
Starp Kultūras datiem 

un gada pārskatiem



Informācija tīmekļvietnēs

www.kulturaskarte.lv??????

Sociālie tīkli

Draugiem.lv – 7 b-kas

Facebook.com – 25 b-kas

8 b-kas nav sociālajos tīklos

http://www.kulturaskarte.lv/


Darba laiks

 Tikai 21 bibliotēka apkalpo lasītājus vismaz 1x 

nedēļā pēc pl.17.00

 Savukārt 7 bibliotēkas strādā sestdienās

 12 bibliotēkas piektdienās strādā krietni īsāku 

laiku

 Un vēl 4 bibliotēkās katru ceturtdienu ir 

“metodiskā diena” un lasītāji netiek apkalpoti



Bibliotēkas izmantošana

Visi skaitļi statistikai ir izgūstami no Alises, 

nav nekas papildus jāskaita un jārēķina

Neaizmirstiet izsniegumu lasītavā! Vairākas 

bibliotēkas sarunās teica, ka neizmanto!



Krājums

Ar krājumu jāstrādā regulāri!!!

10 bibliotēkas pārskata periodā nav 

norakstījušas seriālizdevumus

6 bibliotēkas nav norakstījušas grāmatas!

Krājumu apjoms pieaug, apgrozība krītas 



Darbinieki

6 darbinieki strādā uz nepilnām 

slodzēm, visi ir vai nu otrās bibliotēkas 

pagastā, vai otrie darbinieki

4 bibliotēku vadītāji ieguva kvalifikāciju 

– bibliotekārs

Ieteikumi, ko vēl vajadzētu mācīties!!



Datortehnika, cita biroja tehnika

 Tiks nosūtīts Google dokuments, kurā jāieraksta 

sava datortehnika, ražojuma gads, kas 

nepieciešams nākamajos gados

 Citas biroja tehnikas esamība un turpmāka 

nepieciešamība

 Datortehnikas salīdzināšana ar KISC informāciju, 

meklējam dokumentāciju par nodošanu



Gada pārskati

 Dažādi – kādam pietrūcis laiks pabeigt un noformēt, 

daudz ir palikušas piezīmes un paskaidrojumi

+ izstrādāta informācija par akreditācijas ieteikumiem 

un to izpildi

+ apmeklēto profesionālās pilnveides pasākumu 

apkopojums

+ e-grāmatas - ne tikai skaitļi, bet arī analīze, kas patīk, 

kas nē



Gada pārskati (2)

- Uzziņu un informācijas darbs diezgan vispārīgi, tādēļ 
nākamais papildu darbs tomēr uzskaite – tiks izstrādāta 
forma, kur vajadzēs tikai ierlastīt, kura konsultācija, e-
pakalpojums, uzziņa tiek izsniegta

 Vizuāli krāsainākas, daudz fotogrāfiju

 Neskatoties uz Covid-19, periodos, kad to varēja, 
pasākumi, izstādes, novadpētniecība

 Gada pārskati pdf formātā būs pievienoti jūsu b-kas 
profilam JGB mājas lapā, tad varēsiet lejuplādēt laboto 
versiju



Nākamie darbi

 SVID analīzi izstrādāt, tiks nosūtīts paraugs

 Novadpētniecības darba plāns – mapju saraksti 
un to atspoguļošana katalogā

 Informācija pašvaldību mājaslapās, tās 
aktualizēšana

 JGB mājaslapā pie bibliotēku profiliem būs 
pielikti pārskati, tos lejuplādējiet un 
izmantojiet par pamatu, bija arī diezgan 
jālabo



Nākamie darbi(2)

Ja tomēr ir kādi pasākumi, varbūt 

tiešsaistes, informāciju atsūtiet arī mums

SBA modulī esošo grāmatu sakārtošana

Konsultāciju uzskaites formas izstrāde un 

aizpildīšana



Paldies par uzmanību!


