
Atzinumi apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2017.gada 16.maija sēdes lēmumu 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkai 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Zinaīda Rabša, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā 

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

konstatēja: 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada pašvaldībā. 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti   X Netika veikta krājuma izvērtēšana; 

netika ievērots sabalansēta krājuma veidošanas 

princips; netika iegādāti jauni grāmatu plaukti 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Bibliotēkas attīstības plāns 2016.-2020. gadam 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide     Darbiniece strādā kopš 2017. gada 5. februāra 

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  X   Finansējums pārskata perioda beigās, salīdzinot ar 

perioda sākumu, pieaudzis par 17 %  
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

X   Finansējums pārskata perioda beigās, salīdzinot ar 

perioda sākumu, pieaudzis par 16 % 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 15 %, salīdzinot ar perioda 

sākumu 

Izsniegums    Samazinājies par 62 %, salīdzinot ar perioda 

sākumu 

Apmeklējums    Samazinājies par 15 %, salīdzinot ar perioda 

sākumu 

Iedzīvotāju aptvērums    10 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti   X 11 572 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

X   Krājuma komplektēšanas attīstības koncepcija 

2016.- 2020. gadam 

 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā   X  

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba  X   

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams   X  

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

X    

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X   

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts  X   
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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 Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu 

abonēšanai izlietoti aptuveni 50%  no finansējuma 

krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

  X Letonika un Laikrakstu bibliotēka „News” 

faktiski netiek izmantotas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas vairākas mapes par pagastu un 

personībām 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēka neizmanto BIS ALISE 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija manuāli tika veikta 2017. 

gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Krājums pilnībā ir ievadīts reģiona kopkatalogā 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Aktualizēt esošo informāciju 

http://augstkalnesbiblioteka.blogspot.com/ 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

 X   
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X   

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība  X  Praktiskas informācijas meklēšanas rezultāti 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

  X  

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

 X   

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

 X  Sadarbojas ar PII “Pīlādzītis” 

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

  X  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

 X   

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, nodrošina  X  Aizvieto darbinieku dekrēta atvaļinājuma laikā 



5 

 

5 

 

kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 116 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X   

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs  X   

Telpu apgaismojums ir atbilstošs   X  

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba   X  

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Nodrošināta grāmatu piegāde mājās 

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  

Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Nodrošināt racionāla un lietotājiem droša krājuma izvietošanu. 
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2. Nodrošināt bērnu krājuma izvietošanu atbilstoši attiecīgā vecuma prasībām. 

3. Aktīvi veikt krājuma saturisko un fizisko izvērtēšanu, nodrošināt regulāru krājuma rekomplektēšanu. 

4. Komplektējot krājumu, ievērot sabalansēta krājuma veidošanas principu, par prioritāti izvirzot grāmatu komplektēšanu. 

5. Aktīvāk izmantot un popularizēt Kultūras informācijas sistēmu centra abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes. 

6. Aktivizēt bibliotēkas publicitātes pasākumus. 

7. Veikt telpu remontu, uzlabot apgaismojumu. 

8. Atjaunot bibliotēkas aprīkojumu (grāmatu plauktus, žurnālu plauktu, aprīkojumu Bērnu zonā, krēslus u.c.). 

9. Iekārtot lasītāju vietas. 

10. Ierīkot velonovietni. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Krāslavas novada Aulejas pagasta bibliotēkai 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Zinaīda Rabša, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā 

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

konstatēja: 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada pašvaldībā. 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Krājuma norakstīšana netika veikta 

regulāri; netika iekārtota funkcionāla 

darba vieta bibliotēkas vadītājai. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Bibliotēkas attīstības plāns 2017.-2021. 

gadam 
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Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz 0.75 slodzes  

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 X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis 

par 7 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, 

samazinājies par 27 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 6 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu. 

Izsniegums    Palielinājies par 78 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu. 

Apmeklējums    Samazinājies par 14 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu. 

Iedzīvotāju aptvērums    20 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti  X  4761 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

X   Koncepcija apstiprināta 2017. gadā 
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X   

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams  X   

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

 X   

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

X    

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X   

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X   

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

 X  Nav periodisko izdevumu bērniem 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

  X Bibliotēkas abonēto periodisko 

izdevumu abonēšanai izlietoti aptuveni 

50% no finansējuma krājuma 

komplektēšanai. 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika ir izmantota. 

Laikrakstu bibliotēka „News” netiek 

pieejama. 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas vairākas mapes par pagasta 

vēsturi, iestādēm, novadniekiem u.c. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēka neizmanto BIS ALISE 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija manuāli tika 

veikta 2012. gadā 
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Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Krājums ir pilnībā atspoguļots reģiona 

kopkatalogā 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Aktualizēt esošo informāciju 

http://aulejasbiblioteka.blogspot.com 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

 X   

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  Individuālās 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība  X  Praktiskas informācijas meklēšanas 

rezultāti 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

 X   
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Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

 X  Pēc skolas likvidācijas ”Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrijā” nepiedalās 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

  X Nav skolas 

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Darba laiks 5 dienas nedēļā        8.30-

11.30;12.30-15.30 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

  X  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

 X   

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

 X   

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
   Telpas lasītāju apkalpošanai - 58 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Nepieciešama krātuves telpa. Pārvietot 

lietotāju datorus, iekārtot bibliotēkas 

vadītājai funkcionālu darbavietu 

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  Iegādāties skapi dokumentu glabāšanai 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

X    

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

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Nodrošināta grāmatu piegāde mājās 

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  

Aulejas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu, regulāri veikt krājuma rekomplektēšanu. 

3. Rast iespēju abonēt periodisko izdevumu bērniem. 

4. Komplektējot krājumu, ievērot sabalansēta krājuma veidošanas principu, par prioritāti izvirzot grāmatu komplektēšanu.  

5. Rast iespēju izveidot krātuvi dublešu un kopotu rakstu glabāšanai. 

6. Pārdomāt telpu iekārtojumu, izveidot bibliotēkas vadītājai funkcionālu darbavietu. 

7. Iegādāties skapi bibliotēkas dokumentācijas glabāšanai. 

8. Aktivizēt bibliotēkas publicitātes pasākumus, informēt iedzīvotājus par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem. 

9. Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām. Veikt iedzīvotāju aptauju. 

10. Turpināt datortehnikas atjaunošanu. 

11. Ierīkot velo novietni. 

12. Iekārtot lasītāju vietas. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Dagdas novada Dagdas pagasta tautas bibliotēkai 

     Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Zinaīda Rabša, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā 

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

konstatēja: 

     Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dagdas novada pašvaldībā. 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Netika ievērots sabalansēta krājuma 

veidošanas princips. Sakarā ar 

darbinieku maiņu jaunas aktivitātes nav 

notikušas. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Bibliotēkas attīstības plāns 2017.-2021. 

gadam 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz 0.5 slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Darbiniece strādā kopš 2016. gada 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns nākamajam 

plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata periodā (5 

gadi) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu  X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, 

samazinājies par 39 % 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, 

samazinājies par 6 % 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 71 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu 

Izsniegums    Samazinājies par 61 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu 

Apmeklējums    Samazinājies par 59 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu 

Iedzīvotāju aptvērums    9 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti  X  6143 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams  X   

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

 X   

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X   
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Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts  X   

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

  X SBA netiek izmantots 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   1 reizi ceturksnī 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

  X Bibliotēkas abonēto periodisko 

izdevumu abonēšanai izlietoti aptuveni 

55% no finansējuma krājuma 

komplektēšanai 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika izmantota pēc vajadzības 

Laikrakstu bibliotēka „News” netiek 

izmantota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas vairākas mapes par pagasta 

vēsturi, iestādēm, personībām u.c. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēka neizmanto BIS ALISE 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija manuāli tika 

veikta 2015. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Krājums pilnībā ir ievadīts reģiona 

kopkatalogā 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Aktualizēt esošo informāciju 

http://dagdaspagastabiblioteka.blogspot.

com/ 
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

 X   

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
 X   

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  Individuālās 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība  X  Praktiskas informācijas meklēšanas 

rezultāti 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

 X   

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

  X Nav skolas apkalpes teritorijā 

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   0,5 slodze 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
 X  Tikai mutiskas 
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Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 
 X   

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
 X  Pilnveidot informācijas veidošanas 

prasmes 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 62m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Iekārtot lasītāju vietas 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Var izmantot ēkā esošo pasākumu telpu 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs  X   

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Iegādāties speciālu plauktu žurnāliem 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Nomainīt darbiniekam datoru 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Nodrošināta grāmatu piegāde mājās 

 

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  

Dagdas pagasta tautas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 

1. Aktīvi turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu. 

2. Rast risinājumu pārskatāmai un ērtai krājuma izvietošanai; iekārtot lasītāju vietas. 

3. Aktīvāk izmantot un popularizēt Kultūras informācijas sistēmu centra abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes. 

4. Komplektējot krājumu, ievērot sabalansēta krājuma veidošanas principu, par prioritāti izvirzot grāmatu komplektēšanu.  

5. Aktivizēt bibliotēkas publicitātes pasākumus, informēt iedzīvotājus par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem. 

6. Darbiniekam pilnveidot zināšanas informācijas meklēšanā. 

7. Iegādāties speciālu plauktu žurnāliem. 

8. Rast iespēju ierīkot velonovietni. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Krāslavas novada Izvaltas pagasta bibliotēkai 

     Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Zinaīda Rabša, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā 

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

konstatēja: 

     Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada pašvaldībā. 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Netika ievērots sabalansēta krājuma 

veidošanas princips 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Bibliotēkas attīstības plāns 2016.-2020. 

gadam 

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

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi 

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  X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis 

par 45 % 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis 

par 4 % 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 16 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu 

Izsniegums    Samazinājies par 26 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu 

Apmeklējums    Samazinājies par 41%, salīdzinot ar 

perioda sākumu 

Iedzīvotāju aptvērums    38 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   6514 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

X    
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X   

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

X    

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X   

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

  X Bibliotēkas abonēto periodisko 

izdevumu abonēšanai izlietoti aptuveni 

50 % no finansējuma krājuma 

komplektēšanai 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika ir izmantota, 

Laikrakstu bibliotēka „News” nav 

izmantota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas vairākas mapes par novadu 

un pagastu, iestādēm, personībām, 

bibliotēkas vēsturi u.c. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēka neizmanto BIS ALISE 
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam. 

X   Krājuma inventarizācija manuāli tika 

veikta 2010. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Krājums pilnībā ir ievadīts reģiona 

kopkatalogā 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Aktualizēt esošo informāciju 

http://izvaltasbiblioteka.blogspot.com/ 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

 X   

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Praktiskas informācijas meklēšanas 
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rezultāti 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās Valsts 

Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

 X   

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 140m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Izmanto Izvaltas pamatskolas telpas 

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 lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Nodrošināta grāmatu piegāde mājās 

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  

Izvaltas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu, nodrošinot pastāvīgu krājuma rekomplektēšanu. 

2. Aktīvāk izmantot un popularizēt Kultūras informācijas sistēmu centra abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes. 

3. Aktivizēt bibliotēkas publicitātes pasākumus, informēt iedzīvotājus par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem. 

        

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Krāslavas novada Kombuļu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Zinaīda Rabša, Jeļena Šapkova)  izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā 

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

konstatēja: 
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Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada pašvaldībā. 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Bibliotēkas attīstības plāns 2017.-2021. 

gadam 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz 0.75 slodzi 

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. X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis 

par 9 % 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis 

par 28 % 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 25 % salīdzinot ar 

perioda sākumu 
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Izsniegums    Samazinājies par 15 % salīdzinot ar 

perioda sākumu 

Apmeklējums    Samazinājies par 21 % salīdzinot ar 

perioda sākumu 

Iedzīvotāju aptvērums    18 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   5056 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

X   Koncepcija apstiprināta 2016. gadā 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

X    

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

X    
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sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika aktīvi izmantota 2016. gadā. 

Laikrakstu bibliotēka „News” netiek 

izmantota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas vairākas mapes par novada 

un pagasta vēsturi, novadniekiem u.c. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēkā nav BIS ALISE 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija manuāli tika 

veikta 2015. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Krājums pilnībā ir ievadīts reģiona 

kopkatalogā 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Aktualizēt esošo informāciju 

http://kombulubiblioteka.blogspot.com 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 
 X   
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veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Praktiskas informācijas meklēšanas 

rezultāti 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās Valsts 

Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X 08.00-12.00; 13.00- 16.00  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

  X Tikai mutiska 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

 X   

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
   Telpas lasītāju apkalpošanai - 82 m² 
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Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Izmanto Kombuļu TN telpas 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X   Arī piegādā mājās 

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  

Kombuļu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu. 

2. Aktīvāk izmantot un popularizēt Kultūras informācijas sistēmu centra abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes. 

3. Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām. Veikt iedzīvotāju aptauju. 

4. Ierīkot velo novietni. 

5. Apdzīvotā vietā izvietot norādi uz bibliotēku.  
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Krāslavas novada Skaistas pagasta bibliotēkai 

     Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Zinaīda Rabša, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā 

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

konstatēja: 

     Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada pašvaldībā. 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Bibliotēkas attīstības plāns 2016.-2020. 

gadam 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz 0.7 slodzi 

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  X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis 

divreiz. 
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, 

samazinājies par 6%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 10 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu. 

Izsniegums    Samazinājies par 46 %, salīdzinot ar 

perioda sākumu. 

Apmeklējums    Palielinājies par 18%, salīdzinot ar 

perioda sākumu. 

Iedzīvotāju aptvērums    25 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   6149 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X   

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

 X   

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

 X   

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X   

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts  X   

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek  X   



30 

 

30 

 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   1 reizi ceturksnī 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

 X   

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

  X Letonika un Laikrakstu bibliotēka „News” 

fakstiski nav izmantotas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas vairākas mapes par pagasta 

vēsturi, iestādēm, personībām.  

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēka neizmanto BIS ALISE 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam. 

X   Krājuma inventarizācija manuāli tika 

veikta 2017. gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Krājums pilnībā ir ievadīts reģiona 

kopkatalogā. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Aktualizēt esošo informāciju 

http://skaistasbiblioteka.blogspot.com/ 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

 X   
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X   

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība  X  Praktiskas informācijas meklēšanas 

rezultāti 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās Valsts 

Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

 X   

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Darba laiks 4 dienas nedēļā            8.00 -

12.00;12.30-15.30 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

  X Veikt aptaujas 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

 X   
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Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

 X  Aizvieto darbinieku dekrēta atvaļinājuma 

laikā 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 62m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X   

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Skaistas 

TN. Var izmantot telpas 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Atjaunot grāmatu plauktus, iegādāties 

bērnu grāmatu kasti, iekārtot lasītāju 

vietas 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

 X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem  X  Atrodas otrajā stāvā. Ir nodrošināta 

grāmatu piegāde mājās  

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  

Skaistas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 

1. Aktīvi turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu. 

2. Atjaunot uzziņu literatūras krājumu, regulāri papildināt krājumu ar latviešu oriģinālliteratūru un grāmatām bērniem. 

3. Aktīvāk izmantot un popularizēt Kultūras informācijas sistēmu centra abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes. 

4. Palielināt finansējumu grāmatu iegādei. 

5. Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām. Veikt iedzīvotāju aptauju. 

6. Pakāpeniski atjaunot datortehniku. 

7. Atjaunot grāmatu plauktus, ierīkot kasti bērnu grāmatu izvietošanai. 

8. Ierīkot lasītāju darbavietas. 

9. Ierīkot velnovietni. 

10. Aktivizēt bibliotēkas publicitātes pasākumus, informēt iedzīvotājus par bibliotēkas rīkotajiem pasākumiem. 

             

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja        Dzidra Šmita 

 

 

 

Atzinumi apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2017.gada 14.novembra sēdes lēmumu 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Indras pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada Indras pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 
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Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Samazināts finansējums krājuma 

komplektēšanai 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi 

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 perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis 

par 21 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā. 

 X  Finansējums pārskata periodā 

samazinājies par 8%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 8 % 

Izsniegums    Palielinājies par 3 %  
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Apmeklējums    Samazinājies par 22 %  

Iedzīvotāju aptvērums    28 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   9101 vienība 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

 X  Krājuma komplektēšana notiek piešķirtā 

finansējuma ietvaros 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

 X  Krājums ir jāpapildina ar jauniem, 

aktuāliem izdevumiem 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

 X  Pārsvarā krājums tiek papildināts 

pateicoties Rīgas CB Repozitārija 

piedāvājumam, dāvinājumiem un 

projektiem 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X   

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts  X   

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   SBA iespējas tiek izmantotas 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Vidēji 1 reizi ceturksnī 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

 X  Periodisko izdevumu klāsts ir ierobežots  

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    
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Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika tiek izmantota 

Laikrakstu bibliotēka „News” netiek 

izmantota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas novadpētniecības mapes 

par pagastu un novadu 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā nav automatizēta 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2016. 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 

  X Autorizācijas dati lasītājiem netiek 

izsniegti 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

X    

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

X    
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veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 

X 

   

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Praktiskas informācijas meklēšanas 

rezultāti 

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās Valsts 

Kultūrkapitāla fonda un LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

X    

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 256m² 
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Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Iekārtot jauniešu zonu 

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 lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Turpināt atjaunot datortehniku 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Tiek nodrošināta grāmatu piegāde mājās 

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  

Indras pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai, kā arī paplašināt periodisko izdevumu klāstu, nodrošinot dažādu iedzīvotāju grupu intereses. 

2. Aktivizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzi Laikrakstu bibliotēka “News”. 

3. Turpināt datortehnikas atjaunošanu, iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu. 

4. Iekārtot jauniešu vecumam un interesēm atbilstošu zonu. 

5. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēkai 

Robežnieku pagasta Joņinu Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc 

akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un 

konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Finansējums krājuma komplektēšanai tika 

samazināts, nav iegādāti jauni grāmatu plaukti 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz 0,5 slodzi. Pagastā ir 2 

bibliotēkas  

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 perioda beigās, salīdzinot 

ar perioda sākumu, pieaudzis par 28 %.  
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā. 

  X Finansējums pārskata perioda beigās, salīdzinot 

ar perioda sākumu, samazinājies par 55 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 28 %  

Izsniegums    Samazinājies par 31 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 36 % /stabils 

Iedzīvotāju aptvērums    45 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem, kas ir 

ļoti labs rādītājs 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti  X  3329 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

 X  Krājuma komplektēšana notiek piešķirtā 

finansējuma ietvaros 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma izvērtēšana netika veikta regulāri 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams  X  Nepieciešami jauni grāmatu plaukti 

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

 X  Krājums ir jāpapildina ar jauniem, aktuāliem 

izdevumiem 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

 X  Pārsvarā krājums tiek papildināts, pateicoties 

Rīgas Centrālās bibliotēkas Repozitārija 

piedāvājumam, dāvinājumiem un projektiem 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X  Krājums bērniem ir jāatjauno 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts  X   

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   SBA iespējas ir izmantotas 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Vidēji 1 reizi ceturksnī 
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Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

  X Sākot ar 2016. gadu, finansējums periodisko 

izdevumu iegādei netika piešķirts 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

 X  Līdz 2015. gadam proporcija netika ievērota 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika tiek izmantota; Laikrakstu bibliotēka 

„News” netiek izmantota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas novadpētniecības mapes, 

fotoalbumi par pagastu un novadniekiem 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X  

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2014. 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 

  X Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas 

sistēmu ALISE 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

X    

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

 X   
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ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

 X   

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

  X Apkalpes teritorijā nav skolas  

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

X    

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai    Telpas lasītāju apkalpošanai - 48 m² 
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sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Labiekārtot bērnu zonu 

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  Rast iespēju nomainīt grāmatu plauktus 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

  X Nepieciešams nomainīt datorus, printeri, 

kopētāju,multifunkcionālo iekārtu. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X   

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Robežnieku pagasta Joņinu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi: 

1. Veikt regulāru krājuma izvērtēšanu. 

2. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai, kā arī abonēt periodiskos izdevumus, nodrošinot dažādu iedzīvotāju grupu intereses. 

3. Aktivizēt tiešsaistes datu bāzes Laikrakstu bibliotēka “News” popularizēšanu. 

4. Rast iespēju nomainīt grāmatu plauktus. 
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5. Turpināt labiekārtot bērnu vecumam un interesēm atbilstošu zonu.  

6. Plānot datortehnikas nomaiņu. 

7. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kalniešu pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada Kalniešu pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns nākamajam 

plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata periodā (5 

gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un veicina 

bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā, pieaudzis par 59 

%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā. 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 77 

%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Lietotāju skaits stabils 

Izsniegums    Samazinājies par 10 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 33 %  

Iedzīvotāju aptvērums    30% no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   8815 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

 X  Pārsvarā krājums tiek papildināts,  pateicoties 

Rīgas Centrālās bibliotēkas Repozitārija 

piedāvājumam, dāvinājumiem un projektiem 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts  X  Jāpapildina ar aktuāliem izdevumiem 
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Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   SBA iespējas aktīvi tiek izmantotas 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Vidēji 1 reizi ceturksnī 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika nav aktīvi izmantota; Laikrakstu 

bibliotēka „News” netiek izmantota vispār 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas novadpētniecības mapes par 

pagastu un novadu 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X  

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2012. 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 

  X Autorizācijas dati lasītājiem nav izsniegti 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

X    

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

X    
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes)  

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Strādā arī sestdienās 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

 X   

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

 X   

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

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 61 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Ir jāuzlabo atsevišķas zonās 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Kalniešu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju atjaunot uzziņu krājumu. 
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2. Aktivizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm Letonika un Laikrakstu bibliotēka “News”. 

3. Uzlabot telpu apgaismojumu.  

4. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kaplavas pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada Kaplavas pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

 X  Jāveic korekcijas SVID analīzē un rīcības plānā 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz 0,75 slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns nākamajam 

plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata periodā (5 

gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un veicina 

bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 33 

%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā. 

 X  Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 10 

%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 10 %  

Izsniegums    Samazinājies par 4 %  

Apmeklējums    Stabils 

Iedzīvotāju aptvērums    27 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   3979 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

 X  Krājuma komplektēšana notiek piešķirtā 

finansējuma ietvaros 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

 X   

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

 X  Pārsvarā krājums tiek papildināts pateicoties 

Rīgas CB Repozitārija piedāvājumam, 

dāvinājumiem un projektiem 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts  X  Uzziņu krājums ir jāatjauno 
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Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X  SBA iespējas netiek aktīvi izmantotas 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Vidēji 1 reizi ceturksnī 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

 X  Nav periodisko izdevumu bērniem 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

 X  Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 46% no finansējuma krājuma 

komplektēšanai 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

  X Letonika un Laikrakstu bibliotēka „News” 

netiek izmantotas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas novadpētniecības mapes par 

pagastu un novadu 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēka nestrādā ar bibliotēku informācijas 

sistēmu (BIS) ALISE. 

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 lasītājiem nav izsniegti 

 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Tīmekļa vietnē ievietot informāciju par 

plānotajiem pasākumiem 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

X    
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preses izdevumos 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

  X Apkalpes teritorijā nav skolu 

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

 X   

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

 X  Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību 

iedzīvotāju vajadzībām: 8.00-17.00 tikai darba 

dienās. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

 X  Veikt aptauju analīzi 

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

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 75 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Labiekārtot bērnu zonu  

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 lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

 X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X   

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 

1. Atjaunot bibliotēkas uzziņu krājumu. 

2. Rast iespēju abonēt periodisko izdevumu bērniem. 

3. Aktivizēt darbu ar pilno tekstu tiešsaistes datu bāzēm Letonika un Laikrakstu bibliotēka. 

4. Veikt korekcijas bibliotēkas vidēja termiņa attīstības plānā, izsvītrojot punktus, kas neatbilst esošajai situācijai. 

5. Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām 

6. Izveidot bērnu/jauniešu vecumam un interesēm atbilstoši aprīkotas zonas. 

7. Rast iespēju iegādāties plauktu periodikas un novadpētniecības materiālu izvietošanai, atjaunot datorus. 

8. Ierīkot apdzīvotā vietā norādi uz bibliotēku. 

9. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Piedrujas pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada Piedrujas pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    
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Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz 0.75 slodzi 

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 35 

%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā. 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies par 8 

%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 3 %  

Izsniegums    Palielinājies par 40 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 16 %  

Iedzīvotāju aptvērums    32 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   6332 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

 X  Koncepcijā noteikti krājuma komplektēšanas 

principi ievēroti daļēji 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma izvērtēšana netika veikta regulāri 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    
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Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

 X  Krājums ir jāpapildina ar jauniem, aktuāliem 

izdevumiem bērniem 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

 X  Pārsvarā krājums tiek papildināts pateicoties 

Rīgas CB Repozitārija piedāvājumam, 

dāvinājumiem un projektiem 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X  Ļoti maz jauno izdevumu bērniem 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   SBA iespējas tiek izmantotas 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Vidēji 1 reizi ceturksnī 

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  Periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti līdz 

50% no finansējuma krājuma komplektēšanai  

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

  X Letonika un Laikrakstu bibliotēka „News” 

netiek izmantotas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas novadpētniecības mapes par 

pagastu un novadu 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēka nestrādā ar bibliotēku informācijas 

sistēmu ALISE. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. 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 

  X Autorizācijas dati lasītājiem netiek izsniegti 
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Tīmekļa vietnēs ievietot plānotos pasākumus 

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 X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās Valsts Kultūrkapitāla fonda 

un Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

 X  Apkalpes teritorijā nav skolas, bet sadarbojas ar 

Indras pamatskolu 
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Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Strādā arī sestdienās 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

 X  Nav veikta analīze 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

X    

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 110 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Datorlasītavā ierīkot jauniešu zonu 

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 lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

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  

Piedrujas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju atjaunot krājumu bērniem. 

2. Sabalansēt līdzekļus krājuma komplektēšanai, par prioritāti izvirzot grāmatu krājuma komplektēšanu. 

3. Nodrošināt regulāru krājuma izvērtēšanu. 

4. Aktivizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm Letonika un Laikrakstu bibliotēka “News”. 

5. Iekārtot jauniešu vecumam un interesēm atbilstošu zonu. 

6. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Robežnieku pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krāslavas novada Robežnieku pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Nav nomainīti grāmatu plaukti 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir izstrādāti un 

apstiprināti atbilstoši prasībām 

X    

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi 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    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi 

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 35 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā. 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis 

par 67 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 21 %  

Izsniegums    Samazinājies par 24 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 39 %  

Iedzīvotāju aptvērums    18 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti   X 5068 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 

 X  Krājuma komplektēšana notiek piešķirtā 

finansējuma ietvaros 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma izvērtēšana netika veikta 
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regulāri 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba  X   

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams   X Krājuma izvietojums lietotājiem nav ērti 

pieejams un aplūkojams. 

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 

 X   

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 

 X  Pārsvarā krājums tiek papildināts 

pateicoties Rīgas CB Repozitārija 

piedāvājumam, dāvinājumiem un 

projektiem 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X  Krājuma komplektēšana notiek piešķirtā 

finansējuma ietvaros 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   SBA iespējas aktīvi tiek izmantotas 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X   Vidēji 1 reizi ceturksnī 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 

 X  Jāizvērtē abonēto periodisko izdevumu 

klāsts 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika tiek izmantota; Laikrakstu 

bibliotēka „News” netiek izmantota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas novadpētniecības mapes 

par pagastu un novadniekiem. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

  X Bibliotēka nestrādā ar bibliotēku 

informācijas sistēmu ALISE 



62 

 

62 

 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2014. 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 

  X Autorizācijas dati lasītājiem netiek 

izsniegti 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 

pasākumiem, jaunumiem.  

 X  Tīmekļa vietnēs ievietot plānotos 

pasākumus 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā vietā), kā arī vietējos 

preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par X    



63 

 

63 

 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB 

lasīšanas veicināšanas programmā 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

 X  Izvērtēt bibliotēkas darba laika atbilstību 

iedzīvotāju vajadzībām: 8.00-17.00, 

tikai darba dienās 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

(atbalsta vai īsteno formālo, neformālo un interešu izglītību) 

X    

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai - 59 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Veikt ieplānoto telpu remontu 

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  Veikt ieplānoto plauktu nomaiņu 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 

X    
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Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Tiek nodrošināta grāmatu piegāde mājās 

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  

Robežnieku pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju papildināt krājumu ar jauniem, aktuāliem izdevumiem, nodrošinot lietotāju vajadzības un intereses. 

2. Regulāri veikt krājuma izvērtēšanu. 

3. Mainīt krājuma izvietojumu, lai tās būtu brīvi un ērti pieejams dažāda vecuma lietotājiem. 

4. Izvērtēt periodisko izdevumu klāstu, veikt lietotāju aptauju. 

5. Aktivizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzi Laikrakstu bibliotēka “News”. 

6. Veikt ieplānoto telpu remontu un plauktu nomaiņu. 

7. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai. 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja        Dzidra Šmita 

 

 


