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1. Infrastruktūra 
 

1.1. Ēka 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Ēkas īpašuma forma 110  Kam pieder ēka 

fizisko personu īpašums 111  Jā-1, nē-0 

juridisko personu īpašums 112  Jā-1, nē-0 

pašvaldības īpašums 113 1 Jā-1, nē-0 

valsts īpašums 114  Jā-1, nē-0 

Ēkas uzcelšanas gads 115 1968 Uzrāda tikai gadu 

Kultūras pieminekļa Valsts 

aizsardzības Nr. 
116  Uzrāda, ja ēka ir Kultūras piemineklis 

Teritorijas platība (m2) 117 13700 Kopējā teritorija, ieskaitot apbūves laukumu 

 

1.2. Ēkas funkcionalitāte 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Telpas pieejamas cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem 
120  

Atzīmēt, ja telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem 

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums 121 1 Atzīmēt, ja ir 3 fāzu elektrības pieslēgums 

Ir automātiskā ugunsdrošības 

sistēma 
122 1 

Atzīmē, ja ir Automātiskā ugunsgrēka adrešu atklāšanas 

un ugunsgrēka trauksmes sistēma. Netiek publicēts 

portālā. 

Apsardze 123 x 
Atzīmē, kāda veida apsardze tiek izmantota. Netiek 

publicēts portālā. 

elektroniskā apsardzes sistēma 

(izsaukums uz adresi) 
124  Jā-1, nē-0 

elektroniskā apsardzes sistēma bez 

piesaistes adresei 
125  Jā-1, nē-0 

diennakts dežurants 126 1 Jā-1, nē-0 

nav apsardzes 127  Jā-1, nē-0 

 

1.3. Vispārīgās ziņas 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Bibliotēkas telpu kopplatība (m²) 130 153,28 
Bibliotēkas telpas, ko veido lasītāju apkalpošanas, 

krātuvju, pārējo telpu platību summa. (110.r. = 111.r. + 

112.r. + 113.r.) 

t.sk. 

lasītāju apkalpošanas telpas 

 

131 
87 

Telpas informācijas sniegšanai, iespieddarbu un citu 

dokumentu izsniegšanai un lasīšanai (lasītavas, 

abonements, interneta zāles u.c.). 

telpu tehniskais stāvoklis 132 0 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 

remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 

stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

krātuves 133 66,28 Speciālas telpas, kurās izvietoti bibliotēkas krājumi. 

telpu tehniskais stāvoklis 134 0 
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 

remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 

stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

pārējās telpas 135  Telpas bibliotēkas darbiniekiem, iekārtām, saimniecībai. 

telpu tehniskais stāvoklis 136  
Norādīt: apmierinošs – 0, nepieciešams kosmētiskais 

remonts – 1, nepieciešams kapitālais remonts – 2, avārijas 

stāvoklī – 3, labs – 4, ļoti labs - 5 

Lasītājvietu skaits bibliotēkā 137 20 
Lasītāju vietas ar vai bez aprīkojuma (arī puskabīnēs, 

semināru un mācību telpās, bibliotēkas audiovizuālo 

dokumentu un bērnu nodaļās).  
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2. Bibliotēkas izmantošana 

 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1 2 

Lasītāju skaits  210 503 

Persona vai organizācija (korporatīvais klients), kas tieši 

vai attālināti apmeklējusi bibliotēku un/vai izmantojusi tās 

tradicionālos un/vai elektroniskos pakalpojumus 

bibliotēkas telpās vai ārpus tām. 

t.sk. 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 
211 405  

Apmeklējumu skaits  220 10032 
Bibliotēku tieši, telefoniski un virtuāli apmeklējušo 

personu skaits. 

t.sk. 

virtuālie apmeklējumi 
221  

Attālināts bibliotēkas tīmekļa vietnes apmeklējums 

neatkarīgi no tālāk skatīto elementu skaita. 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 222 9118  

Izsniegumu skaits  230 19865 

Izsniegto dokumentu skaits lasītājiem vai institūcijām uz 

noteiktu laiku. Uzskaitāmi reģistrētie  izsniegumi, ieskaitot 

lietošanu uz vietas bibliotēkā, izsniegumu starpbibliotēku 

abonementā un termiņu pagarinājumus. 

t.sk. 

grāmatas 
231 18331 

Neperiodisks iespiests dokuments kodeksa formā, t.i., ar 

vienā malā sastiprinātām lapām. 

audiovizuālie dokumenti 232  

Dokuments, kurā pārsvarā ir skaņa un/vai attēli un kam 

nepieciešama īpaša iekārta, lai to noskatītos un/vai 

noklausītos (skaņuplates, lentes, kasetes, 

audiokompaktdiski, DVD diski, digitālie  audioieraksti 

(vizuālie dokumenti (diapozitīvi, transparenti, kinofilmas, 

videoieraksti u.tml. )). 

nošu dokumenti 233  
Dokuments, kura galvenais saturs ir mūzikas attēlojums, 

parasti nošu rakstā – lapas vai kodeksa formā. 

seriālizdevumi 234 1534 

Iespiests vai neiespiests dokuments secīgās daļās, parasti ar 

numerācijas vai hronoloģisku apzīmējumu. Seriālizdevumi 

iedalīti laikrakstos un periodiskajos izdevumos. Neietver 

monogrāfiju sērijas – tās uzskaitāmas kā grāmatas. 

no kopējā izsnieguma skaita:  

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem 
234 16221  

Iekšzemes starpbibliotēku abonementu 

(SBA) skaits 
240  

Pēc Latvijas bibliotēku pieprasījuma SBA kārtā saņemto 

un izsniegto dokumentu (arī elektronisko) kopskaits 

(240r.=241.r.+242.r.) 

t. sk. 

no citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

241  
No citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā saņemto 

dokumentu kopskaits. 

uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
242  

Uz citām Latvijas bibliotēkām SBA kārtā nosūtīto 

dokumentu kopskaits. 

Starptautiskais starpbibliotēku 

abonementu (SSBA) skaits 
250  

Pēc ārvalstu bibliotēku pieprasījuma SSBA kārtā saņemto 

un izsniegto bibliotēkas dokumentu (arī elektronisko) 

kopskaits (250r.=251.r.+252.r.) 

t. sk. 

no ārvalstu bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

251  
No ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā saņemto dokumentu 

kopskaits. 

uz ārvalstu bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
252  

Uz ārvalstu bibliotēkām SSBA kārtā nosūtīto dokumentu 

kopskaits. 
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3. Bibliotēkas krājums 

 

  

Rindas 

kods 

 

Jaun-

ieguvumi 

 

Izslēgtie 

dokumenti 

Krājums 

pārskata 

perioda 

beigās  

 
Skaidrojumi 

A B 1 2 3 4 

Dokumentu 

(fizisko vienību) 

kopskaits 

310 552 8396 26188 

Bibliotēkas krājums – visi dokumenti, kas pieejami 

bibliotēkā. 

Jaunieguvums – dokuments, kas pievienots krājumam. 

Izslēgts dokuments – dokuments, kas izslēgts no 

krājuma. 

310. r.  =  311. r. + 312. r.+313r.……..321. r. 

t.sk. 

grāmatas 
311 532 8376 26148 

Neperiodisks iespiests dokuments kodeksa formā, t.i., 

ar vienā malā sastiprinātām lapām. 

 no tām 

 mācību        

grāmatas 

330 530 743 10366 
Iespiests dokuments, kurā sistematizēti un mācību 

programmai atbilstoši izklāstīta mācību priekšmeta vai 

tās daļas viela. 

bērnu 

grāmatas  
340 0 248  

Iespiests dokuments, kas satura un formas ziņā atbilst 

bērna uztverei. 

seriālizdevumi  312 20 20 40 

Iespiesta vai cita veida publikācija, kas iznāk secīgās 

daļās, parasti ar skaitlisku vai hronoloģisku numerāciju 

(periodiskie izdevumi,, pārskati, žurnāli ,tēzes, 

zinātniskie raksti u.tml.). Neietver monogrāfiju sērijas 

– tās uzskaitāmas kā grāmatas. 

audiovizuālie 

dokumenti 
313    

Dokuments, kurā pārsvarā ir skaņa un/vai attēli un 

kam nepieciešama īpaša iekārta, lai to noskatītos 

un/vai noklausītos (skaņuplates, lentes, kasetes, 

audiokompaktdiski, DVD diski, digitālie  audioieraksti 

(vizuālie dokumenti (diapozitīvi, transparenti, 

kinofilmas, videoieraksti u.tml. )). 

mikroformas 314    
Fotogrāfisks dokuments, kuru izmantojot, 

nepieciešams palielinājums (mikrofišas, mikrofilmas). 

kartogrāfiskie 

dokumenti 

 

315    

Telpā un laikā lokalizētu parādību nosacīts attēlojums 

samazinātā mērogā (kartes, globusi, plāni, 

topogrāfiskie modeļi, reljefkartes un uzņēmumi no 

gaisa, izņemot atlantus un kartogrāfiskus dokumentus 

kodeksa, mikroformā, audiovizuālā un elektroniskā 

formā). 

nošu dokumenti  316    
Dokuments, kura galvenais saturs ir mūzikas 

attēlojums, parasti nošu rakstā – lapas vai kodeksa 

formā. 

attēldokumenti 317    

Iespiests dokuments, kura galvenā pazīme ir attēls 

(iespiedgrafika, mākslas darba oriģināli, mākslas 

darbu reprodukcijas plakāti, mācībattēli, tehniskie 

zīm., izņemot attēlmateriālus kodeksa formā, 

mikroformā, audiovizuālā vai  elektroniskā formā). 

rokraksti  318    Dokumenta oriģināls rokrakstā vai mašīnrakstā. 

nepublicētie 

dokumenti 
319    

Nepublicēts dokuments, kas ir publiski pieejams, bet 

netiek izplatīts tirdzniecības tīklā (institūciju 

analītiskie pārskati, koncepcijas un programmas, 

konferenču vai kongresu programmas, referātu tēzes, 

referātu teksti, rezolūcijas u.tml.). 

pārējie 

dokumenti 
320    

Cita veida neelektroniska formāta dokuments 

(diorāmas, trīsdimensiju dokumenti, spēles, rotaļlietas 

u.tml.  

elektroniskie 

dokumenti 
321    

Elektroniskie resursi (datubāzes, elektroniskie 

seriālizdevumi, digitālie dokumenti) lasāmatmiņas 

kompaktdiskos (CD-ROM). 
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4. Darbinieki 

 (jāuzrāda viena izglītība). 
400. r. = 410. r. + 460. r.; 

410.r.  = 420. r. +  430. r. + 440. r.+450.r. 

420. r. = 421. r. +  422.r. + 423. r. + 424. r. + 425. r.   

430. r. = 431. r. + 432. r. + 433. r. + 434. r. + 435. r.  

 
  

Rindas

kods 

 

Pavisam 

 

Nepilnas 

slodzes 

darbinieku 

skaits 

 

No tiem 

strādā 

pusslodzē 

strādā 

ceturtdaļ- 

slodzē 

cita 

slodze 

A B 1 2 3 4 5 

Darbinieku kopskaits 400 1  
   

t.sk. 

bibliotekārie darbinieki 
410 1  

   

no tiem ar bibliotekāro 

izglītību 
420 1  

   

t.sk. 

ar maģistra grādu 
421    

   

ar bakalaura grādu 422      

ar 1. līmeņa 

profesionālo augstāko 

jeb koledžas izglītību 

423   

   

ar augstāko izglītību  

(līdz 1993.g) 
424 1  

   

ar profesionālo 

vidējo izglītību 
425   

   

no tiem ar izglītību citās 

jomās 
430   

   

t.sk. 

ar maģistra grādu 
431   

   

ar bakalaura grādu 432      

ar 1. līmeņa 

profesionālo augstāko 

jeb koledžas izglītību   
433   

   

ar  augstāko 

izglītību (līdz 

1993.g.) 

434   

   

ar profesionālo 

vidējo izglītību 
435   

   

no tiem ar vispārējo 

vidējo izglītību  
440   

   

no  tiem zinātņu doktori 450      

pārējie darbinieki 460      

 

no kopējā bibliotekāro 

darbinieku skaita studē 
470   

   

no kopējā bibliotekāro 

darbinieku skaita sievietes 
480 1  
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5. Bibliotēkas finansiālie rādītāji (latos, veselos skaitļos) 
 

 Rindas 

kods 

Pavisam Skaidrojumi 

A B 1  

Atlikums pārskata perioda sākumā 5001   

Ieņēmumi kopā (Ls) 5000 2965,76 
Bibliotēkas ienākušos līdzekļus veido 5000.r. = 

5100.r. +5200.r. +5300.r. +5400.r.  

t. sk. 

no valsts budžeta  
5100  

Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

piešķīrums no valsts budžeta. 

no pašvaldības budžeta  5200 2151,76 
Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

piešķīrums no pašvaldību budžeta. 

privātie līdzekļi 5300  
Aizpilda bibliotēkas, kuru pamatbudžetu veido 

piešķīrums no privātiem līdzekļiem. 

citi ienākumu avoti naudā 5400 814,00 
Uzrādāmi citi ienākuma avoti  līdzās bibliotēkas 

pamatbudžetam.  

5400.r. = 5410.r. + 5420.r. + ……….5470.r. 

no tiem: 

bibliotēkas maksas pakalpojumi 
5410   

sponsorējumi, ziedojumi 5420   

Valsts kultūrkapitāla fonda piešķīrumi 5430   

citu vietējo fondu piešķīrumi 5440   

ārvalstu atbalsta līdzekļi: 5450   

t. sk. 

ārvalstu fondu līdzekļi 
5451 300,00 

ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu līdzekļi. 

Privātie līdzekļi (5300 r.) šajā ailē netiek iekļauti. 

dotācijas no valsts budžeta 5460 514,00  

pārējie ienākumi 5470   

Izdevumi kopā (Ls) 5500 2965,76 
Bibliotēkas izdevumu kopsummu veido 5500.r. = 

5600r. +5700 r. 

Kārtējie izdevumi 5600  
5600r .= 5610r. + 5620r. +5630 r. +5640 r. +5650 

r.+ 5660r.  

t.sk. 

    Bruto darba samaksa  
5610  Mēneša amatalga, piemaksas, prēmijas  

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas  

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti, 

kompensācijas 

5620  
Darba devēja valsts sociālās apdroš. obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

Krājuma komplektēšana 5630 2965,76 5630r. = 5631r. + 5632r. + 5633r.+ 5634r. 

no tiem: 

grāmatas 
5631 2595,57  

periodiskie izdevumi 5632 370,19  

elektroniskie dokumenti 5633  
Izdevumi lasāmatmiņas kompaktdiskos (CD-ROM) 

pieejamo elektronisko resursu (datubāžu, elektro-nisko 

seriālizdevumu, digitālo dokumentu) iegādei 

citi dokumenti 5634   

Pakalpojumi 5640  

Pasta, telefona, citi sakaru pakalpojumi, komunālie 

pakalpojumi, telpu, iekārtu, inventāra remonts 

(izņemot kapitālo remontu). Ēku un telpu uzkopšana, 

paklāju maiņa, apsardzes, liftu apkopes. 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 5650  

Izdevumus juridiskajām personām, kas saistīti ar 

informācijas sistēmu uzturēšanu, tajā skaitā par 

datortehnikas nomu,  par serveru apkalpošanu un 

administrēšanu, kā arī programmatūras uzturēšanu 

Pārējie kārtējie  izdevumi 5660   

Kapitālie izdevumi  5700  5700r. = 5710r. + 5720r. + 5730r. +5740r.  

t. sk 

    Zeme, ēkas, būves 
5710 

 Ēkas, kuras izmanto pašu vajadzībām, kā arī 

izīrējamās un iznomājamās nedzīvojamās ēkas 

    Nemateriāli ieguldījumi 5720  Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

līdzīgas tiesības 

    Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5730  Datori, serveri, kopētāji, faksa aparāti, telefoni, 

telefonu centrāles un cita biroja tehnika 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija,    

nepabeigtā celtniecība 
5740 

 Ēkas pārbūve, izmainot tās apjomu, nesošo elementu 

nomaiņa, ēkas vēsturiskā veidola atjaunošana 

   Pārējie kapitālie izdevumi 5750   

Atlikums pārskata perioda beigās 5800 0  
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6. Informācijas tehnoloģijas 

 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

Datoru kopskaits 610 4 
Datoru kopskaits 610.r.= 611.r. + 

612.r.+613.r. 

t. sk. 

darbiniekiem 
611 1  

lasītājiem 612 3  

serveri u.tml. 613  Datori tehnisko procesu nodrošināšanai. 

Interneta pieslēguma veids 620 ×  

pastāvīgais  621 1 Norādīt: jā – 1, nē – 0 

iezvanpieejas 622  Norādīt: jā – 1, nē – 0 

bezvadu  623  Norādīt: jā – 1, nē – 0 

cits 624  Norādīt: jā – 1, nē – 0 

Ātrgaitas internets 625 1 
Ātrgaitas internets ir >=250 Kbit/s 

Norādīt: jā – 1, nē – 0 

Integrētā bibliotēku informācijas 

sistēma  
630 

 Norādīt: ALISE – 0, ALEPH 500 – 1, LIBER – 

2, LIIS – 3, cita – 4  

Datubāzes 640 × Lasītājiem pieejamo datubāžu skaits. 

abonētās  641  Abonēto datubāžu kopskaits 

pašu veidotās 642  Pašu veidoto datubāžu kopskaits 

Printeru skaits 650   

Skeneru skaits 660  Neietver svītrkodu skenerus 

Kopējamo iekārtu skaits 670   

Multifunkcionālo iekārtu skaits 680  
Iekārta, kurā apvienots printeris, kopētājs, 

skeneris, fakss 

 

 

7. Digitalizācija 

 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi  

A B 1 2 

 

Digitalizēto dokumentu skaits 700 

 

48 

Pārskata periodā digitalizētā formā pārvērstu 

dokumentu skaits (grāmatas, avīzes, 

kartogrāfiskie, nošdokumenti, audiovizuālie 

u.tml. dokumenti, bez AUDIO un VIDEO) 

Digitalizēto lappušu skaits 710  Digitalizēto datņu (failu) skaits. 

Metadatu ierakstu skaits 720 48 Digitalizētiem dokumentiem pievienoto 

metadatu ierakstu skaits. 

Digitalizēto skaņu ierakstu 

skaits 
730 

 Pārskata periodā digitalizētā formā pārvērstu 

skaņu ierakstu skaits 

Digitalizēto skaņu ierakstu 

hronometrāža 
731 

 Formāts - "st:min:sec" (kopējais digitalizēto 

ierakstu atskaņošanas laiks) 

Digitalizēto video materiālu 

skaits 
740 

 Pārskata periodā digitalizētā formā pārvērstu 

video ierakstu skaits 

Digitalizēto video materiālu 

hronometrāža 
741 

 Formāts - "st:min:sec" (kopējais digitalizēto 

ierakstu atskaņošanas laiks) 

Digitalizēto vienību pieejamība: 750 X  

lokālā tīklā 751 1 Jā-1, nē-0 

internetā 752  Jā-1, nē-0 

CD-ROM, DVD 753 1 Jā-1, nē-0 
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8. Bibliotēkas darba kvalitāte 

 

 Rindas kods Pavisam Skaidrojumi 

Dokumentu (fizisko vienību) skaits 

uz vienu lasītāju 
810 52,06 

Dokumentu kopskaits krājumā (310 r. 3. 

kolonna) attiecībā pret lasītāju kopskaitu (210. 

r.). 

Apmeklējumu skaits uz vienu 

lasītāju 
811 19,94 

Apmeklējumu kopskaits (220.r.) attiecībā pret 

lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju 812 5,0 
Kārtējo izdevumu kopsumma (5600 r.) attiecībā 

pret lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Izsniegumu skaits uz vienu 

lasītāju 
813 39,49 

Izsniegto dokumentu kopskaits (230r.) attiecībā 

pret lasītāju kopskaitu (210.r.). 

Krājuma apgrozība 814 0,76 
Izsniegto dokumentu kopskaits (230.r.) pārskata 

periodā dalīts ar visu dokumentu kopskaitu 

krājumā (310.r. 3.kolonna).  

Projektizstrāde 820  Izstrādāto projektu kopskaits. 

Izdevējdarbība 830  Izdoto izdevumu nosaukumu kopskaits. 

Zinātniskās pētniecības darbs 840  Veikto pētījumu kopskaits. 

Profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības pasākumi 
850 x 

Kongresi, konferences, sanāksmes, semināri, 

lekcijas, kursi, dienesta braucieni, stažēšanās. 

Bibliotēkas organizēto 

profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības pasākumu skaits 

851  
Bibliotēkas organizēto profesionālās pilnveides 

un tālākizglītības pasākumu kopskaits. 

Bibliotēkas organizēto 

pasākumu dalībnieku skaits 
852  

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības 

pasākumos 

Citu organizēto profesionālās 

pilnveides un tālākizglītības 

pasākumu skaits 

853 4 
Citu organizēto profesionālās pilnveides un 

tālākizglītības pasākumu kopskaits, kuros 

piedalījušies bibliotēkas darbinieki. 

Bibliotēkas darbinieku 

kopskaits, kas piedalījušies citu 

organizētajos pasākumos 

854 1 
Bibliotēkas darbinieku kopskaits, kas 

piedalījušies citu organizētajos profesionālās 

pilnveides un  tālākizglītības pasākumos. 

Tematiskie pasākumi 860 8 Organizēto tematisko pasākumu kopskaits. 

Izstādes 870 19 Izstāžu kopskaits. 

 

9. Darbinieku saraksts (datus aizpilda publiskās bibliotēkas) 

 

Vārds, uzvārds E-pasts Dzimums Dzimšanas  

gads 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


