Atzinumi apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes
2017.gada 19. decembra sēdes lēmumu
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Engures pagasta Apšuciema bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Engures novada Engures pagastā. Pagastā darbojas trīs bibliotēkas.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra.Šmita, Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas
nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

Viena darbiniece uz 0,5 slodzi.
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Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

Darbiniece strādā no 2015.gada novembra.

X

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

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par
23%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 36%

Izsniegums

Kopējais samazinājies par 28%, bet
grāmatu izsniegums palielinājies par 40%.

Apmeklējums

Samazinājies par 35%

Iedzīvotāju aptvērums

25% 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

2925 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

X
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intereses
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā
Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X
X

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

Letonika – 6 skatījumi; Laikrakstu
bibliotēka- „News”0
Izveidotas vairākas mapes par Apšuciema
vēsturi, no likvidētās skolas pārņemti
novadpētniecības materiāli, ar kuriem
darbs jāturpina
Nestrādā ar BIS ALISE

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

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

sniegta
aktuāla

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

X

Tikai kontaktinformācija un darba laiki,
saite uz elektronisko kopkatalogu

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma
popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno
grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes
u.c.)

X

2016. gadā 5 tematiski pasākumi

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

X

Darbojas lasītāju klubiņš, kuru interešu
lokā ir ir Apšuciema vēsture un cilvēki

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

X

Galvenā sadarbība ar pašvaldību un
pārējām Engures novada bibliotēkām

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

X

Galvenokārt individuālās konsultācijas

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

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

X

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

X

Bērniem lasītājiem brīvlaikos tiek rīkotas
nodarbības un radošās darbnīcas

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

Tuvumā nav izglītības iestāžu

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

Darbalaiks atbilst apmeklētāju vajadzībām
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

Lasītāju intereses tiek noskaidrotas sarunās

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 - 40 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
Engures pagasta Apšuciema bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikums
Vietējā kopienā aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Engures pagasta Bērzciema bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Engures novada Engures pagastā. Pagastā ir trīs bibliotēkas. Bibliotēku akreditācijas
ekspertu komisija (Dzidra.Šmita, Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā
pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku
akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

Viena darbiniece uz 0,5 slodzi.

X

Darbiniece strādā no 2015.gada novembra.

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 periodā pieaudzis par
28%, nodrošina pamatfunkciju veikšanu.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
44%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 8%

Izsniegums

Samazinājies par 11 %

Apmeklējums

Samazinājies par 38 %

Iedzīvotāju aptvērums

74 % 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

2925 vienības

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

X

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

Letonika - 8 skatījumi, Laikrakstu bibliotēka
„News”- 0.

X

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

Izveidotas atsevišķas mapes par ciema
vēsturi un iedzīvotājiem

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

Nestrādā ar BIS ALISE i

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos X
paredzētajam termiņam

Krājuma inventarizācija tika veikta 2017.
gadā

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

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100% no
krājuma

Tiešsaistē darbojas grāmatu rezervēšana/pasūtīšana

X

Nestrādā ar BIS ALISE i

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un X
publicētās informācijas pieejamību
Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa
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vietnē
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

X

Kontaktinformācija un darbalaiks, novada
tīmekļa vietnē saite uz elektronisko
kopkatalogu

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

X

Literatūras izstādes. Lielākas aktivitātes
(dzejas dienas piem.) tiek rīkotas kopā ar
citām Engures novada bibliotēkām.

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

X

Literatūras izstādes

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā X
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

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

Uzteicama ir visu trīs Engures novada
bibliotēku sadarbība

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

Notiek individuāla apmeklētāju
konsultēšana

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

X

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par
pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām
Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma X
popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās
nodarbības bērniem un pusaudžiem
Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām

X
Galvenokārt skolēnu brīvlaikos

Bibliotēkas tuvumā nav izglītības iestāžu
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izglītības iestādēm
Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par X
bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas
Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot X
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā
Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

Viedoklis tiek noskaidrots sarunās

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju X
mūžizglītību (atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu
izglītību)
Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami X
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,

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 40 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
Engures pagasta Bērzciema bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Apmeklētāju informēšanai iekārtot stendu aktualitātēm.
2. Novietot pie šosejas norādi uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Engures pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Engures novada Engures pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra
Šmita, Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 13.pantam un LR MK 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

2 darbinieki

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
22%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma attīstību ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
43%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
13
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Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 36%

Izsniegums

Samazinājies par 15%

Apmeklējums

Samazinājies par 34%

Iedzīvotāju aptvērums

17% 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

8041vienība

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 iedzīvotāju intereses

X
14
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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
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X
X

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

Letonika 8; Laikrakstu bibliotēka „News”0
Izveidotas mapes par Engures vēsturi un
ievērojamiem cilvēkiem
Nestrādā ar BIS ALISE i

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2016.
gadā

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

Aktuāla informācija par bibliotēkas
aktualitātēm Engures novada tīmekļa vietnē

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

X

Darbojas lasītāju klubiņš. Regulāri notiek
tematiski pasākumi, lasītājiem tiek rīkotas
15
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grāmatu apskatus, tikšanās ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes
u.c.)

ekskursijas
2016.gadā 6 tematiskie pasākumi

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

X

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

X

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

X

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

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Ar Engures vidusskolu un PII “Spārīte”,
Mūzikas un mākslas skolu

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

Tikšanās ar ievērojamiem novadniekiem.

Lietotāji tiek konsultēti un apmācīti gan
individuāli, gan nelielās grupās

X
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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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 104 m²

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.

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
17

18

Slēdziens
Engures pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu
2. Aktīvāk popularizēt abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes.
3. Lai nodrošinātu bibliotēkas attīstību, iegādāties BIS ALISE i un bibliotekāros procesus veikt automatizēti.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Jaunpils novada Jaunpils pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jaunpils novada pašvaldībā. Novadā ir 2 bibliotēkas. Bibliotēku akreditācijas
ekspertu komisija (Baiba Tormane, Laima Ostele) 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
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Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami

X

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

X

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

X

Gada plānā ietverti tikai pasākumi un
izstādes

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
X
X

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

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
135%.

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par
78%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 14% Lai gan samazinājies
bērnu skaits, kopējo lasītāju skaita
pieaugumu veicināja plašais pasākumu
piedāvājums.

Izsniegums

Palielinājies par 3,3%.
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Apmeklējums

Palielinājies par 53%.

Iedzīvotāju aptvērums

16 % 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

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

Sastāda 61 % no jaunieguvumiem

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

9953 vienības, krājums izvietots stalažtipa
plauktos, kuru augstums neatbilst normatīvo
dokumentu prasībām.

Sastāda 21 % no jaunieguvumiem

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

Letonika un Laikrakstu bibliotēka „News”
netiek pilnvērtīgi izmantotas. Darbs
jāaktivizē

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

X

Novadpētniecības darbā bibliotēka aktīvi
sadarbojas ar Jaunpils muzeju un Jaunpils
skolas novadpētniecības istabu. Bibliotēka
apkopo drukāto informāciju par Jaunpili,
novadu, tā iedzīvotājiem un novadniekiem

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.

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 datu izsniegšana ir ieviešanas
stadijā. Šobrīd tie ir izsniegti 22 lasītājiem.

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
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā
(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumosx
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

X

X

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 /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 VKKF un LNB
programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija” un programmā „Grāmatu starts”
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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

Strādā arī sestdienās

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

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

(datori,

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 104 m²

X

Turpināt plauktu nomaiņu

X

Turpināt pakāpenisku datoru nomaiņu

X
X
X

Atrodas 3. stāvā
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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
Jaunpils novada Jaunpils pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Veikt datoru nomaiņu lietotājiem.
3. Rast iespēju veikt plauktu nomaiņu.
4. Risināt iespēju nodrošināt bibliotēkas pieejamību visām iedzīvotāju grupām.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Tukuma novada Jaunsātu pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Tukuma novada Jaunsātu pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Baiba
Tormane, Laima Ostele) 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

Plānā atspoguļoti tikai pasākumi un
literatūras izstādes

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
X
X

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

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

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 8%. Iepriekšējos gados līdzekļi atvēlēti
arī telpu remontam.

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis
par 5%, bet 2016. gadā, salīdzinot ar 2015.
gadu, samazinājies par 6%
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 22%. Pamatskola tika
slēgta, ir filiāle 1.-4. klasei.

Izsniegums

Samazinājies par 29 %

Apmeklējums

Samazinājies par 34%

Iedzīvotāju aptvērums

15 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem

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

X

10 401 vienības, augsti plaukti, pieblīvēti
ar grāmatām, nav pārskatāmi

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Krājuma izvērtēšana notiek kampaņveidīgi

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba

X

Krājumā daudz fiziski nolietotu izdevumu

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

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

X

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un
intereses
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā
Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs

X
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

Krājumā daudz saturiski novecojušu
izdevumu, krājuma apgrozība ir zema – 0,2

Nepieciešams atjaunot literatūras krājumu
jaunākā skolas vecuma bērniem

X
26

27

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

Ir savākti materiāli par pagasta muižām,
apzina informāciju par bijušajām mājām
un to saimniekiem, ir apkopota bibliotēkas
vēsture un informācija par pagasta
ievērojamiem cilvēkiem

X

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

Datu bāze Letonika tiek izmantota,
Laikrakstu bibliotēka „News” nav
izmantota.

X

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE
Krājuma inventarizācija tika veikta 2014.
gadā.

X

Bibliotēkā nav automatizēta lietotāju
apkalpošana

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

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

X

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

X

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

X

Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB
programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija” un programmā „Grāmatu starts”

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
mūžizglītību

iedzīvotāju

X

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

X

piedāvātie

pakalpojumi

sekmē

Nav iekārtota

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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 66 m²

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Nepieciešams uzlabot funkcionalitāti bērnu
nodaļā

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Bērnu nodaļā jānomaina plaukti

(datori,

X

Turpināt datoru nomaiņu

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

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

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
Tukuma novada Jaunsātu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Attīrīt krājumu no saturā novecojušiem un fiziski nolietotiem izdevumiem.
2. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai.
3. Atjaunot nozaru literatūras krājumu atbilstoši vietējās kopienas interesēm; atjaunot krājumu jaunākā skolas vecuma bērniem (1.-4. klasei).
4. Aktivizēt darbu ar datu bāzi Lursoft laikrakstu bibliotēka.
5. Iekārtot atsauksmju grāmatu.
6. Nomainīt plauktus, uzlabot funkcionalitāti un radīt estētiskāku vidi Bērnu nodaļā.
7. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datorus.
8. Apdzīvotā vietā izvietot norādes uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Lapmežciema pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Engures novada Lapmežciema pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas
nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

X

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

Viena darbiniece, strādā no 2016.gada
janvāra.

X

Darbiniece 2016.gadā beigusi
profesionālās pilnveides izglītības
programmu (240 stundu kurss).

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

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par
64%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 9.4%

Izsniegums

Palielinājies par 47%

Apmeklējums

Palielinājies par 38%

Iedzīvotāju aptvērums

Iedzīvotāju aptvērums joprojām ir zems 8% no pagasta iedzīvotājiem

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

12283 vienības

X

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

Tiek izstrādāta
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Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs
Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X
X

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X

Krājums būtu jāatjauno

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

X

Letonika , Laikrakstu bibliotēka „News”

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

X

Materiāli par novadu un personībām tiek
vākti un apkopoti muzejā.

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

Bibliotēkas funkcijas - apkopot rakstiskās
liecības par pagastu un novadniekiem.
Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam
Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā

X

Pilnvērtīgs darbs ar BIS ALISE nenotiek –
katalogā pievieno datus tikai par
jaunieguvumiem
Krājuma inventarizācija tika veikta
2015.gadā.

X
X

Rekataloģizācija notiek nepamatoti lēni –
tiek strādāts pie krājuma izvērtēšanas
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Lietotāji tiek apkalpoti manuāli.

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

Ir kontaktinformācija un darbalaiki, bet
Engures novada tīmekļa vietnē novecojusi
informācija. Izveidots profils facebook.lv,
kurā informācija par bibliotēku jāaktualizē

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

Vadītāja bibliotēkā strādā tikai 1,5 gadu,
tādēļ stabilas bibliotēkas aktivitāšu
tradīcijas vēl nav izveidojušās.

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

Sadarbība ar kultūras centru,
nepieciešams izveidot sadarbību arī ar
citām iestādēm un NVO

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu

X

Vajadzības gadījumā notiek individuāla
lietotāju konsultēšana

2016. gadā – 3 tematiski pasākumi
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bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
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

Tika rīkoti atsevišķi pasākumi

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Sadarbību nepieciešams aktivizēt,
noskaidrojot izglītības iestāžu
informacionālās vajadzības

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

2 reizes nedēļā bibliotēka atvērta līdz
19.00

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

Darbiniece strādā tikai 1,5 gadus, aktīva
darbība nenotiek

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

X

Nepieciešams kursos iegūtās teorētiskās
zināšanas integrēt praktiskajā darbā.
Regulāra piedalīšanās Tukuma bibliotēkas
rīkotajos semināros veicinātu izpratnes
veidošanos par bibliotēkas uzdevumiem.

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
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

Telpas lasītāju apkalpošanai - 100 m²

X
X

Lasītāju apkalpošanas leti vēlams
funkcionāli uzlabot.
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

Pasākumu telpa ir muzejam, atrodas vienā
ēkā.

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
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
Lapmežciema pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Uzsākt pilnvērtīgu darbu ar BIS ALISE.
2. Uzsākt rakstisku un mutvārdu liecību uzkrāšanu un aprakstīšanu par pagastu un novadniekiem, vienojoties ar vietējo muzeju par darbības
jomām un sadarbību materiālu popularizēšanā.
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3. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu, tajā skaitā izglītības iestādēm.
4. Nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu publicitāti.
5. Turpināt profesionālo pilnveidi, teorētiskās zināšanas pielietojot bibliotēkas ikdienas darbā.
6. Rast risinājumu lasītāju apkalpošanas letes uzlabošanai, lai varētu apkalpot arī bērnus, lai būtu pārskatāmas telpas.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu pārvaldes Lazdu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Tukuma novada Tumes pagastā. Pagastā darbojas 2 bibliotēkas. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija (Baiba Tormane, Laima Ostele) 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 darbiniece uz 0,5 slodzi

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
12%.

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par
27 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 20%. Apkalpes teritorijā
nav skolas, nav ražotņu, nav bērnudārza.

Izsniegums

Palielinājies par 29 %

Apmeklējums

Samazinājies par 9 %

Iedzīvotāju aptvērums

25 % 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

6080 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
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

Aktīvi vāc materiālus par novadniekiem un
liecības, kas saistītas ar pašvaldības
teritoriju. Rīko tikšanās, pasākumus..

X

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos

Datu bāzes Letonika un Laikrakstu
bibliotēka „News” netiek aktīvi izmantotas.

X

X
X

Bibliotēka nestrādā ar BIS.
Krājuma inventarizācija pārskata periodā
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paredzētajam termiņam

nav veikta

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

Bibliotēka nestrādā ar BIS..

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

Portālā Biblioteka.lv, pašvaldības tīmekļa
vietnē un pašvaldības informatīvajā
izdevumā ,,Tumes ziņas”.

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

X

Par pasākumiem bibliotēkā atsevišķas
lasītāju mērķgrupas tiek informētas
telefoniski, kā arī e-pastā.

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

X

2016.g. – 9 tematiskie pasākumi. Ikgadējas
dzejas un mākslas dienas,

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

X

Pasākumi represētajām personām, tikšanās
ar ievērojamiem novadniekiem

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

X

Ir cieša sadarbība ar vietējo iedzīvotāju
biedrību “ASNI 3139”

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība

X

Regulāri individuālas konsultācijas un

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

40

41

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība

apmācības interneta, e-pakalpojumu
lietošanā
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

Tika rīkots literāro pasaku rakstīšanas
konkurs un radošās darbnīcas bērniem un
jauniešiem
Izglītības iestāžu apkalpes teritorijā nav

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
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 - 73 m²
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dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

X
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
Tukuma novada Tumes un Degoles pagastu pārvaldes Lazdu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai
jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikums
Pakāpeniski plānot datortehnikas nomaiņu; rast iespēju iegādāties lielformāta ekrānu digitālo materiālu skatīšanai.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Smārdes pagasta Milzkalnes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Engures novada Smārdes pagastā. Pagastā darbojas 2 bibliotēkas. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes
bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709
„Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

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

Viena darbiniece

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
43

44

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis
par 10 %.

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%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

samazinājies par 27%

Izsniegums

samazinājies par 37%

Apmeklējums

samazinājies par 16%

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
Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

11602 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
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Tiek veidotas novadpētniecības mapes

X

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Kopkatalogā ir atspoguļoti 60 % no
krājuma, darbs ir aktīvi jāturpina

X

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

Netiek izmantoti visi BIS ALISE-i moduļi
Krājuma inventarizācija tika veikta 2011.
gadā

X

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

Datu bāzes netiek izmantotas

X

Nav uzsākts darbs ar cirkulācijas moduli

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

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

X

Engures novada tīmekļa vietnē ir
kontaktinformācija un darbalaiks, saite uz
elektronisko kopkatalogu. Darba laiki
jānorāda arī vietnē Kultūras kartē.

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

Tiek rīkotas grāmatu, kā arī foto, gleznu
izstādes. 2016.gadā 4 tematiskie pasākumi

Pārskata periodā bibliotēka regulāri
novadnieku popularizēšanas pasākumus

un

X

Tiek rīkoti novada dzejnieku dzejas
lasījumi

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

X

Aktīva sadarbība ar pašvaldības SIA
„Šlokenbekas pils”

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

X

Notiek individuālās konsultācijas pēc
vajadzības

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

rīkoja

novada

Sadarbībā ar Milzkalnes sākumskolu
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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)
Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami
augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

Nav veiktas

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

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 – 87 m²
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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
Smārdes pagasta Milzkalnes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Pabeigt krājuma rekataloģizāciju; uzsākt lasītāju automatizētu apkalpošanu.
2. Aktīvāk popularizēt pilntekstu abonētās datu bāzes.
3. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu.
4. Nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu publicitāti.
5. Rast iespēju pakāpeniski atjaunot lietotāju datorus.
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Smārdes pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Engures novada Smārdes pagastā. Pagastā darbojas 2 bibliotēkas. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes
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bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709
„Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti
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.

Viena darbiniece

X
X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
7%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
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nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

par 11%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 9%

Izsniegums

Samazinājies par 34%

Apmeklējums

Samazinājies par 52%

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

8017 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
Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

2016.g. Letonika – 36 skatījumi, Laikrakstu
bibliotēka „News”- 27

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

X

Ir izveidotas mapes par Smārdes 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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 113 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 26 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

Kontaktinformācija un darba laiki, maz par
pakalpojumiem un aktivitātēm
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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

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 /speciālistiem ir laba informācijpratība

X

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

X

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

X

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

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām
izglītības iestādēm

X

Kopīgi pasākumi un ekskursijas lasīšanas
ekspertiem, sadarbība ar skolas bibliotēku,
PII audzinātājām

Dažādas aktivitātes – tikšanās, gleznu, foto
izstādes, muzeju nakts

Galvenokārt tiek veikts individuālais darbs
ar klientiem
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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 un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami
augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Darbalaiks atbilst iedzīvotāju vajadzībām

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 - 82 m²

53

54

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

Bibliotēka atrodas 2.stāvā, ir nodrošināta
iekļūšana ēkā. Pakalpojumi tiek nodrošināti.

X

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

X

X
X

Slēdziens
Smārdes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikums
Aktivizēt vietējās kopienas informēšanu par bibliotēkas darbu un pakalpojumiem

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Jaunpils novada Viesatu pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jaunpils novada Viesatu pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Baiba
Tormane, Laima Ostele) 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 darbiniece

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
36%.

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par
27 %.
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 7%. Pagastā nav skolas,
nav ražotņu, nav bērnudārza.

Izsniegums

Palielinājies par 7 %

Apmeklējums

Samazinājies par 6,7 %

Iedzīvotāju aptvērums

35 % 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

7001 vienība

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

Datu bāzes Letonika un Laikrakstu
bibliotēka „News” tiek aktīvi izmantotas.

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

X

Ļoti apjomīgs klāsts: ap 600 ieskenētu
fotogrāfiju, kuras vēl ir jāapraksta.
Bibliotēka papildināja Tautas vietvārdu
datubāzi apmēram ar 500 Viesatu
vietvārdiem. Organizē dažādus konkursus.

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana
bibliotēkā notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2015.
gadā.

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 nav izsniegti. Ar sistēmu
Alise strādā tikai no 2017. gada marta.

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

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

X

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

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 73 m²

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

X
X
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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

Bibliotēka atrodas 2. stāvā

X
X

Slēdziens
Jaunpils novada Viesatu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt datoru nomaiņu lietotājiem
2. Izvietot bibliotēkas norādi apdzīvotā vietā

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Tukuma novada Zentenes pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Tukuma novada Zentenes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Baiba
Tormane, Laima Ostele) 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
Akreditācijas ieteikumi ir izpildīti

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

Gada darba plānā atspoguļoti tikai
pasākumi un izstādes

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
X
X

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

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
11,3%.

X

Finansējums pārskata perioda beigās,
salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par
82,6 %.
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 2%

Izsniegums

Palielinājies par 34 % Ir precizēta uzskaite.

Apmeklējums

Palielinājies par 27%

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.

9842 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

Pārskata periodā laikā krājuma
rekomplektēšana veikta tikai 2014.gadā,
norakstot 1127 izdevumus
Bibliotēkā bērnu literatūrai ir augsti
plaukti, kuri neatbilst MK noteikumiem
Nr.395

X

Nepietiekams krājums pirmsskolas vecuma
bērniem.
Krājuma apgrozība ļoti zema – 0,29

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā
Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs
Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā

X
X
X

Nepietiekams krājums pirmsskolas vecuma
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apjomā visām vecuma grupām

bērniem, kas ir viena no bibliotēkas
mērķgrupām.

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts

X

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

X

SBA pārskata periodā nav izmantots

X

Datu bāzes Letonika un Laikrakstu
bibliotēka „News” nav izmantotas.

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

Novadpētniecības materiāli ir vākti
minimālā apmērā – ir un dažas materiālu
mapes par Zentenes skolu, vietējiem
iedzīvotājiem no vietējā laikraksta.
Popularizēšanas pasākumi nav notikuši.

X

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

X

Bibliotēkas darba procesi nav automatizēti,
ar BIS nestrādā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2008.
gadā, 2017. gada nogalē plānota atkārtota
inventarizācija.

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

X

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

X

Bibliotēkā nav BIS ALISE

X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība

X

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par

Pasākumi tika organizēti reti

X
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pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām
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

Nav izglītības iestāžu

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

X

Nav iekārtota

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

Rast iespēju atvērt bibliotēku sestdienās

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 81 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
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Tukuma novada Zentenes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Regulāri veikt krājuma rekomplektēšanu, attīrīt krājumu no saturā novecojušiem un fiziski nolietotiem izdevumiem.
2. Atjaunot bērnu literatūras krājumu, īpašu uzmanību pievēršot pirmsskolas vecuma bērnu lasītāju grupai.
3. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka.
4. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu piedāvāšanu iedzīvotājiem, rīkot lasīšanas veicināšanas un novada materiālu popularizēšanas
pasākumus.
5. Rast iespēju iegādāties jaunus grāmatu plauktus un grāmatu kastes pirmsskolas vecuma bērnu grāmatām,. specializēto plauktu preses
izdevumiem.
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6. Izvietot plāksni ar bibliotēkas nosaukumu un darbalaiku, apdzīvotā vietā norādi par bibliotēku.
7. Rast iespēju bibliotēku atvērt sestdienās.
8. Rast iespēju izveidot ārējās apkalpošanas punktus apdzīvotajās vietās Ridzelē, Jaunpļavās, Dzirciemā.
Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,
Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja

Dzidra Šmita
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