pakalpojuma izmaksas un ieguvumi (maksātgatavības dati, LVL) 
 

Neto ieguvums no materiālu izsniegšanas 
pakalpojuma ir starpība starp pakalpojuma 
ieguvumiem un tā izmaksām. Izsniegšanas 
pakalpojuma sniegto tīro sabiedrisko ieguvumu 
vidējā rādītāja reģionālās atšķirības (laikposmā no 

2008. gada līdz 2010. gadam) atspoguļotas 
diagrammā zemāk (Diagramma 18) – materiālu 
izsniegšanas radītais neto ieguvumu apjoms ir vidēji 
1,7 miljoni latu gadā. 

 

 Diagramma 18 – Bibliotēku materiālu izsniegšanas radītais neto ieguvumu apjoms (pēc reģionālā iedalījuma, tūkstošos LVL) 
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Bibliotēku materiālu izsniegšanas pakalpojuma atdeves rādītāji 

Ieguvumu un izmaksu rādītāji ļauj aprēķināt 
bibliotēku materiālu izsniegšanas pakalpojuma 
ieguvumu un izdevumu attiecību. Laikposmā no 
2008. gada līdz 2010. gadam vidējais bibliotēku 

materiālu izsniegšanas pakalpojumu ieguvumu un 
izdevumu attiecības rādītājs Latvijā bija 1,42 - kā 
parādīts diagrammā zemāk (Diagramma 19). 

 

 Diagramma 19 – Bibliotēku materiālu izsniegšanas pakalpojumu ieguvumu un izmaksu attiecība (pēc maksātgatavības datiem) 
 

Dati tādējādi parāda, ka katrs lats, kas izdots par 
bibliotēku materiālu izsniegšanas pakalpojumiem no 
2008. gada līdz 2010. gadam ir radījis tīros 

sabiedrības ieguvumus aptuveni 42 santīmu 
apmērā.  
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BMGF ATBALSTĪTO PUBLISKO BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMU EKONOMISKĀ  IETEKME UN 
ATDEVES RĀDĪTĀJI 

 

BMGF atbalsts publiskajām bibliotēkām Latvijā 
ietver dotācijas šādiem pakalpojumiem un 
pasākumiem: 

 Internets un datori; 

 Bibliotēku personāla apmācība informācijas 
tehnoloģiju jomā; 

 Speciāls aprīkojums lietotājiem ar redzes 
traucējumiem. 

Minētie ieguldījumi ir visbūtiskākie četriem no 
aplūkotajiem bibliotēku pakalpojumiem: 

 Datorapmācības kursu organizēšana; 

 Konsultācijas par datoru lietošanu; 

 Datoru un interneta izmantošana; 

 Pakalpojumi bibliotēku lietotājiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Aptaujās noskaidrotā iedzīvotāju gatavība maksāt 
par vienu kāda minētā pakalpojuma izmantošanas 
reizi ir šāda: 

 1,36 lati par stundu ilgu datorapmācības 
nodarbību publiskajās bibliotēkās, 

 0,31 lats par 15 minūšu konsultāciju par 
datoru lietošanu, 

 0,45 lati par stundu ilgu datoru un 
interneta izmantošanu, un 

 0,67 lati par stundu ilgu speciālā 
aprīkojuma izmantojumu. 

Minēto rādītāju reģionālais sadalījums parādīts 
zemāk diagrammā (Diagramma 20). 

 

  

 Diagramma 20 – WTP par atsevišķiem BMGF atbalstītiem pakalpojumiem (iedalījums pa reģioniem un valsti kopumā, datos tiek ņemtas vērā atbildes ar vērtību „0”, LVL) 
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BMGF atbalstīto pakalpojumu ikgadējie radītie 
sabiedrības ieguvumi tiek aprēķināti, reizinot 
maksātgatavību par vienu pakalpojuma 
izmantošanas reizi ar tā izmantojuma apjomu gadā. 
Izmaksas aprēķinātas, bibliotēku darbinieku 
atlīdzību kopapjomu reizinot ar laika īpatsvaru, ko 
personāls pavada, sniedzot konkrētu pakalpojumu, 

un pieskaitot pieskaitāmo izmaksu kopsummu. 
Zemāk Diagramma 21 attēlo dažādu BMGF 
atbalstīto pakalpojumu kopējo izmaksu, sabiedrības 
ieguvumu un kopējo (neto) sabiedrības ieguvumu 
kopsavilkumu par valsti kopumā. Tīrie sabiedrības 
ieguvumi no datoru un interneta pakalpojuma 
nedaudz pārsniedz 1,3 miljonu latu gadā. 

 Diagramma 21 - BMGF atbalstīto pakalpojumu kopējās izmaksas, radītie sabiedrības ieguvumi un sabiedrības neto ieguvumi (maksātgatavības dati, tūkstošos LVL) 
Datorapmācības nodarbību, konsultāciju par datoru 
izmantošanu un īpašā aprīkojuma izmantošanas 
izmaksas pārsniedz to uzrādītos ieguvumus 
sabiedrībai.  

Diagramma 22 un Diagramma 23 parāda, ka 
datorapmācības nodarbībām un īpašā aprīkojuma 
izmantošanai vērojams negatīvs tīro sabiedrības 
ieguvumu rādītājs gandrīz visos Latvijas reģionos.  

 Diagramma 22 – Datorapmācības kursu radītie sabiedrības neto ieguvumi (maksātgatavības dati, pēc reģionālā iedalījuma, LVL) 
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 Diagramma 23 - Speciālā aprīkojuma radītie sabiedrības neto ieguvumi (maksātgatavības dati, pēc reģionālā iedalījuma, LVL) 
Atdeves rādītāji 

Izmantojot ieguvumu un izmaksu datus, iespējams 
aprēķināt BMGF atbalstīto pakalpojumu ieguvumu 

un izdevumu attiecību; tas parādīts zemāk 
diagrammā (Diagramma 24). 

 Diagramma 24 – Atsevišķu BMGF atbalstīto pakalpojumu ieguvumu un izdevumu attiecība (valstī kopumā un WTP dati) 
Papildus ikgadējai ieguvumu un izdevumu attiecībai, 
BMGF ieguldījumu gadījumā bija iespējams 
aprēķināt iekšējās atdeves koeficientu (internal rate 
of return – turpmāk – IRR). Tas tika paveikts gan 
pakalpojumiem kopumā, gan atsevišķiem BMGF 
atbalstītajiem publisko bibliotēku pakalpojumiem. 
Turpmākajās tabulās apkopotas BMGF atbalstīto 

bibliotēku pakalpojumiem ieguvumu un izmaksu 
plūsmas, un aprēķināta IRR vērtība tur, kur neto 
ieguvumu rādītājs bijis pozitīvs. Gadījumos, kad neto 
ieguvumu rādītājs, kas aprēķināts, izmantojot WTP 
datus, izrādījās negatīvs, ieguvumu aprēķināšanai 
tika izmantoti WTA dati vai tie WTP dati, kuros 
netika ņemtas vērā atbildes ar vērtību “0”.
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Tabula5 – BMGF ieguldījumi datorapmācībā un datorapmācības kursu sniegtie neto ieguvumi (LVL) 
 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g.-

2030. g. 

IRR par 10 
gadu 

periodu 
(2020. g.) 

IRR par 15 
gadu 

periodu 
(2025. g.) 

IRR par 20 
gadu 

periodu 
(2030. g.) 

BMGF ieguldījumi -641 937 -6 402 -71 441        

Tiešie sabiedrības  
ieguvumi (WTA, 
neņemot vērā "0") 

277 602 269 909 261 254  

      

Tiešās izmaksas  -861 478 -710 106 -620 085        

Pakalpojuma radītie 
ieguvumi  

-583 876 -440 197 -358 832 -358 832       

Kopsummā radītie 
neto ieguvumi 

-1 225 813 -446 599 -430 273 -358 832 - - - 

 Tabula6 – BMGF ieguldījumi ar datoru un internet lietošanu saistītās konsultācijās un to radītie neto ieguvumi (LVL) 
 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g.-

2030. g. 

IRR par 10 
gadu 

periodu 
(2020. g.) 

IRR par 15 
gadu 

periodu 
(2025. g.) 

IRR par 20 
gadu 

periodu 
(2030. g.) 

BMGF ieguldījumi -641 937 -6 402 -71 441  

      

Tiešie sabiedrības  
ieguvumi (WTA, 
neņemot vērā „0”) 

2 760 710 2 684 201 2 598 128  
      

Tiešās izmaksas  -3 048 313 -2 660 364 -2 305 830  

   

Pakalpojuma radītie 
ieguvumi  

-287 603 23 836 292 298 292 298 

      

Kopsummā radītie neto 
ieguvumi 

-929 540 17 435 220 857 292 298 22,09% 23,74% 24,21%  Tabula7 – BMGF ieguldījumi un neto ieguvumi no datoru un interneta izmantošanas (LVL) 
 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g.-

2030. g. 
IRR par 10 

gadu periodu 
(2020. g.) 

IRR par 15 
gadu 

periodu 
(2025. g.) 

IRR par 20 
gadu 

periodu 
(2030. g.) 

BMGF ieguldījumi -10 751 621 -1 454 732 -9 178 118  

      

Tiešie sabiedrības  
ieguvumi (WTP, 
ieskaitot „0”) 

3 979 408 3 869 124 3 745 054  

      

Tiešās izmaksas  -3 332 135 -2 285 684 -1 968 916  

   

Pakalpojuma radītie 
ieguvumi  

647 273 1 583 440 1 776 138 1 776 138 

      

Kopsummā radītie 
neto ieguvumi 

-10 104 349 128 708 -7 401 979 1 776 138 0,33% 5,02% 6,99% 

 Tabula8 – BMGF ieguldījumi un neto ieguvumi no pakalpojumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (LVL) 
 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g.-

2030. g. 

IRR par 10 
gadu 

periodu 
(2020. g.) 

IRR par 15 
gadu periodu 

(2025. g.) 

IRR par 20 
gadu periodu 

(2030. g.) 

BMGF ieguldījumi -336 352 0 0        

Tiešie sabiedrības  
ieguvumi (WTA, 

24 385 24 385 24 385  
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 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g.-
2030. g. 

IRR par 10 
gadu 

periodu 
(2020. g.) 

IRR par 15 
gadu periodu 

(2025. g.) 

IRR par 20 
gadu periodu 

(2030. g.) 

neņemot vērā "0") 

Tiešās izmaksas  -157 955 -128 888 -110 503        

Pakalpojuma radītie 
ieguvumi  

-133 570 -104 503 -86 119 -86 119 

      

Kopsummā radītie neto 
ieguvumi 

-469 922 -104 503 -86 119 -86 119 - - - 

 Tabula9 – BMGF ieguldījumi un visu BMGF atbalstīto pakalpojumu radītie neto ieguvumi (LVL) 
Pakalpojums 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g.-

2030. g. 
IRR par 10 

gadu periodu 
(2020. g.) 

IRR par 15 
gadu periodu 

(2025. g.) 

IRR par 20 
gadu 

periodu 
(2030. g.) 

BMGF ieguldījumi -12 371 848 -1 467 536 -9 320 999  

   

Tiešie sabiedrības  
ieguvumi  

7 042 104 6 847 618 6 628 820  

      

Tiešās izmaksas  -7 399 880 -5 785 042 -5 005 335  

   

Pakalpojuma radītie 
ieguvumi  

-357 776 1 062 576 1 623 486 1 623 486 

      

Kopsummā radītie neto 
ieguvumi 

-12 729 624 -404 960 -7 697 514 1 623 486 - 1,73% 4,08% 

 

Pakalpojumiem ar negatīvu neto ieguvumu rādītāju 
(datorapmācības kursi, speciālā aprīkojuma 
izmantojums) vai pakalpojumiem, kuru radītie neto 
ieguvumi pārsniedza  

 

BMGF ieguldījumu apjomu (datoru un internet 
lietošanas konsultācijas), IRR netika aprēķināts.  

Tabula10 – BMGF atbalstīto pakalpojumu IRR 
Pakalpojums 

IRR par 10 
gadu periodu 

(2020. g.) 

IRR par 25 
gadu periodu 

(2025. g.) 

IRR par 20 
gadu periodu 

(2030. g.) 
Datoru un interneta izmantošana 0,33% 5,02% 6,99% 

Datoru lietošanas konsultācijas 22,09% 23,74% 24,21% 

Visi BMGF atbalstītie pakalpojumi kopā - 1,73% 4,08% 

 

IRR aprēķins norāda, ka dažu pakalpojumu gadījumā 
gatavības maksāt par pakalpojumu un pakalpojuma 
izmaksu samērošana sniedz pozitīvu atdevi, bet 
visiem pakalpojumiem tas nav tiesa. 

 

Pozitīva atdeve ir, piemēram, pakalpojumam 
lietotājiem ar īpašām vajadzībām, kur paredzams, ka 
nozīmīga sabiedriskā ieguvuma daļa būs kvalitatīvie 
sabiedrības ieguvumi. 
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SECINĀJUMI 

Šajā pētījumā noskaidrots Latvijas publisko 
bibliotēku ekonomiskā ietekme un vērtība. 
Pētījumam izvēlētā pieeja ir salīdzinoši komplicēta 
un unikāla, jo pretstatā daudziem citiem līdzīgiem 
pētījumiem, šajā pētījumā noteikta visu valsts 
publisiko bibliotēku vērtība un ietekme, nevis 
ietekme kādā noteiktā reģionā vai vienā bibliotēkā. 
Pētījumā tika izmantota kontingenta novērtēšanas 
metode, lai noskaidrotu – kādu vērtību sabiedrība 
piešķir bibliotēkām un konkrētiem bibliotēku 
sniegtajiem pakalpojumiem. Tika veikta plaša 
aptauja, kas ietvēra iedzīvotājus it visos Latvijas 
reģionos, visu pašvaldību vadītājus un bibliotēku 
darbiniekus; anketās bibliotēku lietotājiem tika 
vaicāts par viņu gatavību maksāt un gatavību 
saņemt kompensāciju par bibliotēku pakalpojumiem 
vai to zaudēšanu, kā arī par dažādu pakalpojumu 
izmantošanas īpatsvaru; arī bibliotēku personālam 
tika vaicāts par iedzīvotāju izmantoto pakalpojumu 
īpatsvaru un laiku, ko bibliotēku personāls velta 
dažādu pakalpojumu sniegšanai; pašvaldību 
vadītājiem tika vaicāts par kvalitatīvajiem 
ieguvumiem no bibliotēkām, ko izjūt apkaimes 
iedzīvotāji un vietējā ekonomika. Šajā ziņojumā 
atspoguļoti projekta rezultāti, izmantojot 
visticamākos un piesardzīgākos datus, lai aprēķinātu 
dažādu bibliotēku sniegto pakalpojumu radītos 
sabiedrības ieguvumus un izmaksas, kā arī lai 
aprēķinātu dažādus atdeves rādītājus atsevišķiem 
pakalpojumiem. 

Publisko bibliotēku sistēmas radītais neto 
ieguvums sabiedrībai ikgadu pārsniedz 6 miljonus 
latu, šī ieguvuma aprēķināšanā izmantojot samērā 
piesardzīgus pieņēmumus (skat. Tabula11).  

Ikgadējā bibliotēku radītā kopējā vērtība ir gandrīz 
23,8 miljonu latu, ko veido aplēstā ‘iespējas vērtība’ 
(option value) aptuveni 4 miljonu latu apjomā, ko 
reģistrētie lietotāji būtu gatavi maksāt par publisko 
bibliotēku pieejamību un aptuveni 19,8 miljoni latu, 
ko bibliotēku lietotāji būtu ar mieru maksāt par 
konkrētiem bibliotēku pakalpojumiem. Kopējās 
publisko bibliotēku izmaksas vidēji nedaudz 
pārsniedz 17 miljonu latu gadā, no kuriem gandrīz 
15 miljonu latu veido šai pētījumā analizēto 12 
pakalpojumu izmaksas. 4 no 12 analizētajiem 
pakalpojumiem ieguvumu un izdevumu attiecība ir 
pozitīva. Bet kopējā bibliotēku sistēmas ieguvumu 
un izdevumu attiecība ik gadu ir 1,37, kas 
salīdzināma ar publisko bibliotēku rādītāju ASV un 
citviet. Papildus tiešajiem kvantitatīviem sabiedrības 
ieguvumiem, tika aprēķināts, ka Latvijas publisko 
bibliotēku sistēma tautsaimniecībā rada netiešos 
ieguvumus sabiedrībai teju 9,8 miljonu latu apmērā 
katru gadu. Ja tiek ņemti vērā publisko bibliotēku 
sistēmas netiešie ieguvumi, bibliotēku ieguvumu un 
izmaksu kopējā attiecība gadā ir 1,96.

 Tabula11 – Kopsavilkums: gatavība maksāt par bibliotēku sistēmu, bibliotēku vērtība, ekonomiskā ietekme un ieguvumu un izdevumu attiecība 
Bibliotēku 

pakalpojums 
WTP (LVL)20 

Pakalpojumu 
radītie kopējie 

ieguvumi (LVL)21 

Pakalpojumu 
kopējās 

izmaksas 
(LVL)22 

Pakalpojumu 
radītie neto 

ieguvumi (LVL) 

Ieguvumu 
un izdevumu 

attiecība23 

1. Publisko 
bibliotēku 
pakalpojumi 
kopumā 

8,92 gada maksa 23 773 337 17 303 307 6 470 030 1,37 

2. Datorapmācības 
kursi 

1,36 
maksa par 1 stundu 
ilgu nodarbību 

358 744 730 556 -371 812 0,49 

3.  Konsultācijas par 
datoru lietošanu  

0,31 
maksa par 15 
minūšu konsultāciju 

1 047 622 2 671 502 -1 623 880 0,39 

4.  Materiālu 
izsniegšana 
līdzņemšanai  

0,39 par materiālu 5 818 178 4 108 521 1 709 657 1,42 

5. Datoru un 
interneta 
izmantošana  

0,45 par 1h lietošanu 3 864 529 1 269 279 2 595 250 3,04 
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Bibliotēku 
pakalpojums 

WTP (LVL)20 
Pakalpojumu 

radītie kopējie 
ieguvumi (LVL)21 

Pakalpojumu 
kopējās 

izmaksas 
(LVL)22 

Pakalpojumu 
radītie neto 

ieguvumi (LVL) 

Ieguvumu 
un izdevumu 

attiecība23 

6. Lasītava 0,24 par 1h 2 863 984 1 981 694 882 291 1,45 
7. Pakalpojumi 

bibliotēku 
lietotājiem ar 
īpašām 
vajadzībām  

0,67 par 1h lietošanu 15 619 132 449 -116 829 0,12 

8. Drukāšana  0,06 par 1 m/b lpp 338 698 428 617 -89 919 0,79 
9. Skenēšana  0,06 par 1 lpp 67 613 251 160 -183 548 0,27 
10. Kopēšana  0,05 par 1 lpp 435 954 494 835 -58 881 0,88 
11. Publisko 

pasākumu 
organizēšana  

1,14 
par 1 pasākuma 
biļeti 

430 491 1 037 174 -606 683 0,42 

12. Izstādes  0,89 par 1 izstādes biļeti 4 325 601 749 486 3 576 115 5,77 
13. Uzziņu 

pakalpojumi  
0,10 par 1 uzziņu 309 021 948 715 -639 694 0,33 

 

Daži no būtiskākajiem aspektiem, kas identificēti 
šajā pētījumā par konkrētiem pakalpojumiem ir, ka 
salīdzinoši augsts neto ieguvumu apjoms konstatēts 
tādiem pakalpojumiem kā brīvpieejas datoru un 
interneta izmantošanai, lasītavām, materiālu 
izsniegšana līdzņemšanai un izstādēm – šie 
pakalpojumi ir visaugstāk novērtētie no bibliotēku 
lietotāju puses – tādēļ iespējams uzskatīt, ka šie 
pakalpojumi veido publisko bibliotēku pakalpojumu 
pamata piedāvājumu. Šie fakti akcentē bibliotēku 
jauno lomu sabiedrībā – publiskās bibliotēkas ir  
avots jaunu prasmju apguvei (informācijas 
tehnoloģijas) un sociālās dzīves centrs reģionos. 
Bibliotēku pakalpojumi, kuriem aplēstā ieguvumu 
monetārā vērtība nenosedza šo pakalpojumu 
izmaksas, bija, piemēram, pakalpojumi cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem. Neskatoties uz to, šo 
pakalpojumu ietekme ir būtiska, jo tie ļauj bibliotēku 
lietotājiem ar īpašām vajadzībām izmantot jaunās 
tehnoloģijas un nodrošina šiem lietotājiem 
informācijas pieejamību. 

Lai gan iepriekšējā tabulā uzrādītie rezultāti ir vidējie 
rādītāji par triju gadu periodu no 2008. gada līdz 
2010. gadam, publisko bibliotēku pakalpojumu 
radīto tīro sabiedrības ieguvumu apjoms arvien 
paaugstinās (skat. Diagramma 25). Šāda tendence 
novērota, pateicoties pieaugošam bibliotēku 
apmeklētības līmenim, kas veicina biežāku 
bibliotēku pakalpojumu izmantošanu un zemākas 
pakalpojumu izmaksas (produktivitātes celšanos 
bibliotēkas).  
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 Diagramma 25 – Izmaiņas Latvijas publisko bibliotēku neto ieguvumu vērtībā laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam (maksātgatavības dati, tūkstošos LVL)  
 

Pētījumā identificēti arī būtiski bibliotēku sistēmas 
radīti kvalitatīvie ieguvumi sabiedrībai. To starpā 
īpaši izceļama bibliotēku kā socializēšanās vietas 
loma, kas veicina biedrošanos un komunicēšanu. 
Iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ļoti 
nozīmīga ir arī bezmaksas pakalpojumu saņemšanas 

iespēja. Tāpat iedzīvotāji uzsvēra publisko bibliotēku 
nozīmi izglītības, informācijas aprites un kultūras 
veicināšanas ziņā, līdztekus bibliotēku ierastajai 
lomai kalpot par jaunāko literatūras izdevumu 
avotu.
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PIELIKUMI 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN UZDEVUMI  

 

Eiropā un Amerikas Savienotajās valstīs veikto 
publisko bibliotēku ekonomiskie  novērtējumi 

Novērtējumos pielietoto metodoloģiju 
apkopošana

Ārvalstu praksē pielietoto metodoloģiju 
pielietošanas Latvijas apstākļos iespēju  
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Diagramma 26 – Projektā paredzētie uzdevumi, aktivitātes un rezultāti   
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ATSEVIŠĶU BIBLIOTĒKU PAKALPOJUMU EKONOMISKĀ  IETEKME – DETALIZĒTĀ  ANALĪZE 

Turpmāk izklāstītā detalizētā analīze veikta 
atsevišķiem publisko bibliotēku pakalpojumiem un 

veido daļu no publisko bibliotēku radītajiem 
kopējiem sabiedrības ieguvumiem.  

LASĪTAVAS 
 

Bibliotēku lasītavas ir publisko bibliotēku sociālais 
pamats. Lasītavas iespējams izmantot bibliotēku 
materiālu lietošanai, neformālām tikšanās reizēm un 

sarunām, kā arī publiski pieejamā bezvadu interneta 
tīkla izmantošanai. 

Pakalpojuma izmaksas un sabiedrības ieguvumi  

Kopējie sabiedrības ieguvumi no lasītavām 
aprēķināti, izmantojot vidējo naudas summu, ko 
iedzīvotāji Latvijā būtu gatavi maksāt par bibliotēkas 
lasītavas izmantošanu, kas ir aptuveni 24 santīmi par 
stundu, ņemot vērā respondentus, kad nebija gatavi 
maksāt neko par bibliotēku izmantošanu lasītavās 
(atbilde „0”) – turpretī , ja ņem vērā tikai 
iedzīvotājus, kas ir ar mieru  

maksāt par lasītavu izmantošanu vismaz 1 santīmu –
tad lietotāju gatavība maksāt bija aptuveni 44 
santīmi stundā par bibliotēkas lasītavas 
izmantošanu. Šo atbilžu sadalījums pa reģioniem un 
valstī kopumā atainots zemāk diagrammā 
(Diagramma 27) . 

 

 

 Diagramma 27 – Gatavība maksāt par bibliotēku lasītavu izmantošanu (vidēji svērtie rādītāji, LVL/ stundā) 
 

Pakalpojuma radīto sabiedrības ieguvumu kopējais 
apjoms aprēķināts, reizinot skaitlisko izteiksmi 
lietotāja gatavībai maksāt par lasītavas izmantošanu 
ar to reižu skaitu, cik ik dienas faktiski lasītavas tiek 
izmantotas. Lasītavu izmaksas ir bibliotēku 
personāla kopējā algu apjoma reizinājums ar to laika 

īpatsvaru, ko bibliotēku personāls velta, apkalpojot 
lasītavas, kā arī pieskaitāmās izmaksas. Lasītavu 
kopējās izmaksas un radītie sabiedrības ieguvumi 
atainoti zemāk (skat. Diagramma 28).  
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 Diagramma 28 – Lasītavu izmaksas un sabiedrības ieguvumi (maksātgatavības dati par valsti kopumā, LVL) 
 

Lasītavu radītais kopējais (neto) sabiedriskais 
labums ir starpība starp pakalpojuma radīto 
sabiedrības ieguvumu un tā izmaksām. Lasītavu 
vidējā kopējā sabiedriskā labuma rādītāja reģionālās 

atšķirības (laikposmā no 2008. gada līdz 2010. 
gadam) atspoguļotas zemāk (Diagramma 29) – visu 
publisko bibliotēku lasītavas caurmērā ir vērtas 
aptuveni 0,8 miljonus latu gadā. 

 

 Diagramma 29 – Materiālu izsniegšanas pakalpojuma radītie vidējie neto sabiedrības ieguvumi (pēc reģionālā iedalījuma, tūkstošos LVL) 
Atdeves rādītāji 

Izmaksu un ieguvumu rādītāji ļauj analizēt lasītavu 
ieguvumu un izdevumu samēru. Vidējais rādītājs 
lasītavu ieguvumu un izdevumu attiecībai laikposmā 

no 2008. gada līdz 2010. gadam bija 1,45 – kā 
parādīts diagram zemāk (skat. Diagramma 30). 
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 Diagramma 30 – Lasītavu radīto sabiedrības ieguvumu un izmaksu attiecība (pēc maksātgatavības datiem) 
Aprēķini ļauj secināt, ka katrs izdotais lats lasītavu 
finansēšanai laikā no 2008. gada līdz 2010. gadam ir 
radījis vidēji 1,45 latu ieguvumus (ietaupījumus) 
sabiedrībai. 

 

 

 

DRUKĀŠANA 
Drukāšana ir viens no publisko bibliotēku 
sniegtajiem maksas pakalpojumi. Jāņem gan vērā, ka 
ne visās bibliotēkās šis ir maksas pakalpojums. 

Turklāt, vairums bibliotēku nereģistrē statistiku par 
šī pakalpojuma sniegšanu pat tad, ja pakalpojums ir 
maksas.  

Pakalpojuma izmaksas un sabiedrības ieguvumi  

Kopējie ieguvumi no drukāšanas pakalpojuma 
aprēķināti, izmantojot vidējo naudas summu, ko 
iedzīvotāji Latvijā būtu gatavi maksāt par vienu 
izdruku, kas ir aptuveni 6 santīmi par lappusi, ja ņem 
vērā tos respondentus, kas nebija gatavi maksāt 
neko par drukāšanu (atbilde „0”) – savukārt pārējos 

gadījumos, kad iedzīvotāji bija ar mieru maksāt 
vismaz 1 santīmu par drukāšanu bibliotēkās – tad 
gatavība maksāt vidēji bija aptuveni 7 santīmi par 
lappusi. Maksātgatavības sadalījums pa reģioniem 
un valstī kopumā atainots zemāk diagrammā 
(Diagramma 31). 

 Diagramma 31 – Maksātgatavība par bibliotēku drukāšanas pakalpojumu izmantošanu (vidēji svērtie rādītāji, LVL/ par melnbaltu lappusi) 
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Pakalpojuma radīto ieguvumu kopējais apjoms 
aprēķināts, reizinot lietotāju gatavību maksāt par 
drukāšanu bibliotēkās ar izdruku skaitu, ko 
bibliotēku lietotāji veic gada laikā. Drukāšanas 
pakalpojuma izmaksas ir bibliotēku personāla kopējā 
algu apjoma reizinājums ar to laika īpatsvaru, ko 
bibliotēku personāls velta, nodrošinot drukāšanas 

pakalpojumu, kā arī pieskaitāmās izmaksas. 
Drukāšanas pakalpojuma kopējās izmaksas un 
sniegtie sabiedrības ieguvumi atainoti zemāk 
(Diagramma 32). Novērojams, ka, lai gan laikposmā 
no 2008. gada līdz 2010. gadam izmaksas ir 
sarukušas, pakalpojuma radīto ieguvumu apjoms 
vienalga bijis zemāks nekā tā izmaksas. 

 Diagramma 32 – Drukāšanas pakalpojuma izmaksas un ieguvumi (maksātgatavības dati par valsti kopumā, LVL) 
Drukāšanas pakalpojumu radītais kopējais 
sabiedriskais labums ir starpība starp pakalpojuma 
radītajiem ieguvumiem un izmaksām. Drukāšanas 
pakalpojumu kopējās ieguvumu rādītāja reģionālās 
atšķirības (laikposmā no 2008. gada līdz 2010. 
gadam) atspoguļotas zemāk diagrammā 

(Diagramma 33) – visu publiskajās bibliotēkās 
sniegto drukāšanas pakalpojumu ieguvumu rādītājs 
caurmērā ir negatīvs, tikai Vidzemē un Kurzemē 
drukāšana ir radījusi vairāk ieguvumus nekā 
izdevumus, radot 73 un 233 tūkstošus latu kopējo 
ietaupījumu sabiedeībai gadā. 

 

 Diagramma 33 – Drukāšanas pakalpojuma radītie kopējie ikgadējie sabiedrības ieguvumi (pēc reģionālā iedalījuma, simtos LVL) 
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Atdeves rādītāji 

Drukāšanas vidējais ieguvumu un izdevumu 
attiecības rādītājs laikposmā no 2008. gada līdz 
2010. gadam ir bijis 0,79 – kā parādīts zemāk 
(Diagramma 34). 

 

 

 Diagramma 34 – Drukāšanas pakalpojuma ieguvumu un tā izmaksu attiecība (pēc maksātgatavības datiem) 
SKENĒŠANA 
Skenēšana ir vēl viens publisko bibliotēku sniegts 
maksas pakalpojums. Jāņem gan vērā, ka ne visas 
bibliotēkas ņem maksu par šo pakalpojumu. Turklāt 

vairums nereģistrē statistiku par šī pakalpojuma 
sniegšanu pat tad, ja pakalpojums ir maksas.  

Pakalpojuma izmaksas un sabiedrības ieguvumi  

Kopējie sabiedrības ieguvumi no skenēšanas 
pakalpojuma tiek aprēķināti, izmantojot vidējo 
naudas summu, ko cilvēki Latvijā būtu gatavi maksāt 
par vienu ieskenētu materiālu, kas ir aptuveni 6 
santīmi par lappusi, ja ņem vērā tos respondentus, 
kas nebija gatavi par skenēšanu maksāt neko 

(atbilde „0”) – savukārt pārējos gadījumos, kad 
cilvēki bija ar mieru maksāt vismaz 1 santīmu par 
skenēšanu bibliotēkās – tad gatavība maksāt vidēji 
bija aptuveni 7 santīmi par lappusi. Šo atbilžu 
sadalījums pa reģioniem un valstī kopumā atainots 
zemāk diagrammā (Diagramma 35). 

 

 Diagramma 35 - Gatavība maksāt par bibliotēku skenēšana pakalpojuma izmantošanu (vidējie svērtie rādītāji, LVL) 
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Pakalpojumu radīto sabiedrības ieguvumu kopējais 
apjoms aprēķināts, reizinot lietotāju gatavību 
maksāt par skenēšanu bibliotēkās ar skenēto 
lappušu skaitu, ko bibliotēku lietotāji veic gada laikā. 
Skenēšanas pakalpojuma izmaksas ir bibliotēku 
personāla kopējā algu apjoma reizinājums ar to laika 
īpatsvaru, ko bibliotēku personāls velta, nodrošinot 
skenēšanas pakalpojumu, kā arī pieskaitāmās 

izmaksas. Skenēšanas pakalpojuma kopējās 
izmaksas un sabiedrības ieguvumi atainoti zemāk 
(Diagramma 36). Novērojams, ka, lai gan laikposmā 
no 2008. gada līdz 2010. gadam izmaksas ir 
sarukušas, pakalpojuma sniegto sabiedrisko 
ieguvumu apjoms vienalga bijis zemāks nekā tā 
izmaksas. 

 

 Diagramma 36 – Skenēšanas pakalpojuma izmaksas un radītie ieguvumi (pēc maksātgatavības datiem par valsti kopumā, LVL) 
 

Skenēšanas pakalpojuma kopējo sabiedrības 
ieguvumu sadalījums pa reģioniem (laikposmā no 
2008. gada līdz 2010. gadam) atspoguļots zemāk 

(Diagramma 37) – visu publisko bibliotēku sniegto 
skenēšanas pakalpojumu kopējā (neto) vērtība, kā 
arī visos reģionos atsevišķi caurmērā bijusi negatīva. 

 

 Diagramma 37 – Skenēšanas pakalpojuma radītie vidējie ikgadējie kopējie ieguvumi (pēc reģionālā iedalījuma, simtos LVL) 
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Atdeves rādītāji 

Skenēšanas vidējais ieguvumu un izdevumu 
attiecības rādītājs laikposmā no 2008. gada līdz 

2010. gadam ir bijis 0,27 – kā parādīts zemāk 
diagrammā (Diagramma 38). 

 Diagramma 38 – Skenēšanas pakalpojuma radīto ieguvumu un izmaksu attiecība (WTP dati) 
KOPĒŠANA 
 

Kopēšanas pakalpojums ir vēl viens publisko 
bibliotēku sniegtais un pētījumā ietvertais maksas 
pakalpojums. Tomēr jāņem vērā, ka ne visas 

bibliotēkas ņem maksu par šo pakalpojumu. Turklāt 
vairums bibliotēku nereģistrē kopēšanas statistiku 
pat tad, ja par šo pakalpojumu ņem maksu.  

Pakalpojuma izmaksas un sabiedrības ieguvumi  

Kopējie ieguvumi no kopēšanas pakalpojuma tiek 
aprēķināti, izmantojot vidējo naudas summu, ko 
cilvēki Latvijā būtu gatavi maksāt par vienu kopiju, 
kas ir aptuveni 5 santīmi par lappusi, ja ņem vērā tos 
respondentus, kas par kopēšanu nebija gatavi 
maksāt neko (atbilde „0”) – savukārt pārējos 

gadījumos, kad  cilvēki bija ar mieru maksāt vismaz 1 
santīmu par kopēšanu bibliotēkās – tad gatavība 
maksāt vidēji bija aptuveni 7 santīmi par lappusi. Šo 
atbilžu sadalījums pa reģioniem un valstī kopumā 
atainots diagrammā zemāk (Diagramma 39). 

 

 Diagramma 39 - Gatavība maksāt par bibliotēku kopēšanas pakalpojuma izmantošanu (vidēji svērtie rādītāji, LVL/ par melnbaltu lappusi) 
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Pakalpojuma radīto ieguvumu kopējais apjoms 
aprēķināts, reizinot lietotāja gatavības maksāt par 
kopēšanu bibliotēkās ar kopēto lappušu skaitu, ko 
bibliotēku lietotāji veic gada laikā. Kopēšanas 
pakalpojuma izmaksas ir bibliotēku personāla kopējā 
algu apjoma reizinājums ar to laika īpatsvaru, ko 
bibliotēku personāls velta, nodrošinot kopēšanas 
pakalpojumu, kā arī pieskaitāmās izmaksas. 

Kopēšanas pakalpojuma kopējās izmaksas un radītie 
sabiedrības ieguvumi atainoti zemāk (Diagramma 
32). Novērojams, ka, lai gan laikposmā no 2008. 
gada līdz 2010. gadam izmaksas ir sarukušas, 
pakalpojuma sniegto ieguvumu apjoms vienalga bijis 
zemāks nekā tā izmaksas līdz 2010. gadam, kad 
ieguvumu apjoms nedaudz pārsniedza izmaksas. 

 

 Diagramma 40 – Kopēšanas pakalpojuma ieguvumu un izmaksu attiecība (pēc maksātgatavības datiem par valsti kopumā, LVL) 
Kopēšanas pakalpojuma kopējo ieguvumu 
sadalījums pa reģioniem (laikposmā no 2008. gada 
līdz 2010. gadam) atspoguļots zemāk (Diagramma 
37) – visu publisko bibliotēku sniegto kopēšanas 
pakalpojumu kopējā vērtība kopumā, kā arī visos 

reģionos atsevišķi caurmērā bijusi negatīva; tāda pat 
tendence vērojama visos reģionos, izņemot Vidzemi, 
Kurzemi un Latgali, kur kopēšanai bijusi pozitīva 
neto ietekme. 

 

 Diagramma 41 – Kopēšanas pakalpojumu radītie kopējie sabiedrības ieguvumi (pēc reģionālā iedalījuma, simtos LVL) 
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Atdeves rādītāji 

Kopēšanas vidējais ieguvumu un izdevumu 
attiecības rādītājs laikposmā no 2008. gada līdz 
2010. gadam bija 0,88 – kā parādīts zemāk 

(Diagramma 42). Vienīgi 2010. gadā kopēšanas 
ieguvumu un izdevumu samērs pārsniedza 1.  

 

 Diagramma 42 – Kopēšanas pakalpojuma ieguvumu un izmaksu attiecība (WTP dati) 
 

 

PUBLISKO PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA 
 

Publiskās bibliotēkas, ņemot vērā to sociālo lomu, jo 
īpaši lauku reģionos, ir iecienītas vietas tādu 
publisku pasākumu organizēšanai, kā grāmatu 
atklāšanas pasākumi, sarunas par literatūru, lekcijas 
par bibliotēku zinātni un bibliotēku materiālu 

izmantošanu. Tādēļ ir būtiski noteikt šo sociāli 
nozīmīgo pasākumu vērtību. Vairums bibliotēku 
neapkopo datus par šādu publisku pasākumu 
apmeklētību, kas apgrūtina to vērtības 
aprēķināšanu. 

Pakalpojuma izmaksas un sabiedrības ieguvumi  

Publisku pasākumu radītie kopējie sabiedrības 
ieguvumi aprēķināti, izmantojot vidējo naudas 
summu, ko iedzīvotāji Latvijā ir gatavi maksāt par 
vienu publisku pasākumu, kas ir aptuveni 1,14 latu 
par pasākumu, ja ņem vērā tos respondentus, kas 
par pasākuma apmeklējumu nebija gatavi maksāt 
neko (atbilde „0”) – savukārt pārējos gadījumos, kad 

cilvēki bija ar mieru maksāt vismaz 1 santīmu par 
publisku pasākumu bibliotēkās – viņu gatavība 
maksāt  vidēji ir aptuveni 1,47 latu par vienu 
apmeklējuma reizi. Šo atbilžu sadalījums pa 
reģioniem un valstī kopumā atainots zemāk 
(Diagramma 43). 
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 Diagramma 43 - Gatavība maksāt par publisku pasākumu organizēšana (vidējie svērtie rādītāji, LVL) 
Publisko pasākumu radītie kopējie ikgadējie 
sabiedrības ieguvumi aprēķināti, reizinot lietotāju 
gatavību maksāt ar bibliotēku lietotāju apmeklēto 
pasākumu skaitu gada laikā. Publisku pasākumu 
izmaksas ir bibliotēku personāla kopējā algu apjoma 
reizinājums ar to laika īpatsvaru, ko bibliotēku 
personāls velta, organizējot publiskus pasākumus, 

un pieskaitot pieskaitāmo izmaksu summu. Publisku 
pasākumu kopējās izmaksas un ieguvumi atainoti 
zemāk (Diagramma 44). Novērojams, ka, lai gan 
laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam izmaksas 
ir sarukušas, publisko pasākumu radīto sabiedrības 
ieguvumu apjoms bijis zemāks nekā to izmaksas. 

 

 Diagramma 44 – Publisko pasākumu organizēšanas izmaksas un radītie sabiedrības ieguvumi (pēc maksātgatavības datiem par valsti kopumā, LVL) 
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sabiedrības ieguvumu sadalījums pa reģioniem 
(laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam) 

atspoguļots zemāk (Diagramma 45) – visu laikposmā 
no 2008. gada līdz 2010. gadam organizēto publisko 
pasākumu vidējā kopējā vērtība bijusi negatīva. 
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 Diagramma 45 – Publisko pasākumu radītie vidējie ikgadējie sabiedrības ieguvumi (pēc reģionālā iedalījuma, simtos LVL) 
Atdeves rādītāji 

Izmaksu un ieguvumu rādītāji ļauj veikt publisko 
pasākumu ieguvumu un izdevumu attiecības analīzi. 
Publisko pasākumu organizēšanas vidējā ieguvumu 
un izdevumu attiecība laika posmā no 2008. gada 

līdz 2010. gadam bijusi 0,42 – kā parādīts 
diagrammā zemāk (Diagramma 46).  

.  

 

 Diagramma 46 – Publisko pasākumu ieguvumu un izmaksu attiecība (pēc maksātgatavības datiem) 
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ir aptuveni 0,89 latu, ja ņem vērā tos respondentus, 
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kas par izstādes apmeklējumu nebija gatavi maksāt 
neko (atbilde „0”) – savukārt pārējos gadījumos, kad 
cilvēki bija ar mieru maksāt vismaz 1 santīmu par 
izstādes apmeklējumu bibliotēkā – viņu gatavība 

maksāt vidēji ir aptuveni 1,18 latu par vienu 
apmeklējuma reizi. Šo atbilžu sadalījums pa 
reģioniem un valstī kopumā atainots zemāk 
(Diagramma 47). 

 

 Diagramma 47 - Gatavība maksāt par izstādes apmeklējumu (vidējie svērtie rādītāji, LVL) 
Pakalpojuma radītie kopējie sabiedrības ieguvumi 
aprēķināti, reizinot lietotāja gatavību maksāt par 
izstādes apmeklējumu bibliotēkā ar kopējo izstāžu 
skaitu, ko bibliotēku lietotāji apmeklē gada laikā. 
Izstāžu organizēšanas izmaksas ir bibliotēku 
personāla kopējā algu apjoma reizinājums ar to laika 
īpatsvaru, ko bibliotēku personāls velta, organizējot 

izstādi, kā arī pieskaitāmās izmaksas. Izstāžu kopējās 
izmaksas un sniegtie ieguvumi sabiedrībai atainoti 
zemāk diagrammā (Diagramma 32). Novērojams, ka 
pakalpojuma izmaksas laikposmā no 2008. gada līdz 
2010. gadam ir sarukušas un izstāžu sniegtais 
sabiedriskais labums  bijis pastāvīgi krietni vien 
augstāks par izmaksām. 

 Diagramma 48 – Izstāžu izmaksu un radīto ieguvumu attiecība (pēc maksātgatavības datiem par valsti kopumā, LVL) 
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Izstāžu radīto vidējo ikgadējo ieguvumu sadalījums 
pa reģioniem (laikposmā no 2008. gada līdz 2010. 
gadam) atspoguļots zemāk (Diagramma 45) – visu 
publisko bibliotēku laikposmā no 2008. gada līdz 

2010. gadam organizēto izstāžu vidējā vērtība bija 
aptuveni 3,5 miljoni latu, savukārt reģionos – 
aptuveni 0,5 miljoni latu. 

 

 Diagramma 49 – Izstāžu radītie vidējie tīrie sabiedrības ieguvumi (pēc reģionālā iedalījuma, tūkstošos LVL) 
Atdeves rādītāji 

Izstāžu vidējais ieguvumu un izdevumu attiecības 
rādītājs laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam 

bija 5,77 – kā parādīts diagrammā zemāk 
(Diagramma 50).  

 Diagramma 50 – Izstāžu ieguvumu un izmaksu attiecība (pēc maksātgatavības datiem) 
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Pakalpojuma izmaksas un sabiedrības ieguvumi  

Kopējie ieguvumi no uzziņu pakalpojumiem 
aprēķināti, izmantojot vidējo naudas summu, ko 
iedzīvotāji Latvijā būtu gatavi maksāt par vienu 
saņemto uzziņu, kas ir aptuveni 10 santīmu par 
uzziņu, ja ņem vērā tos respondentus, kas par uzziņu 
pakalpojumiem nebija gatavi maksāt neko (atbilde 

„0”) – savukārt pārējos gadījumos, kad iedzīvotāji 
bija ar mieru maksāt vismaz 1 santīmu par uzziņu 
pakalpojumi bibliotēkās – tad gatavība maksāt vidēji 
bija aptuveni 7 santīmu par uzziņu. Šo atbilžu 
sadalījums pa reģioniem un valstī kopumā atainots 
zemāk diagrammā (Diagramma 51). 

 Diagramma 51 - Gatavība maksāt par uzziņu pakalpojumiem (vidēji svērtie rādītāji, LVL) 
Pakalpojuma kopējais ieguvums ir aprēķināts, 
reizinot lietotāju gatavību maksāt par uzziņu 
saņemšanu bibliotēkā ar gada laikā sniegto uzziņu 
skaitu visās publiskajās bibliotēkās. Uzziņu 
pakalpojumu izmaksas ir bibliotēku personāla 
kopējā algu apjoma reizinājums ar to laika īpatsvaru, 
ko bibliotēku personāls velta, atbildot uz 

jautājumiem, kā arī pieskaitāmās izmaksas. Uzziņu 
pakalpojumu kopējās izmaksas un sniegtie 
sabiedrības ieguvumi atainoti zemāk (Diagramma 
52). Novērojams, ka pakalpojuma izmaksas 
laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam ir 
sarukušas, tomēr izmaksas visa šī laika gaitā ir 
bijušas augstākas nekā uzziņu radītie ieguvumi. 

 Diagramma 52 – Uzziņu pakalpojumu ieguvumu un izmaksu attiecība (pēc maksātgatavības datiem par valsti kopumā, LVL) 
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Uzziņu pakalpojumu sniegto vidējo ikgadējo 
sabiedrības ieguvumu sadalījums pa reģioniem 
(laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam) 
atspoguļots zemāk diagrammā (Diagramma 45) – 

visu publisko bibliotēku laikposmā no 2008. gada 
līdz 2010. gadam sniegto uzziņu vidējā neto vērtība 
bija negatīvs rādītājs. 

 

 Diagramma 53 – Uzziņu pakalpojumu sniegtais vidējais ikgadējais sabiedriskais labums  (pēc reģionālā iedalījuma, tūkstošos LVL) 
Atdeves rādītāji 

Izstāžu vidējais ieguvumu un izdevumu attiecības 
rādītājs laikposmā no 2008. gada līdz 2010. gadam 

bija 0,33 - kā parādīts diagrammā zemāk 
(Diagramma 54).  

 Diagramma 54 – Uzziņu pakalpojumu ieguvumu un izmaksu attiecība (pēc maksātgatavības datiem) 
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JUTĪGUMA ANALĪZE 

Šajā pētījumā izmantotie dati rezultātu aprēķiniem izvēlēti visai konservatīvi. Ja 
pētījumā tiktu izmantoti citi dati (kas pielietoti, piemēram, citos līdzīgos 
pētījumos), tas būtiski palielinātu publisko bibliotēku vērtības apmēru. Bibliotēku 
sniegtie pakalpojumi aptaujās tika vērtēti dažādos līmeņos – daudzi respondenti, 
piemēram, atsevišķiem pakalpojumiem piešķīruši vērtību nulle – šī vērtība tika 
iekļauta rezultātu aprēķinos, tādejādi ņemot vērā visas respondentu sniegtās 
atbildes. Pēc alternatīvas metodes varētu izvēlēties vienīgi tās atbildes, kurās 
cilvēki piešķīruši pakalpojumiem vismaz minimālu vērtību. Jāatzīmē arī, ka 
bibliotēku vērtības aprēķināšanai pielietotā WTP metode jau pēc būtības 
ierobežo pakalpojumu vērtības – bibliotēku lietotāju maksātspējas robežās. Tādēļ 
dažos gadījumos, piemēram, tādu pakalpojumu vērtības aprēķinos, kurus 
izmanto lietotāji ar zemu ienākumu līmeni, par precīzāku pakalpojumu ‘patieso 

vērtību’ raksturojošu metodi varētu uzskatīt WTA. Zemāk tabulā apkopoti tādi 
rādītāji kā sabiedrības ieguvumi, izmaksas, kopējais jeb neto ieguvums un 
ieguvumu un izmaksu attiecība, kas aprēķināti pēc trim atšķirīgām pieejas 
metodēm – izmantojot WTP ar iekļautām nulles vērtībām un bez tām, kā arī 
WTA. Rezultātu atšķirības ir ievērojamas, jo īpaši abu alternatīvo metožu 
gadījumā – tās uzrāda krietni lielākus publisko bibliotēku radītos sabiedrības 
ieguvumus nekā „konservatīvā” metode, kura izvēlēta par pamatu šim 
pētījumam. Tādējādi, ja tiktu izvēlēti alternatīvie pieņēmumi un dati, tad 
bibliotēku sistēmas radītie kopējie neto ieguvumi pieaugtu līdz 49 vai pat līdz 160 
miljoniem latu, bet ieguvumu un izdevumu attiecība būtu rādītājiem no 3,88 līdz 
9,96 pret 1. Tabula12 – Kopsavilkums par WTP, izmaksām, ieguvumiem, kopējiem neto ieguvumiem un publisko bibliotēku pakalpojumu ieguvumu un izdevumu attiecību 

Bibliotēku pakalpojums 
WTP 

(ietverot 0) 
WTP 

(neskaitot 0) 
WTA 

(ietverot 0) 
Vienības 

Pakalpojumu kopējie ikgadējie ieguvumi (LVL) 
Pakalpojumu kopējās 
gada izmaksas  (LVL) 

Pakalpojumu radītie ikgadējie neto ieguvumi  (LVL) Ieguvumu un izdevumu attiecība 
WTP 

(ietverot 0) 
WTP (neskaitot 0) WTA (ietverot 0) WTP (ietverot 0) 

WTP (neskaitot 
0) 

WTA (ietverot 
0) 

WTP 
(ietverot 0) 

WTP 
(neskaitot 0) 

WTA 
(ietverot 0) 

1. Publisko bibliotēku pakalpojumi 
kopumā 

8,92 10,79 34,06 gada maksa 23 773 337 67 086 443 172 407 991 17 303 307 6 470 030 49 783 136 155 104 683 1,37 3,88 9,96 

2. Kopā par izvēlētajiem publisko 
bibliotēku pakalpojumiem  

0,00 0,00 0,00 nav datu 19 866 319 62 371 030 157 526 746 14 803 988 5 062 331 47 567 042 142 722 758 1,34 4,21 10,64 

2.1. Datorapmācības kursu 
organizēšana  

1,36 2,05 2,97 
maksa par 1 stundu 
ilgu nodarbību 

358 744 543 795 786 877 730 556 -371 812 -186 761 56 321 0,49 0,74 1,08 

2.2. Konsultācijas par datoru 
lietošanu  

0,31 0,49 0,79 
maksa par 15 minūšu 
konsultāciju 

1 047 622 1 643 306 2 681 013 2 671 502 -1 623 880 -1 028 197 9 510 0,39 0,62 1,00 

2.3. Materiālu izsniegšana 
līdzņemšanai  

0,39 0,54 7,09 par materiālu 5 818 178 8 112 341 106 217 840 4 108 521 1 709 657 4 003 820 102 109 319 1,42 1,97 25,85 

2.4. Datoru un interneta 
izmantošana  

0,45 0,65 1,66 par 1h lietošanu 3 864 529 5 598 039 14 348 921 1 269 279 2 595 250 4 328 760 13 079 643 3,04 4,41 11,30 

2.5. Lasītavas 0,24 0,43 1,59 par 1h 2 863 984 38 851 246 19 314 024 1 981 694 882 291 36 869 552 17 332 330 1,45 19,61 9,75 
2.6. Pakalpojumi bibliotēku 

lietotājiem ar īpašām 
vajadzībām  

0,25 0,67 0,27 par 1h lietošanu 5 885 15 619 6 363 132 449 -126 564 -116 829 -126 085 0,04 0,12 0,05 

2.7. Drukāšana  0,06 0,07 0,60 par 1 m/b lpp 338 698 364 617 3 342 676 428 617 -89 919 -63 999 2 914 059 0,79 0,85 7,80 
2.8. Skenēšana  0,06 0,07 0,38 par 1 lpp 67 613 75 018 409 857 251 160 -183 548 -176 142 158 697 0,27 0,30 1,63 
2.9. Kopēšana  0,05 0,06 0,55 par 1 lpp 435 954 464 381 4 575 812 494 835 -58 881 -30 454 4 080 977 0,88 0,94 9,25 
2.10.Publisko pasākumu 

organizēšana  
1,14 1,47 1,99 

par 1 pasākuma 
biļeti 

430 491 553 139 20 327 1 037 174 -606 683 -484 035 -1 016 846 0,42 0,53 0,02 

2.11.Izstādes  0,89 1,18 0,95 par 1 izstādes biļeti 4 325 601 5 752 551 4 614 439 749 486 3 576 115 5 003 065 3 864 953 5,77 7,68 6,16 
2.12.Uzziņu pakalpojumi  0,10 0,12 0,37 par 1 uzziņu 309 021 396 978 1 208 596 948 715 -639 694 -551 738 259 881 0,33 0,42 1,27 
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