Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes
2018.gada 11.decembra sēdes lēmumu
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (J.Šapkova un 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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Finansējums komplektēšanai
palielināts par 8 %

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)
stratēģiskais plāns 2016. - 2020.
gadam, kas ietver arī filiālbibliotēkas

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

4 bibliotekārie un 1 tehniskais
darbinieks

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Kopējais finansējums RCB, tajā
skaitā arī filiālbibliotēkām pieaudzis
par 27%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 8 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 14 %

Izsniegums

Stabils

Apmeklējums

Stabils

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti

X

17178 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības un komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018.

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma apgrozība 2,2

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.
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intereses
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā
Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika 89 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 7.

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Veido mapes; pievieno ierakstus
RCB Novadpētniecības datubāzē,

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Izmanto sistēmas moduļus, kas
nepieciešami filiālbibliotēkas darbā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2016. gadā, izmantojot BIS ALISE.
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Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Bibliotēkas krājums viss ir RCB
kopkatalogā

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Autorizācijas dati izsniegti 980
lasītājiem; pakalpojums aktīvi tiek
izmantots

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

www.rcb.lv;
http://bibliotekaberniem.rcb.lv;
www.kultura.riga.lv; sociālajos tīklos

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 27 literatūras izstādes un
77 pasākumi; Lasītāju klubiņš

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

Tikšanās ar autoriem, literārās un
novadpētniecības ekskursijas,
mākslas darbu izstādes

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Aktīva sadarbība ar PII un
mikrorajona skolām, bērnu
rehabilitācijas centru

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība

X
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darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
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

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Tikšanās ar autoriem, radošās
darbnīcas, konkursi

Darba laiks darbadienās: 10.0018.00, sestdienās: 10.00-17.00

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Telpas lasītāju apkalpošanai 142 m².
Bibliotēka atrodas privātīpašumā
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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

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Nolietoto datoru nomaiņa plānota
2018.gadā

X

Pieejams pirmais stāvs

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Tiek izmantots abonements

X
X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Čiekurkalna filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
Aktīvāk izmantot datu bāzi „Lursoft laikrakstu bibliotēka”.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Daugavas filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (J.Šapkova un 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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Finansējums komplektēšanai palielināts par
23%
Pārcelta uz citu ēku ar renovētām telpām

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)
stratēģiskais plāns 2016. - 2020. gadam, kas
ietver arī filiālbibliotēkas

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

6 bibliotekārie un 1 tehniskais darbinieks

X
X
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Kopējais finansējums RCB, tajā skaitā arī
filiālbibliotēkām pieaudzis par 27%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
23 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 27 % (no 2015.g. lasītāju
skaits pieaug)

Izsniegums

Samazinājies par 38%

Apmeklējums

Samazinājies par 37 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti

X

24845 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības un komplektēšanas koncepcija
2014.-2018.

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma apgrozība 2,2

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

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

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājums tiek papildināts arī latgaliešu
valodā
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Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

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

Pievieno ierakstus RCB Novadpētniecības
datubāzē, veido arī mapes

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Izmanto sistēmas moduļus, kas nepieciešami
filiālbibliotēkas darbā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2017.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Bibliotēkas krājums viss ir RCB
kopkatalogā

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika 33 šķirkļi, Laikrakstu bibliotēka
„News”- 81.
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 951 lasītājiem;
pakalpojums aktīvi tiek izmantots

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

www.rcb.lv; http://bibliotekaberniem.rcb.lv;
www.kultura.riga.lv; sociālajos tīklos

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 bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

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

Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība

2017.gadā 70 literatūras izstādes un 109
pasākumi. Darbojas 2 lasītāju klubiņi

Aktīva sadarbība, tajā skaitā ar t/c Dole

X
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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

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu,jauniešu un vecāku žūrija”. Tikšanās
ar autoriem, radošās darbnīcas, konkursi;
nodarbības ar bērniem līdz 1,5 gadu
vecumam.

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Aktīva sadarbība ar PII un mikrorajona
skolām

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: pirmd., piektd. 10.00-18.00,
otrd.,trešd., ceturtd., no 10.00-19.00,
sestd.:10.00-17.00

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Tiek veiktas regulāri, tajā skaitā dažādām
mērķgrupām

Bibliotēkas
mūžizglītību

iedzīvotāju

X

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

piedāvātie

pakalpojumi

sekmē

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Telpas lasītāju apkalpošanai 530 m²
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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

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Darbinieku datoru nomaiņa plānota
2018.gadā

X

X
X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Daugavas filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikums
Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkai “Pūce”
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga, J.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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas
stratēģiskais plāns 2016.-2020.
gadam

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Vadītāja un 2 bibliotekārie darbinieki

X
X
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums
pārskata
pieaudzis par 33 %

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata periodā
pieaudzis par 58%

periodā

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 21 %

Izsniegums

Palielinājies par 29 %

Apmeklējums

Palielinājies par 4 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

19 988 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības
un
komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Aktīvi tiek izmantoti RCB
Repozitārija, Apmaiņas fonda un
citu filiālbibliotēku krājumi

X

Krājuma komplektēšana notiek
centralizēti

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

2017. gada izmantošanas statistika:
Letonika - 16; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 1

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Ir izveidotas vairākas mapes, tiek
veidoti ieraksti RCB
novadpētniecības datu bāzē

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2015. gadā, izmantojot BIS ALISE

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100 % no
krājuma.
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 685
lasītājiem; pakalpojums tiek
izmantots

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

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 46 izstādes, 14 pasākumi

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

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

Konsultācijas tiek veiktas
individuāli.

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

X

Praktiskas informācijas meklēšanas
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rezultāti
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

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Plašs sadarbības partneru tīkls

Pakalpojumi nodrošināti gan darba
dienās, gan sestdienās

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai – 147
m²

X

Pasākumiem tiek izmantota lasītava
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Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Daļēji pieejama

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Jāveic pakāpeniskā datortehnikas
atjaunošana

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

X

X
X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka “Pūce” atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Darbā aktīvāk izmantot tiešsaistes datubāžu iespējas, jāaktivizē datubāžu izmantošanas popularizēšana iedzīvotājiem.
2. Turpināt pakāpenisku datortehnikas atjaunošanu.
3. Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Grīziņkalna filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (J.Šapkova, 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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Finansējums komplektēšanai palielināts
par 23%

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)
stratēģiskais plāns 2016. - 2020. gadam,
kas ietver arī filiālbibliotēkas

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

4 bibliotekārie un 1 nepilnas slodzes
(0,5) tehniskais darbinieks

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Kopējais finansējums RCB, tajā skaitā
arī filiālbibliotēkām pieaudzis par 27%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis
par 23 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 12 %

Izsniegums

Samazinājies par 15 %

Apmeklējums

Samazinājies par 21 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti

X

13813 vienības

X

„Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības un komplektēšanas koncepcija
2014.-2018”

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma apgrozība 2,5

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

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

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika - 10 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 5.

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Veido mapes; pievieno ierakstus RCB
Novadpētniecības datubāzē

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Izmanto sistēmas moduļus, kas
nepieciešami filiālbibliotēkas darbā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018. gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

Autorizācijas dati izsniegti 740
lasītājiem; pakalpojums aktīvi tiek
izmantots
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

www.rcb.lv;
http://bibliotekaberniem.rcb.lv;
www.kultura.riga.lv; sociālajos tīklos

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 44 literatūras izstādes un 54
pasākumi

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

Sadarbībā ar senioru klubu “Saulīte”
cikls “Vecā rīdzinieka stāsti”, literārās
ekskursijas u.c.

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

Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība
Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par
pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām

X
X
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Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma
popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās
nodarbības bērniem un pusaudžiem

X

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Daudzveidīgas nodarbības dažāda
vecuma bērniem, tajā skaitā arī vasaras
mēnešos

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna
vidusskola, PII “Rotaļa”un citām

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Darba laiks no 10.00-19.00, sestdienās
no 10.00-17.00

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai 145 m²

Tiek izmantota lasītava

23

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

2018.gadā plānota nomaiņa

X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Grīziņkalna filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikums
Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Iļģuciema filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga, J.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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas
stratēģiskais plāns 2016.-2020.
gadam

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Vadītāja un 3 bibliotekārie darbinieki

X
X

25

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums
pārskata
pieaudzis par 33 %

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata periodā
pieaudzis par 58%

periodā

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Lietotāju skaits stabils

Izsniegums

Samazinājies par 7 %

Apmeklējums

Samazinājies par 16 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

25 164 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības
un
komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Aktīvi tiek izmantoti RCB
Repozitārija, Apmaiņas fonda un citu
filiālbibliotēku krājumi

X

Krājuma komplektēšana notiek
centralizēti

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

2017. gada izmantošanas statistika:
Letonika - 138; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 111

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Ir izveidotas vairākas mapes,
materiālu kopas; tiek veidoti ieraksti
RCB novadpētniecības datu bāzē

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam, izmantojot
BIS ALISE

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā

X
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kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.
Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 1040
lasītājiem un tiek izmantoti

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

2017. gadā 100 izstādes, 30
pasākumi

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 bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Plašs sadarbības partneru tīkls

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Konsultācijas tiek veiktas
individuāli.

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

X
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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

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Pakalpojumi tiek nodrošināti gan
darba dienās, gan sestdienās

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai – 404
m²

X

Pasākumiem tiek izmantotas
lasītavas vai bibliotēkas foajē
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Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Jāturpina pakāpeniskā datortehnikas
atjaunošana

X
X
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
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Iļģuciema filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikums
1. Turpināt pakāpenisku datortehnikas atjaunošanu.
2. Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēkai
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga, J.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:
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas
stratēģiskais plāns 2016.-2020.
gadam

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Vadītāja, kas vada arī Mežciema
filiālbibliotēku, un 4 bibliotekārie
darbinieki

X
X
31

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums
pārskata
pieaudzis par 33 %

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata periodā
pieaudzis par 58%

periodā

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 25 %

Izsniegums

Palielinājies par 20 %

Apmeklējums

Palielinājies par 55 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

23 210 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības
un
komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Aktīvi tiek izmantoti RCB
Repozitārija, Apmaiņas fonda un citu
filiālbibliotēku krājumi

X

Krājuma komplektēšana notiek
centralizēti

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

2017. gada izmantošanas statistika:
Letonika - 24; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 22

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Ir izveidotas vairākas mapes,
materiālu kopas; tiek veidoti ieraksti
RCB novadpētniecības datu bāzē;
bibliotēka piedalījās RCB stāstnieku
projektā „Mans stāsts par Rīgu”

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018. gadā, izmantojot BIS ALISE

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā

X
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kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.
Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 640
lasītājiem; pakalpojums tiek
izmantos

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

2017. gadā 76 izstādes, 85 pasākumi

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 bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

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

Konsultācijas tiek veiktas individuāli
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Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem 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

Piedalās lasītveicnāšanas programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Plašs sadarbības partneru tīkls

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Pakalpojumi nodrošināti gan darba
dienās, gan sestdienās

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai – 260
m²

X

Pasākumiem tiek pielāgotas esošās
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bibliotēkas telpas
Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Jāturpina pakāpeniskā datortehnikas
atjaunošana

X
X
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
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
4. Darbā aktīvāk izmantot tiešsaistes datubāžu iespējas un popularizēt datubāžu izmantošanu iedzīvotājiem.
5. Turpināt pakāpenisku datortehnikas atjaunošanu.
6. Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Ķengaraga filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga, J.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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas stratēģiskais
plāns 2016.-2020. gadam

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Vadītāja un 6 bibliotekārie darbinieki

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
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periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis
par 33 %.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis
par 58 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 6 %

Izsniegums

Samazinājies par 10 %

Apmeklējums

Samazinājies par 12 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

26 572 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības un komplektēšanas koncepcija
2014.-2018. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā

X
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apjomā visām vecuma grupām
Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

X

Aktīvi tiek izmantoti RCB Repozitārija,
Apmaiņas fonda un citu filiālbibliotēku
krājumi

X

Krājuma komplektēšana notiek centralizēti

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

2017. gada statistika: Letonika – 10 šķirkļi;
Laikrakstu bibliotēka „News” netika
izmantota

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Ir izveidotas vairākas mapes, materiālu
kopas; tiek veidoti ieraksti RCB
novadpētniecības datu bāzē u.c.

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2016.
gadā, izmantojot BIS ALISE

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

Autorizācijas dati izsniegti 697 lasītājiem;
pakalpojums tiek izmantots
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

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

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

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

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

X

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par
pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām

X

Pārskata

periodā

bibliotēka

regulāri

rīkoja

krājuma

2017. gadā 85 izstādes, 96 pasākumi

Konsultācijas tiek veiktas individuāli

X
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popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās
nodarbības bērniem un pusaudžiem
Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Plašs sadarbības partneru tīkls

Pakalpojumi nodrošināti gan darba dienās,
gan sestdienās

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai – 144 m²

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Pasākumiem tiek pielāgotas esošās
bibliotēkas telpas
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Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Jāveic pakāpeniskā datortehnikas
atjaunošana

X

X
X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Ķengaraga filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Darbā aktīvāk izmantot tiešsaistes datubāžu iespējas, jāaktivizē datubāžu izmantošanas popularizēšana iedzīvotājiem.
2. Turpināt pakāpenisku datortehnikas atjaunošanu.
3. Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Mežciema filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga, J.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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji
X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav paplašinātas telpas

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas
stratēģiskais plāns 2016.-2020.
gadam

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Vadītāja, kas vada arī Juglas
filiālbibliotēku un 2 bibliotekārie
darbinieki

X
X
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums
pārskata
pieaudzis par 33 %.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata periodā
pieaudzis par 58 %

periodā

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 43 %

Izsniegums

Palielinājies par 29 %

Apmeklējums

Palielinājies par 7 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

9 993 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības
un
komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Aktīvi tiek izmantoti RCB
Repozitārija, Apmaiņas fonda un citu
filiālbibliotēku krājumi

X

Krājuma komplektēšana notiek
centralizēti

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

2017. gada izmantošanas statistika:
Letonika - 9; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 4

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Ir izveidotas vairākas mapes,
materiālu kopas; tiek veidoti ieraksti
RCB novadpētniecības datu bāzē;
bibliotēka piedalījās RCB stāstnieku
projektā ”Mans stāsts par Rīgu”

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018. gadā, izmantojot BIS ALISE

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā

X
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kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.
Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 50
lasītājiem; pakalpojums tiek
izmantots

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

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

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

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

2017. gadā 76 izstādes, 85 pasākumi

Konsultācijas tiek veiktas individuāli
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Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem 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

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Plašs sadarbības partneru tīkls

Pakalpojumi nodrošināti gan darba
dienās, gan sestdienās

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai – 92 m²

X

Pasākumiem tiek pielāgotas esošās
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bibliotēkas telpas
Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Jāveic pakāpeniskā datortehnikas
atjaunošana

X
X
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
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Mežciema filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Darbā aktīvāk izmantot tiešsaistes datu bāžu iespējas, jāaktivizē datu bāžu izmantošanas popularizēšana iedzīvotājiem.
2. Turpināt pakāpenisku datortehnikas atjaunošanu.
3. Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Sarkandaugavas filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (J.Šapkova un 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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Finansējums komplektēšanai
palielināts par 22%
2017.g. veikts kosmētiskais remonts
un grīdas seguma nomaiņa daļā
bibliotēkas.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas
stratēģiskais plāns 2016. - 2020.
gadam, kas ietver arī filiālbibliotēkas

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

7 bibliotekārie un 2 tehniskie
darbinieki
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Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Kopējais finansējums RCB, tajā
skaitā arī filiālbibliotēkām pieaudzis
par 27%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 22 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 8 %

Izsniegums

Stabils

Apmeklējums

Samazinājies par 2 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti

X

29022 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības un komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018.

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma apgrozība 1,5

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.
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intereses
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā
Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

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

Pievieno ierakstus RCB
Novadpētniecības datubāzē; veido
mapes, katru gadu padziļināti strādā
noteiktā novadpētniecības virzienā

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Izmanto sistēmas moduļus, kas
nepieciešami filiālbibliotēkas darbā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos

X

Krājuma inventarizācija tika veikta

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika 421 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 37.
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paredzētajam termiņam

2018. gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 640
lasītājiem; pakalpojums aktīvi tiek
izmantots

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

www.rcb.lv;
http://bibliotekaberniem.rcb.lv;
www.kultura.riga.lv; sociālajos tīklos

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 70 literatūras izstādes un
71 pasākumi

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

Literārās pastaigas “Atklāj
Sarkandaugavu”, tikšanās ar
autoriem

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Daudzveidīga sadarbība ar muzeju
Dauderi, Sarkandaugavas attīstības
biedrību, biedrību „Cita Rīga” u.c.
52

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība

X

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

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Interaktīvas nodarbības dažāda
vecuma bērniem, tajā skaitā arī
vasaras mēnešos

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Informācijpratības aktivitātes
sadarbībā ar mikrorajona skolām.
2015.gadā balva “Baltais zvirbulis”

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Darba laiks darbdienās: 10.00-20.00,
Sestdienās: 10.00-17.00
Tiek veiktas regulāri, tajā skaitā
dažādām mērķgrupām
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Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

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

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Pieejams 1.stāvs

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

2018.gadā plānota nomaiņa

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

Telpas lasītāju apkalpošanai 388 m²

X
X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Sarkandaugavas filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir
vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Turpināt bibliotēkas telpu remontu un grīdas segumu nomaiņu
2. Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkai „Strazds”
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (J.Šapkova un 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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Finansējums komplektēšanai
palielināts par 6,5%
No 2017. gada 1. sept. pēc remonta
un renovācijas bibliotēka iekārtota
ēkas pirmajā un otrajā stāvā. Pirmā
stāva telpās ierīkota bērnu literatūras
nodaļa un preses lasītava, bet otrā
stāva telpās – daiļliteratūras un
nozaru abonements pieaugušajiem.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami

X
X
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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

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)
stratēģiskais plāns 2016. - 2020.
gadam, kas ietver arī filiālbibliotēkas

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

4 bibliotekārie un 2 tehniskie
darbinieki

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Kopējais finansējums RCB, tajā
skaitā arī filiālbibliotēkām pieaudzis
par 27%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 6,5 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 7 %

Izsniegums

Samazinājies par 45%

Apmeklējums

Samazinājies par 49 % (rādītāju
samazinājums tiek skaidrots ar
bibliotēkas telpu remontu un
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pārkārtošanu)
Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti

X

22838 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības un komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018.

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma apgrozība 1,2

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

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

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst

X
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sabalansēta krājuma veidošanas principiem
Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

Datubāzu izmantojums 2017.g.

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Pievieno ierakstus RCB
Novadpētniecības datubāzē, veido arī
mapes

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Izmanto sistēmas moduļus, kas
nepieciešami filiālbibliotēkas darbā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018. gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

„Letonika”- 72 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 17.

Autorizācijas dati izsniegti 725
lasītājiem; pakalpojums aktīvi tiek
izmantots

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā

X

www.rcb.lv;
http://bibliotekaberniem.rcb.lv;
www.kultura.riga.lv; sociālajos tīklos

X

Tiek veidoti bukleti
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vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
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 bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

Regulāras tikšanās ar radošām
personībām

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Soc.aprūpes centrs “Mežciems”,
Latvijas Neredzīgo biedrību, Latvijas
Neredzīgo bibliotēku u.c.

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Skolēniem informācijpratības
pasākumi notiek gan grupās, gan
individuāli

Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība

2017.gadā 127 literatūras izstādes un
38 pasākumi; darbojas
lasītāju klubiņš

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

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu,jauniešu un vecāku žūrija”,
tikšanās ar autoriem, radošās
darbnīcas

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Aktīva sadarbība ar PII un
mikrorajona skolām, tajā skaitā
Strazdumuižas internātvidusskolu

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par

X
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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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Tiek veiktas regulāri

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

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

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Telpas lasītāju apkalpošanai 332 m²

X

2018.gadā plānota nomaiņa

X
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Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Pieejami pakalpojumi pirmajā stāvā

X
X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

X

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka „Strazds” atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
Rast iespēju apmeklētāju ērtībai pie ēkas novietot velonovietni

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga, J.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
Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Atbilst

Daļēji
X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav ierīkota uzbrauktuve
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Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas
stratēģiskais plāns 2016.-2020.
gadam

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Vadītāja un 4 bibliotekārie darbinieki

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 33 %

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 58%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 9 %
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Izsniegums

Palielinājies par 7 %

Apmeklējums

Samazinājies par 10 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

24 541 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības
un
komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Aktīvi tiek izmantoti RCB
Repozitārija, Apmaiņas fonda un citu
filiālbibliotēku krājumi

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Krājuma komplektēšana notiek
centralizēti

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu

X
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intereses
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

2017. gada izmantošanas statistika:
„Letonika” - 101; Laikrakstu
bibliotēka „News” – 8 šķirkļi

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Ir izveidotas vairākas mapes, tiek
veidoti ieraksti RCB
novadpētniecības datu bāzē;
bibliotēka piedalījās RCB projektā
„Mans stāsts par Rīgu”

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam, izmantojot
BIS ALISE

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

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 628
lasītājiem; pakalpojums tiek
izmantots

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
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Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

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
u.c.)

X

2017. gadā 67 izstādes, 25 pasākumi

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Plašs sadarbības partneru tīkls

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Konsultācijas tiek veiktas
individuāli.

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem 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

Bibliotēka iesaistījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas
veicināšanas programmā “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”
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Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Pakalpojumi nodrošināti gan darba
dienās, gan sestdienās

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai
Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Telpas lasītāju apkalpošanai – 335
m²

X

Pasākumiem tiek izmantota zona
abonementā un bērnu nodaļā

X

Jāveic pakāpeniskā datortehnikas
atjaunošana
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Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X
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
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Darbā aktīvāk izmantot tiešsaistes datu bāžu iespējas un popularizēt datu bāžu izmantošanu iedzīvotājiem.
2. Turpināt pakāpenisku datortehnikas atjaunošanu.
3. Rast iespēju ierīkot uzbrauktuvi
4. Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkai „Zemgale”
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (J.Šapkova un 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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Finansējums komplektēšanai
palielināts par 41%

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB)
stratēģiskais plāns 2016. - 2020.
gadam, kas ietver arī filiālbibliotēkas

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

4 bibliotekārie un 1 tehniskais
darbinieks

X
X
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Kopējais finansējums RCB, tajā
skaitā arī filiālbibliotēkām pieaudzis
par 27%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 41 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 19 %

Izsniegums

Palielinājies par 35%

Apmeklējums

Samazinājies par 3 %

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti

X

17018 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības un komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018.

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma apgrozība 3,2

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

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

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X
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Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

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

Pievieno ierakstus RCB
Novadpētniecības datubāzē, veido arī
mapes

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Izmanto sistēmas moduļus, kas
nepieciešami filiālbibliotēkas darbā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2018. gadā, izmantojot BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika 89 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 203.
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 578
lasītājiem; pakalpojums aktīvi tiek
izmantots

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

www.rcb.lv;
http://bibliotekaberniem.rcb.lv;
www.kultura.riga.lv; sociālajos tīklos

X

Informācija par bibliotēkām arī
Pārdaugavas Mākslas un mūzikas
skolā

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma
popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno
grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes)

X

2017.gadā 83 literatūras izstādes un
94 pasākumi. Darbojas Lasītāju
klubiņš

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)

X

Tikšanās ar autoriem, mākslas darbu
izstādes, literārās ekskursijas

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Aktīva sadarbība ar Velku biedrību
(vecāki, kuriem bērni ar īpašām
vajadzībām)

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

Konsultācijas viedtālruņu, portatīvo
un planšetdatoru lietošanā vecuma
grupai 55+

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
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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

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu,jauniešu un vecāku žūrija”.
Tikšanās ar autoriem, radošās
darbnīcas, konkursi.

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Aktīva sadarbība ar PII un
mikrorajona skolām,

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 darbadienās no 10.0019.00, sestdienās no 10.00-17.00

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Tiek veiktas regulāri, tajā skaitā
bērnu

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu
izglītību)

X

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

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Telpas lasītāju apkalpošanai 248 m²
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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

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Lasītava vai pirmskolas bērnu
abonements

Darbinieku datoru nomaiņa plānota
2018.gadā

X
X

Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka „Zemgale” atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dz.Punga, J.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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām

ir

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

Rīgas Centrālās bibliotēkas
stratēģiskais plāns 2016.-2020.
gadam

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Vadītāja un 3 bibliotekārie darbinieki

X
X
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums
pārskata
pieaudzis par 33 %

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

X

Finansējums pārskata periodā
pieaudzis par 58%

periodā

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Stabils
Bibliotēka pēc telpu renovācijas
darbu atsāka 2013. gada rudenī, tādēļ
tiek salīdzināti 2014.- 2017. gada
rādītāji
Palielinājies par 13 %; tiek
salīdzināti 2014.- 2017. gada rādītāji

Izsniegums
Apmeklējums

Palielinājies par 8 %; tiek salīdzināti
2014.- 2017. gada rādītāji

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

20 804 vienības

X

Rīgas Centrālās bibliotēkas krājuma
attīstības
un
komplektēšanas
koncepcija 2014.-2018. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X
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Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

Aktīvi tiek izmantoti RCB
Repozitārija, Apmaiņas fonda un citu
filiālbibliotēku krājumi

X

Krājuma komplektēšana notiek
centralizēti

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

2017. gada izmantošanas statistika:
„Letonika” - 23; Laikrakstu
bibliotēka „News” – 608 šķirkļi

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Ir izveidotas vairākas mapes, tiek
veidoti apraksti RCB
novadpētniecības datu bāzē;
bibliotēka piedalījās projektā “Mans
stāsts par Rīgu”
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Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2016. gadā, izmantojot BIS ALISE

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

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Pakalpojumu aktīvi izmanto 128
lietotāji

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

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
u.c.)

X

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un
novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,

X

2017. gadā 101 izstāde, 22 pasākumi
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novada izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus u.c.)
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

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem 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

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

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

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Konsultācijas tiek veiktas
individuāli.

Plašs sadarbības partneru tīkls

Pakalpojumi nodrošināti gan darba
dienās, gan sestdienās
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Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Telpas lasītāju apkalpošanai – 306
m²

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

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Nepieciešams krāsu kopētājs

X
X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

Jāveic pakāpeniskā datortehnikas
atjaunošana

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Pasākumiem tiek pielāgotas esošās
bibliotēkas telpas vai kultūras centra
„Ziemeļblāzma” telpas

X
X
X
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Slēdziens
Rīgas Centrālās bibliotēkas Ziemeļblāzmas filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir
vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt pakāpenisku datortehnikas atjaunošanu.
2. Rast iespēju iegādāties krāsu kopētāju.
3. Rast iespēju mikrorajonā izvietot norādes uz bibliotēku.
Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja vietniece

Ināra Aploka
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