Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes
2018.gada 29.augusta sēdes lēmumu

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Bērvircavas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas

X

1 darbinieks

2

funkciju veikšanu
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

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
palielinājies par 26 %

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,
palielinājies par 3,6 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 3 %

Izsniegums

Palielinājies par 0,6 %

Apmeklējums

Samazinājies par 34 %

Iedzīvotāju aptvērums

30 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

6208 vienības

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X
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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

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 - 46; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 25

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

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

X

3
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Krājuma inventarizācija tika veikta
2016. gadā

X

Autorizācijas dati izsniegti 15
lasītājiem; pakalpojumu neizmanto

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstam
“Jelgavas novada ziņas”

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.)
Pārskata

periodā

bibliotēka

regulāri

rīkoja

novada

un

X

X
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novadnieku popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas,
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 vadītājai 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
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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

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
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

Telpas lasītāju apkalpošanai -73 m²

X
X
X
X

Slēdziens
Bērvircavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
2. Aktivizēt lietotāju Integrētās informācijas sistēmas Alise attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa
pagarināšana).
3. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
4. Uzlabot bibliotēkas darbinieka informācijpratības iemaņas.
5. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu publicitāti.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Bramberģes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada Glūdas pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

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

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

1 darbinieks

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 60 %.

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 38 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 25 %

Izsniegums

Samazinājies par 18 %

Apmeklējums

Samazinājies par 20 %

Iedzīvotāju aptvērums

27 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem
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Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X
X

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

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

5684 vienības

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

X

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
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pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

Letonika - 73; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 44

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē , 4 mapes par pasākumiem
bibliotēkā

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
2017. 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 38
lasītājiem, pakalpojumu izmanto daži
lasītāji

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
sociālajā tīklā
facebook.com/jelgavasunozolniekun
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ovadubibliotekas/
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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)

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
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

individuāli

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 aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm
Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par
bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas

Uzlabot komunikāciju ar pašvaldības
iestādēm

X

X

Apkalpes teritorijā nav izglītības
iestādes

X
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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

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

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 60 m²,
kopējā platība 81 m².
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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
Bramberģes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktualizēt informāciju tīmekļa vietnēs par bibliotēkā rīkotajiem pasākumiem.
2. Rīkot lietotāju grupu konsultēšanu un apmācību darbam ar datoru, elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu
izmantošanu.
3. Uzlabot sadarbību un komunikāciju ar novada iestādēm.
4. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
5. Realizēt ieceri par bibliotēkas ieejas remontu.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Dzirnieku bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
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Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji
X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
1. Nav veiktas darba laika izmaiņas.
2. Nav uzlabots krājuma kārtojums
un izvietojums.

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

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

1 darbinieks

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 76 %.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
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darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

pieaudzis par 132 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Stabils

Izsniegums

Samazinājies par 3,5 %

Apmeklējums

Palielinājies par 24 %

Iedzīvotāju aptvērums

6,3 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

5798 vienības

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

X
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nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
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 – nav škatījumu, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 8.

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē ,18 mapes par
Jaunsvirlaukas pagastu.

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
2014. 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 64
lasītājiem; pakalpojumu izmanto 26
lasītāji
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Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
sociālajā tīklā
facebook.com/jelgavasunozolniekun
ovadubibliotekas/

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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

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)
Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

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

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 120 m²
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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.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X
X

Slēdziens
Dzirnieku bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
2. Turpināt darbu pie krājuma atklāsmes.
3. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
4. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
5. Rast iespēju iesaistīties Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
6. Realizēt ieceri izvietot norādi apdzīvotā vietā uz bibliotēku.
19

20

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Elejas pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas osacījumiem
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

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

2 darbinieki

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

Bibliotēkai

X

ir

izstrādāts

profesionālās

pilnveides

plāns
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nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.
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 25 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 3,6 %

Izsniegums

Samazinājies par 14,2 %

Apmeklējums

Samazinājies par 5,4 %

Iedzīvotāju aptvērums

33 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

9503 vienības

X
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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 - 300; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 200

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē , 8 mapes par Elejas
pagastu

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
2012.gadā, izmantojot BIS ALISE.
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Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100 % no
krājuma

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 141
lasītājiem; pakalpojumu izmanto 12
lasītāji

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

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
sociālajā tīklā
facebook.com/jelgavasunozolniekun
ovadubibliotekas/

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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,

X
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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 un bibliotekārei 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 un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami
augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

individuāli

Bibliotēka iesaistījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
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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

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 185 m²

Ir pacēlājs-lifts

X
X

Slēdziens
Elejas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Turpināt darbu pie krājuma attīstības.
2. Rīkot lietotāju grupu konsultēšanu un apmācības darbam ar datoru, elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu
izmantošanu.
3. Aktivizēt darbu ar dažādām iedzīvotāju grupām - jauniešiem, ģimenēm ar bērniem u.c.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Jēkabnieku bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada Svētes pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

X

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

X

1 darbinieks

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 11 %.

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 37 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 0,9 %

Izsniegums

Palielinājies par 30 %

Apmeklējums

Palielinājies par 30 %

Iedzīvotāju aptvērums

26 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

3911 vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

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
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 – 23 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 14.
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē , 22 mapes par
Jēkabniekiem un Svētes pagastu.

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

autorizācijas dati izsniegti 20
lasītājiem; pakalpojumu izmanto 3
lasītāji

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
sociālajos tīklos

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”
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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

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

X

Bibliotēka iesaistījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
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ierosinājumus par bibliotēkas darbību
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

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.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

Telpas lasītāju apkalpošanai - 44 m²

X
X
X
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Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Jēkabnieku bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
3. Aktivizēt darbu ar dažādām iedzīvotāju grupām - jauniešiem, ģimenēm ar bērniem u.c.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Kalnciema bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas

darbību

reglamentējošie

pamatdokumenti

ir

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas
aptver visus bibliotēkas darbības virzienus

X

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

X

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

X

2 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,
palielinājies par 15 %

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,
palielinājies par 42 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 6 %

Izsniegums

Palielinājies par 7 %

Apmeklējums

Samazinājies par 10 %
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Iedzīvotāju aptvērums

36 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

10673 vienības

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.:
Letonika - 1308; Laikrakstu
bibliotēka „News.lv” - 209

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

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

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2014. gadā

Autorizācijas dati izsniegti 44
lietotājiem; pakalpojumu izmanto 25

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

X

Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
Jelgavas
pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnē
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
portālā www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstam
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(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

“Jelgavas novada ziņas”

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

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

X

Bibliotēka iesaistījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
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pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā
Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

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

X

Vadītājas un darbinieku 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

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 127 m²
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Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Kalnciema bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Ķīves bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs
Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Atbilst

Daļēji
X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav nomainīti visi logi
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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

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

1 darbinieks

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,
palielinājies par 21 %

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,
palielinājies par 51 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 18 %
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Izsniegums

Stabils

Apmeklējums

Samazinājies par 28 %

Iedzīvotāju aptvērums

37 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

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

6194 vienības

X
X
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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 - 27; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 109

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

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

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Krājuma inventarizācija tika veikta
2012. gadā

X

Autorizācijas dati izsniegti 33
lietotājiem; pakalpojumu neizmanto

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstam
“Jelgavas Novada ziņas”

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,
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

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
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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

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 78 m²

43

44

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

X
X

Slēdziens
Ķīves bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
3. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
4. Rast iespēju nomainīt atlikušos vecos bibliotēkas logus.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Lielplatones bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
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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

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

1 darbinieks

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 48 %.

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 48 %.
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 4 %

Izsniegums

Samazinājies par 46 %

Apmeklējums

Palielinājies par 70 %

Iedzīvotāju aptvērums

22 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

4343 vienības

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
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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 – 49 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News” - 53.

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē, 5 mapes par Lielplatones
pagastu.

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
2017. 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
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

autorizācijas dati izsniegti 18
lasītājiem; pakalpojumu izmanto daži
lasītāji

X

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

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
sociālajā tīklā
facebook.com/jelgavasunozolniekun
ovadubibliotekas/

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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

X

Turpināt profesionālo tālākizglītību.

X
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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
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

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
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

Telpas lasītāju apkalpošanai – 65,7
m²

X

Atsevišķās zonās jāuzlabo

X
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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

X
X

Slēdziens
Lielplatones bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Rast iespēju iesaistīties Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
2. Turpināt darbinieka profesionālo un informācijpratības iemaņu pilnveidošanu.
3. Rast iespēju bibliotēkas atsevišķās zonās uzlabot apgaismojumu.
4. Veicināt lietotāju attālināto BIS ALISE un citu resursu izmantojumu.
5. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu publicitāti.
6. Rast iespēju lasītavas telpās veikt kosmētisko remontu.
7. Rast iespēju izvietot apdzīvotā vietā norādi uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Lielvircavas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada Platones pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

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

1 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

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

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 42 %.
Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 30 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 4 %

Izsniegums

Palielinājies par 9 %

Apmeklējums

Palielinājies par11 %

Iedzīvotāju aptvērums

31 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

4554 vienības

X

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

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

1 reizi mēnesī

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

Informācija atrodama Jelgavas
reģiona novadpētniecības datubāzē,
40 mapes par Lielvircavu.

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

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika 211 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 190.
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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 79
lasītājiem; pakalpojumu izmanto 11
lasītāji.

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
sociālajā tīklā facebook.com

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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

X

Notiek individuāla un grupu
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darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

apmācība

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

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

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

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus
Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi

Telpas lasītāju apkalpošanai - 72 m²

X
X
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dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
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
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

X
(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

X
X

Slēdziens
Lielvircavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
2. Turpināt bērnu stūrīša un jauniešu zonas labiekārtošanu.
3. Rast iespēju iegādāties skapi saimniecisko lietu novietošanai.
4. Uzsākt novadpētniecības materiālu digitalizāciju.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Līvbērzes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

Bibliotēkai

X

ir

izstrādāts

profesionālās

pilnveides

plāns

1 darbinieks
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nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.
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,
palielinājies par 47,5 %

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,
palielinājies par 50,3 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 1,9 %

Izsniegums

Samazinājies par 14 %

Apmeklējums

Samazinājies par 25 %

Iedzīvotāju aptvērums

10 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

7000 vienības

X
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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 - 46; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 77

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

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

X

Iekļauta Jelgavas reģiona
kopkatalogā
Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
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paredzētajam termiņam

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
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 36
lasītājiem; pakalpojumu izmanto maz

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

http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv

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

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

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 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”

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 – 54 m²

61

62

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

X
X

Slēdziens
Līvbērzes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Uzlabot bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti, pilnviedot darbu ar vietējo kopienu, kas sekmētu bibliotēkas nozīmi un atpazīstamību, kā arī
darba kvantitatīvo rādītāju pieaugumu.
2. Turpināt darbu pie krājuma attīstības.
3. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
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4. Aktivizēt lietotāju Integrētās informācijas BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa
pagarināšana).
5. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
6. Uzlabot bibliotēkas darbinieka informācijpratības iemaņas.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Nākotnes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada Glūdas pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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
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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

1 darbinieks

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 37 %.

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 39 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 24 %

Izsniegums

Samazinājies par 5 %

Apmeklējums

Samazinājies par 8%

Iedzīvotāju aptvērums

27 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

5506 vienības

X
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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

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 – 392 šķirkļi; Laikrakstu
bibliotēka „News”- 52

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

X

Informācija atrodama Jelgavas
reģiona novadpētniecības datubāzē, 9
mapes par Glūdas pagastu
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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
2014. 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 51
lasītājam; pakalpojumu izmanto 3
lasītāji

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
facebook.com/jelgavasunozolniekun
ovadubibliotekas/

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma
popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno

X
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grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstāde)
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

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

Nav atsauksmju
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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 - 112 m²

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

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs
Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

X
(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.
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

Atsevišķās telpās jāuzlabo

X

X
X
X
X

Slēdziens
Nākotnes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Rast iespēju uzlabot apgaismojumu bibliotēkas telpās.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
4. Rast iespēju lietotāju grupu konsultēšanai un apmācībai darbam ar datoru, elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu
izmantošanu.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Platones bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

1 darbinieks

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

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 12%.

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 37 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 22 %

Izsniegums

Samazinājies par 26 %

Apmeklējums

Samazinājies par 49 %

Iedzīvotāju aptvērums

31 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

4789 vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
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

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X

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

X

X

Datubāzu izmantojums 2017.g.:

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

Turpināt strādāt ar krājumu

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Letonika 23 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 16.
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē , 20 mapes par Platones
pagastu.

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
2017. 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
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 38
lasītājiem; pakalpojumu izmanto 2
lasītāji

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
sociālajā tīklā
facebook.com/jelgavasunozolniekun
ovadubibliotekas/

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā

X

Publikācijas novada laikrakstā
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(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

“Jelgavas novada ziņas”

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

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
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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

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
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

Telpas lasītāju apkalpošanai - 46 m²

X
(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

X
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nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Platones bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Ieteikumi
1. Plānot iesaistīties Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
3. Turpināt darbu pie krājuma attīstības
4. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
5. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
6. Rast iespēju iegādāties plauktus - žurnāliem, dokumentiem, bērnu grāmatām un datorkrēslu darbiniekam.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Sesavas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
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Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji
X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Bibliotēka nav pārcelta uz jaunām
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

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

1 darbinieks

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
palielinājies par 41 %

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
palielinājies par 8 %.
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 21 %

Izsniegums

Samazinājies par 38 %

Apmeklējums

Palielinājies par 7 %

Iedzīvotāju aptvērums

20 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

5895 vienības

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
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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 - 29; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 40

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

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

X

Iekļauta Jelgavas reģiona
kopkatalogā

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

Autorizācijas dati izsniegti 24
lietotājiem; pakalpojumu izmanto 11
lietotāji

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Bibliotēkas

lietotājiem

tīmekļa

vietnēs

tiek

sniegta

X

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
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kontaktinformācija, informācija par darba
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

laiku,

aktuāla

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

X

vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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

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
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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

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,

Telpas lasītāju apkalpošanai – 69 m²

X
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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

X
X

Slēdziens
Sesavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Rast iespēju piešķirt bibliotēkai papildus telpas.
2. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
3. Veicināt lietotāju attālināto BIS ALISE un citu resursu izmantojumu.
4. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
5. Nomainīt bibliotēkas plāksni ar nosaukumu pie ēkas ieejas.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Staļģenes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novadā.
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Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji
X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav izpildīts par bibliotēkas telpu
paplašināšanas iespējām, jo Svētes
ciematā nav brīvu telpu, kuras
piederētu pašvaldībai.

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

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

2 darbinieki

X
X

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

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
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veicina bibliotēkas attīstību
Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

salīdzinot ar perioda
pieaudzis par 144 %.
X

sākumu,

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
pieaudzis par 89 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 40 %

Izsniegums

Palielinājies par 26 %

Apmeklējums

Palielinājies par 19 %

Iedzīvotāju aptvērums

30 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

9103 vienības

X

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
83

84

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

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

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē ,5 mapes par Jaunsvirlaukas
pagasta kultūrvēsturi.

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
2012. gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika – 231 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 70.

84

85

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 122
lasītājiem; pakalpojumu izmanto 89
lasītāji

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
facebook.com/jelgavasunozolniekun
ovadubibliotekas/

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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

X

Bibliotēkas vadītājam un 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 un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami
augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 90 m²
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Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X
X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

X
(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

Atsevišķās zonās uzlabot
apgaismojumu.

X
X

Slēdziens
Staļģenes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt profesionālo pilnveidi.
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2. Sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku izstrādāt savākto novadpētniecības materiālu tālākās izmantojamības, popularizēšanas un uzsākt
novadpētniecības materiālu digitalizāciju.
3. Aktivizēt darbu ar dažādām iedzīvotāju grupām - jauniešiem, ģimenēm ar bērniem u.c.
4. Rast iespēju atsevišķās zonās uzlabot apgaismojumu.
5. Rast iespēju izvietot bibliotēku plašākās telpās.
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Svētes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novadā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji
X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav izpildīts par bibliotēkas telpu
paplašināšanas iespējām, jo Svētes
ciematā nav brīvu telpu, kuras
piederētu pašvaldībai.

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

X

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

X

1 darbinieks

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 18 %.

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 47 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 3 %

Izsniegums

Palielinājies par 82 %

Apmeklējums

Samazinājies par 22 %

Iedzīvotāju aptvērums

26 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

2898 vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

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
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 -13 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”-11.
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē, 5 mapes par Svētes
pagastu.

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

Autorizācijas dati izsniegti 26
lasītājiem; pakalpojumu izmanto 8
lasītāji

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
facebook.com/jelgavasunozolniekun
ovadubibliotekas/

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”
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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

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

X
X

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

X

Iesaistīties Valsts Kultūrkapitāla
fonda un LNB lasīšanas veicināšanas
programmā ”Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija”

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Pilnveidot sadarbību ar skolas
bibliotēku.

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
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbībuX
Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu
izglītību)

X

Aktivizēt darbu ar pieaugušo
auditoriju

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai – 28 m²

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

X

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami
augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas infrastruktūra

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

X
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nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Svētes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
2. Rast iespēju iesaistīties Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
3. Turpināt pilnveidot bibliotēkas darbinieka informācijpratības iemaņas.
4. Pilnveidot sadarbību ar skolas bibliotēku.
5. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus.
6. Rast iespēju izvietot bibliotēku plašākās telpās.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Tīreļu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
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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

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

1 darbinieks

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,
samazinājies par 4 %

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,
palielinājies par 54 %.
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 29,5 %

Izsniegums

Palielinājies par 12,2 %

Apmeklējums

Samazinājies par 65,6 %

Iedzīvotāju aptvērums

24 %, no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

4664 vienības

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
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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 - 20; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 59

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

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

X

Iekļauta Jelgavas reģiona
kopkatalogā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2016. gadā

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 18
lietotājiem; pakalpojumu izmanto 9

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē:
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informācija par pasākumiem, jaunumiem.

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

X

http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā
www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstam
“Jelgavas Novada ziņas”

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
popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās
nodarbības bērniem un pusaudžiem

X

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām

X
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izglītības iestādēm
Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par
bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

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

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,

X

Telpas lasītāju apkalpošanai – 81 m²
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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.

X

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

X
X

Slēdziens
Tīreļu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt darbu pie krājuma attīstības.
2. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
3. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
4. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
5. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu publicitāti.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Ūziņu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver
visus bibliotēkas darbības virzienus

X

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

X

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

X

1 darbinieks (0,7 slodze)

X
plāns

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 perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
palielinājies par 43 %

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,
samazinājies par 4 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 21 %

Izsniegums

Palielinājies par 38 %

Apmeklējums

Palielinājies par 18 %

Iedzīvotāju aptvērums

11 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

3967 vienības

X

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

X
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Latvijā
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

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika - 244; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 270

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

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

X

Iekļauta Jelgavas reģiona
kopkatalogā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2016. gadā

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

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības
publicētās informācijas pieejamību

un

X

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta
kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija
par pasākumiem, jaunumiem.

X

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

X

sagatavotās

Autorizācijas dati izsniegti 36
lasītājiem; pakalpojumu izmanto
maz

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnē
Jelgavas pilsētas bibliotēkas un
novada tīmekļa vietnēs:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
www.jelgavasnovads.lv;
portālā
www.biblioteka.lv;
bibliotēkas blogs
Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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

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

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
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi

X

ir

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai – 40 m²
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dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
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

X
X

Slēdziens
Ūziņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Valgundes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

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

1 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

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
palielinājies par 23,5 %

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,
palielinājies par 50 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 10 %

Izsniegums

Samazinājies par 9 %

Apmeklējums

Samazinājies par 68 %

Iedzīvotāju aptvērums

12 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

4970 vienības

X

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

X
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Latvijā
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

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika - 48; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 6

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

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

X

Iekļauta Jelgavas reģiona
kopkatalogā

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

Krājums rekataloģizēts 100 %
apmērā
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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 34
lietotājiem; pakalpojumu izmanto 3

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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

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

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

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai – 50 m²
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dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
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.
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

X
X
X
X

Slēdziens
Valgundes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt darbu pie krājuma attīstības
2. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību
3. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana)
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4. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā
5. Veikt ēkas rekonstrukciju, izbūvējot pacēlāju apmeklētājiem ar kustību traucējumiem
6. Uzstādīt velo novietni
7. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu un pasākumu publicitāti

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Vecsvirlaukas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

1 darbinieks

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

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,
samazinājies par 9 %.

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 53 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

No 2016. gada bibliotēkas
vadītājas
prombūtnes
laikā
bibliotēkas
darbību
nodrošina
Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes
bibliotēkas darbinieki – 2 reizes
nedēļā pa 4 stundām, līdz ar to visi
darba rādītāji ir samazinājušies.

Izsniegums
Apmeklējums
Iedzīvotāju aptvērums

28 % no apkalpes teritorijas
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iedzīvotājiem
Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums izvietots pārskatāmi un ērti
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X
X

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

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

4281 vienības

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

X

Datubāzu izmantojums 2016.g.:
Letonika- 72 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 3.

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē, mapes par Vecsvirlaukas
vēsturi.

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,
2012.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 51
lasītājiem; pakalpojumu izmanto 2
lasītāji

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
facebook.com/jelgavasunozolniekun
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ovadubibliotekas/
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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
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
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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 un darbinieku 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

Telpas tiek īrētas no privātīpašnieka

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 100 m²

X

Krāsns apkure, iekštelpās nav
pieejamas labierīcības, problēmas ar
ūdeni.

X
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Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

X
X

Slēdziens
Vecsvirlaukas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Rast iespēju izvietot bibliotēku plašākās, piemērotākās telpās.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
3. Izvietot norādi apdzīvotā vietā uz bibliotēku.
4. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Vilces bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
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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

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

1 darbinieks

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,
palielinājies par 15 %

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
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darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

palielinājies par 49 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 2 %

Izsniegums

Palielinājies par 1 %

Apmeklējums

Palielinājies par 4 %

Iedzīvotāju aptvērums

39 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

5135 vienības

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

X
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nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
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 - 20; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 59

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

X

Informācija tiek ievietota Jelgavas
reģiona novadpētniecības datubāzē

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

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2016. gadā

Autorizācijas dati izsniegti 74
lasītājiem; pakalpojumu izmanto - 25

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē:
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informācija par pasākumiem, jaunumiem.

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

X

http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstam
“Jelgavas Novada ziņas”

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,
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

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 LNB
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

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,

Telpas lasītāju apkalpošanai - 81 m²

X
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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.
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X
X

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

X
X

Slēdziens
Vilces bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.

Ieteikumi
1. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
3. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
4. Meklēt risinājumus bibliotēkas pieejamībai apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Vircavas bibliotēkai
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Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

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

1 darbinieks

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,
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pieaudzis par 13 %.
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 24,8 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 1,8 %

Izsniegums

Samazinājies par 2,1 %

Apmeklējums

Samazinājies par 30 %

Iedzīvotāju aptvērums

18 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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
Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

4175 vienības

X
X
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Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

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

Informācija atrodama Jelgavas
reģiona novadpētniecības datubāzē,
12 mapes par Vircavas pagastu.

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

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100 % no
krājuma.

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

X

autorizācijas dati izsniegti 39
lasītājiem;

Letonika - 63
Laikrakstu bibliotēka „News”- 346

pakalpojumu izmanto 39 lasītāji
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

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

sniegta
aktuāla

X

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa
vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv un
sociālajā tīklā
facebook.com/jelgavasunozolniekun
ovadubibliotekas/

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

X

Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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,
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
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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

Bibliotēka iesaistījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas
veicināšanas programmā ”Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”

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 un darbinieku 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 – 89,2
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

X

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Vircavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojamību informācijas darbā.
2. Turpināt uzlabot bibliotēkas darbinieka informācijpratības iemaņas.
3. Apsvērt iespējas par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem aktīvāk informēt un ieinteresēt iedzīvotājus.
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4. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darba laiku un darbību.
5. Rast iespēju novietot pie ēkas velo novietni.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Zaļenieku bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

Bibliotēkas personāls
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133

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

2 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,
palielinājies par 8 %

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,
samazinājies par 15 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 2 %

Izsniegums

Samazinājies par 9 %

Apmeklējums

Samazinājies par 39 %

Iedzīvotāju aptvērums

41 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem, kas ir augsts rādītājs

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

X

6138 vienības

X
X
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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

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 - 81; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 254

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)

X

Iekļauta Jelgavas reģiona
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ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

kopkatalogā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2011. gadā, izmantojot BIS ALISE

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

X

Krājums rekataloģizēts 100 %
apmērā

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 116
lasītājiem; pakalpojumu izmanto
maz

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

Jelgavas pilsētas bibliotēkas vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstā
“Jelgavas novada ziņas”

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,

X
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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 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,

X

Bibliotēka iesaistījās Valsts
Kultūrkapitāla fonda un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas
veicināšanas programmā ”Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”
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nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību
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

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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 74 m²

X
X

Slēdziens
Zaļenieku bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
2. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Ziedkalnes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jelgavas novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

Bibliotēkas personāls
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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

1 darbinieks

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,
samazinājies par 7 %

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,
palielinājies par 52 %

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 15 %

Izsniegums

Palielinājies par 60 %

Apmeklējums

Palielinājies par 6 %

Iedzīvotāju aptvērums

18 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X

3909 vienības

X
X
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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

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 - 485; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 49

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

X

Informācija par bibliotēku atrodama
Jelgavas reģiona novadpētniecības
datubāzē

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)

X
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ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Krājuma inventarizācija tika veikta
2016. gadā

X

Autorizācijas dati izsniegti 21
lietotājiem, bet pakalpojums netiek
izmantots

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

Jelgavas PB tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv;
Jelgavas novada tīmekļa vietnē
www.jelgavasnovads.lv;
portālā www.biblioteka.lv
Publikācijas novada laikrakstam
“Jelgavas Novada ziņas”

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,

X
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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 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
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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

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 35 m²

X
X
X
X

Slēdziens
Ziedkalnes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
2. Aktivizēt lietotāju BIS ALISE attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Ozolnieku novada Centrālajai bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ozolnieku novadā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji
X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav piešķirtas jaunas 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
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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

3 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,
samazinājies par 2,4%. Pēdējos
gados dinamika pozitīva

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,
samazinājies par 14%. Pēdējos gados
dinamika pozitīva

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 9 %

Izsniegums

Palielinājies par 10 %

Apmeklējums

Palielinājies par 6 %

Iedzīvotāju aptvērums

20 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem, pārskata periodā
palielinājies par 6 %

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

X

16196 vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju.

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

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
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 - 58; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 167
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

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

X

Veido un uztur Ozolnieku novada
bibliotēku kopkatalogu

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2015. gadā

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 95
lietotājiem; pakalpojumu izmanto 20
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 pieejama
pašvaldības
tīmekļa
vietnē:
http://ozolnieki.lv

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

X

Publikācijas novada laikrakstam
„Ozolnieku Avīze”

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
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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 un 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 un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami

X
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augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību
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

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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 131m²

X
X
X

Slēdziens
Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Plānot Ozolnieku novada bibliotēku kopkataloga integrēšanu Jelgavas reģiona kopkatalogā, lai racionāli izmantotu resursus.
2. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā, palielināt pieejamo e-resursu apjomu.
3. Veicināt lietotāju attālināto BIS ALISE un citu resursu izmantojumu.
4. Darbiniekiem nepieciešams uzlabot informācijpratību.
5. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
6. Rast iespēju izvietot bibliotēku plašākās telpās. Līdz tam veikt esošo telpu funkcionālo zonu optimizāciju.
7. Izvietot norādi apdzīvotā vietā uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Ozolnieku novada Cenu pagasta Ānes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ozolnieku novada pašvaldībā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija 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 atrisināts jautājums par krātuvi.
Nav aktivizēts darbs abonēto datubāzu
popularizēšanā.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas

darbību

reglamentējošie

pamatdokumenti

ir

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas
aptver visus bibliotēkas darbības virzienus

X

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

X

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

1 darbinieks

X
X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību
Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku
darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot
ar
perioda
sākumu,
pieaudzis par 12 %.

X

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu,
samazinājies par 24 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 14%

Izsniegums

Palielinājies par 21 %

Apmeklējums

Samazinājies par 15%
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Iedzīvotāju aptvērums

15 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

6269 vienības

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: Letonika -0,
News - 22 skatījumi 3 gados.

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

X

Ir izveidotas 6 mapes par Āni un
apkārtējo teritoriju.

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

X

Iekļauta Ozolnieku novada bibliotēku
kopkatalogā
Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 16
lasītājiem, pakalpojums tiek izmantots

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 atrodama
pašvaldības tīmekļa vietnē:
http://ozolnieki.lv/, Jelgavas pilsētas
bibliotēkas vietnē
/http://www.jelgavasbiblioteka.lv/parmums/citas-bibliotekas/Ānesbiblioteka/ un portālā
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www.biblioteka.lv.
Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos

Publikācijas novada laikrakstam
„Ozolnieku Avīze”

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 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
Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par
bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas

X
X
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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

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

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Telpas lasītāju apkalpošanai – 58.26
m²
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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
Ozolnieku novada Cenu pagasta Ānes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
2. Rast iespēju palielināt grāmatu krājumam finansējumu.
3. Rast iespēju iesaistīties Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
4. Uzlabot darbinieka informācijpratības iemaņas.
5. Veicināt lietotāju attālināto BIS ALISE un citu resursu izmantojumu.
6. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
7. Izvietot norādi apdzīvotā vietā uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Ozolnieku novada Salgales pagasta Garozas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ozolnieku novada pašvaldībā.
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Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

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

1 darbinieks

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 47 %.
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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 5 %

Izsniegums

Samazinājies par 7 %

Apmeklējums

Samazinājies par 17%

Iedzīvotāju aptvērums

13 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

5350 vienības

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X
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Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X
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 15 šķirkļi, Laikrakstu
bibliotēka „News” - 25.

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

X

Apkopoti 7 mapēs un foto albūmos
par Edvarta Virzas dzimtas mājām,
izveidots E.Virzas bibliogrāfiskais
rādītājs.

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

X

Iekļauta Ozolnieku novada
bibliotēku kopkatalogā
Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

Krājuma inventarizācija tika veikta
2015. gadā, izmantojot BIS ALISE.

X

autorizācijas dati izsniegti 5
lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 5 lasītāji
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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 pieejama pašvaldības

X

tīmekļa vietnē: http://ozolnieki.lv/;
/http://www.jelgavasbiblioteka.lv un
portālā www.biblioteka.lv.

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

Publikācijas novada laikrakstam
„Ozolnieku Avīze”

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
Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par

X
X
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pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām
Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma
popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās
nodarbības bērniem un pusaudžiem
Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

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 un darbinieku 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

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 76 m²
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

X
(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

X

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Ozolnieku novada Salgales pagasta Garozas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Rast iespēju iesaistīties Valsts Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
2. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
3. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
4. Uzlabot darbinieka informācijpratības iemaņas.
5. Veicināt lietotāju attālināto integrētās informācijas sistēmas Alise un citu resursu izmantojumu.
6. Izvietot norādi apdzīvotā vietā uz bibliotēku un ierīkot velo novietni.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Ozolnieku novada Vainu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ozolnieku novadā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Agrita Sagalajeva, Skaidrīte Daņiļēviča) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem
vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

Bibliotēkai

X

ir

izstrādāts

profesionālās

pilnveides

plāns

1 darbinieks
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nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.
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
palielinājies par 44%

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
palielinājies par 20%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 13%

Izsniegums

Samazinājies 24%

Apmeklējums

Samazinājies 27%

Iedzīvotāju aptvērums

27 % no apkalpes teritorijas
iedzīvotājiem

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

X
X

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

7999 vienības

X
164

165

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

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

X

Iekļauta Ozolnieku novada
bibliotēku kopkatalogā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2016. gadā

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā

X

Datubāzu izmantojums 2017.g.:
Letonika - 264; Laikrakstu bibliotēka
„News.lv” - 20
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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 17
lietotājiem; pakalpojumu izmanto 10
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

Informācija par bibliotēku pieejama
pašvaldības
tīmekļa
vietnē:
http://ozolnieki.lv/
Publikācijas novada laikrakstam
„Ozolnieku Avīze”

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,
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

X
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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

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

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 - 68 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.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X
X

Slēdziens
Ozolnieku novada Vainu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Uzlabot bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti, pilnviedot darbu ar vietējo kopienu, kas sekmētu bibliotēkas nozīmi un atpazīstamību, kā arī
darba kvantitatīvo rādītāju pieaugumu.
2. Izvietot norādi apdzīvotā vietā uz bibliotēku.
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3. Aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu informācijas darbā.
4. Veicināt lietotāju attālināto BIS ALISE un citu resursu izmantojumu.
5. Darbiniecei uzlabot informācijpratības iemaņas.
6. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,
Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja

Dzidra Šmita
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