
Aptaujas rezultāti par Rugāju bibliotēkas darba laiku. 

Lai noskaidrotu, vai iedzīvotāji ir apmierināti ar bibliotēkas darbalaiku, kā arī 

aicinātu sniegt ieteikumus, ja nepieciešams kaut ko mainīt, Rugāju bibliotēka no šī 

gada 17.oktobra līdz 30.novembrim  rīkoja bibliotēkas lietotāju aptauju. Aptaujas 

anketas bija iespēja aizpildīt gan bibliotēkā uz vietas, gan elektroniski – internetā. 

Fiksēto lasītāju skaits uz 30.novembri bija 302. Pavisam aptaujā piedalījās 

42 respondenti, jeb 14%. Prieks, ka lielākā daļa aptaujāto cilvēku bibliotēkas 

darbalaiku novērtējuši ļoti apmierinoši. Pēc apkopoto rezultātu diagrammas redzams, 

ka 92,9% no visiem apmeklētājiem ir apmierināti ar pašreizējo Rugāju bibliotēkas 

darbalaiku; Nē- 1(2,4%) atbilde; Grūti pateikt – 2 (4,8%). 

 

Iesniegtajās anketās tika izteikti dažādi ieteikumi, lielākoties par bibliotēkas 

darbu un tās piedāvātajiem pakalpojumiem, piemēram: 

Viayiarak popularizēt bibliotēkas organizetos pasākumus. 

Nebūtu slikti, ja būtu iespēja varbut ap 17tiem vai 18tiem aiziet uz bibiloteku. Piem. 

Pēc darba dienas ar bērnu kopā. Bet pieņemu ka šo iespēju ne tik daudz cilvēku 

izmantotu. Varbūt to var organizēt kā mēneša iespēju, ieliekot fb lapā info, par 

konkrētu dienu, kad tāds vakars īstenojams.  

Tāpat turpināt. 

Viss apmierina. 

Vienu dienu nedēļā varētu strādat līdz 17.30. Vēlams ne piektdienu. 

9.30.-17.30. 

Darba laiks ir piemērots, apkalpošana ļoti laba. Viss apmierina. 

Paldies par jauko sagaidīšanu, grāmatu ieteikšanu un silto atmosfēru! ♥ 

Varētu būt kādu dienu darba laiks piemēram līdz 18. 

Lai daudz radošu ideju! 

 

Kāds no respondentiem saka: „Vairāk popularizēt bibliotēkas organizētos 

pasākumus.” Manuprāt, informācija par bibliotēkas pasākumiem tiek izziņota 

savlaicīgi. Informāciju par bibliotēkas aktivitātēm  cilvēki iegūst uz vietas – bibliotēkā  

un bibliotēkai pieejamajos saziņas līdzekļos. Otrs lielākais informācijas avots ir 

bibliotēkas mājaslapa. Aktīvi tiek izmantoti bibliotēkas Facebook un Instagram konti. 

[Te jāpiemin, ka uz šo brīdi – 30.11.2022. Rugāju bibliotēkas tīmekļa vietnei 

Facebookā ir 589 sekotāji; Instagram ir 410 sekotāji]. 



Lielākā daļa aptaujāto ir apmierināta ar tagadējo darbalaiku, bibliotēka 

visvairāk tiek apmeklēta dienas pirmajā pusē. Bibliotēkas lasītāji savu apmeklējumu 

pielāgo citu iestāžu darbalaikam, piemēram, pasta, veikala, tuvējās medicīnas iestādes 

vai pagasta pārvaldes, kā arī sabiedriskā transporta kustības grafikam. Vairākās 

atbildēs ir ieteikums- kādu dienu nedēļā vai mēnesī bibliotēkas darba laiku pagarināt 

līdz plkst.18:00,  iespēju robežās tiks plānotas izmaiņas, lai pieskaņotu to apmeklētāju 

plūsmai. Ja mēnesī ir viena Spodrības diena, tad kāpēc viena diena mēnesī  nevarētu 

būt Vakara bibliotēka?  
Pateicos par iedzīvotāju izteiktajiem komplimentiem anketā, kas veltīti 

bibliotekāra laipnībai, atsaucībai un pretimnākšanai, kā arī par ieteiktajām grāmatām. 
Paldies par atsaucību, atklātību un veltīto laiku! 

 

1.12.2022. 


