
Atzinumi apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2017.gada 14.novembra sēdes lēmumu 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiālei Salas 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: 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Babītes novada Salas pagastā. 

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   1,5 slodzes 

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 ir kopīgs ar Babītes novada 

pašvaldības bibliotēku 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

X   Finansējums pārskata perioda beigās, salīdzinot 

ar perioda sākumu, pieaudzis par 24 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par  11 %  

Izsniegums    Stabils 

Apmeklējums    Palielinājies par 80% 

Iedzīvotāju aptvērums     18 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   8466 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X   “Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle 

Salas pagastā 

Krājuma komplektēšanas politika 

2017.-2021.” 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt darbu ar krājuma vērtēšanu 

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   23%   

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   30% - grāmatas bērniem un pusaudžiem  

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   25 nosaukumi 

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 12 skatījumi 

Laikrakstu bibliotēka „News” - 0 skatījumi. 

Aktīvāk popularizēt lietotājiem datu bāzes 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

 X  Ir izveidotas mapes par Salas pagastu un 

novadpētniecības datu bāzi veido Babītes 

novada bibliotēka 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2014.gadā, 

izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X   Kopkatalogā ir atspoguļoti 100 % no krājuma 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
  X Autorizācijas dati izsniegti 8 lasītājiem, 

pakalpojumu neizmantoja 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 
X    



4 

 

4 

 

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 

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   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Darbiniekiem ir labas zināšanas datu bāzu 

izmantošanā, digitālās bibliotēkas lietošanā, kā 

arī labas prasmes darbā ar BIS ALISE. 

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 X    
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iestādēm 

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 
X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

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

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 84 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  Nepieciešama pakāpeniska datortehnikas 

nomaiņa 

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    
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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  

Babītes novada pašvaldības bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

Ieteikumi 

1. Turpināt lietotāju konsultācijas par e-kataloga izmantošanas iespējām un autorizācijas datu piešķiršanu. 

2. Turpināt krājuma izvērtēšanu. 

3. Turpināt datortehnikas nomaiņu. 

4. Realizēt ieceri par plašāku telpu nodrošināšanu bibliotēkas vajadzībām. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Babītes novada pašvaldības bibliotēkai 

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: 

Bibliotēka kopā ar 2 filiālbibliotēkām veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Babītes 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    
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Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 
 X  Nepieciešama viena papildus slodze, jo 

tiks atvērta plaša filiāle 

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 73 %.  

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 40 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 103 %  

Izsniegums     Stabils 

Apmeklējums    Palielinājies par 150 %  

Iedzīvotāju aptvērums     20 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     
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Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   27937 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   Turpināt krājuma vērtēšanu. 

 

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   Grāmatas bērniem un pusaudžiem – 

21% 

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   109 nosaukumi 

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 – 77 skatījumi; Laikrakstu 

bibliotēka „News” - 270 skatījumi 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par X   Aktīvi piedalās novadpētniecības datu 
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novadu un personībām bāzes “Novads” veidošanā, informācija 

Babītes novadu un tās vēsturi, 

ievērojamiem cilvēkiem. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2014. gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti un tos 

izmanto 171 lasītājs 

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 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X    

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

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

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

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Darbiniekiem ir labas zināšanas datu 

bāzu izmantošanā, digitālās bibliotēkas 

lietošanā, kā arī labas prasmes darbā ar 

BIS ALISE. 

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 X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 331 m² 
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sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums 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  

Babītes novada pašvaldības bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt darbu ar krājuma vērtēšanu 

2. Rast iespēju piešķirt papildus vienu darbinieku jaunajai filiālei 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Baldones novada bibliotēkai 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā  

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

noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Jāturpina realizēt iepriekšējās 

akreditācijas ieteikumi  

 

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   4 darbinieki 

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 perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis 

par 58 %.  

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 42 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits     Samazinājies par 35%  

Izsniegums    Stabils 

Apmeklējums    Samazinājies par 78% , jo bija ilgs 

remonta periods 

Iedzīvotāju aptvērums     11 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti  X  19307 vienības. Bērnu literatūras 

krājums ir jāpārskata, ir jānodala 

pieaugušo literatūra 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X     

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma izvērtēšanu 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams  X  Šauras telpas 

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 
X    
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   12%  

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   Grāmatas bērniem un pusaudžiem 

sastāda 27% no krājuma 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

X   Letonika 138 skatījumi; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 184 skatījumi 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir novadpētniecības mapes par Baldoni, 

vēsturiskām vietām un cilvēkiem, tiek 

turpināts darbs novadpētniecības 

datubāzē 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2014. gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X   Kopkatalogā ir atspoguļoti 100 % no 

krājuma 
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
 X  autorizācijas dati izsniegti un tiek 

izmantoti16 lasītājiem 

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) 

 X  Jāaktivizē lasīšanas veicināšanas darbs  

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   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Darbiniecēm ir labas prasmes 

informācijas meklēšanā, datu bāzu 

izmantošanā, digitālās bibliotēkas 

lietošanā, kā arī darbā ar BIS ALISE 

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

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

  X Bibliotēka neiesaistījās 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   

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  Rast iespēju pagarināt darba laiku 

ceturtdienās un 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 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 140 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Nav telpas pasākumu rīkošanai 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Krātuvē nepieciešami mobilie  plaukti 
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Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 
 X  Nepieciešams pakāpeniski nomainīt 

datortehniku 

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  

Baldones novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt krājuma popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus bērniem un pusaudžiem. 

2. Turpināt krājuma izvērtēšanu un Bērnu nodaļā,  atstājot  tikai literatūru bērniem un jauniešiem. 

3. Aktīvi turpināt darbu BIS ALISE novadpētniecības datu bāzē “Novads”, veidojot krājumā esošo materiālu aprakstus. 

4. Turpināt lietotāju konsultācijas par e-kataloga izmantošanas iespējām un autorizācijas datu piešķiršanu. 

5. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku lietotājiem. 

6. Rast iespēju krātuvē iegādāties mobilos plauktus. 

7. Rast iespēju pārvietot bibliotēku uz plašākām telpām. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Garkalnes bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā  

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

noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst 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, kuru atbilstoši Amatu katalogam 

nepieciešams noformēt par bibliotēkas vadītāju 

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) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un veicina 

bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par 41 

%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par 39 

%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 30 %  

Izsniegums    Samazinājies par 37 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 55 % 

Iedzīvotāju aptvērums     6.7 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem, 

kas ir zems rādītājs 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   7694 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    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika 26 skatījumi; Laikrakstu bibliotēka 

„News” nav izmantota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas mapes par Garkalnes novadu 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. gadā, 

izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti un pakalpojumu 

izmanto 21 lasītājs 

 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 
X   Pieejami pašvaldības pārskati 

Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla informācija par 
X    
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pasākumiem, jaunumiem.  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

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

preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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   Darbiniekam ir labas prasmes informācijas 

meklēšanā, datu bāzu izmantošanā, digitālās 

bibliotēkas lietošanā, kā arī darbā ar BIS 

ALISE 

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 neiesaistījās 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 X    
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bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

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

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 111 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  Nepieciešams pakāpeniski nomainīt 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
  X Darbinieka datoru nepieciešams nomainīt 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Rast iespēju izbūvēt pieeju apmeklētājiem ar 

kustību traucējumiem 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  
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Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

Ieteikumi 

1. Turpināt darbu ar krājumu, attīrīt to no saturā novecojušas un fiziski nolietotas literatūras. 

2. Uzsākt darbu BIS ALISE novadpētniecības datu bāzē “Novads”, veidojot krājumā esošo materiālu aprakstus. 

3. Aktivizēt darbu lasīšanas veicināšanas programmā. 

4. Ņemot vērā negatīvo bibliotēkas izmantošanas datu dinamiku un zemo iedzīvotāju aptvērumu, aktivizēt bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanu 

iedzīvotājiem. 

5. Rast iespēju datortehnikas nomaiņu lietotājiem un darbiniekam. 

6. Rast iespēju izbūvēt pieeju cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

7. Atbilstoši Amatu katalogam noformēt darbinieku par bibliotēkas vadītāju. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēkai 

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: 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Nav paplašinātas telpas 
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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   Uz pilnu slodzi 1 darbiniece, kura 

atbilstoši Amatu katalogam, jānoformē 

par bibliotēkas vadītāju 

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 1 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu 
 X  Finansējums pārskata periodā 

samazinājies par 1.4 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies  par 7 %  

Izsniegums    Palielinājies par  4 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 23 %  

Iedzīvotāju aptvērums     7 % no apkalpes teritorijas 
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iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   4646 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  Telpu platība ir nepietiekama 

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 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 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika 6 skatījumi; Laikrakstu 

bibliotēka „News”4 skatījumi 
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas mapes par novadu, atmiņu 

pieraksti, fotogrāfijas. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2015. gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 51 lasītājam; 

pakalpojumu izmanto - 10. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija 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 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    
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Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

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

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   individuāli 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

X   Bibliotēka iesaistījās VKKF un LNB 

programmā ”Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija” sadarbībā ar Mūzikas un mākslas 

pamatskolas bibliotēku. 

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 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 31 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
 X   
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Dienas centra 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  Telpas grūti vēdināmas, ziemā 

temperatūra nepietiekama 

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. 

Ieteikumi 

1. Turpināt darbu BIS ALISE novadpētniecības datu bāzē “Novads” veidojot krājumā esošo materiālu aprakstus. 

2. Iedzīvotāju piesaistīšanai aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus. 

3. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku lietotājiem. 

4. Nepieciešams atbilstoši Amatu katalogam darbinieci noformēt par bibliotēkas vadītāju 

5. Rast iespēju paplašināt bibliotēkai telpas. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Mālpils novada bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā  

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

noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Jāveic abonementa remonts 

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   2 darbinieki 

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) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un veicina 

bibliotēkas attīstību 
   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par 62 

%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par 7 

%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Stabils 

Izsniegums     Samazinājies par 31 %  

Apmeklējums    Stabils 

Iedzīvotāju aptvērums    29 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   8957 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   Sastāda 21%  

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   Bērniem un jauniešiem – 19% 
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Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X   

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X   41 nosaukums 

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 3 skatījumi; Laikrakstu bibliotēka 

„News”6 skatījumi. 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   14 mapes par Mālpils novadu, ievērojamiem 

cilvēkiem 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
  X Krājuma inventarizācija tiks veikta 2018. gadā, 

izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
  X Autorizācijas dati izsniegti 1 lasītājam, 

pakalpojums netiek izmantots 

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 
X    
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pasākumiem, jaunumiem.  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā (informatīvie 

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

preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

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

 X  Aktivizēt lasīšanas veicināšanas pasākumu 

organizēšanu dažādām mērķgrupām 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

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

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

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 neiesaistījās 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 
    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X    
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

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

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 109 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  Uzlabot apgaismojumu abonementā 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nepieciešamas jaunas mēbeles un plaukti 

abonementā 

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    
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Slēdziens  

Mālpils novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt krājuma izvērtēšanu. 

2. Uzsākt darbu BIS ALISE novadpētniecības datu bāzē “Novads” veidojot krājumā esošo materiālu aprakstus. 

3. Uzsākt lietotāju konsultācijas par e-kataloga izmantošanas iespējām un autorizācijas datu piešķiršanu. 

4. Aktivizēt darbu lasīšanas veicināšanas programmā un pasākumu organizēšanā, abonēto pilno tekstu tiešsaistes datu bāzu popularizēšanā. 

5. Uzlabot apgaismojumu abonementa un datortelpā. 

6. Plānot datortehnikas nomaiņu lietotājiem. 

7. Rast iespēju veikt telpu kosmētisko remontu. 

8. Rast iespēju iegādāties jaunas mēbeles, plauktus abonementa telpā. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Olaines novada bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā  

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

noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Nepieciešamas plašākas telpas. Krājuma 

izvērtēšana veikta nepietiekamā apjomā 
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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   8 darbinieki 

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 19 %.  

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 20 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits     Samazinājies par 10 %  

Izsniegums     Samazinājies par 32 %  

Apmeklējums    Palielinājies  par 9 % 
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Iedzīvotāju aptvērums X    14 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem, no tiem bērni un jaunieši 

45% 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti  X  32 894 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājumu vērtēšanu 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams  X  Telpu šaurības dēļ nevar nodrošināt ērtu 

pieejamību 

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X    

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X   64%  no krājuma sastāda daiļliteratūra 

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   26% bērniem un pusaudžiem 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts  X  Lasītavu krājumu pārskatīt un daļu 

pārvietot uz abonementu 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

  X Ļoti maz tiek izmantots, 2016.gadā 

netika izmantots nemaz 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 
X   30% no kopējā krājuma, abonē 98 preses 

izdevumus, no tiem 33% bērniem un 
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sabalansēta krājuma veidošanas principiem jauniešiem 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

X   Letonika skatīta 147 reizes; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 409 reizes 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Aktīvi piedalās novadpētniecības datu 

bāzes “Novads” veidošanā 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2015. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti un 

pakalpojumu izmanto 221 lasītājs, no 

tiem 45 bērnu literatūras nodaļā. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 
X   Bibliotēkā pieejami pašvaldības gada 

pārskati un cita informācija 

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   Bibliotēka izveidojusi grāmatzīmes, 

bukletus par bibliotēkā pieejamiem 

pakalpojumiem 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās 

ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

X    
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Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

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

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek individuāli 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Darbiniekiem ir labas zināšanas datu 

bāzu izmantošanā, digitālās bibliotēkas 

lietošanā, kā arī labas prasmes darbā ar 

BIS ALISE. 

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  Ieteicams pagarināt darbalaiku Bērnu 

nodaļā  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

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

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

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
 X  Telpas lasītāju apkalpošanai – 119 m², 

nepieciešamas plašākas telpas 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
 X  Bērnu literatūras nodaļa atrodas 

atsevišķā ēkā 2.stāvā, nav pieejama 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ar 

bērnu ratiņiem 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Pasākumiem telpas tiek pielāgotas 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nepieciešami jauni grāmatu plaukti 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 
 X  Nepieciešams atjaunot datortehniku 

lietotājiem 

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 Nav pieejama 

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  Ir velo novietne pie bērnu literatūras 

nodaļas 

 

Slēdziens  

Olaines novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 

1. Aktīvāk veikt krājuma izvērtēšanu. 

2. Turpināt darbu BIS ALISE novadpētniecības datu bāzē “Novads”, veidojot krājumā esošo materiālu aprakstus. 

3. Reorganizēt lasītavas krājumu, daļu iekļaut abonementā, padarot to pieejamāku lietotājiem.  

4. Pārvietot novadpētniecības materiālu plauktu uz abonementu, tādejādi aktīvāk popularizējot novadpētniecības materiālus. 

5. Turpināt datoru nomaiņu. 

6. Pagarināt darba laiku Bērnu nodaļai 

7. Realizēt ieceri par jaunas bibliotēkas celtniecību. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Olaines Kultūras centra Gaismu bibliotēkai 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā  

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

noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst 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 
   1 darbinieks 

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 6 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīvu krājumu ilgtermiņā 
 X  Finansējums pārskata perioda beigās 

samazināts par 8%  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies 10 %  

Izsniegums     Samazinājies par20 %  

Apmeklējums     Samazinājies par 30 %  

Iedzīvotāju aptvērums     11 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi, un ērti ir lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
 X  8100 vienības, grāmatas plauktos 

ievietotas vairākās  rindās, 

apmeklētājiem nepārskatāmi. 

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

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma izvērtēšanu 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   21%  no krājuma  

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   Grāmatas bērniem un pusaudžiem – 

14% 

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   36 nosaukumi 

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 - 15 skatījumi; Laikrakstu 

bibliotēka „News”nav izmantota. 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

 X  Materiālu kopa par Brīvības cīņu kaujām 

apkārtnē, interviju apkopojums, pagasta 

vēsture un  arhīva kopijas. Nepieciešams 

uzsākt darbu novadpētniecības datu 

bāzē. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2015. gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
  X Autorizācijas dati izsniegti 2 lasītājiem; 

pakalpojumu neizmanto 

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  Pasākumi organizēti reti 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X  Intervijas ar novadniekiem 

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  Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas vadītāja labi pārzina tiešsaistes informācijas resursus    X Uzlabot informācijas meklēšanas 
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prasmes datu bāzu izmantošanā, 

digitālās bibliotēkas lietošanā, kā arī 

darbā ar BIS ALISE 

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 neiesaistījās Valsts 

Kultūrkapitāla fonda un Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija” 

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 
-   Bibliotēka ir vienīgā kultūras iestāde 

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    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

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

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, nodrošina 

kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
 X   

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
 X  Telpas lasītāju apkalpošanai - 53 m², 

nepieciešama krātuves telpa 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
 X   

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

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 
 X  Nepieciešama pakāpeniska datoru 

nomaiņa 

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  

Olaines Kultūras centra Gaismu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt krājumu izvērtēšanu. 

2. Darbā aktīvi izmantot BIS ALISE iespējas; uzsākt lietotāju konsultācijas par e-kataloga izmantošanas iespējām un autorizācijas datu piešķiršanu. 

3. Aktivizēt bibliotēkā pieejamo bezmaksas datubāzu un digitālās bibliotēkas resursu popularizēšanu. 

4. Aktīvāk rīkot krājuma popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus. 

5. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datorus lietotājiem. 

6. Rast iespēju veikt bibliotēkas telpu un kāpņu telpas daļas kosmētisko remontu. 



46 

 

46 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Olaines novada Jaunolaines bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā  

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

noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst 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. Ieteicams otrs darbinieks 

uz pusslodzi, lai nodrošinātu 

pakalpojumus sestdienās un darbdienu 

vakaros 

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 perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis 

par 40 %.  

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 1.2 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits     Stabils 

Izsniegums    Palielinājies par 95 %  

Apmeklējums     Samazinājies par 26 %  

Iedzīvotāju aptvērums     9,6 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   10211 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma vērtēšanu tas ras 

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   12%  no krājuma  

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   Grāmatas bērniem un jauniešiem – 22% 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika - 8 skatījumi, Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 20 skatījumi. 

Aktivizēt darbu ar datu bāzēm  

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Krājumu veido fotoalbumi, preses 

publikācijas un vairākas mapes par 

Jaunolaines vēsturi . 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2015. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti un izmanto 

25 lasītāji 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un publicētās 

informācijas pieejamību 
X    
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Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnē     

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek 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 

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   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība X   Labas zināšanas par datu bāzu 

izmantošanu, digitālās bibliotēkas 

lietošanu, kā arī labas prasmes darbā ar 

BIS ALISE. 

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” 
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Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 
X    

Apmeklētāju atsauksmes Ierosinājumu/atsauksmju burtnīcā par 

bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem ir pozitīvas 
X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

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

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 80 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Bibliotēka atrodas kultūras nama ēkā, 

izmanto pasākumu zāli 

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    
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Nepieciešams iegādāties 

kondicionēšanas iekārtu. 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Bibliotēka atrodas ēkas 2.stāvā. 

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  

Olaines novada Jaunolaines bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju pārcelt bibliotēku uz 1.stāvu, nodrošinot piekļuvi visām iedzīvotāju grupām. 

2. Turpināt krājuma izvērtēšanu. 

3. Rast iespēju pieņemt darbinieku uz 0.5 slodzi, lai nodrošinātu apmeklētājiem piekļuvi bibliotēkai darbdienu vakaros  un sestdienās. 

4. Rast iespēju iegādāties telpu kondicionēšanas iekārtu, lai uzlabotu klimatiskos apstākļus bibliotēkā. 

5. Rast iespēju pie ēkas novietot velo novietni. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ropažu novada bibliotēkai 

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: 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ropažu novada pašvaldībā. 
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Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Iepriekšējās akreditācijas ieteikumi 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   Kvalitatīvi izstrādāts Rīcības plāns 

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   5 darbinieki (4 pilnas slodzes, vien darbiniece 

uz 0,5 slodzi apkalpo 4 ārējās apkalpošanas 

punktus)  

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 

68%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

105%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 116 % 

Izsniegums     Stabils 
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Apmeklējums    Palielinājies par 56 %  

Iedzīvotāju aptvērums     25 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti  X  17140 vienības. Nepieciešama telpa grāmatu 

krātuvei ar mobilajiem plauktiem 

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 X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   12%  no krājuma 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   Grāmatas bērniem un pusaudžiem – 25% 

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    
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Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Aktīvāk popularizēt datu bāzes Letonika un 

Laikrakstu bibliotēka  “News” 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas tematiskās mapes par Ropažiem 

un novadniekiem 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016. gadā, 

izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
  X Autorizācijas dati izsniegti 21 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 17 lasītāji 

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) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 
X    



55 

 

55 

 

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   Individuāli 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Darbiniekiem ir labas zināšanas datu bāzu 

izmantošanā, digitālās bibliotēkas lietošanā, kā 

arī labas prasmes darbā ar BIS ALISE. 

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    

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     
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Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 143 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Nepieciešamas plašākas telpas pasākumu 

organizēšanai 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Atsevišķās zonās jāuzlabo 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba     

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  Daļēji 

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  

Ropažu novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt lietotāju konsultācijas par e-kataloga izmantošanas iespējām un piedāvāt autorizācijas datu piešķiršanu. 
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2.  Pakalpojumu klāsta paplašināšanai rast iespēju iegādāties informatīvo TV. 

3. Rast iespēju uzbūvēt piebūvi ar zāli pasākumu organizēšanai un grāmatu krātuvi ar mobilajiem plauktiem. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ropažu novada bibliotēkas Zaķumuižas filiālbibliotēkai 

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

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

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

konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

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     

Darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju veikšanu X   2 darbinieki 

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     
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gadi) 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un veicina 

bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 30 

%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
 X  Finansējums pārskata periodās amazinājies par  

0.5 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies 32 %  

Izsniegums    Samazinājies par 27 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 38 %  

Iedzīvotāju aptvērums     41% no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   11005 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X   Ropažu novada bibliotēkas attīstības stratēģija 

2016.-2020. gadam 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma izvērtēšanu 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus  X   9 % no krājuma 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   Grāmatas bērniem un pusaudžiem – 21%. 

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   36 nosaukumi 

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  Aktīvi popularizēt Letonika un 

Laikrakstu bibliotēka „News”. 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Mapes par ciemata vēsturi, notiek novadnieku 

apzināšana un darbs novadpētniecības datubāzē. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
X   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016. gadā, 

izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
 X  Autorizācijas dati izsniegti 9 lasītājiem un tiek 

izmantoti 

Bibliotēka ir pieejama pašvaldības sagatavotā informācija X    

Bibliotēkas publicitāte. Informācija 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 
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   Lasīšanas veicināšanas pasākumi daudzveidīgi, 

tiek rīkoti regulāri 

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   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Darbiniecei ir labas zināšanas datu bāzu 

izmantošanā, kā arī labas prasmes darbā ar BIS 

ALISE. 

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    

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

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību. X    

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 224 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Kultūras nama telpās 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nepieciešama atbilstoši aprīkota darbavieta 

(lete) 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
  X Darbiniecei nepieciešams jauns dators 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Daļēji 

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    
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Slēdziens  

Ropažu novada bibliotēkas Zaķumuižas filiālbibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt krājuma izvērtēšanu. 

2. Turpināt lietotāju konsultācijas par e-kataloga izmantošanas iespējām un autorizācijas datu piešķiršanu. 

3. Rast iespēju datortehnikas nomaiņai darbiniekam, iegādāties lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšanai videoprojektoru un ekrānu. 

4. Rast iespēju ērtākai apmeklētāju apkalpošanai iekārtot atbilstoši aprīkotu darbavietu (leti). 

5. Rast iespēju izveidot jauniešu stūrīti, noformēt bibliotēkas ārtelpu, izveidojot āra lasītavu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Sējas novada bibliotēkai 

 

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: 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Sējas 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    
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Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski pieejami X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 
X   1 darbinieks 

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 
   Finansējums pārskata periodā stabils 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

   Finansējums pārskata periodā pieaudzis vairāk 

nekā 2 reizes 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies  par  4 %  

Izsniegums    Samazinājies par 36 %  

Apmeklējums    Samazinājies par  45 %  

Iedzīvotāju aptvērums     14 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   12995 vienības 
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   42 % no krājuma 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   30% grāmatas bērniem un pusaudžiem 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  Letonika – nedaudz; Laikrakstu bibliotēka 

„News” netiek izmantota. Aktīvāk izmantot un 

popularizēt pieejamās datubāzes. 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas mapes par Sējas novada vēsturi, 

apkopoti novada iedzīvotāju stāstījumi, 

fotogrāfijas 
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Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
 X  Izsniegšana un saņemšana bibliotēkā nenotiek 

automatizēti, paredzēts uzsākt 2018.gadā 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2010. gadā, 

neizmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
 X  Kopkatalogā ir atspoguļoti 90 % no krājuma, 

darbs ir aktīvi jāturpina 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
  X Autorizācijas dati 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 

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 
X   Individuāli 
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resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

Bibliotēkas vadītājam /speciālistiem ir laba informācijpratība X   Darbiniecei ir labas prasmes informācijas 

meklēšanā, datu bāzu izmantošanā, digitālās 

bibliotēkas lietošanā, kā arī darbā ar BIS ALISE 

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    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību 

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

Vadītājas un darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami 

augsta, nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 115 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

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

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, multifunkcionālās 

iekārtas) ir labs 
 X  Nepieciešams nomainīt datortehniku lietotājiem 

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  

Sējas novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Izmantot visas BIS ALISE iespējas; uzsākt lietotāju automatizētu apkalpošanu, aktīvi piedāvāt attālināto pakalpojumu iespējas. 

2. Uzsākt darbu BIS ALISE novadpētniecības datu bāzē “Novads”, veidojot krājumā esošo materiālu aprakstus.  

3. 2018.gadā veikt krājuma automatizētu inventarizāciju. 

4. Plānot pakāpenisku lietotāju datoru nomaiņu. 

 

 



68 

 

68 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Sējas novada “Ainavas” bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā  

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

noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji Neatbilst Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir izpildīti  X  Jāpabeidz krājuma rekataloģizācija; jānomaina 

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 

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) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un veicina 

bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par 19 

%.  

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 

13 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 42  %  

Izsniegums    Samazinājies par 63 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 66 %  

Iedzīvotāju aptvērums     23 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti  X  4331 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma izvērtēšanu 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba  X  Turpināt krājuma vērtēšanu 

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

izvietošanai 

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   19% 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā X   25% grāmatas bērniem un pusaudžiem 
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visām vecuma grupām 

Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi papildināts X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

  X Letonika 1 skatījums, Laikrakstu bibliotēka 

„News” netiek lietota 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas mapes par Sējas muižu, Sējas 

dižozolu. Ir novadpētniecības muzejs, materiāli 

netiek dublēti 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
  X Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

nenotiek automatizēti 

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
  X Krājuma inventarizācija tiks veikta, pabeidzot 

rekataloģizāciju 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
 X  Kopkatalogā ir atspoguļoti 40 % no krājuma, 

darbs ir aktīvi jāturpina 

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 tīmekļa vietnē     
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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  Pasākumi organizēti reti 

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada izzināšanai 

veltītus pasākumus, konkursus u.c.) 

 X  Pasākumi organizēti reti 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
 X   

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība darbam 

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

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X   

Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība X    

Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, pasākumiem, mācībām 
X    

Pārskata periodā bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas 

un lasīšanas veicināšanas pasākumus, radošās nodarbības bērniem un 

pusaudžiem 

 X  Bibliotēkā pieejamas VKKF un LNB lasīšanas 

veicināšanas programmas ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” grāmatas un tās tiek piedāvātas 

lasītājiem.  

Bibliotēka aktīvi sadarbojās ar apkalpes teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 
 X   

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

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
  X Nav pieejama pēc 17.00 vai brīvdienā  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
  X Nav organizētas 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju mūžizglītību  X   

Vadītājas profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, nodrošina 

kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
 X  Telpas lasītāju apkalpošanai - 60 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  Krāsns apkure, telpas vēsas 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Nav pieejama 

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  

Sējas novada “Ainavas” bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Pabeigt krājuma rekataloģizāciju. 

2. Veikt krājuma inventarizāciju 

3. Turpināt darbu ar krājumu, attīrīt to no saturā novecojušas un fiziski nolietotas literatūras. 

4. Aktīvāk turpināt lietotāju konsultācijas par e-kataloga un datu bāzu izmantošanas iespējām. 

5. Reorganizēt par Sējas novada bibliotēkas struktūrvienību. 

6. Rast iespēju datortehnikas nomaiņu lietotājiem. 

7. Uzlabot apgaismojumu abonementa un datortelpā. 

8. Veikt telpu kosmētisko remontu. 

9. Rast iespēju iegādāties jaunas mēbeles, plauktus abonementa telpā. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Sējas novada Pabažu bibliotēkai 

 

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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Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Sējas 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    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba plāni, 

pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 
X   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  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, samazinājies 

par 11 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums atbilst 

LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi” ieteikumiem 

   Finansējums pārskata perioda beigās, 

salīdzinot ar perioda sākumu, pieaudzis par 

20 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     
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Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies   par  2 % 

Izsniegums    Samazinājies par  17 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 25 %  

Iedzīvotāju aptvērums     10,5 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums izvietots pārskatāmi un ērti X   5828 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija Krājuma 

komplektēšana notiek saskaņā ar šo koncepciju. 
X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma izvērtēšanu 

Krājuma fiziskā kvalitāte ir laba X    

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams     

Krājums nodrošina iedzīvotāju dažādu mērķgrupu vajadzības un 

intereses 
X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā 
X   Sastāda 28% 

Daiļliteratūras žanru aptvērums ir vispusīgs  X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 
X   Grāmatas bērniem un pusaudžiem - 16% 

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 X    
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aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās pilno 

tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

X   Letonika 29 skatījumi; Laikrakstu bibliotēka 

„News”10 skatījumi 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli par 

novadu un personībām 

X   Ir izveidotas mapes par novadniekiem, 

tūrisma apskates objektiem, fotoalbumi par 

dažādiem notikumiem, mājvietām. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) ALISE, 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 
  X Krājuma izsniegšana un saņemšana 

bibliotēkā nenotiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. 

gadā, neizmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
 X  Kopkatalogā ir atspoguļoti 65 % no krājuma, 

darbs ir aktīvi jāturpina 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
  X Autorizācijas dati 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 
X    
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ar literātiem, Dzejas dienas, izstādes) 

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   Individuāli 

Bibliotēkas vadītājam ir laba informācijpratība X   Darbiniecei ir labas prasmes darbā ar BIS 

ALISE 

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 neiesaistījās 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 Rast iespēju vienu dienu nedēļā  veikt  

lietotāju apkalpošanu līdz 18.00 

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    
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Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
 X  Telpas lasītāju apkalpošanai - 48 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  Nepieciešams pakāpeniski nomainīt 

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  

Sējas novada Pabažu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt lasīšanas veicināšanas pasākumu rīkošanu. 
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2. Turpināt darbu ar krājumu, attīrīt to no saturā novecojušas un fiziski nolietotas literatūras. 

3. Aktivizēt krājuma rekataloģizāciju un uzsākt automatizētu lietotāju apkalpošanu. 

4. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku. 

5. Rast iespēju vienu dienu nedēļā  veikt  lietotāju apkalpošanu līdz 18.00 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja        Dzidra Šmita 

 


