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Apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2018.gada 11. decembra sēdes lēmumu 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkai 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzidra Šmita, Dzintra Punga, Jeļena Šapkova, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam 

un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes 

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu 

ir izpildīti 
 X  Tika optimizēta LNerB struktūra atbilstoši 

bibliotēkas funkcijām. Darbojas Krājuma 

komplektēšanas komisija.  

Datu ievadē BIS tiek ievēroti LR pieņemtie 

standartizētie bibliogrāfiskā apraksta nosacījumi. 

Bibliotēkas e-katalogs ir pieejams mājas lapā. 

Tiek attīstīta sadarbība ar publiskajām bibliotēkām 

Telpu infrastruktūra nav sakārtota visās filiālēs 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību 

reglamentējošie pamatdokumenti 
X    

Bibliotēkas nolikums nosaka bibliotēkas darba 

organizāciju, funkcijas, tiesības un pienākumus. 
X    

Bibliotēkas lietošanas noteikumos skaidri definēta 

bibliotēkas lietošanas kārtība, lietotāju tiesības un pienākumi 
X    
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Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski 

pieejami 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa plānošanas 

dokuments 
X   „Bibliotēkas Stratēģija 2018.-2020. gadam” 

Bibliotēkas darbības mērķi aptver visus bibliotēkas 

darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas struktūra un darbinieku skaits nodrošina visu 

bibliotēkas funkciju sekmīgu veikšanu 
X    

Pārskata periodā visiem darbiniekiem tika nodrošināta 

profesionālā pilnveide, darbinieki var piedāvāt kvalitatīvus 

bibliotekāros pakalpojumus 

 X  Filiālbibliotēku vadītājiem un darbiniekiem 

ieteicams uzlabot informācijpratību 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās. 
 X  Jāattīsta profesionālās pilnveides iespējas 

filiālbibliotēku darbiniekiem 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu 

un veicina bibliotēkas attīstību 
X    

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums nodrošina 

kvalitatīvus pakalpojumus 
X    

Bibliotēka iesaistās projektu konkursos, piesaistot papildus 

līdzekļus 
X   Sekmīgi piedalās Rīgas Domes kultūras pasākumu 

finansēšanas konkursos 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     
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Bibliotēkas lietotāju skaits  X  Pārskata periodā stabili; samazinājies par 26% 

2017.gadā, darba rādītājus ietekmēja bibliotēkas 

pārcelšana uz jaunām telpām 

Apmeklējums  X  Samazinājies par 10% 

Izsniegums  X  Samazinājies par 27% 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas 

koncepcija, kura atbilst bibliotēkas mērķu sasniegšanai un 

sabiedrības vajadzību nodrošināšanai 

X    

Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar koncepciju  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   45138 vienības 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   Ir izveidota brīvpieeja gan redzīgiem, gan 

neredzīgiem lasītājiem 

Krājums nodrošina lasītāju ar funkcionālajiem 

traucējumiem un citu mērķgrupu vajadzības un intereses 
X   Bibliotēka izdod iespieddarbus Braila rakstā 

neredzīgo iedzīvotāju informācijas vajadzībām 
Krājums tiek komplektēts papildināts arī ar 

literatūru vieglajā valodā un palielinātā drukā, kas 

atvieglo informācijas saņemšanu cilvēkiem ar 

uztveres traucējumiem. Tiek ieskaņotas 

audiogrāmatas un audio žurnāli 

Bibliotēka aktīvi popularizē literatūras klasikas vērtības un 

mūsdienu latviešu oriģinālliteratūru  
X    

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir plašs X    

Uzziņu un nozaru literatūras krājums ir daudzveidīgs un X   Atbilstoši bibliotēkas specifikai 
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aktuāls 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri X    

Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti aptuveni 1/3 no 

finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst sabalansēta 

krājuma veidošanas principiem 

X    

Krājuma apgrozība ir augsta X    

Bibliotēkā ir pieejami un tiek popularizēti multimediālie 

materiāli  
X   Sastāda nozīmīgu krājuma daļu; bibliotēkas Skaņu 

ierakstu studijā tiek ielasītas kvalitatīvas 

audiogrāmatas un audio žurnāli 

Bibliotēkā ir pieejamas un aktīvi tiek popularizētas 

tiešsaistes datu bāzes 
X   Izmantošanas rādītāji ir ar pieaugošu tendenci 

Pārskata periodā tika vākti, apkopoti un popularizēti 

tifloloģijas materiāli 
X   Veic Braila raksta grāmatizdevniecības 

kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošanu un 

saglabāšanu 

Elektroniskā kataloga, e-resursu veidošana     

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS), 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas 

X   Strādā ar specializēto bibliotēku informācijas 

sistēmu „Krājuma uzskaites un lasītāju 

apkalpošanas programma”; nav nodrošināta 

grāmatu rezervēšanas iespēja lietotājiem 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos 

aktos paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2018. gadā, 

izmantojot BIS  

Bibliotēka veido elektronisko kopkatalogu, resursi ir 

pieejami tiešsaistē. 
X   E-katalogs ir pieejams bibliotēkas mājas lapā, 

informācija tajā tiek aktualizēta reizi nedēļā. 

Bibliotēkas krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.  X    

Reģiona bibliotēku krājumu rekataloģizācija ir pabeigta X    
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Bibliotēkas kopkataloga ierakstu kvalitāte ir laba, regulāri 

tiek veikta kontrole un rediģēšana 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku 

tīmekļa vietnē 

    

Bibliotēkas tīmekļa vietnē lietotājiem tiek sniegta aktuāla 

informācija par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, darba 

laiku, pakalpojumiem, informācijas resursiem, 

kontaktinformācija 

X   LNerB tīmekļa vietnē: 

http://www.neredzigobiblioteka.lv. Tiek veikts 

izpētes darbs jaunas bibliotēkas vietnes izveidei 

atbilstoši IT attīstības aktualitātēm. Informācija 

tiek aktualizēta reizi nedēļā. 

Tīmekļa vietnē ir informācija par visām filiālbibliotēkām, 

saturs tiek uzturēts un atjaunots regulāri. 
X    

Bibliotēkas tīmekļa vietnē darbojas tulkošanas rīks   X  Atsevišķas tīmekļa vietnes sadaļas tulkotas krievu 

un angļu valodās. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī masu medijos, kā 

arī informatīvo bukletu un afišu veidā. Aktuālā informācija 

tiek ievietota arī sociālajos tīklos 

X   Ar bibliotēkas jaunumiem var iepazīties vietējā 

Strazdumuižas radio, Latvijas Neredzīgo biedrības 

žurnālā “Rosme”, izdevumos „Bazūne” un „Jaunie 

Vāki” — pieejami gan redzīgo, gan Braila rakstā 

Sociālajos tīklos: Twitter.com, Facebook.com, 

www.draugiem.lv. 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu dienas, tikšanās ar 

literātiem, Grāmatu svētkus, Dzejas dienas) 

X   2017.gadā - 55 literatūras izstādes, 17 tematiski 

pasākumi, 136 priekšā lasīšanas pasākumi. 

Rīkotas tikšanās ar literātiem, tematiski pasākumi, 

veltīti svētkiem. Tiek paplašināts pakalpojumu 

piedāvājums ārpus bibliotēkas. Noslēgti līgumi 

par sadarbību ar reģionu bibliotēkām 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar citām iestādēm, NVO 
X    

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
http://www.draugiem.lv/
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Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un mācības 

darbam ar datoru, mācības un konsultēšana par datu bāžu, 

digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas un nelielu grupu 

mācības darbam ar specializēto CD mp3 

atskaņotāju vai zibatmiņu, informācijas resursu 

izmantošanā 

Bibliotēkas darbiniekiem ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā 

par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 
X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina iedzīvotājiem iespēju 

izmantot pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai 

brīvdienā 

X   No 2018.gada 1.oktobra pagarināts bibliotēkas 

darba laiks no 10.00-18.00, sestdienās no 10.00-

15.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli 

un ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Veiktas 3 aptaujas 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi būtiski sekmē 

iedzīvotāju mūžizglītību  
X   Piedāvātie pakalpojumi uzlabo klientu ar redzes 

un lasīšanas problēmām dzīves kvalitāti 

Darbs ar bērniem un jauniešiem     

Bibliotēkā ir struktūrvienība - Bērnu apkalpošanas nodaļa X   Darbu ar bērniem veic Lasītāju apkalpošanas 

nodaļa 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus;  

īstenoja lasīšanas veicināšanas pasākumu programmu 

bērniem un pusaudžiem 

X    Piedalās VKKF un LNB lasīšanas veicināšanas 

programmā „Bērnu/ jauniešu/vecāku žūrija”. 

 Sadarbība ar servisa suņu biedrību “Teodors” – 

plašs piedāvājums bērniem un viņu ģimenēm 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar pilsētas izglītības iestādēm X   Mērķtiecīga sadarbība ar Strazdumuižas 

internātvidusskolu un PII lasīšanas veicināšanā 
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Darbs ar bērniem un jauniešiem ir labā līmenī X    

Metodiskais darbs     

Bibliotēka organizēja bibliotekārā darba praktikumus 

jaunatnācējiem, individuālās apmācības bibliotekāriem par 

dažādiem bibliotekārā darba jautājumiem, konsultēja uzziņu 

un informācijas darbā reģiona bibliotēku darbiniekus 

X    

Pārskata periodā bibliotēka veica metodisko darbu 

filiālbibliotekās, kā arī konsultēja publiskās bibliotēkas par 

pakalpojumiem lasītājiem ar funkcionālajiem traucējumiem 

X   Bibliotēka organizēja profesionālās pilnveides 

mācības, bibliotekārā darba praktikumus 

jaunatnācējiem; regulāri rīkoja seminārus 

filiālbibliotekām; piedalījās reģionu pašvaldību 

bibliotēku semināros un iepazīstināja ar nozares 

aktualitātēm.  

Bibliotēkas metodiskais un konsultatīvais darbs 

pašlaik ir labā līmenī 

Bibliotēka piedalījās filiālbibliotēku krājumu 

inventarizācijās 
X    

Bibliotēka sekmīgi veica filiālbibliotēku profesionālo 

vadību, bibliotekārā darba koordināciju 
 X  Aktivizēt filiālbibliotēku darbu bibliotekāro 

pakalpojumu popularizēšanā 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir 

atbilstoši, lai sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus 

bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 247 m2 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls. Ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām mērķgrupām 
X    

Bibliotēkā ir telpa pasākumiem  X  Nelieli pasākumi notiek lasītavā, lielie - arī ārtelpā 

Bibliotēkā ir mācību un semināru telpa  X  Tiek izmantota lasītava 
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Bibliotēkā ir izveidota klusā (individuālā) lasītava X    

Telpu noformējums ir informatīvs un estētiski pievilcīgs  X    

Telpu apgaismojums ir labs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X   Ir nomainīti datori 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, 

printeri, multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
 X  Lai ilgtermiņā varētu nodrošināt taktilo izdevumu 

drukāšanu un iesiešanu pietiekamā apjomā, ir 

nepieciešama profesionāla iesiešanas iekārta 

izdevumiem Braila rakstā, Braila printeri 

centrālajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās, kā arī 

specializēta programma  

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību 

traucējumiem. 
X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar 

bibliotēkas nosaukumu un darba laiku.  
X    

Pilsētā ir izvietotas norādes uz bibliotēku   X Tiek plānotas 

 

 

Slēdziens  

Latvijas Neredzīgo bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 
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Ieteikumi 

1. Metodikas nodaļai pilnveidot informācijas apriti par darbu filiālbibliotēkās, tajā skaitā par pakalpojumu popularizēšanu 

2. Turpināt darbu pie jaunās vietnes izstrādes, nodrošinot responsīvu dizainu un funkcionalitāti atbilstoši bibliotēkas lietotāju vajadzībām. 

3. Lai nodrošinātu kvalitatīvu grāmatu izdošanu un dokumentu printēšanu ilgtermiņā, ir nepieciešams iegādāties profesionālu iesiešanas iekārtu 

izdevumiem Braila rakstā, Braila printerus  un tiem atbilstošu specializētu programmu Braila rakstā reproducēšanai un izdošanai. 

4. Rast iespēju izveidot štata vietu: grāmatu iesējējs-restaurators. 

5. Apsvērt iespēju par bibliotekārās informācijas sistēmas (BIS) maiņu, kura nodrošinātu visu bibliotekāro procesu automatizāciju, ietverot visas 

funkcionālās sfēras.  

6. Lai nodrošinātu operatīvu krājuma nodošanu un apmaiņu, metodisko vadību filiālbibliotēkām, kā arī aprūpes centru un neredzīgo biedrību  

bibliotekāro apkalpošanu, ir nepieciešama jauna automašīna. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes, Apes un Gulbenes novados. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga, S.Daņiļēviča)  izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes 

bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 

„Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir X    
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izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām 

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbiniece 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
 X  Jāplāno profesionālās pilnveides pasākumi 

atbilstoši bibliotēkas darba specifikai 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums filiālbibliotēkām atsevišķi 

netiek piešķirts 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums nodrošina 

kvalitatīvus pakalpojumus 
X   Krājuma komplektēšana notiek centralizēti 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Stabils 

Izsniegums    Samazinājies par 41 % (no krājuma 

izslēgtas kasetes, kas bija daudz 

apjomīgākas vienību skaita ziņā) 

Apmeklējums    Stabils  



11 

 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   10360 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija 

Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X   Krājuma attīstības koncepcija ir kopīga 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Regulāri tiek norakstīti nolietotie izdevumi 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina lasītāju ar funkcionālajiem traucējumiem un 

citu mērķgrupu vajadzības un intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   Audiogrāmatas aptver jaunāko latviešu un 

ārzemju daiļliteratūru 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Audiogrāmatu krājums tiek komplektēts 

centralizēti 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X   Periodiskie izdevumi – 12 nosaukumi 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

X   Datubāzu izmantojums 2017.g.: Letonika - 

172/48; Laikrakstu bibliotēka „News.lv” - 

34 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 

X   Tiek vākta un apkopota informācija par 

tiem vājredzīgiem un neredzīgiem 

bibliotēkas lietotājiem, kas aktīvi piedalās 
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dažādās kultūras aktivitātēs 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)  X   Bibliotēka strādā ar darbinieku izstrādāto 

bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
  X Paredzēta 2019. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnē 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   LNerB tīmekļa vietnē 

http://www.neredzigobiblioteka.lv ; 

http://www.kulturaskarte.lv; Latvijas 

bibliotēku portālā: www.biblioteka.lv ; 
www.balvi.lv ; sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikrakstos “Vaduguns”, “Balvu novada 

ziņas”, Latvijas Neredzīgo biedrības 

žurnālā „Rosme”, Latvijas Neredzīgo 

bibliotēkas avīzītē “Bazūne”. 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno 

grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

X   2017.gadā – 32 literatūras izstādes, 10 

tematiski pasākumi, sniedz priekšā 

lasīšanas pakalpojumus. 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un 

novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, 

novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X   Tika rīkoti vairāki pasākumi, notikušas 

tikšanās ar cilvēkiem, kuriem ir redzes 

invaliditāte, bet aktīvi darbojas dažādās 

kultūras jomās. Veikti atmiņu stāstu 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.biblioteka.lv/
file:///C:/Users/Bibcesis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/46CJSH9L/www.balvi.lv
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pieraksti. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbība ar Neredzīgo biedrības Balvu 

teritoriālo organizāciju, Balvu Centrālo 

bibliotēku, pašvaldības bibliotēkām, ar 

Balvu Mākslas skolu un Balvu pamatskolu. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Lietotāju apmācības specializēto - redzes 

invalīdiem piemēroto datortehniku,  

Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās 

nodarbības bērniem un pusaudžiem 

X   Tika organizēti pasākumi, kuros bērni un 

jaunieši guva priekšstatu par neredzīgo 

bibliotēkas darbu, pakalpojumiem un 

informācijas tehnoloģijām, izstādes un 

radošās nodarbības ar skolēniem. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
  X Darbdienās 9.00 – 16.30 

 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Aptaujas par darba laiku, Braila grāmatu 

un audio grāmatu lasītāji par 

pieprasītākajām tēmām audiogrāmatām. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību 
X   Uzlabo iedzīvotāju ar redzes un lasīšanas 

problēmām dzīves kvalitāti 

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     
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Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 26 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Var izmantot Balvu CB telpas 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem ir labs  X  Pakāpeniski nomainīt datortehniku 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
 X  Nepieciešams iegādāties multifunkcionālo 

iekārtu un Braila printeri 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Rast iespēju uzstādīt norādi 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

 

Slēdziens  

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju uzstādīt norādi. 
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2. Veikt krājuma inventarizāciju. 

3. Plānot profesionālās pilnveides pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba specifikai 

4. Izvērtēt iespēju sniegt pakalpojumus pēc plkst.17.00 vai brīvdienā. 

5. Plānot multifunkcionālās iekārtas un jauna Braila printera iegādi, pakāpenisku datortehnikas nomaiņu. 

6. Rast iespēju veikt kosmētisko remontu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiālbibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Cēsu, Alojas, Amatas, Beverīnas, Cesvaines, Gulbenes (Lejasciems), Jaunpiebalgas, 

Krimuldas 9Lēdurga), Līgatnes, Limbažu, Madonas, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Salacgrīvas, Smiltenes, 

Strenču, Valkas, Valmieras un Vecpiebalgas novadus.  

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (S.Daņiļēviča, Dz.Punga,)  izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes 

bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 

„Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām 
X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    
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Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbiniece 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
 X  Vairāk plānot profesionālās 

pilnveides pasākumus atbilstoši 

bibliotēkas darba specifikai 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums filiālbibliotēkām atsevišķi 

netiek piešķirts 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums nodrošina 

kvalitatīvus pakalpojumus 
X   Krājuma komplektēšana notiek 

centralizēti 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 20%  

Izsniegums    Samazinājies par 58% (no krājuma 

izslēgts audiogrāmatu veids – kasetes, 

kas bija daudz apjomīgākas vienību 

skaita ziņā) 

Apmeklējums    Samazinājies par 10 %  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   5739 vienības 
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija 

Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams  X  Pārskatīt krājuma izkārtojumu un 

novietojumu 

Krājums nodrošina lasītāju ar funkcionālajiem traucējumiem un 

citu mērķgrupu vajadzības un intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X    

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X   Audiogrāmatas aptver jaunāko latviešu 

un ārzemju daiļliteratūru. 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Audiogrāmatu krājums tiek komplektēts 

centralizēti 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses. 
X   Periodiskie izdevumi – 19 nosaukumi 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

  X Datubāzes „Letonika” un Laikrakstu 

bibliotēka „News” 2016.-2017.gadā 

nav izmantotas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 

X   Bibliotēka apkopo materiālus par 

Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu terito

riālo organizāciju un vēsturi 
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Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) 

“Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma” 

X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2018. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X   Dati 100% ievadīti LNerb  kopkatalogā 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
  X Notiek telefoniski vai izmantojot e-

pastu.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnē 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

 X  LNerB tīmekļa vietnē: 

http://www.neredzigobiblioteka.lv, 

Latvijas kultūras kartē: 

http://www.kulturaskarte.lv/lv/bibliotek

as/latvijas-neredzigo-bibliotekas-cesu-

filialbiblioteka  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno 

grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

X   2017.gadā – 3 literatūras izstādes, 12 

tematiski pasākumi, sniedz priekšā 

lasīšanas pakalpojumus. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības X   Tiek organizēti kultūras pasākumi, 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/lv/bibliotekas/latvijas-neredzigo-bibliotekas-cesu-filialbiblioteka
http://www.kulturaskarte.lv/lv/bibliotekas/latvijas-neredzigo-bibliotekas-cesu-filialbiblioteka
http://www.kulturaskarte.lv/lv/bibliotekas/latvijas-neredzigo-bibliotekas-cesu-filialbiblioteka
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rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO ekskursijas, izstādes ar mērķi 

popularizēt bibliotēku un tās iespējas, 

veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem 

integrēšanos sabiedrībā. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek individuālas apmācības datoru 

lietošanai ar speciālu aprīkojumu, 

programmām, palielināmajām iekārtām  

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās 

nodarbības bērniem un pusaudžiem 

  X Starp bibliotēkas lietotājiem nav bērnu 

un pusaudžu. 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām 

izglītības iestādēm 
 X  Aktivizēt sadarbību ar izglītības 

iestādēm. 

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 
X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
  X Darba laiks no 9.00-16.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  
X   Uzlabo iedzīvotāju ar redzes un 

lasīšanas problēmām dzīves kvalitāti 

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 57 m² 
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sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X   Nepieciešams kosmētiskais remonts, 

atjaunot grīdas segumu. 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Bibliotēkai ir pieejama Latvijas 

Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālās 

organizācijas aktu zāle. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs  X  Uzlabot telpu noformējumu. 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nepieciešams iegādāties jaunus lietotāju 

krēslus, galdus, grāmatu plauktus Braila 

rakstu telpai. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X  Pakāpeniski atjaunot datortehniku 

lietotājiem. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Nav pieejama, atrodas 3.stāvā, ēkai nav 

lifta un pacēlāja. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

 

Slēdziens  

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 

1. Uzlabot krājuma izkārtojumu un novietojumu. 

2. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā. 

3. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu publicitāti, pilnveidot darbu ar vietējo kopienu, kas sekmētu bibliotēkas pakalpojumu 

izmantošanu 

4. Plānot profesionālās pilnveides pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba specifikai 

5. Izvērtēt iespēju sniegt pakalpojumus pēc plkst.17.00 vai brīvdienā. 

6. Rast iespēju veikt kosmētisko remontu, atjaunot grīdas segumu. 

7. Rast iespēju iegādāties lietotājiem jaunus krēslus, galdus un nomainīt plauktus Braila raksta telpā. 

8. Turpināt atjaunot lietotāju datortehniku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkai 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka apkalpo Daugavpils pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotājus. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Jeļena Šapkova, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem 

vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām 
X    
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Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   2 bibliotekārie darbinieki 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Bibliotēkas vadītāja apguva 240 st. 

profesionālo pilnveides programmu 

“Informācijas un bibliotēku zinību 

pamati”. 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
 X  Plānot profesionālās pilnveides 

pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba 

specifikai 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums fifliālbibliotēkām atsevišķi 

netiek piešķirts 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums nodrošina 

kvalitatīvus pakalpojumus 
X   Krājuma komplektēšana notiek 

centralizēti 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 14 %  

Izsniegums    Samazinājies par 68 % (no krājuma 

izslēgts audiogrāmatu veids – kasetes, 

kas bija daudz apjomīgākas vienību 
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skaita ziņā) 

Apmeklējums    Palielinājies par 8 % 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   7139 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija 

Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Pārskata periodā tika veikts liels darbs 

krājuma izvērtēšanā 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina lasītāju ar funkcionālajiem traucējumiem un 

citu mērķgrupu vajadzības un intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   Audio grāmatas aptver jaunāko latviešu 

un ārzemju daiļliteratūru  

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Nozaru audiogrāmatas iespējams pasūtīt 

SBA 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Darbu apgrūtina neapmierinošs datoru 

tehniskais stāvoklis 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti X   20 informācijas resursu kopas ar 
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novadpētniecības un tifloloģijas materiāli tifloloģijas materiāliem(piem., “Vides, 

kultūras un informācijas pieejamība 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem”), 21 

novadpētniecības materiālu mape; 

izveidots bibliotēkas muzejs 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) 

“Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma” 

X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X    

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Ir pieejams attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Notiek telefoniski vai izmantojot e-

pastu 

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnē 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Latvijas Neredzīgo bibliotēkas tīmekļa 

vietnēs, sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Pārskata periodā 30 publikācijas preses 

izdevumos, 20 raksti internetā.  

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno 

grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

X   Pārskata periodā sarīkotas 106 

literatūras izstādes, 220 tematiskie 

pasākumi 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības X   Plašs sadarbības partneru loks, 

sadarbojas ar apkalpes teritorijā 
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rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO esošajām izglītības iestādēm 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Lietotāju apmācības specializēto - 

redzes invalīdiem piemēroto 

datortehniku individuāli 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās 

nodarbības bērniem un pusaudžiem 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
  X Bibliotēka pieejama lietotājiem 32,5 

stundas nedēļā. Darba laiks: 10:00 līdz 

16:30 darbdienās 

Rast iespēju nodrošināt pakalpojumus 

arī pēc plkst.17.00 vai brīvdienā  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  
X   Uzlabo iedzīvotāju ar redzes un 

lasīšanas problēmām dzīves kvalitāti 

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 104 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
 X  Nepieciešams kosmētiskais remonts 
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai   X Pasākumi tiek rīkoti abonementā 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Jāuzlabo atsevišķās zonās 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nepieciešams nomainīt grāmatu 

plauktus un citu aprīkojumu 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Telpās nepieciešams kondicionieris 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
  X Lietotāju datori, tai skaitā ar 

specializētu aprīkojumu ir novecojuši, 

nepieciešams atjaunot 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X  

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

 

Slēdziens  

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Plānot profesionālās pilnveides pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba specifikai 

2. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu publicitāti 

3. Rast iespēju sniegt pakalpojumus pēc plkst.17.00 vai brīvdienā. 
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4. Rast iespēju veikt telpu kosmētisko remontu, telpās ierīkot kondicionieri. 

5. Nomainīt grāmatu plauktus. 

6. Atjaunot datortehniku, tai skaitā ar specializētu aprīkojumu lietotājiem. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkai 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka apkalpo Jelgavas, Auces, Bauskas, Brocēnu, Dobeles, Iecavas, Ķekavas, Ozolnieku, 

Rundāles, Saldus un Tērvetes novadus.  

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas 

nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X   Bibliotēka ir pārcelta uz 

izremontētām un atbilstoši aprīkotām 

telpām Latvijas Neredzīgo biedrības 

Jelgavas organizācijas tuvumā 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām 
X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba X    
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plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks uz pusslodzi  

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide   X  2017.gadā nav notikusi dalība 

profesionālās pilnveides pasākumos 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
 X  Vairāk plānot profesionālās 

pilnveides pasākumus atbilstoši 

bibliotēkas darba specifikai 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums filiālbibliotēkām 

atsevišķi netiek piešķirts 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums nodrošina 

kvalitatīvus pakalpojumus 
X   Krājuma komplektēšana notiek 

centralizēti 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 34 %  

Izsniegums    Samazinājies par 91 % (tiek 

skaidrots ar kasešu izslēgšanu no 

krājuma) 

Apmeklējums    Samazinājies par 19%  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   1620 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija X    
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Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina lasītāju ar funkcionālajiem traucējumiem un 

citu mērķgrupu vajadzības un intereses 
 X  Tradicionālo iespieddarbu krājums ir 

nepietiekams 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   Audio grāmatas aptver jaunāko 

latviešu un ārzemju daiļliteratūru  

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Nozaru audio grāmatas iespējams 

pasūtīt SBA 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Audio grāmatas tiek saņemtas 

centralizēti 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Datubāzu izmantojums 2017.g.: 

Letonika 3 šķirkļi, Laikrakstu 

bibliotēka „News” netiek izmantota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 

 X  Izveidotas mapes 
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Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

“Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma” 

X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Inventarizācija notikusi 2017.gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
 X  Notiek telefoniski vai izmantojot e-

pastu 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnē 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa 

vietnē kontaktinformācija: 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv;  

LNerB tīmekļa vietnē 

http://www.neredzigobiblioteka.lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

 X  Publicitāte ir jāaktivizē 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno 

grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

X   10 literatūras izstādes gadā, 12 

tematiskie pasākumi, vidēji  viens 

tematisks pasākums mēnesī 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un 

novadnieku popularizēšanas pasākumus  
X    

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka/
http://www.neredzigobiblioteka.lv/
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Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X   

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 
X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Darba laiks no 9.00-14.00, 

piektdiena, sestdiena, svētdiena -

slēgts 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  
 X  Uzlabo iedzīvotāju ar redzes un 

lasīšanas problēmām dzīves kvalitāti 

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X   Kompetence pietiekama, bet darbs 

jāaktivizē 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai -18 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    



32 

 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku  X  Ēkas pirmajā stāvā nepieciešama 

norāde 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
 X  Pie bibliotēkas durvīm 

 

Slēdziens  

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt bibliotēkas darbu un pakalpojumu publicitāti 

2. Uzlabot sadarbību ar Jelgavas pilsētas bibliotēku, tajā skaitā izmantojot redzīgo krājumu 

3. Plānot profesionālās pilnveides pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba specifikai 

4. Izvērtēt iespēju sniegt pakalpojumus pēc plkst.17.00 vai brīvdienā. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Liepājas filiālbibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Liepājas pilsētas un apkārtējos novados. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzidra Šmita, Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas 

nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Apkure nav efektīva un ekonomiska  

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām 
X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   2 darbinieces 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
 X  Vairāk plānot profesionālās pilnveides 

pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba 

specifikai 



34 

 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums fifliālbibliotēkām atsevišķi netiek 

piešķirts 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums nodrošina 

kvalitatīvus pakalpojumus 
X   Krājuma komplektēšana notiek centralizēti 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 43% 

Izsniegums    Samazinājies par 58 % (iemesls – no krājuma 

izslēgts audiogrāmatu veids – kasetes, kas bija 

apjomīgākas vienību skaita ziņā) 

Apmeklējums    Stabils  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti  X  Krājuma(18773 vienības) apjomu plānot 

atbilstoši telpu lielumam,  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija 

Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Aktīvi izvērtēt krājumu, lasītāju vajadzību 

nodrošināšanai izmantot SBA iespējas 

Krājums nodrošina lasītāju ar funkcionālajiem traucējumiem un 

citu mērķgrupu vajadzības un intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   Audio grāmatas aptver jaunāko latviešu un 

ārzemju daiļliteratūru 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    
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Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

X    

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 

X   Tiek apkopotas publikācijas par biedrības 

darbu, projektiem, sasniegumiem, biedrības 

biedriem, Liepājas Neredzīgo biedrības vēsture 

Braila rakstā. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

“Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma” 

X   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X    

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnē 
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Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   LNerB tīmekļa vietnē 

http://www.neredzigobiblioteka.lv ; 

http://www.kulturaskarte.lv; sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

 X  Reklāmas stendos Liepājas Neredzīgo biedrībā 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno 

grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas u.c.) 

 X  5 gadu pārskata periodā – 23 tematiski 

pasākumi, darbu ieteicams aktivizēt 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbībā ar Liepājas Neredzīgo biedrību, 

Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, NVO, 

ar Liepājas Universitāti un skolām 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Lietotāju apmācības ar specializēto - redzes 

invalīdiem piemēroto datortehniku 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās 

nodarbības bērniem un pusaudžiem 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
  X Darbdienās 9.00 – 17.00, izvērtēt iespēju 

racionāli izmantot darbinieku kapacitāti 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju X   Uzlabo iedzīvotāju ar redzes un lasīšanas 

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
http://www.kulturaskarte.lv/
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mūžizglītību problēmām dzīves kvalitāti 

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 49 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
 X  Nepieciešams remonts 

 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X   Vizuāli uzlabots interjers 2018.gadā 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
 X  Nepieciešams atjaunot datorus un Braila 

printeri 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Ir jārod risinājums ekonomiskai un efektīvai 

telpu apsildei  

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X   

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Rast iespēju uzstādīt norādi 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    
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Slēdziens  

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Liepājas filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Plānot profesionālās pilnveides pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba specifikai 

2. Aktīvi turpināt izvērtēt krājumu 

3. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanu, pilnveidot darbu ar vietējo kopienu, kas sekmētu bibliotēkas nozīmi un atpazīstamību, 

kā arī darba kvantitatīvo rādītāju pieaugumu. 

4. Izvērtēt iespēju sniegt pakalpojumus pēc plkst.17.00 vai brīvdienā. 

5. Rast iespēju ierīkot ekonomisku un efektīvu telpu apkuri, veikt telpu remontu 

6. Plānot datoru un Braila printera nomaiņu 

7. Rast iespēju uzstādīt norādi. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkai 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka apkalpo Rēzeknes pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotājus. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Jeļena Šapkova, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem 

vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir X    
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izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām 

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   2 bibliotekārie darbinieki 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
 X  Vairāk plānot profesionālās pilnveides 

pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba 

specifikai 

 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums fifliālbibliotēkām atsevišķi 

netiek piešķirts 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums nodrošina 

kvalitatīvus pakalpojumus 
X   Krājuma komplektēšana notiek 

centralizēti 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 10%  

Izsniegums    Samazinājies par 40 % (no krājuma 

izslēgts audiogrāmatu veids – kasetes, 

kas bija daudz apjomīgākas vienību 
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skaita ziņā) 

Apmeklējums    Samazinājies par 7% 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   12955 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija 

Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X   LNerb ir kopīga krājuma attīstības 

koncepcija 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājums nodrošina lasītāju ar funkcionālajiem traucējumiem un 

citu mērķgrupu vajadzības un intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   Audio grāmatas aptver jaunāko latviešu 

un ārzemju daiļliteratūru  

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Nozaru audiogrāmatas iespējams pasūtīt 

SBA 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X   

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti 

novadpētniecības un tifloloģijas materiāli 
X   Informācijas resursu kopas ar tifloloģijas 

materiāliem (“Vides un informācijas 

pielāgošana neredzīgiem”, „Tiflotehnika 

un tehnoloģijas neredzīgiem” u.c.) 
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Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

“Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma” 

X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   2018.gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Ir pieejams attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Notiek telefoniski vai izmantojot e-pastu 

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnē 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   LNerB Latvijas Neredzīgo biedrības 

tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   2017. g. – 27 publikācijas preses 

izdevumos. Regulāri tiek atjaunots 

informācijas stends 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno 

grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

X   Pārskata periodā sarīkotas 111 literatūras 

izstādes, 112 tematiskie pasākumi. Tiek 

rīkoti bibliotēkas mērķauditorijai 

atbilstoši un pieprasīti pasākumi - 

Latvijas simtgadei veltīti priekšlasījumi  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbība ar Rēzeknes Centrālo 

bibliotēku, ar Rēzeknes pilsētas domes 

Sociālo dienestu, Latvijas Neredzīgo 

biedrību 
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Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Lietotāju apmācības specializēto - redzes 

invalīdiem piemēroto datortehniku 

individuāli 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām 

izglītības iestādēm 
X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
  X Darba laiks: 9:00 līdz 16:30 darbdienās.  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu 

izglītību) 

X   Uzlabo iedzīvotāju ar redzes un lasīšanas 

problēmām dzīves kvalitāti 

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai -40 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X   2018.gadā tika veikts remonts 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X   Pēc remonta jauns – mūsdienīgai 
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bibliotēkai atbilstošs aprīkojums 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X  Lietotāju datori ir novecojuši, 

nepieciešams atjaunot 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
 X  Nepieciešams iegādāties jaunu Braila 

printeri 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Tehniski nav iespējams ierīkot 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

 

Slēdziens  

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Plānot profesionālās pilnveides pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba specifikai 

2. Izvērtēt iespēju sniegt pakalpojumus pēc plkst.17.00 vai brīvdienā 

3. Izvietot pilsētas mikrorajonā norādes uz bibliotēku. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils un Talsu reģionā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga  Jeļena Šapkova)  izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas 

nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Telpu apsildes uzlabošanas jautājums tiek 

risināts Neredzīgo biedrības izstrādātā 

projekta “Energoefektivitātes jautājumu 

risināšana” ietvaros.   

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām 
X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide   X  Pēdējo 2 gadu laikā profesionālā pilnveide 

nav notikusi 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns  X  Vairāk plānot profesionālās pilnveides 
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nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba 

specifikai 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums fifliālbibliotēkām atsevišķi 

netiek piešķirts 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums nodrošina 

kvalitatīvus pakalpojumus 
X   Krājuma komplektēšana notiek centralizēti 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Stabils, bez būtiskām izmaiņām (palielinājies 

bērnu un jauniešu skaits)  

Izsniegums    Samazinājies par 72 % (iemesls – no krājuma 

izslēgts audiogrāmatu veids – kasetes) 

Apmeklējums    Stabils, bez būtiskām izmaiņām 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   3724 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija 

Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina lasītāju ar funkcionālajiem traucējumiem un 

citu mērķgrupu vajadzības un intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus X   Audiogrāmatas aptver jaunāko latviešu un 



46 

 

Latvijā ārzemju daiļliteratūru 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X  Tiek izmantots maz 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Datubāzu izmantojums 2017.g.: Letonika 2 

šķirkļi, Laikrakstu bibliotēka „News”-2 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 

 X  Tiek veidotas novadpētniecības mapes 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

“Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma” 

X   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X    

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
   Notiek telefoniski vai izmantojot e-pastu 

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnē 
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Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   LNerB tīmekļa vietnē 

http://www.neredzigobiblioteka.lv ; 

Sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Informācija par aktualitātēm laikrakstā 

“Ventas balss” 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno 

grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

X   Pārskata periodā – 105 literatūras izstādes, 84 

pasākumi 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un 

novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, 

novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X   Nozīmīgākās aktivitātes tiek rīkotas sadarbībā 

ar pilsētas publiskajām bibliotēkām, bieži to 

telpās  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbība ar Ventspils pašvaldības 

publiskajām bibliotēkām, Ventspils izglītības 

iestādēm 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Konsultācijas un mācības datoru ar 

speciālajām neredzīgajiem piemērotajām 

programmām, palielināmajām iekārtām un 

telelupu lietošanā 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās 

nodarbības bērniem un pusaudžiem 

X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par X    

http://www.neredzigobiblioteka.lv/
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bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
 X  Darba laiks no 8.30-16.00; piektdienās notiek 

lietotāju apkalpošana mājās 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  
X   Uzlabo iedzīvotāju ar redzes un lasīšanas 

problēmām dzīves kvalitāti 

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
 X  Telpas lasītāju apkalpošanai - 42 m² 

 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Apmierinošs 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Nepieciešams nomainīt logus, veikt telpu 

siltināšanu, sakārtot telpu apsildi 
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Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

 

Slēdziens  

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt mērķtiecīgi popularizēt bibliotēkas pakalpojumus 

2. Plānot profesionālās pilnveides pasākumus atbilstoši bibliotēkas darba specifikai 

3. Izvērtēt iespēju sniegt pakalpojumus pēc plkst.17.00 vai brīvdienā. 

4. Uzlabot telpu energoefektivitāti, sakārtot apsildi 

 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja        Dzidra Šmita 

   

 


