Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes
2019.gada 26. jūnija sēdes lēmumu
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Abavas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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
Ir veikti ēkas atjaunošanas darbi. Bibliotēka
regulāri strādā ar krājumu, norakstot
nolietotos izdevumus. Datortehnika tiek
atjaunota.

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

X

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

X

Attīstības plānā ir ietverti visi bibliotēkas
darbības virzieni, norādot mērķus, kurus
plāno sasniegt, bet nav nodefinēti konkrēti
uzdevumi, lai izvirzītos mērķus sasniegtu, nav
norādīti rezultatīvie rādītāji un nepieciešamais
finansējums, lai plānu realizētu.

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

X

Ir izstrādāti gada darba plāni, kas aptver visas
darbības jomas, bet tie ir vispārīgi un nav
nodefinēti konkrēti uzdevumi, kas attiecīgajā
gadā būtu veicami.
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1darbinieks,

X
X

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

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
21%, jo plānveidīgi tiek nomainīta
datortehnika. Finansējums nodrošina
pamatfunkciju veikšanu.

X

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 8%., grāmatu iegādei samazinājies par
20%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 16%. 2018. gadā darbiniece
ilgstoši slimoja un bibliotēka bija slēgta 3
(trīs) mēnešus. Pārskata periodā rādītāji
nedaudz samazinās katru gadu.

Izsniegums

Samazinājies par 25% 2018. gadā, darbiniece
ilgstoši slimoja un bibliotēka bija slēgta 3
(trīs) mēnešus. Pārskata periodā rādītāji
nedaudz samazinās katru gadu.

Apmeklējums

Samazinājies par 57 % 2018. gadā, darbiniece
ilgstoši slimoja un bibliotēka bija slēgta 3
(trīs) mēnešus. Pārskata periodā rādītāji
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nedaudz samazinās katru gadu.
Iedzīvotāju aptvērums

43% no iedzīvotājiem. (Lietotāji % no
iedzīvotāju skaita ir aprēķināti, ņemot visu trīs
bibliotēku - Sabiles pilsētas, Sabiles bērnu un
Abavas bibliotēkas kopējo lietotāju skaitu,
attiecinot pret Sabiles pilsētas un Abavas
pagasta kopējo iedzīvotāju skaitu.)

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

4318 vienības

X

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

2018. gadā bibliotēka izvērtējusi bērnu
grāmatu krājumu un ir secināts, ka vairāk ir
jāiegādājas pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem domātā literatūra.

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

X

SBA izmanto maz

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

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

„Letonika” - 9 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 sesijas

X

Abavas bibliotēkas vēsture, Abavas pagasta
saimnieciskā dzīve, ievērojami pagasta
iedzīvotāji. Bibliotēkai nodoti Sabiles novada
muzeja krājuma eksponāti Vēsturiskā
informācija no novadpētniecības materiāliem
tiek publicēta sociālajā tīklā
www.draugiem.lv bibliotēkas lapā un
www.facebook.com/abavas.biblioteka .

X

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

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam
Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

Krājuma inventarizācija tika veikta 2017.
gadā, manuāli
Kopkatalogā ir atspoguļoti 100 % no
krājuma,

X

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

Bibliotēkā nav ieviesta BIS

X

Nav sistēmas ALISE

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,

sniegta
aktuāla

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

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Bibliotēka organizē dažādas izstādes,
gadskārtu svētku, dzejas dienas. Pasākumi
notiek sadarbībā ar “Valgales skolas” SAC
“Veģi” bērniem

Individuāli

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 79 m², telpām
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sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus
Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

nepieciešams remonts
X
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

X

Trīs datoru stāvoklis neapmierinošs, tie būtu
jānoraksta

X

Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas
mājās

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Bibliotēkas aprīkojums pārsvarā no 20.gs. 80
.gadiem

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

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

X

X

Nav norāde

X

Nav velonovietnes

X

Slēdziens
Talsu novada Abavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
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Ieteikumi
1. Rast iespēju palielināt finansējuma krājuma komplektēšanai, īpašu uzmanību pievēršot sākumskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu
literatūras iegādei.
2. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanu.
3. Rast iespēju bibliotēkā veikt kosmētisko remontu.
4. Rast iespēju nomainīt bibliotēkas mēbeles.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Laucienes pagasta Ausekļu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

X

Nav veikts remonts datortelpā

X

Formāls. Nav ilgtermiņa attīstības redzējuma.

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas
aptver visus bibliotēkas darbības virzienus
Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

1 darbinieks

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 13%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
4%

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Stabils

Izsniegums

Samazinājies par 33%

Apmeklējums

Samazinājies par 25%

Iedzīvotāju aptvērums Laucienes

20% no pagasta iedzīvotājiem

Bibliotēka atrodas pansionāta “ Lauciene” ēkā
Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

4608 vienības
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Bērnu lasītāju skaits būtiski samazinājies,
tāpēc krājums tiek papildināts minimāli

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

X

Aktīvi izmanto SBA iespējas

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

„Letonika” - 80 sesijas
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- nav izmantota

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

X

Tiek apkopota informācija par pansionāta
vēsturi

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2016.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 7 lasītājiem
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Sadarbībā ar pansionāta kultūras darba
organizētāju tiek rīkotas daudzveidīgas
aktivitātes pieaugušajiem

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

X

Sadarbība ar pansionāta personālu

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

X

Individuāli

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

X

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

X

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

X

Bibliotēka darbojas, ņemot vērā pansionāta
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interešu izglītību)

iemītnieku vajadzības

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

Bibliotēkas infrastruktūra

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

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
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

Ir nepieciešams datortelpas remonts

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

Telpas lasītāju apkalpošanai 42 m²

X
X

11

12

Slēdziens
Talsu novada Laucienes pagasta Ausekļu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Izstrādāt vidēja termiņa attīstības dokumentu, kas nosaka bibliotēkas mērķus, prioritātes un sasniedzamos rezultātus.
2. Uzsākt automatizētu periodikas izsniegšanu.
3. Izvērtēt iespējas un nepieciešamību palielināt interneta ātrumu bibliotēkas datoriem.
4. Rast iespēju nomainīt plauktus.
5. Rast iespēju veikt kosmētisko datortelpā.
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Balgales bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

12

13

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas
aptver visus bibliotēkas darbības virzienus
Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Formāls. Ilgtermiņa attīstības redzējuma nav

X

Plānā jāietver arī bibliotekārais darbs

X

1darbinieks

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 5,5%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Stabils, bez būtiskām izmaiņām

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Stabils (192 lietotāji)

Izsniegums

Palielinājies par 3%

Apmeklējums

Samazinājies par 6%

Iedzīvotāju aptvērums

23% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

8269 vienības

13

14

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

SBA tiek izmantots minimāli

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 un
izmantotas

X

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

X

Veido mapes. Īpašs virziens – pagasta
zudušās un esošās mājas un to vēsture. tiek
ievadīta Talsu Galvenās bibliotēkas
novadpētniecības datubāzē

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2015
gadā, izmantojot BIS ALISE.

„Letonika” - 11sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 9 sesijas

14

15

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 4 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto tikai 2 lasītāji

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

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

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

X

Sadarbība ar pamatskolu, PII “Lācēns”

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

X

Individuāli, grupām ar sociālā darbinieka
līdzdalību

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot

X

Rokdarbnieču pulciņš. Aktīva bibliotēka
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pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā
Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 82 m²

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
Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X
X

Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas
mājās
16
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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
Talsu novada Balgales bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.

Ieteikumi
1. Izstrādāt vidēja termiņa attīstības dokumentu, kas nosaka bibliotēkas mērķus, prioritātes un sasniedzamos rezultātus.

2. Uzsākt automatizētu periodikas izsniegšanu.
3. Aktīvāk informēt vietējo kopienu par bibliotēkas pakalpojumiem.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Lībagu pagasta Dižstendes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
17
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Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

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

Formāls

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, 1 no tiem 0,5 slodze

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 12%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā stabils

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 377

Palielinājies par 4%

Izsniegums

Palielinājies par 5%
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Apmeklējums

Palielinājies par 5%

Iedzīvotāju aptvērums

47% no pagasta iedzīvotājiem.

2 bibliotēkas pagastā, aptvērums abām kopā
Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Aktīvi izmanto SBA

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 un
izmantotas
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli

8843 vienības

X

„Letonika” - 44 sesijas
X
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 sesijas
Veido mapes par Dižstendes vēsturi un
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par novadu un personībām

novadniekiem.

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2013.
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 31 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto maz lasītāji

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

Kontaktinformācija

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
Izsniedz grāmatas Lībagu sākumskolā
Solveigas pārmaiņu centrs” un Dižstendes
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rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

dāmu biedrība “Magnolijas”

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

X

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

Individuāli

augsta,

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 - 114 m²

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

X
X
X

Slēdziens
Talsu novada Lībagu pagasta Dižstendes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. izstrādāt konstruktīvu, precizētu gada darba plānu ietverot termiņus, konkrētas aktivitātes, atbildīgos – noderīgu darbam!
2. Uzsākt periodikas automatizētu izsniegšanu
3. Uzsākt novadpētniecības datu ievadīšanu Talsu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības datubāzē
4. Aktīvāk popularizēt vietējā kopienā bibliotēkas pakalpojumus, tajā skaitā BIS ALISE pakalpojumus un tiešsaistes datubāzes
5. Ieplānot finansējumu galda spēļu iegādei
6. Ieplānot bibliotēkas plauktu nomaiņu un bīdāmo durvju ievietošanai
7. Rast iespēju veikt telpās kosmētisko remontu.
8. Rast iespēju izvietot norādi uz bibliotēku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Dundagas novada centrālajai bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dundagas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra
Punga, 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

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav turpināti plānotie remontdarbi, pārējais
izpildīts

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

Izstrādāt vienotu vidējā termiņa attīstības
plānu visām Dundagas novada publiskajām
bibliotēkām

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

X

3 darbinieki

X
X
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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 3%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
3%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Neliels palielinājums 2%

Izsniegums

Samazinājies par 32%

Apmeklējums

Samazinājies par 10%

Iedzīvotāju aptvērums

19% no pagasta iedzīvotājiem. Visu novada
bibliotēku kopējais aptvērums ir 27%

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

21 118vienības

X
X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Turpināt bibliotēkas krājuma izvērtēšanu un
maz izmantotās literatūras norakstīšanu
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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 un
izmantotas
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

„Letonika” - 16 sesijas
X

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

Veidotas mapes par Dundagas vēsturi un
personālijām. Sadarbība ar Dundagas
vidusskolu un vietējiem novadpētniekiem.

X

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

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku
Krājuma inventarizācija tika veikta 2018.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

X
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 26 sesijas

Autorizācijas dati izsniegti 13 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto maz
Ir drukātā veidā novada stratēģiskās attīstības
plāns; ir informācija ar saitēm par pārskatu un
plānošanas pieejamību internetā

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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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

Novada tīmekļa vietnē kontaktinformācija,
nav ziņu par pakalpojumiem

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)
Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas
veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija; “Mūsu mazā bibliotēka”
Aktīva bibliotēka, saturiski kvalitatīvi un
daudzveidīgi pasākumi

X

Sadarbojas ar Dundagas vidusskolu un PII
„Kurzemīte”. Atsevišķu pasākumu ietvaros
arī ar Dundagas Mākslas un mūzikas skolu un
bērnu dienas centru „Mājas”.

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

X

Individuālas konsultācijas

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

Mutiskas aptaujas, ieplānota par
pakalpojumiem

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

X

Atbilstošs krājums, datu bāzes, konsultācijas,
apmācības
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Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus
Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai - 274m²

X

Atsevišķām telpām nepieciešams remonts
X
X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Atsevišķās zonās jāuzlabo

(datori,

X

Daļa jāmaina

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

X

1 dators jāmaina

X

Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas
mājās

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

lietotājiem

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X
X
X
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Slēdziens
Dundagas novada centrālā bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dundagas novada bibliotēkām izstrādāt vienotu vidējā termiņa attīstības plānu
Uzsākt automatizētu periodisko izdevumu izsniegšanu
Aktivizēt bibliotēkā pieejamo datubāzu un BIS ALISE pakalpojumu popularizēšanu, tajā skaitā aktualizēt informāciju tīmekļa vietnēs
Lai radītu optimālus apstākļus bibliotēkas lietotājiem, rast iespēju veikt bibliotēkas telpu remontu, vienlaikus uzlabojot apgaismojumu
Pie bibliotēkas uzstādīt velonovietni
Nomainīt novecojušo datortehniku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Īves bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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
Pakāpeniski tiek nomainīta datortehnika,
notiek darbs ar krājuma izvērtēšanu, kas
jāturpina, bērniem iegādātas spēles un puzles.

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

Ir izstrādāts gada plāns, norādītas visas
bibliotēkas darba jomas, definēti galvenie
darba virzieni, bet nav konkretizētas darbības,
kas būtu veicamas, lai definētos uzdevumus
realizētu.. Plānam ir formāls raksturs.

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

X

1 darbinieks, pilna slodze, profesionālā vidējā
izglītība bibliotēku darba jomā

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
4%, nodrošina pamatfunkciju veikšanu

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
3%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies 3.% /stabils

Izsniegums

Palielinājies par 13% /stabils, pieaugumu
nodrošina preses izsniegums
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Apmeklējums

Samazinājies par 1% /, ilgtermiņā vērtējams
kā stabils

Iedzīvotāju aptvērums

44 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Norādītā krājuma apgrozība ir 0,4. Krājums
jāatbrīvo no liekajiem dubletiem, maz
izmantotās un nolietotās literatūras.

X

No kopējā lietotāju skaita 35% ir bērni un
jaunieši. No jaunieguvumu skaita bērnu un
jauniešu literatūra ir 16%

X

„Letonika” - 16 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 101sesija

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas

9347vienības

X

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem
Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100% no krājuma.

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 13lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 1 lasītājs

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

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

sniegta
aktuāla

X

http://www.talsubiblioteka.lv/aktualitates/;
https://www.talsubiblioteka.lv/novadubiblotekas/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/talsunovada-ives--biblioteka

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
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Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistījusies LNB lasīšanas
veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija, izdevniecības “Liels un mazs”
projektā “Mūsu mazā bibliotēka”. Bibliotēkā
notiek Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas
aktivitātes. Notiek nodarbības ar PII
audzēkņiem.

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

X

Aktīvi sadarbojas ar Tiņģeres Saieta namu,
Īves pagasta pārvaldi, Talsu novada sociālo
dienestu, Talsu galveno bibliotēku, Dundagas
novada Galveno bibliotēku, Valdemārpils un
Lubes bibliotēku.

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

X

Individuālas nodarbības

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

X

Bibliotēka atvērta no 11.00 līdz 18.00, strādā
arī sestdienās. Jāpārskata darba laiks, jo ir
tikai viena brīvdiena.

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai - 73 m²
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sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus
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,

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

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

Bibliotēkas rīcībā ir datori, kuru tehniskais
stāvoklis ir neapmierinošs. Tie būtu
jānoraksta

X

Bibliotēka nodrošina grāmatu piegādi mājās

X
X

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

X

X
X
X

Slēdziens
Talsu novada Īves bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar krājumu, atbrīvojot to no liekajiem dubletiem, maz izmantotās un nolietotās literatūras.
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2. Pārskatīt bibliotēkas darba laiku, jo šobrīd darbiniecei ir tikai viena brīvdiena.
3. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem.
4. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanas dokumentu izstrādi.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Dundagas novada Kaļķu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dundagas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra
Punga, 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
Krājums karu gadu tiek izvērtēts, iegādāta
jauna datortehnika un plaukti. Grāmatu
krājums 100% ievadīts kopkatalogā.

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

X

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

X

Attīstības plāns nav izstrādāts atbilstoši šāda
plāna prasībām – nav veikts bibliotēkas
darbības izvērtējums, noteikti attīstības mērķi
un uzdevumi, kā tos sasniegt.

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

X

Plāns ir formāls, virspusējs un neatspoguļo
darba saturu. Detalizēti izstrādāts izstāžu
plāns.
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

1 darbinieks

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
34%, nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju
veikšanu

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
22%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 13%, rādītāji ilgtermiņā
vērtējami kā stabili

Izsniegums

Samazinājies par 3%, rādītāji ilgtermiņā
vērtējami kā stabili

Apmeklējums

Samazinājies par 9%, rādītāji ilgtermiņā
vērtējami kā stabili

Iedzīvotāju aptvērums

25% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

un

X

4198 vienības

X
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

X

Bibliotēka apkopo novadpētniecības
materiālus par Kaļķu ciemu un tā
novadniekiem.

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

„Letonika” - 1 sesija; Laikrakstu bibliotēka
„News”- nav izmantota

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek manuāli
Krājuma inventarizācija tika veikta 2016
gadā, manuāli
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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

Bibliotēka nestrādā ar BIS

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

Informācija par bibliotēkas aktivitātēm tiek
ievietota vietējā laikrakstā, pagasta mājaslapā
www.dundaga.lv Informācija ir jāaktualizē un
jāaktivizē darbs ar sociālajiem tīkliem

X

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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

X

Apdzīvotajā vietā bērnu nav

Individuāli

37

38

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

Jāuzlabo informācijas meklēšanas prasmes
digitālajās kolekcijās

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 – 40,4 m²

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēkā ir krāsns apkure, kura nenodrošina
visu telpu vienmērīgu apsildi.

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

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

X
X

Slēdziens
Dundagas novada Kaļķu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Pilnveidot plānošanas dokumentu izstrādi.
2. Uzlabot informācijas meklēšanas prasmes digitālajās kolekcijās.
3. Aktivizēt darbu ar datubāzēm.
4. Rast iespēju bibliotēkā uzlabot siltuma režīmu.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rojas novada Kaltenes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rojas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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
Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir

Atbilst

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

X
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izpildīti
Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

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

X

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

X

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

X

1 darbinieks

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu.
Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Stabils.

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
32%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 9 %

Izsniegums

Samazinājies par 42 %. 2014. un 2015. gadā
Kaltenē vasarā bija bērnu nometnes, kas
strauji pieaudzēja lasītāju apmeklējumu un
izsniegumu.
40

41

Apmeklējums

Samazinājies par 86%, 2014. un 2015. gadā
Kaltenes klubā vasarā bija bērnu nometnes,
kas strauji pieaudzēja lasītāju apmeklējumu.

Iedzīvotāju aptvērums

32% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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 un
izmantotas
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli

8649 vienības

X

X
X

„Letonika” - 44 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 10 sesijas
Bibliotēkā apkopots plašs novadpētniecības
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par novadu un personībām

materiālu krājums par ciemā dzimušo
baletdejotāju Veltu Vilciņu, senajām kuģu
būvētāju dzimtām.

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2014.gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 4 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 1 lasītājs

X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X







www.roja.lv
www.talsubiblioteka.lv
www.kulturasdati.lv
www.twiter
Avīzēs Banga un Talsu Vēstis

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

X

Bibliotēka iesaistās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
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popularizēšanas pasākumus (novadnieku
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

jubilejas,

novada

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Individuāli

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 - 95 m²
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
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Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Daļa datoru ir nepamierinošā stāvoklī

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

X

Daļa datoru ir nepamierinošā stāvoklī

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
Rojas novada Kaltenes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
5. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika.lv un News.lv
6. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem.
7. Rast iespēju atjaunot datortehniku.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dundagas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra
Punga, 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

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav
izpildīts
ieteikums
par
paplašinājumu un esošo telpu remontu

telpu

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

Izstrādāt vienotu vidējā termiņa attīstības
plānu visām Dundagas novada bibliotēkām

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

X

1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 39%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
22%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 20%

Izsniegums

Samazinājies par 32%

Apmeklējums

Samazinājies par 23%

Iedzīvotāju aptvērums (visu Dundagas novada bibliotēku)

Visu Dundagas novada bibl27% no pagasta
iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

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

10555 vienības

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

X

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

Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 sesijas
Sadarbība ar Līvu centru, Kolkas luterāņu
draudzi. Veido mapes par novadniekiem,
pagasta vēsturi.

X

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

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku

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

Krājuma inventarizācija tika veikta 2012.
gadā, izmantojot BIS ALISE

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

„Letonika” - 25 sesijas

X

X

Autorizācijas dati izsniegti dažiem lasītājiem;
pakalpojums maz izmantots
Ir drukātā veidā novada stratēģiskās attīstības
plāns; ir informācija ar saitēm internetā

X

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

sniegta
aktuāla

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

X

X

Novada un pagasta tīmekļa vietnēs
kontaktinformācija, nav ziņu par
pakalpojumiem un aktualitātēm
(uz interviju vadītāja paņem publicitātes
materiālu mapīti)
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vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”; Mūsu
mazā bibliotēka”

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

X

Ar izstādēm piedalās Kolkas tautas nama
pasākumos, Dzejas dienās, Miķeļdienas tirgū

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

X

Aktivizēt lietotāju konsultēšanu par datubāzu
un elektroniskā kataloga izmantošanu

X

Telpas lasītāju apkalpošanai – 70 m2
Nepieciešams remonts

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

X
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Atsevišķās zonās nepietiekams apgaismojums

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
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

Telpās paaugstināts mitruma daudzums
iegādāties mitruma savācēju
Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas
mājās

X
X

Slēdziens
Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Dundagas novada bibliotēkām izstrādāt vienotu vidējā termiņa attīstības plānu
2. Uzsākt automatizētu periodisko izdevumu izsniegšanu
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3. Aktivizēt bibliotēkā pieejamo datubāzu un BIS ALISE pakalpojumu popularizēšanu, tajā skaitā aktualizēt informāciju tīmekļa vietnēs
4. Lai radītu optimālus apstākļus bibliotēkas lietotājiem, rast iespēju veikt bibliotēkas telpu remontu, vienlaikus uzlabojot apgaismojumu un
novēršot paaugstināto mitrumu tajās.
5. Izvērtēt lietotājiem nepieciešamo optimālo datortehnikas daudzumu un ieplānot jaunas iegādi.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Ķūļciema bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada Ķūļciema pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra
Punga, 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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, 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

X

1darbinieks

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 5%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
5%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 127

samazinājies par 10%

Izsniegums

samazinājies par 37%

Apmeklējums

samazinājies par 46%

Iedzīvotāju aptvērums

36% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā

X

6815 vienības

Apgrozība 0.8
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apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

Maz; 2018. gadā - nemaz

„Letonika” – 35 sesijas
X

Laikrakstu bibliotēka „News” - 15sesijas

X

Tiek veidotas mapes un periodiski tiek
apmeklētāji iepazīstināti ar novadpētniecības
izstādēm

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

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku
Krājuma inventarizācija tika veikta 2014.
gadā, izmantojot BIS ALISE

Autorizācijas dati izsniegti 21 lasītājiem;
pakalpojums izmantots maz
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

Kontaktinformācija

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēkas tuvumā nav skolas. Kopš
2018.gada neiesaistās LNB lasīšanas
veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija” , bet rīko radošās darbnīcas un
citas aktivitātes.

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

X

Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs

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

X

Individuāli, kā arī var pieteikties uz konkrētu
dienu un laiku!

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

X

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

X

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

X

Reizi gadā

53

54

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 71 m²

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

X

2017.gadā veikta pārbūve

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

X

5 lietotājiem grāmatas piegādā mājās

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

Atsevišķi datori novecojuši

X

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

X

X
X
X
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Slēdziens
Talsu novada Ķūļciema pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt bibliotēkā pieejamo datubāzu un BIS ALISE pakalpojumu popularizēšanu, aktualizēt informāciju tīmekļa vietnēs
2. Uzsākt automatizētu periodisko izdevumu izsniegšanu
3. Ieplānot novecojušās datortehnikas nomaiņu
4. Pilnveidot bibliotēkas aprīkojumu, iegādājoties fotoaparātu un izveidojot izstāžu piekares sistēmu
5. Rast iespēju izveidot norādi uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Laidzes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

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

X

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

X

Vairāk izstrādāt bibliotekāro sadaļu

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

2 darbinieki, 2018.gadā notikusi darbinieku
maiņa

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 37%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
22%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 485

samazinājies par 20%

Izsniegums

samazinājies par 25%

Apmeklējums

samazinājies par 20%

Iedzīvotāju aptvērums

27% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

8794 vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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

X

„Letonika” -30 sesijas (tiek piedāvāta arī
attālinātā piekļuve)
Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 sesijas
Sadarbība ar vietējiem novadpētniekiem.
”Dzīvā novadpētniecība” -“Laidzē zaļos
Dzejas koki”, izstāžu veidošana, tikšanās utt.
Notiek aktīvs darbs

X

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

Aktīvi tiek izmantots

X
X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku
Krājuma inventarizācija tika veikta 2018.
gadā, izmantojot BIS ALISE.
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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 23 lasītājiem;
pakalpojums tiek izmantots maz

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”/ “Grāmatu
starts” .

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

X

Senioru klubs, Laidzes brīvā laika
pavadīšanas centrs

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

X

Individuāli

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot

X

Aktīvi, radoši pasākumi. Lasītāju klubiņš
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pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā
Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Pēdējā aptauja 2015. gadā, ieplānota
2019.gadā

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 70 m²

X

2 datori neapmierinošā stāvoklī

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

8 lietotāji tiek apkalpoti mājās
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Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Talsu novada Laidzes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Uzsākt periodisko izdevumu automatizētu izsniegšanu
2. Aktivizēt bibliotēkā pieejamo datubāzu un BIS ALISE pakalpojumu popularizēšanu
3. Pilnveidot bibliotēkas gada darba plānu, ietverot tajā arī bibliotekāro darbu
4. Rast iespēju palielināt finansējumu bibliotēkas aktivitātēm
Turpināt nolietotās datortehnikas nomaiņu

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Laucienes pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
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Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas
aptver visus bibliotēkas darbības virzienus
Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Izstrādāts kā gada plāns! Ilgtermiņa attīstības
redzējuma nav

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

1darbinieks

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 14%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
6%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

samazinājies par 28%

Izsniegums

samazinājies par 53%
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Apmeklējums

Palielinājies 33%

Iedzīvotāju aptvērums (visās 3 pagasta bibliotēkās)

32% no pagasta iedzīvotājiem.

Darba rādītāji ļoti svārstīgi
Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

8256 vienības

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Formāla

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Apgrozība 0.33

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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 un
izmantotas

SBA izmantošana uzsākta 2018.gadā

X

„Letonika” - 18 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 10 sesijas
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Izveidotas 24 mapes par pagastu un
novadniekiem, rīkoti novadpētniecībai veltīti
pasākumi, izstādes

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti izņemot periodiku

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2019
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 17 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto maz

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

Kontaktinformācija, cita informācija
novecojusi

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
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izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)
Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības
rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO

X

Ar PII “Bitīte”, pamatskolu, kultūras namu,
pensionāru klubiņu “Madaras” un biedrību
“Latvānis”

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

X

Individuāli

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

Telpas lasītāju apkalpošanai -83 m²

X

Nepieciešams nomainīt plauktus
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Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām
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
Talsu novada Laucienes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Izstrādāt vidēja termiņa attīstības dokumentu, kas nosaka bibliotēkas mērķus, prioritātes un sasniedzamos rezultātus.
2. Izstrādāt bibliotēkas krājuma komplektēšanas koncepciju.
3. Uzsākt periodisko izdevumu automatizētu izsniegšanu.
4. Aktīvāk informēt vietējo kopienu par bibliotēkas pakalpojumiem.
5. Izvērtēt optimālo datoru skaitu bibliotēkā, norakstīt nolietotos un ieplānot jaunu iegādi.
6. Izvērtēt nepieciešamību un reālas iespējas bibliotēkas pārcelšanai uz centru.
7. Rast iespēju iegādāties jaunus plauktus.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Lībagu pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, 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 bibliotekārie darbinieki, 1 uz nepilnu slodzi
(0,5)

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 13%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
19%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 548

Stabils

Izsniegums

Palielinājies par 1.4%

Apmeklējums

Stabils

Iedzīvotāju aptvērums

47% no pagasta iedzīvotājiem (aptvērums
kopā abām pagasta bibliotēkām)

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

10239 vienības

Aktīvi izmanto SBA

X
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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 un
izmantotas

X

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

X

Aktīvi darbojas vietējās vēstures izpētē. Rīko
apjomīgus pasākumus.

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

„Letonika” – 11 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 10 sesijas

Autorizācijas dati izsniegti 20 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto maz

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

sniegta
aktuāla

X

Ir kontaktinformācija pagasta tīmekļa vietnē,
bet nav aktuālās informācijas
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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
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

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

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

X

Sadarbība ar lauksaimniecības muzeju,
privātkolekcionāriem, piedalās pagasta
svētkos, darbojas senioru klubs

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

X

Individuāli

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai - 106 m²
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sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus
Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X
X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

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

lietotājiem

(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

6 lietotājiem piegādā mājās
X

X
X

Slēdziens
Talsu novada Lībagu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Uzsākt novadpētniecības datu ievadīšanu Talsu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības datu bāzē
2. Uzsākt periodisko izdevumu automatizētu izsniegšanu
3. Lai nodrošinātu iespēju izbraukumos izsniegt grāmatas BIS ALISE, iegādāties portatīvo datoru
4. Rast iespēju veikt kosmētisko remontu lasītavas telpai; ieplānot žalūziju iegādi abonementa logiem
5. Rast iespēju izvietot norādi uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Lubes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

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

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

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

1 darbinieks

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
10%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
17%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 20%, iedzīvotāju skaits
samazinājies par 9%

Izsniegums

Palielinājies 41.%

Apmeklējums

Palielinājies 10%

Iedzīvotāju aptvērums

33% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

un

X

6492 vienības

X
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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 un
izmantotas

X

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

X

Materiāli tiek vākti par pagasta vēsturi un tā
ļaudīm.

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

X

Letonika” - 118 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 71 sesija

Autorizācijas dati izsniegti 24 lasītājiem;
73

74

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

pakalpojumu izmanto 1 lasītājs

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

Informācija par bibliotēku tiek publicēta
sociālajā tīklā Facebook, Talsu Galvenās
bibliotēkas mājas lapā, Talsu pašvaldības
mājaslapā www.talsi.lv un bibliotēku portālā
www biblioteka.lv.

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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 darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot

X

Individuāli
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pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā
Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 78 m²
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Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Talsu novada Lubes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
2. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku lietotājiem.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Dundagas novada Mazirbes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dundagas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra
Punga, 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
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Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

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

X

Attīstības plāns nav izstrādāts atbilstoši šāda plāna
prasībām – nav veikts bibliotēkas darbības
izvērtējums, noteikti attīstības mērķi un
uzdevumi, kā tos sasniegt.

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

X

Plāns ir formāls, virspusējs un neatspoguļo darba
saturu. Detalizēti izstrādāts izstāžu plāns.

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

1darbinieks

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
29%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
12%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 22 %, iedzīvotāju skaits
samazinājies par 16%

Izsniegums

Samazinājies par 21%

Apmeklējums

Samazinājies par 29%
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Iedzīvotāju aptvērums

39% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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 un
izmantotas
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām
Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

3631vienība

X

„Letonika” - 390 sesijas; Laikrakstu
bibliotēka „News”- 26 sesijas

X

X
X

Bibliotēkā nav sistēma ALISE
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2017.
gadā, manuāli

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

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100% no krājuma,

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

X

Nav sistēma ALISE

X

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

sniegta
aktuāla

X

www.dundaga.lv
www.biblioteka.lv ; www.talsubiblioteka.lv;
www.kulturasdati.lv
Informāciju par aktualitātēm ieteicams
ievietot sociālajos tīklos

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
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

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

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

X

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Individuāli

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 50 m²

80

81

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

X

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Dundagas novada Mazirbes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanas dokumentu izstrādi.
2. Uzlabot darbu ar NEWS.LV
3. Pilnveidot bibliotēkas publicitāti.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Mērsraga novada bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Mērsraga novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra
Punga, Laima Ostele) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
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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

Nav bijusi iespēja nodrošināt bibliotēku ar
plašākām telpām

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

X

Attīstības plāns nav izstrādāts atbilstoši šāda plāna
prasībām – nav bibliotēkas darbības izvērtējuma,
nav noteikti attīstības mērķi un uzdevumi

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

X

Attīstības plāns nav izstrādāts atbilstoši šāda plāna
prasībām

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

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
59%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
48%.
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 25%

Izsniegums

Samazinājies par 51 %

Apmeklējums

Samazinājies par 26%

Iedzīvotāju aptvērums

25% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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 un

8977vienības

X

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 1 sesija;
„Letonika” – nav izmantota
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izmantotas
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Aktīvi tiek apzināta Mērsraga
kultūrvēsturiskā vide un vākti materiāli par
pagasta ļaudīm un sabiedrisko darbību.

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 2010.
gadā, manuāli

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 14 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 0 lasītāji

X

mersrags.lv talsubiblioteka.lv.

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

https://www.facebook.com/Mersragsinfo/
Bibliotēkai nav ievietota aktuāla informācija
X

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

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
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popularizēšanas pasākumus (novadnieku
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

jubilejas,

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

novada

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Individuāli

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 42 m²
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Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Vasarā telpās ir par karstu

X
X

Slēdziens
Mērsraga novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Rast iespēju paplašināt bibliotēkas telpas;
2. Aktivizēt darbu ar datubāzēm Letonika un News.lv
3. Aktivizēt darbu ar skolu jaunatni, izmantojot mobilās tehnoloģijas.
4. Aktivizēt publicitātes darbu.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Nogales bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

X

Nav veikts kāpņu remonts, bibliotēka nav
aprīkota ar drošības signalizāciju.

X

Gada plāns ir formāls, neatspoguļo
bibliotēkas darba saturu gada griezumā.

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, 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
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

1 darbinieks

X
X

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

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
21%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu

X

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 12%. 2018. gadā attiecībā pret 2017. gadu
finansējums ir nedaudz palielināts.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 7%

Izsniegums

Palielinājies par 35%

Apmeklējums

Palielinājies 17%

Iedzīvotāju aptvērums

48% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

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

5004 vienības

X
X
88

89

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

X

Nogales vēstures apzināšana, materiāli par
ievērojamiem pagasta iedzīvotājiem,
vietvārdu vākšana.

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

Bibliotēkā nav sistēmas ALISE
Krājuma inventarizācija tika veikta 2016.
Gadā manuāli

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

„Letonika” un Laikrakstu bibliotēka „News”
netiek izmantotas, jāaktivizē popularizēšanas
darbs lasītājiem

X

Bibliotēkā nav sistēmas ALISE

X

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

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā

X

kulturasdati.lv ; talsubiblioteka.lv
biblioteka.lv;

X
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(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Individuāli

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 - 33m²
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dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Vēlams nomainīt grāmatu plauktus

X

Vēlams nomainīt multifunkcionālo iekārtu

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Nepieciešamas krāsns remonts

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas
mājās

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

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
Talsu novada Nogales bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Sākt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika un News.lv
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2. Aktivizēt publicitātes darbu.
3. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanu.
4. Rast iespēju iegādāties bibliotēkai jaunu multifunkcionālo iekārtu.
5. Iespēju robežās nomainīt bibliotēkas plauktus.
6. Veikt krāsns remontu.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Pastendes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

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

X

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

X
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

3 darbinieki

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
0,7%., nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju
veikšanu

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
15%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 3%

Izsniegums

Samazinājies par 32%

Apmeklējums

Samazinājies par 39%

Iedzīvotāju aptvērums

42% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus

X

12981vienības
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Latvijā
Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

No kopējā lasītāju skaita 31% ir bērni un
jaunieši. Jaunieguvumi šai grupai 14%

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

„Letonika” - 128sesijas
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 24 sesijas

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

X

Materiāli par pagasta vēsturi, pagasta
cilvēkiem un aktuālajām norisēm. Aktīvi
sadarbojas ar vietējiem novadpētniekiem.

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 2019.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 133 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 5 lasītāji
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

www.biblioteka.lv, www.kulturasdati.lv
www.talsubiblioteka.lv, www.facebook.lv,

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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 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

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

Individuāli

X
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mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)
Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 115 m²,
nepieciešams grīdas remonts

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Jāuzlabo atsevišķāks zonās

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Jāatjauno plaukti

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

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X
96

97

Slēdziens
Talsu novada Pastendes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Dažādojot darba formas, aktivizēt bibliotēkas lietotāju plūsmu, tādējādi palielinot apmeklējumu
2. Rast iespēju atjaunot lasītavas plauktus
3. Iespēju robežās atjaunot bibliotēkas datortehniku.
4. Rast iespēju veikt remontu bibliotēkas ieejas telpās.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Laucienes pagasta Pļavu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav iegādāti jauni plaukti

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

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

X

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

X

Plāni ir nekonkrēti, formāli.

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

1darbinieks

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 5%,
salīdzinājumā ar 2014.g.; kopumā stabils

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 11%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 150

Samazinājies par 7% , kopumā stabils

Izsniegums

Samazinājies par 20%

Apmeklējums

Samazinājies par 26%

Iedzīvotāju aptvērums (abām pagasta bibliotēkām kopā)

32% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

5038 vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

Praktiski neizmanto, bet bibliotēkas interešu
grupām būtu ļoti noderīga iespēja

X

Mapes par novadniekiem, notikumiem.
Sadarbība ar vietējiem novadpētniekiem –
izstādes, tikšanās

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

X

„Letonika” un Laikrakstu bibliotēka
„News” netiek izmantotas!

Bibliotēkā nav bibliotēku informācijas
sistēmas(BIS) ALISE
Krājuma inventarizācija tika veikta 2014.
gadā
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kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.
Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkā nav bibliotēku informācijas
sistēmas(BIS) ALISE

X

Ir drukātā veidā novada stratēģiskās attīstības
plāns; ir informācija ar saitēm internetā)

sniegta
aktuāla

X

Ir kontaktinformācija

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

X

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

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka līdz 2018.gadam iesaistījās LNB
lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”. Aktīvs darbs ar
bērniem un pieaugušajiem

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

X

Bibliotēkā aktīvi darbojas interešu klubiņi
Sadarbība ar saieta namu

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

Individuāli

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 60 m²

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Jāuzlabo bērnu un jauniešu zonā

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Veci plaukti

X

Jāizvērtē cik daudz datoru vajadzīgi,
jānoraksta liekie, jāplāno jaunu iegāde

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas

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

X

Slēdziens
Talsu novada Laucienes pagasta Pļavu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un kvalitatīvu bibliotēkas darbu, iegādāties BIS ALISE moduli
2. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanu. Izstrādāt vidēja termiņa attīstības dokumentu, kas nosaka bibliotēkas mērķus, prioritātes un
sasniedzamos rezultātus. Izstrādāt konkretizētu kārtējā gada darba plānu
3. Aktīvāk popularizēt bibliotēkā pieejamās tiešsaistes datubāzes
4. Bibliotēkas vadītājai uzlabot informācijas meklēšanas prasmes
5. Rast iespēju bibliotēkas telpu remontam un logu nomaiņai
6. Ieplānot bibliotēkas aprīkojuma nomaiņu
7. Izvērtēt optimālo datoru skaitu bibliotēkā, norakstīt nolietotos un ieplānot jaunu iegādi.

102
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rojas novada bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rojas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, 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

3 darbinieki

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā, pieaudzis par
40%, nodrošina pamatfunkciju veikšanu

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
18%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 13%

Izsniegums

Samazinājies par 26%

Apmeklējums

Samazinājies par 16%

Iedzīvotāju aptvērums

21% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

17624 vienības

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti

X
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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 un
izmantotas

X

„Letonika” - 28 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 8 sesijas

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

X

Vāc materiālus par novada vēsturi, iestādēm
un cilvēkiem. Laba sadarbība ar Rojas Jūras
zvejniecības muzeju.

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 2011.
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 29 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 4 lasītāji

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

X

Informācija par bibliotēku un tās
organizētajiem pasākumiem tiek ievietota
Rojas novada mājas lapā www.roja.lv, TGB
mājas lapā www.talsubiblioteka.lv , portālā
www.biblioteka.lv un www.facebook.com
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vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi

X

pietiekami

Bibliotēka iesaistās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija,
“Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās”,
“Mūsu mazā bibliotēka”, Ziemeļvalstu
nedēļas lasījumos.

Individuāli

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai - 205 m²
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dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

Ir jāatjauno datortehnika

X
X

Slēdziens
Rojas novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika un News.lv.
2. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku lietotājiem.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Sabiles bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

X

Nav veikts telpu kosmētiskais remonts

X

Attīstības plāns nav izstrādāts atbilstoši šāda
plāna prasībām – nav veikts bibliotēkas
darbības izvērtējums, noteikti attīstības mērķi
un uzdevumi, kā tos sasniegt.

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

X

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

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

3 darbinieki

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 2%. nodrošina bibliotēkas funkciju
veikšanu

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
11%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 38%

Izsniegums

Samazinājies par 25%

Apmeklējums

Samazinājies par 20%

Iedzīvotāju aptvērums

43% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

12 627 vienības

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

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

X

„Letonika” -17 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 4 sesijas

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

X

Sabiles vēstures apzināšana, ievērojamu
cilvēku dzīvesstāsti, uzņēmumu vēsture

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 2011.
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 29 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 0 lasītāji

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

sniegta
aktuāla

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā

X

sabile.lv; talsubiblioteka.lv
kulturasdati.lv; biblioteka.lv
Materiālus ievieto arī Sabiles pilsētas
Feisbuka kontā.

X
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(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā
vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Individuāli

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai – 108 m²,
nepieciešams telpu kosmētiskais rēķins

X
111

112

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām
Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

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

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Nepieciešams nomainīt plauktus krājumam

X

Grāmatas pēc pieprasījuma tiek piegādātas
mājās

X

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

X
X

Slēdziens
Talsu novada Sabiles bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika.lv un News.lv
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2. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem bibliotēkas lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
3. Rast iespēju nomainīt bibliotēkas plauktus krājumam.
4. Izvērtēt iespēju apvienot Sabiles un Sabiles bērnu bibliotēku, izvietojot plašākās telpās.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Sabiles bērnu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

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

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

X

Attīstības plāns nav izstrādāts atbilstoši šāda
plāna prasībām – nav veikts bibliotēkas
darbības izvērtējums, noteikti attīstības mērķi
un uzdevumi, kā tos sasniegt.

X

Bibliotēkas personāls
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Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

3 darbinieki

X
X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
20%, nodrošina pamatfunkciju veikšanu

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
16%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 17 %

Izsniegums

Palielinājies par 11%

Apmeklējums

Samazinājies par 17%

Iedzīvotāju aptvērums

43% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā
Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā

7993 vienības

X

X
X

No bibliotēkas kopējā krājuma 7993 eks.
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apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
Krājuma komplektēšana notiek regulāri

bērnu un jauniešu grāmatas līdz 18 gadiem ir
3007 eksemplāri, t.i., 62%
X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

„Letonika” - 17 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 sesijas

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

X

Vāc materiālus par Sabili, Abavas pagastu,
skolu, iestādēm un cilvēkiem.

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 2019.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 17 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 0 lasītāji

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

sniegta
aktuāla

X

sabile.lv, www.facebook.com, draugiem.lv ,
talsubiblioteka.lv biblioteka.lv
Informāciju ieteicams ievietot bērnu un
jauniešu plaši izmantotajos sociālajos tīklos

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
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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 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

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”,“Grāmatu
starts”

Individuāli. Bērnu bibliotēka no rītiem
konsultē arī bibliotēkas lietotājus – seniorus
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Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 105 m², telpām
nepieciešams remonts

Grāmatas piegādā interesentiem uz mājām

X
X
X
X
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Slēdziens
Talsu novada Sabiles bērnu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika.lv, News.lv
2. Pilnveidot pakalpojumus bērniem, izmantojot mobilās tehnoloģijas.
3. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
4. Reklamēt pakalpojumus bērniem, aktīvāk izmantojot sociālos tīklus.
5. Izvērtēt iespēju apvienot Sabiles bērnu bibliotēku ar Sabiles bibliotēku, ierādot plašākas telpas un izveidojot ģimenes bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Spāres bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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

ir

X
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izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami
Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas
aptver visus bibliotēkas darbības virzienus

X

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

X

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

X

1 darbinieks

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 3%, nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju
veikšanu

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
4%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 8%

Izsniegums

Samazinājies par 11%

Apmeklējums

Samazinājies par 7%

Iedzīvotāju aptvērums

42% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
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Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

8203 vienības

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

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

X

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

X

„Letonika” - 14 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 33 sesijas
Bibliotēkā
bagātīgs
novadpētniecības
materiālu krājums, veidotas plašas izstādes
par
medicīnu,
dabas
objektiem
daiļamatniecību Spārē
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2019.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

Autorizācijas dati izsniegti 34 lasītājiem; bet
pakalpojumu lasītāji neizmanto

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

Informācija par lielākajām izstādēm un
pasākumiem tiek ievietota Ģibuļu pagasta
mājas lapā, afišas un informācija par izstādēm
tiek ievietota Talsu bibliotēkas mājas lapā

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

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

X

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

X

Bibliotēkas apkalpojamā rajonā nav izglītības
iestāžu, tāpēc darbs ar bērniem ir fragmentārs.

Individuāli un grupām
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122

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 101 m²

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

Pēc pieprasījuma ir nodrošināta grāmatu
piegāde mājās

X
X

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

X

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Talsu novada Spāres bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku.
2. Izveidot novadpētniecības mapju aprakstus novadpētniecības datu bāzē.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Stendes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada Stendes pilsētas pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu
komisija(Dzintra Punga, 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

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
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Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

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

3 bibliotekārie 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 38%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
36%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 20% (salīdzinājumā ar
2014.gadu, bet ar 2017. – samazinājies)

Izsniegums

Palielinājies par 5 %
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Apmeklējums

Palielinājies par 15%

Iedzīvotāju aptvērums

36% no pilsētas iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X
X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

13990 vienības

X

Izstrādāt bibliotēkas attīstībai atbilstošu
krājuma veidošanas koncepciju
Apgrozība 2,0

Aktīvi izmanto SBA

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 popularizētas un izmantotas

X

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

X

„Letonika” - 139 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 140 sesijas
Veido mapes, ieskenē fotogrāfijas, sadarbojas
ar pilsētas muzeju, uzsākta aprakstu
pievienošana Talsu novadpētniecības DB
125

126

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 15 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto maz

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Ir drukātā veidā novada stratēģiskās attīstības
plāns; ir informācija ar saitēm internetā

sniegta
aktuāla

X

Kontaktinformācija, ir jāpilnveido informācija
par bibliotēkas pakalpojumiem.

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

X

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

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

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, “Skaļās
lasīšanas sacensībā”, “Mūsu mazā bibliotēka”

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

X

Ar pilsētas muzejus , kultūras namu (Baltā
galdauta svētki), dāmu klubiņu “Efeja”

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība

X
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darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

Telpas lasītāju apkalpošanai - 171 m²

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

X

apkalpo mājās 7 klientus

X

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

X
X

Slēdziens
Talsu novada Stendes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Izstrādāt kvalitatīvu bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju.
2. Aktīvāk popularizēt BIS ALISE piedāvātos attālinātos bibliotēkas pakalpojumus
3. Uzsākt automatizētu periodisko izdevumu izsniegšanu.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Strazdes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

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

X

Attīstības plāns nav izstrādāts atbilstoši šāda plāna
prasībām – nav veikts bibliotēkas darbības
izvērtējums, noteikti attīstības mērķi un
uzdevumi, kā tos sasniegt.

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

X

Plāns ir formāls, virspusējs un neatspoguļo darba
saturu.

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

X

1 darbinieks

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
11%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā stabils

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
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Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 19%

Izsniegums

Samazinājies par 27%, darbiniece 2018.gadā
vairākas nedēļas slimoja.

Apmeklējums

Samazinājies par 28%

Iedzīvotāju aptvērums

47% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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 un
izmantotas

5489 vienības

X

X

Datu bāzes „Letonika” un
Laikrakstu bibliotēka „News” nav izmantotas
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

Vāc materiālus par Strazdes pagastu,
iedzīvotājiem un tā vēsturi, aktīvi sadarbojas
ar vietējiem novadpētniekiem.

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 6 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 0 lasītāji

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

Informācija talsubiblioteka.lv/novadu-

biblotekas/

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

X

Bibliotēka nepiedalās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
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popularizēšanas pasākumus (novadnieku
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

jubilejas,

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

novada

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Individuāli

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Telpas lasītāju apkalpošanai 74 m²
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Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

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

Nepieciešama jauna multifunkcionālā iekārta

X

Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas
mājās

X
X

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

X

X
X
X

Slēdziens
Talsu novada Strazdes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanu
2. Uzlabot darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika un News.lv
3. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku.
4. Rast iespēju iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Vandzenes pagasta Uguņu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, 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

Darba plāns gadam formāls

X

1darbinieks

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

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 35%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums no 2015.gada samazinājies

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

samazinājies par 53% ;strauji 2018; skaidro ar
skolēnu skaita samazināšanos skolā

Izsniegums

samazinājies par 50%

Apmeklējums

samazinājies par 28%

Iedzīvotāju aptvērums (2 pagasta bibliotēkām kopā)

21% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu

4517 vienības

X

X
X

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

X

Palielināt finansējumu

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

X

„Letonika” - 6 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 4 sesijas

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

X

Veido mapes par novadniekiem un
notikumiem pagastā

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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 7 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto maz lasītāji

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija’

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

X

Upesgrīvas pamatskola

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

X

Individuāli

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Aptaujas mutiskas

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai - 55 m²

X
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Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

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

Atsevišķās zonās jāuzlabo

X
lietotājiem

X
(datori,

X

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

X

Uzlabot interneta ātrumu!

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām
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

X
X

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Talsu novada Vandzenes pagasta Uguņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Izstrādāt detalizētu, bibliotēkas darba daudzveidību aptverošu, gada darba plānu ar izpildes termiņiem
2. No krājuma komplektēšanai piešķirtā finansējuma 1/3 novirzīt periodikas abonēšanai
3. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu
4. Aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu, tajā skaitā informācijas resursu, popularizēšanu
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5. Uzlabot apgaismojumu atsevišķās bibliotēkas zonās
6. Izvērtēt iespējas palielināt interneta ātrumu
7. Rast iespēju nomainīt bibliotēkai ārdurvis un sakārtot lietus ūdens noteksistēmu
8. Rast iespēju apmeklētājiem pie bibliotēkas novietot velonovietni; izvietot norādi uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Valdemārpils bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, 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

X

5 darbinieki, tajā skaitā 4 bibliotekārie
darbinieki, 1 tehniskais darbinieks

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
7%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
15%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 10%

Izsniegums

Samazinājies par 9%

Apmeklējums

Samazinājies par 13%

Iedzīvotāju aptvērums

34% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā

X

12 351vienības
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apjomā visām vecuma grupām
Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek
nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

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

X

Apkopo materiālus par Valdemārpils pilsētas
un Ārlavas pagasta vēsturi;

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2019.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

„Letonika” - 56 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 40 sesijas

Autorizācijas dati izsniegti 37 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto 3 lasītāji

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
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vietnēs
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
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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

X

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

X

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

X

Vadītāja

profesionālā

kompetence

ir

pietiekami

augsta,

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, Grāmatu
starts” , “Mūsu mazā bibliotēka”

Individuāli

X
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nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību
Bibliotēkas infrastruktūra
Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 180 m²

X
X

Slēdziens
Talsu novada Valdemārpils bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. No kopējā lietotāju skaita 49% ir bērni un jaunieši. Lai palielināt apmeklētāju plūsmu, ieteicams modernizēt pakalpojumus jauniešiem,
ieviešot mobilo tehnoloģiju izmantošanu
2. Rast iespēju veikt telpu kosmētisko remontu datorzālē un bērnu nodaļas kāpņu telpā
3. Uzlabot bibliotēkas mēbeļu un datortehnikas aprīkojumu.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Valdgales bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, 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

Izstrādāt precīzāku darba plānu, iekļaujot tajā
arī bibliotekāro darbu
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

1darbinieks, strādā no 2018

X
X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies par
7%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
1,2%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 6% , pēdējos 3 gadus stabils

Izsniegums

Samazinājies par 49%

Apmeklējums

Samazinājies par 26%

Iedzīvotāju aptvērums

15% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

un

8765 vienības

X
X
X

Zema apgrozība 0.33, bibliotēka bijusi ilgāku
laiku slēgta
145

146

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

„Letonika” - 31 sesija; „News”- 1 sesija

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

X

Tiek veidotas mapes. Bibliotēkas definētais
mērķis ir novadpētniecību popularizēt, vairāk
par to stāstīt cilvēkiem un ieinteresēt viņus
aktīvāk tajā piedalīties.

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana notiek
automatizēti, izņemot periodikas izsniegšanu

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2018
gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu

X

Autorizācijas dati izsniegti 41 lasītājiem;
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rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

pakalpojumu izmanto neliels skaits lasītāju

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

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

X

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

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

X

Senioru klubiņš, izbraukuma bibliotēka
draudzēm (izsniegšana)

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

X

Individuāli, ieplānotas grupas

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

Aptauja par periodikas abonēšanu

X
147

148

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)
Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

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

X

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai 116 m²

X
X
148
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Slēdziens
Talsu novada Valdgales bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.

Ieteikumi
1. Uzsākt periodikas automatizētu izsniegšanu
2. Izstrādāt precīzāku gada darba plānu, iekļaujot tajā arī bibliotekāro darbu
3. Aktivizēt darbu ar krājumu – izslēgt maz izmantotos izdevumus, popularizēt krājuma daudzveidību un lasīšanu vietējā kopienā
4. Aktivizēt bibliotēkā pieejamo datubāzu un BIS ALISE pakalpojumu popularizēšanu
5. Rast iespēju apmeklētāju ērtībai novietot pie bibliotēkas velonovietni

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Vandzenes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga,
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
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Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

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

X

Formāls

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

X

Formāls

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

1darbinieks

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 15%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
8%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 322

Samazinājies par 15%

Izsniegums

Samazinājies par10 %

Apmeklējums

Samazinājies par 14%

Iedzīvotāju aptvērums

21% no pagasta iedzīvotājiem.

2 bibliotēkas pagastā, aptvērums abām kopā!
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Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

9229 vienības

Apgrozība 0,8

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 un
izmantotas

X

„Letonika” – 54 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 67 sesijas

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

X

Veido mapes par Vandzenes pagastu, skolu,
notikumiem, lauksaimniekiem.

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti
151

152

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2019.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 21 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto maz lasītāji

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Ir drukātā veidā novada stratēģiskās attīstības
plāns; ir informācija ar saitēm internetā

sniegta
aktuāla

X

Ir kontaktinformācija

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

X

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

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Vasaras
nometne bērniem

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

X

Sadarbība ar tautas namu, PII Zīlīte un Vandzenes
pamatskolu.

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība

X

Individuāli
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darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 112 m²;
vajadzīgs kosmētiskais un grīdas seguma
remonts

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

lietotājiem

(datori,

X

Izvērtēt datoru skaitu un ieplānot jaunu iegādi

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,
multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
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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.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X
X

Slēdziens
Talsu novada Vandzenes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanu. Izstrādāt vidēja termiņa attīstības dokumentu, kas nosaka bibliotēkas mērķus, prioritātes un
sasniedzamos rezultātus. Izstrādāt konkretizētu kārtējā gada darba plānu.
2. Uzsākt novadpētniecības datu pievienošanu Talsu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības datubāzei
3. Uzsākt automatizētu periodikas izsniegšanu
4. Aktivizēt vietējās kopienas informēšanu par bibliotēkas pakalpojumiem
5. Izvērtēt lietotājiem nepieciešamo optimālo datortehnikas daudzumu un ieplānot jaunas iegādi
6. Rast iespēju veikt bibliotēkas telpu kosmētisko un grīdas seguma remontu un atjaunot bibliotēkas ieejas kāpnes.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Dundagas novada Vīdales bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dundagas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra
Punga, 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

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav pabeigta krājuma rekataloģizācija

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

Plāns ir formāls un neatklāj darba saturu;
plānotajām aktivitātēm nav norādīts laika
grafiks

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

X

1 darbinieks

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
42%, nodrošina pamatfunkciju veikšanu.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
22%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 19%

Izsniegums

Samazinājies par 30%

Apmeklējums

Palielinājies par 21%

Iedzīvotāju aptvērums

34% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

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

4786 vienības

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

X

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

Laikrakstu bibliotēka „News”- 20 sesijas
Tiek vākti materiāli par Vīdales ciema
tūrisma apskates vietām, vietējiem
iedzīvotājiem, ciema saimniecībām.

X

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

„Letonika” - 4 sesijas

X

X
Krājuma inventarizācija tika veikta 2012.
gadā, manuāli

X

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Bibliotēkā nav sistēmas ALISE

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

X

Informācija par bibliotēku ir pieejama tīmekļa
vietnēs; par bibliotēkas aktualitātēm
informācija tiek sniegta Dundagas novada
domes informatīvajā izdevumā
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vietā), kā arī vietējos preses izdevumos
Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas apkalpes zonā nav skolas, tāpēc
darbs ar bērniem ir fragmentārs.

Individuāli

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai - 52 m²
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Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

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

lietotājiem

Nepieciešams uzlabot apgaismojumu
atsevišķās darba zonās.

X

Pēc pieprasījuma grāmatas tiek piegādātas
mājās

X
(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X

X
X
X

Slēdziens
Dundagas novada Vīdales bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Līdz 2019. gada beigām pabeigt krājuma rekataloģizāciju.
2. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika un News.lv.
3. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanu.
4. Rast iespēju uzlabot apgaismojumu bibliotēkas telpās.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Talsu novada Virbu pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Talsu novada Virbu pagasta pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu
komisija(Dzintra Punga, 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 ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami
Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas
aptver visus bibliotēkas darbības virzienus

X
X

Nav lielas atšķirības no gada plāna
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Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Formāli plāni

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

1 darbinieks

X

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X

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

X

Finansējums pārskata periodā stabils

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
6%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 11%

Izsniegums

Samazinājies par 21%

Apmeklējums

Samazinājies par 20%

Iedzīvotāju aptvērums

24% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

8161 vienības

Apgrozība 0,8
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

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 un
izmantotas

X

„Letonika” – 0 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 5 sesijas

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

X

Virbu pagasta iedzīvotāju atmiņu ieraksti,
dzīves stāsti, fotoattēlu kolekcija

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti, izņemot periodiku

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 12 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto daži lasītāji
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
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

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)

X

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, sadarbība
ar Virbu pamatskolu, tautas namu

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

X

Ar Virbu izglītības iestādēm Virbu kultūras
namu

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

X

Individuāli

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

X

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

X

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

X
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interešu izglītību)
Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

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

X

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 105 m²

X
X
X
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Slēdziens
Talsu novada Virbu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Pilnveidot bibliotēkas darba plānošanu. Izstrādāt vidēja termiņa attīstības dokumentu, kas nosaka bibliotēkas mērķus, prioritātes un
sasniedzamos rezultātus. Izstrādāt konkretizētu kārtējā gada darba plānu.
2. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus, tajā skaitā BIS Alise piedāvājumus un datubāzes
3. Uzsākt automatizētu periodikas izsniegšanu, kā arī novadpētniecības datu pievienošanu Talsu Galvenās bibliotēkas novadpētniecības datu
bāzei
4. Rast iespēju izvietot norādi uz bibliotēku
5. Ieplānot bibliotēkas grīdas atjaunošanu

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,
Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja

Dzidra Šmita
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