Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes
2019.gada 17.septembra sēdes lēmumu

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

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav aktivizēts darbs novadpētniecības
materiālu digitalizācijā, nav pieņemts otrs
darbinieks

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Attīstības plāns 2019.–2023. gadam

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

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

1 darbinieks uz pilnu slodzi

2

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
7%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
16%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 4 %

Izsniegums

Samazinājies par 35 %

Apmeklējums

Samazinājies par 28%

Iedzīvotāju aptvērums

31 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

7405 vienības

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

2019. gada 23. maijā apstiprināta Jēkabpils
novada Ābeļu bibliotēkas krājuma attīstības
koncepcija 2019. – 2023. gadam

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā

X

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

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X`

26 nosaukumu žurnāli un 4 nosaukumu
laikraksti

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

X

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

X

„Letonika” - 9 sesijas, Laikrakstu bibliotēka
„News”- nav izmantota. Aktīvi jāpopularizē
datu bāzu resursu izmantošanas iespējas
Aktivizēt novadpētniecības darbu

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 57 lasītājiem

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

www.jgb.lv, www.kulturasdati.lv,
www.jekabpilsnovads.lv , profils
www.facebook.com

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

X

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

X

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

X

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

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

X

profesionālā

kompetence

ir

pietiekami

augsta,

Individuāli

X

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

Vadītāja

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

Ieteicams izvērtēt iespēju bibliotēkas
pakalpojumus izmantot sestdienās.
Ir “Lietotāju atsauksmju un ierosinājumi
burtnīca”, viedokļi tiek noskaidroti sarunā.

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 68 m²

2017. gadā iegādātas jaunas mēbeles

X
X

Slēdziens
Jēkabpils novada Ābeļu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
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Ieteikumi
1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu.
2. Aktīvi jāpopularizē datu bāzu resursu izmantošanas iespējas.
3. Aktivizēt novadpētniecības darbu.
4. Izvērtēt iespēju bibliotēkas pakalpojumus izmantot sestdienās.
5. Rast iespēju palielināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.

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

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Attīstības plāns 2019.–2023. gadam
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Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profes ionālā pilnveide

X

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

X

1 darbinieks uz pilnu slodzi

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
55 %.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā palika
nemainīgs

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 18%

Izsniegums

Palielinājies par 49 %

Apmeklējums

Palielinājies par 117 %

Iedzīvotāju aptvērums

32% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

un

X
X

6954 vienības
Krājuma komplektēšanas politika 2019.–
2023. gadam
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Regulāri veikt krājuma izvērtēšanu, turpināt
sistematizēšanu

X

Palielināt periodisko izdevumu skaitu
bērniem

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

X

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

X

„Letonika” – 2 sesijas, Laikrakstu bibliotēka
„News”- 0 sesijas

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu

X

Autorizācijas dati izsniegti 36 lasītājiem;
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rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana

lasītāji pakalpojumu neizmanto

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

www.jgb.lv, www.krustpils.lv,
www.kulturasdati.lv, profils
www.facebook.com

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

X

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

X

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

X

Individuāli

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

X

Pirmdienās bibliotēka strādā līdz plkst.18.00

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

X

Aptaujas iedzīvotājiem veic novada dome
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Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju
mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un
interešu izglītību)

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 52 m²

X

Ieteicams izveidot zonu jauniešiem

Ieteicams nomainīt plāksni pie ieejas

X
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Slēdziens
Krustpils novada Atašienes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Regulāri veikt krājuma izvērtēšanu, turpināt krājuma sistematizēšanu.
2. Atjaunot nozaru literatūras krājumu.
3. Palielināt periodisko izdevumu skaitu bērniem.
4. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika.lv un News.lv
5. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem.
6. Rast iespēju izveidot zonu jauniešiem.
7. Rast iespēju nomainīt plāksni pie ieejas.
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Jēkabpils novada Dignājas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jēkabpils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Bibliotēkas attīstības plāns 2019.–2023.
gadam

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

X

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

X

1 darbinieks uz pilnu slodzi

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā stabils

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
9%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 25%

Izsniegums

Samazinājies par 34%

Apmeklējums

Samazinājies par 54%
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Iedzīvotāju aptvērums

32% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

4784 vienības

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma komplektēšanas politika 2019.–
2023. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Turpināt krājuma izvērtēšanu

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

Nav periodisko izdevumu bērniem

X
X

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

X

„Letonika” – 2 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 sesijas

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

X

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
13

14

ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 16 lasītājiem;
lasītāji pakalpojumu neizmanto

X

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

sniegta
aktuāla

www.jekabpilsnovads.lv; www.jgb.lv;
www.kulturasdati.lv

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

Raksti novada avīzē “Ļaudis un darbi”, kā arī
novada “Ziņu lapā”.

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

X

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

X

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība

X

Darbs ir jāaktivizē.

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

X

Bibliotēkas
darba
laiks
pakalpojumus pēc plkst.17.00

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

X

Individuāli, mutiski

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

nodrošina

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai – 43 m²
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

X
X

Slēdziens
Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt krājuma izvērtēšanu.
2. Rast iespēju abonēt periodiskos izdevumus bērniem.
3. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika.lv un News.lv
4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem.
5. Aktivizēt grāmatu, lasīšanu un tautas tradīciju popularizējošo pasākumu rīkošanu dažādām lietotāju mērķgrupām.
6. Rast iespēju palielināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jēkabpils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Bibliotēkas aprīkojums uzlabots daļēji,
signalizācijas ierīkošana apgrūtināta, daudz
koplietošanas telpu.

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

X

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

X

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

X

Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar
personas datu aizsardzību.

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

X

1 darbinieks uz pilnu slodzi – bibliotēkas
vadītājs

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
52%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
107%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 18% .

Izsniegums

Samazinājies par 25%.

Apmeklējums

Samazinājies par 70%.

Iedzīvotāju aptvērums

35% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

7080 vienības

X

Jēkabpils novada Dunavas bibliotēkas
krājuma komplektēšanas politika 2019. –
2023. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek

X

Aktīvi jāturpina krājuma kvalitātes
izvērtēšana un sistematizēšana.
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nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas
Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

17 nosaukumu periodiskie izdevumi

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

X

„Letonika” un Laikrakstu bibliotēka „News”
pārskata periodā nav izmantotas.
Ir aktīvi jāpopularizē datu bāzu resursi, to
izmantošana

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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

X

X

Autorizācijas dati izsniegti 37 lasītājiem,
aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu
pielietojuma iespējas.
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

Aktivizēt grāmatu, lasīšanu popularizējošu
pasākumu rīkošanu

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

X

2019. gadā veiktas izmaiņas bibliotēkas darba
laikā.

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

profesionālā

kompetence

ir

pietiekami

augsta,

X

Ieteicams veikt aptauju par bibliotēkas
pakalpojumiem un to pieejamību

X

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

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

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

X

Turpināt pilnveidot bērnu un jauniešu zonu,
rast iespēju iegādāties bērnu un jauniešu
vecumam atbilstošas mīkstās sēdvietas.

X

Turpināt atjaunot datortehniku, izvērtējot to
nepieciešamības daudzumu

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās.

X
X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 106 m²

X

X
X
X

Slēdziens
Jēkabpils novada Dunavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Aktīvi jāturpina krājuma kvalitātes izvērtēšana un sistematizēšana.
2. Aktīvi jāpopularizē datu bāzu resursi, to izmantošana.
3. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
4. Aktivizēt grāmatu, lasīšanu popularizējošu pasākumu rīkošanu.
5. Veikt aptauju par bibliotēkas pakalpojumiem un to pieejamību.
6. Turpināt pilnveidot bērnu un jauniešu zonu, rast iespēju iegādāties bērnu un jauniešu vecumam atbilstošas mīkstās sēdvietas
7. Turpināt atjaunot datortehniku, izvērtējot to nepieciešamības daudzumu.

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

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar
personas datu aizsardzību
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Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas
aptver visus bibliotēkas darbības virzienus

X

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

X

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

X

2 darbinieki: vadītāja - 0,6 slodzes,
bibliotekāre - 0,4 slodzes.

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
19%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
39%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 2% .

Izsniegums

Samazinājies par 17% .

Apmeklējums

Samazinājies par 30%.

Iedzīvotāju aptvērums

47% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

5958 vienības
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Jēkabpils novada Kalna bibliotēkas krājuma
komplektēšanas politika 2019. – 2023.gadam

X

Turpināt krājuma, arī bērnu krājuma saturisku
izvērtēšanu

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

15 nosaukumu žurnāli, 2 nosaukumu
laikraksti

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

X

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

X

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

X

Uzteicams ieguldījums A.Grīna literārā
mantojuma popularizēšanā, saglabāšanā.

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.

„Letonika” - 165 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 91 sesijas
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Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.
Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

.

X
X

X

Autorizācijas dati izsniegti 26 lasītājiem,
aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu
pielietojuma iespējas.
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

X

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

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

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 77m²

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

X

Rast iespēju iegādāties grāmatu kasti
lielizmēra grāmatu sistemātiskai izvietošanai

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām
Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X
X

Pakalpojumu pieejamība nodrošināta,
iespieddarbus piegādājot dzīvesvietā,
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bibliotēkas struktūrvienībā apdzīvotā vietā
Dubultos
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

X
X

Slēdziens
Jēkabpils novada Kalna bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt krājuma, arī bērnu krājuma saturisku izvērtēšanu.
2. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
3. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.

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

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar
personas datu aizsardzību

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

X

2 darbinieki- vadītāja un bibliotekāre- uz
pilnu slodzi

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
64%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
17%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 30%.
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Izsniegums

Samazinājies par 20%.

Apmeklējums

Samazinājies par 25%.

Iedzīvotāju aptvērums

38% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

7028 vienības

X

„Krustpils pagasta bibliotēkas krājuma
komplektēšanas politika 2019. – 2023.gadam”
apstiprināta 2019. gada 24. aprīlī

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Atbilst daļēji, turpināt krājuma, īpaši nozaru
literatūras izvērtēšanu

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

31 nosaukuma žurnālus un 5 nosaukumu
laikrakstus,
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Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās
pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un
izmantotas

X

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2018
gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

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

„Letonika” – 92 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 64 sesijas

X

Autorizācijas dati izsniegti 3 lasītājiem, aktīvi
jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma
iespējas.

X

Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

sniegta
aktuāla

X

Aktīvi piedāvā informāciju
https://www.facebook.com/Krustpils-pagastabibliotēka
https://www.draugiem.lv/krustpils.biblioteka/

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās
bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, organizēja
skaļās lasīšanas konkursu.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai - 130m²

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
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

X
X

Slēdziens
Krustpils novada Krustpils pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.

Ieteikumi
1. Turpināt krājuma, īpaši nozaru literatūras izvērtēšanu
2. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Krustpils novada Kūku bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krustpils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Attīstības plāns 2019.-2023. gadam

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

X

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

X

2 darbinieki uz pilnu slodzi

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
61%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
13%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 15.%

Izsniegums

Samazinājies par 14%

Apmeklējums

Palielinājies par 54%

Iedzīvotāju aptvērums

21% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

8199 vienības.

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Apstiprināta 2019. gada 24. aprīlī “Kūku
bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika”

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X
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Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

40 nosaukumu žurnāli, 5 nosaukumu avīzes.

X

„Letonika” – 44 sesijas, Laikrakstu bibliotēka
„News”- 110 sesijas
Uzteicama aktīvā iesaistīšanās News.lv
erudīcijas konkursā.

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

X

Akcentējams ieguldījums bibliotēkas vēstures
izpētē (14 mapes), 2019. gadā plānota
materiālu digitalizācijas uzsākšana.

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100% no krājuma.

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 37 lasītājiem;
jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma
iespējas.

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas

lietotājiem

tīmekļa

vietnēs

tiek

sniegta

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

laiku,

aktuāla

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Uzteicams projektu darbs vietējo iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanai.

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

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

augsta,

Attīstot grupu apmācību, datorklasē vēlama
interaktīvā tāfele.

X

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

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

Bibliotēkā pieejama “Ierosinājumu un
sūdzību burtnīca, aptauja plānota 2019. gadā.

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 203 m²

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X

Slēdziens
Kūku bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Jāaktivizē datubāzu izmantošanas popularizēšana.
2. Aktīvāk jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
3. Rast iespēju datorklasi aprīkot ar interaktīvo tāfeli.

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

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Attīstības plāns 2019.–2023. gadam

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

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

1 darbinieks uz pilnu slodzi, kas 1 dienu
nedēļā strādā bibliotēkas struktūrvienībā
Leimaņu Tautas namā

X

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
20 %.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
7%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 3 %

Izsniegums

Stabils

Apmeklējums

Samazinājies par 46 %

Iedzīvotāju aptvērums

38 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams

X

8487 vienības

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma veidošanas vadlīnijas 2019.–2023.
gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus

X

Aktīvi jāturpina krājuma izvērtēšana

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

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

Jāpalielina periodisko izdevumu skaits
bērniem

„Letonika” - 22 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 47 sesijas

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

X

Aktivizēt darbu ar novadpētniecības
materiāliem, to sakārtošanu

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2014.
gadā, izmantojot BIS ALISE

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

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 84 lasītājiem;
pakalpojumu izmanto minimāli

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

sniegta
aktuāla

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

www.jgb.lv, www.kulturasdati.lv,
www.jekabpilsnovads.lv

X

Profili www.facebook.com, www.draugiem.lv
X

Novada izdevums “Ļaudis un darbi”,
laikraksts “Brīva Daugava”, “Jaunais
Vēstnesis”

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

X

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

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

X

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

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

Individuāli

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

X

Bibliotēka strādā līdz plkst.16.30 darbdienās

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

X

Jāveic iedzīvotāju aptauja par bibliotēkas
darba laiku

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

X
41

42

interešu izglītību)
Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

Bibliotēkas infrastruktūra

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 137 m²
Rast iespēju iegādāties bērnu un jauniešu
vecumam un interesēm atbilstošas mēbeles

X
X
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Slēdziens
Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Aktīvi turpināt krājuma izvērtēšanu.
2. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, to sakārtošanu.
3. Rast iespēju palielināt periodisko izdevumu skaitu bērniem.
4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem.
5. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darba laiku.
6. Rast iespēju iegādāties bērnu un jauniešu vecumam un interesēm atbilstošas mēbeles.
7. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Neretas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs
Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir

Atbilst

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav veikti telpu remontdarbi, jo plānots
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izpildīti

bibliotēku pārvietot uz citām telpām

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Attīstības plāns 2019.–2023. gadam

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

X

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

X

1 darbinieks uz pilnu slodzi

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā nav pieaudzis

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
8%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 21%

Izsniegums

Samazinājies par 26%
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Apmeklējums

Samazinājies par 18%

Iedzīvotāju aptvērums

9 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

7164 vienības

X

Krājuma attīstības koncepcija 2019.–2023. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

Turpināt krājuma izvērtēšanu

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

Palielināt periodisko izdevumu skaitu
bērniem

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

X

Netiek ievēroti Krājuma attīstības koncepcijā
noteiktie kritēriji

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

„Letonika” -1324 sesijas

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 67 sesijas
X
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Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS)
ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2014.
gadā, manuāli

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

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 99 % no krājuma

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 11 lasītājiem;
lasītāji pakalpojumu neizmanto

X

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

sniegta
aktuāla

X

www.jgb.lv , www.neretasnovads.lv ,
www.kulturasdati.lv , profils
www.facebook.com , www.draugiem.lv

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

X

Laikraksts “Neretas novada vēstis”

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

X

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

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

X

Individuāli

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

X

Bibliotēka strādā sestdienās

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 80 m². Ir
nepieciešams remonts vai pārvietošana uz
citām telpām

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Jāuzlabo atsevišķās zonās

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Daļēji jānomaina

X

Turpināt atjaunot datortehniku, izvērtējot to
nepieciešamības daudzumu

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri,

X
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multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs
Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X

Slēdziens
Neretas novada Mazzalves bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.

Ieteikumi
1. Turpināt krājuma izvērtēšanu.
2. Ievērot Krājuma attīstības koncepcijā noteiktos kritērijus grāmatu un periodikas iegādei.
3. Palielināt periodisko izdevumu skaitu bērniem.
4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem.
5. Rast risinājumu par esošo telpu remontdarbiem vai bibliotēkas pārvietošanu uz citām telpām.
6. Turpināt atjaunot datortehniku, izvērtējot to nepieciešamības daudzumu.
7. Rast iespēju palielināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Krustpils novada Mežāres bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krustpils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Telpu remonti plānoti 2019. gadā

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

X

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

X

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

X

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

X

1 pilnas slodzes darbinieks- bibliotēkas
vadītājs

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
7%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 7%, uz iedzīvotāju- 3,42 eiro.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 6%

Izsniegums

Samazinājies par 33%

Apmeklējums

Samazinājies par 46%

Iedzīvotāju aptvērums

29 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

6136 vienības. Pēc plānotā telpu remonta lietotājiem pārskatāmi un sistematizēti
izvietot literatūras krājumu.

X

Apstiprināta Mežāres bibliotēkas krājuma
komplektēšanas politika 2019. – 2023. gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Turpināt krājuma kvalitātes izvērtēšanu.

X
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Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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

23 nosaukumu žurnāli, 4 laikraksti

„Letonika” - 96 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 99 sesijas

X

X

Autorizācijas dati izsniegti 14 lasītājiem,
jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma
iespējas.
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

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

sniegta
aktuāla

X

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā

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

X

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

X

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

X

Akcentējami kopā ar Mežāres bērniem rīkotie
fotoplenēri, pievēršot uzmanību
novadpētniecībai.

Individuāli.

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

pietiekami

Izvērtēt iespēju bibliotēkas pakalpojumus
izmantot pēc 17.00 vai sestdienās.
Vēlams veikt aptauju bibliotēkā.

Bibliotēkas infrastruktūra

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi

Telpas lasītāju apkalpošanai - 118 m²
X

2019. gadā paredzēts telpu remonts, kā
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dažādām iedzīvotāju mērķgrupām

rezultātā plānots uzlabot funkcionālo
izvietojumu.

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

X
X

Slēdziens
Krustpils novada Mežāres bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.

53

54

Ieteikumi
1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu
2. Aktīvi popularizēt autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
3. Veikt aptauju un izvērtēt iespēju bibliotēkas pakalpojumus izmantot pēc 17.00 un sestdienās.

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

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Pakāpeniski tiek atjaunota datortehnika,
Neretas bērnu bibliotēka nav iekļauta Neretas
novada centrālās bibliotēkas struktūrā.

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

X

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba

X

Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar
personas datu aizsardzību)
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plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu
Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

2 darbinieki- bibliotēkas vadītāja un vecākā
bibliotekāre uz pilnām slodzēm

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
118%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
16%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies 22% /stabils.

Izsniegums

Palielinājies par 9%.

Apmeklējums

Palielinājies par 200% .

Iedzīvotāju aptvērums

30% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

un

X

7980 vienības

X

Neretas novada centrālās bibliotēkas krājuma
komplektēšanas politika 2019. – 2023.gadam
apstiprināta 2019.gada 13.maijā
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

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

X

25 novadpētniecības mapes, aprakstu izveide
elektroniskajā katalogā

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta
2011.gadā, plānota 2019. Gadā, izmantojot
BIS ALISE.

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā

X

23 nosaukumu periodiskie izdevumi

„Letonika” – 44 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 181 sesijas
Aktīvāk jāpopularizē datu bāzu resursu
izmantošana
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kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.
Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati izsniegti 26 lasītājiem,
aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu
pielietojuma iespējas.
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot

Lasīšanas veicināšanas pasākumi tiek
organizēti pieaugušo auditorijai, iepazīstinot
ar jaunāko literatūru, organizējot tikšanos ar
grāmatu autoriem un izdevējiem

Individuāli

X

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

17:00.

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

X

Veikt aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju
viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas
darbību

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 120m²

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

X

Turpināt attīstīt telpu funkcionalitāti un
uzlabot infrastruktūru

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām
Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X
X

Pakalpojumi tiek nodrošināti 1. stāvā.
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Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X
X

Slēdziens
Neretas novada centrālā bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktīvāk jāpopularizē datu bāzu resursu izmantošana.
2. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
3. Izvērtēt iespēju lietotājiem izmantot pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00.
4. Veikt aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību.
5. Rast iespēju iegādāties izstāžu izvietošanas sistēmu, ierīkot izstāžu skatīšanai atbilstošu apgaismojumu,
6. Rast iespēju atjaunot kāpņu telpas grīdas segumu, uzlabot elektrības vadu ievietošanas sistēmu, pakāpeniski atjaunot durvis.
7. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas speciālistiem.
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Neretas novada Neretas bērnu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Neretas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
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Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Bibliotēka nav pievienota Neretas novada
Centrālajai bibliotēkai

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Attīstības plāns 2019.–2023. gadam

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

X

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

X

1 darbinieks uz pilnu slodzi

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)

Norādīts kopfinansējums ar Neretas novada
Centrālo bibliotēku

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
24 %.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
25 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
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Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 13 %

Izsniegums

Samazinājies par 31 %

Apmeklējums

Samazinājies par 28 %

Iedzīvotāju aptvērums

11.5 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

5166 vienības

X

Krājuma attīstības koncepcija 2019.-2023.
gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

Turpināt krājuma izvērtēšanu

X

Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma
komplektēšanai

X

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

X

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

„Letonika” – 32 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 23 sesijas
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izmantotas
Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli
par novadu un personībām

X

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

X

Automatizēta krājuma izsniegšana un
saņemšana bibliotēkā uzsākta 2019. gadā

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2010.
gadā, manuāli

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Autorizācijas dati lasītājiem netika izsniegti
Informācija ir pieejama skolas bibliotēkas
telpās

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

sniegta
aktuāla

X

www.jgb.lv , www.neretasnovads.lv ,
www.kulturasdati.lv

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

X

Ziņas Neretas novada vēstīs

X

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

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku
popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada
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izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus)
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 darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot
pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

pietiekami

bibliotēka strādā darbdienās līdz plkst.17.00.
Sestdiena, svētdiena - brīvdiena
Mutiski, individuāli. Ieteicams veikt
iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darba laiku

Bibliotēkas infrastruktūra

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

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

Telpas lasītāju apkalpošanai – 88 m²
X

Bieži tiek izmantotas skolas bibliotēkas telpas

X

Rast iespēju iegādāties bērnu un jauniešu
vecumam atbilstošus grāmatu plauktus
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Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

X
X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

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

X
X
X

Slēdziens
Neretas novada Neretas bērnu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt krājuma izvērtēšanu.
2. Veikt krājuma inventarizāciju atbilstoši „Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumiem Nr.317.
3. Uzsākt darbu autorizācijas datu izsniegšanā un šī pakalpojuma popularizēšanā.
4. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darba laiku.
5. Rast iespēju iegādāties bērnu un jauniešu vecumam atbilstošus grāmatu plauktus.
6. Turpināt datortehnikas atjaunošanu, izvērtējot tā skaita nepieciešamību.
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7. Lai veicinātu visu publiskās bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu, rast iespēju pievienot bērnu bibliotēku Neretas novada Centrālajai
bibliotēkai, saglabājot bibliotēkas darbinieka štata vienību.
8. Rast iespēju palielināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.

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

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar
personas datu aizsardzību

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas

X

1 darbinieks- bibliotēkas vadītāja, sākot no
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funkciju veikšanu

2019.g. slodze- 0,7.

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
10%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 21%, uz 1 iedzīvotāju sastāda 2,9 Euro.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 17% .

Izsniegums

Samazinājies par 9% .

Apmeklējums

Samazinājies par 3% .

Iedzīvotāju aptvērums

24% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

3763 vienības

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

“Pilskalnes pagasta bibliotēkas krājuma
komplektēšanas koncepcija 2019. –
2023.gadam” apstiprināta 2019. g. 23. maijā

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

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

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

15 nosaukumu periodiskie izdevumi

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

X

„Letonika” – 1 sesija, „News”- nav
izmantota. Aktīvi jāpopularizē datu bāzu
resursu izmantošana.

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti.

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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

X

X

Autorizācijas dati izsniegti 13 lasītājiem,
aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu
pielietojuma iespējas.
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā.
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

Līdz ar Pilskalnes pamatskolas slēgšanu
nepiedalās lasīšanas veicināšanas programmā
”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, rīko
dažādus grāmatas un lasīšanu
popularizējošus pasākumus.

Individuāli.

X

Lai noskaidrotu viedokli un ierosinājumus par
bibliotēkas darbību veikt iedzīvotāju aptauju.

X
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Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 24 m²

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

X

Izskatīt iespēju paplašināt bibliotēkas
telpas un nomainīt bibliotēkas ieejas durvis

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X
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Slēdziens
Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu.
2. Aktīvi jāpopularizē datu bāzu resursu izmantošana.
3. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
4. Lai noskaidrotu viedokli un ierosinājumus par bibliotēkas darbību veikt iedzīvotāju aptauju.
5. Izskatīt iespēju paplašināt bibliotēkas telpas un nomainīt bibliotēkas ieejas durvis.
6. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jēkabpils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Attīstības plāns 2019.–2023. gadam

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

X

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

X

1 darbinieks uz pilnu slodzi, kas strādā arī
bibliotēkas struktūrvienībā Slatē

X
X

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)

Tabulā norādīts kopējs Rubeņu un Slates
bibliotēku finansējums

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
19 %.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
15 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā

Tabulā norādīti Rubeņu un Slates bibliotēku
vidēji pamatrādītāji

Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 27 %

Izsniegums

Samazinājies par 21 %

Apmeklējums

Samazinājies par 41 %
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Iedzīvotāju aptvērums

24.5 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

5748 vienības

X

Krājuma attīstības koncepcija 2019.-2022.
gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Turpināt krājuma izvērtēšanu

X

Periodiku bērniem abonē skolas bibliotēka

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 un
izmantotas

X

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

X

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS)

X

„Letonika” – 169 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 76 sesijas

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
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ALISE, izmanto visas sistēmas moduļu iespējas.

notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 16 lasītājiem;
lasītāji pakalpojumu neizmanto

X

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

sniegta
aktuāla

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

X

www.jgb.lv; www.jekabpilsnovads.lv;
www.kulturasdati.lv
profils www.facebook.com

X

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

X

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

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

Individuāli

X

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

X

Rubeņu bibliotēkā: pirmdien, otrdien,
ceturtdien 8.30- 17.00 Slatē trešdien,
piektdien 8.00- 16.30

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

X

Mutiski, individuāli. Vēlams veikt iedzīvotāju
aptauju par bibliotēkas darba laiku

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

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

lietotājiem

Telpas lasītāju apkalpošanai – 54 m²

X
(datori,

Bērnu un jauniešu zona jāpilnveido ar
vecumam un interesēm atbilstošu aprīkojumu.

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

X
X

Slēdziens
Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt krājuma izvērtēšanu.
2. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem.
3. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas un tās struktūrvienības darba laiku.
4. Pilnveidot bērnu un jauniešu zonu ar vecumam un interesēm atbilstošu aprīkojumu.
5. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Neretas novada Zalves pagasta Sproģu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Neretas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar
personas datu aizsardzību)

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

X

1 darbinieks- vadītāja uz pilnu slodzi.

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
16%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
0,22%, uz vienu iedzīvotāju 2,3 Euro

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 46%.

Izsniegums

Samazinājies par 17%.

Apmeklējums

Samazinājies par 57%.

Iedzīvotāju aptvērums

22% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

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

4278 vienības

Turpināt darbu pie krājuma saturiskās
izvērtēšanas.

X
X

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

X

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

„Letonika” - 37 sesijas, „News”- 18 sesijas
X

Aktivizēt datu bāzu resursu popularizēšanu

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

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

X

X

Autorizācijas dati izsniegti 9 lasītājiem,
aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu
pielietojuma iespējas.
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

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

sniegta
aktuāla

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Bibliotēka iesaistījās lasīšanas veicināšanas
programmā “Grāmatu starts” u.c.

Individuāli

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai - 20 m²
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X

Slēdziens
Neretas novada Zalves pagasta Sproģu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas
nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt darbu pie krājuma saturiskās izvērtēšanas.
2. Aktīvi jāpopularizē datu bāzu resursu izmantošana.
3. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Krustpils novada Variešu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krustpils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Daļēji ir izpildīti ieteikumi par ārējo
apkalpošanas punktu Medņos un Antūžos
infrastruktūras sakārtošanu

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Bibliotēkas attīstības plāns 2019.-2023.
gadam

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

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

2 darbinieki uz pilnu slodzi, kas veic lietotāju
apkalpošanu arī izsniegšanas punktos Medņos
un Antūžos
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Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide
Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.

X
X
Bibliotēka izveidota 2017. gadā, līdz ar to
finansējuma un pamatrādītāju pārskata
periods ir divi gadi

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
15%

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
30%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Stabils

Izsniegums

Stabils

Apmeklējums

Palielinājies par 18 %

Iedzīvotāju aptvērums

30 % no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams

X

10 647 vienības

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma komplektēšanas politika 2019.-2023.
gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

Palielināt periodisko izdevumu skaitu
bērniem

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 izmantotas

X

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 304 sesijas

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

„Letonika” – 46 sesijas

X

Uzsākts darbs autorizācijas datu izsniegšanā

X

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas

lietotājiem

tīmekļa

vietnēs

tiek

sniegta

X

www.jgb.lv , www.krustpils.lv ,
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kontaktinformācija, informācija par darba
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

laiku,

aktuāla

www.kulturasdati.lv ,
profils www.facebook.com ,
www.draugiem.lv

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

X

Ziņas ievietotas laikrakstā “Krustpils
Novadnieks”

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

X

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

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

X

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

X

Individuāli

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

X

Ceturtdien bibliotēka strādā līdz plkst.19.00

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

X

Tika veikta aptauja par bibliotēkas darba laiku

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

pietiekami

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai
X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Izvērtēt iespēju paplašināt telpas bibliotēkas
pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

Telpas lasītāju apkalpošanai – 84 m²

X
X

Tiks uzstādīta 2019. gadā

Slēdziens
Krustpils novada Variešu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes
bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Turpināt krājuma izvērtēšanu.
2. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā un šī pakalpojuma popularizēšanā.
3. Palielināt periodisko izdevumu skaitu bērniem.
4. Rast iespēju veikt grīdas remontu izsniegšanas punktā Medņos.
5. Rast iespēju veikt telpu kosmētisko remontu izsniegšanas punktā Antūžos.
6. Izvērtēt iespēju paplašināt telpas bibliotēkas pasākumu rīkošanai

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Krustpils novada Vīpes pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krustpils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Imelda
Saulīte, Jeļena Šapkova) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa
beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un
konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas

X

Attīstības plāns 2019.–2023. gadam
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aptver visus bibliotēkas darbības virzienus
Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba
plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu

X

Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

1 darbinieks uz pilnu slodzi

X

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

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

Darbiniecei regulāri ir jāapmeklē RGB un citu
iestāžu organizētie profesionālās pilnveides
pasākumi

X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
45 %.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
22 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 3 %

Izsniegums

Samazinājies par 32 %

Apmeklējums

Samazinājies par 60 %

Iedzīvotāju aptvērums

27 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums

ir

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

4525 vienības
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aplūkojams
Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X
X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst
sabalansēta krājuma veidošanas principiem

Krājuma komplektēšanas politika 2019.-2023.
gadam

X

Palielināt periodisko izdevumu skaitu
bērniem

X

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

„Letonika” - 10 sesijas
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 3 sesijas

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2018.
gadā, izmantojot BIS ALISE.
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Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā
kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā.

X

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

X

Autorizācijas dati izsniegti 15 lasītājiem;
lasītāji pakalpojumu neizmanto

X

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

sniegta
aktuāla

X

www.jgb.lv , www.krustpils.lv ,
www.kulturasdati.lv

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

X

Ziņas laikrakstā “Krustpils Novadnieks”

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

X

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

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

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu
Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot

X

X

Individuāli. Ieteicams aktivizēt darbu digitālo
resursu un e-pakalpojumu popularizēšanā
Darba dienās bibliotēka strādā līdz plkst.
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pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā

18.00

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Mutiski, individuāli

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

Telpas lasītāju apkalpošanai - 102 m²

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs
Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

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

X
X

Slēdziens
Krustpils novada Vīpes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Palielināt periodisko izdevumu skaitu bērniem.
2. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā un šī pakalpojuma popularizēšanā.
3. Aktivizēt darbu ar abonētajām datubāzēm Letonika.lv un News.lv, kā arī digitālo resursu un e-pakalpojumu popularizēšanā.
4. Regulāri apmeklēt RGB un citu iestāžu organizētos profesionālās pilnveides pasākumus.

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

Atbilst

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav
palielināts
finansējums
krājuma
komplektēšanai un sabalansēta jauno grāmatu
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iegāde ar periodisko izdevumu abonēšanu.
Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti
Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir
izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami

X

Bibliotēkas lietošanas noteikumi aktualizēti
2019. gadā, ievērojot Vispārīgās datu
aizsardzības regulas prasības

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

X

Attīstības plāns 2019.–2023. gadam

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

X

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

X

1 darbinieks uz 0,5 slodzi

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 39 %.
Ar 2017. gadu bibliotekārei samazināta slodze
līdz pusslodzei. Tas ietekmēja arī kopējo
pašvaldības finansējuma apmēru.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 32 %.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
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Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 8 %

Izsniegums

Samazinājies par 55 %
Bibliotekāra darbinieka slodzes samazināšana
negatīvi ietekmēja bibliotēkas pamatrādītājus

Apmeklējums

Samazinājies par 73 %

Iedzīvotāju aptvērums

11 % no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

4438 vienības

X

Krājuma komplektēšanas politika 2019.-2023.
gadam

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri
Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses
Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti
aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst

Turpināt krājuma izvērtēšanu

Ieteicams palielināt finansējuma krājuma
komplektēšanai

X
X
X

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

X

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 431 sesijas

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

„Letonika” - 62 sesijas

X

Autorizācijas dati izsniegti 10 lasītājiem;
pakalpojumu lasītāji neizmanto

X

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

sniegta
aktuāla

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

X

www.jgb.lv , www.neretasnovads.lv ,
www.kulturasdati.lv
profils www.facebook.com

X

Ziņas “Neretas novada Vēstīs”

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

X

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

X

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

X

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

Individuāli

X

Darbdienās bibliotēka strādā līdz plkst.16.30.
Sestdiena, svētdiena – brīvdienas.
Darba laiks saistīts ar darbinieka nepilnu
darba laiku.

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Mutiski, individuāli

Bibliotēkas infrastruktūra
Telpas lasītāju apkalpošanai - 64 m²
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

Ieteicams iegādāties stendu informatīvu
materiālu, bukletu izvietošanai

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās

X
X
X

Slēdziens
Neretas novada Zalves bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu.
2. Palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai un sabalansēt jauno grāmatu iegādi ar periodisko izdevumu abonēšanu.
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3. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā un šī pakalpojuma popularizēšanā.
4. Ieteicams veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darba laiku.
5. Rast iespēju iegādāties stendu informatīvu materiālu, bukletu izvietošanai
6. Rast iespēju palielināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai.

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

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Nav veikta jaunu grāmatu plauktu iegāde,
datortehnikas nomaiņa- daļēja.

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

X

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

X

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

X

Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar
personas datu aizsardzību.

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

X

1 darbinieks- vadītāja uz pilnu slodzi.

X

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

X

Bibliotēkas vadītāja apgūst 960 stundu
kvalifikācijas kursus.

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
52%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
105%.

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Palielinājies par 52%

Izsniegums

Palielinājies par 10%

Apmeklējums

Samazinājies par 69%

Iedzīvotāju aptvērums

21% no pagasta iedzīvotājiem

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

5890 vienības

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

„Jēkabpils novada Zasas bibliotēkas krājuma
attīstības koncepcija 2019. – 2023. gadam”

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

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

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

X

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

X

15 nosaukumu periodiskie izdevumi, t.sk 3
laikraksti.

„Letonika” – 107 sesijas
Laikrakstu bibliotēka „News”- 214 sesijas

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

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

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

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100% no krājuma.

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

X

X

Autorizācijas dati izsniegti 10 lasītājiem,
aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu
pielietojuma iespējas
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā.
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Individuāli
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Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

Bibliotēkas infrastruktūra

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 89 m²
X

Pabeigt kosmētisko remontu abonementa
telpā.
Turpināt pilnveidot bērnu un jauniešu zonu,
rast iespēju iegādāties bērnu un jauniešu
vecumam atbilstošas mīkstās sēdvietas.

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Rast iespēju iegādāties izstāžu izvietošanas
sistēmu

X
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Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Jēkabpils novada Zasas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
2. Pabeigt kosmētisko remontu abonementa telpā un rast iespēju iegādāties izstāžu izvietošanas sistēmu.
3. Turpināt pilnveidot bērnu un jauniešu zonu, rast iespēju iegādāties bērnu un jauniešu vecumam atbilstošas mīkstās sēdvietas.
4. Rast iespēju iegādāties jaunus grāmatu plauktus ērtai grāmatu izvietošanai dažāda vecuma lasītājiem.
5. Rast iespēju paaugstināt atalgojumu bibliotēkas vadītājai
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Krustpils novada Zīlānu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Krustpils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija izvērtēja
bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma
9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

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

X

1 darbinieks- vadītāja uz pilnu slodzi

X
X

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
5%.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
2%.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

Samazinājies par 14%.

Izsniegums

Samazinājies par 7%.

Apmeklējums

Samazinājies par 1%, stabils.

Iedzīvotāju aptvērums

23% no pagasta iedzīvotājiem.

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)
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Krājums ir
aplūkojams

sistematizēts,

lietotājiem

ērti

pieejams

un

X

3729 vienības

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

„Zīlānu bibliotēkas krājuma komplektēšanas
politika 2019. – 2023.gadam”

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā
apjomā visām vecuma grupām

X

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

X

Krājuma komplektēšana notiek regulāri

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu
intereses

X

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

X

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

23 nosaukumu žurnāli un 5 nosaukumu
laikraksti

„Letonika” – pārskata periodā nav izmantota.
X

Laikrakstu bibliotēka „News”- 38 sesijas
Aktīvi jāpopularizē tiešsaistes datubāzes
Letonika resursi

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

X

Vēlams iegādāties skeneri novadpētniecības
materiālu digitalizācijai.

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 2018.
gadā, izmantojot BIS ALISE.

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

X

Kopkatalogā ir atspoguļoti 100% no krājuma.

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

X

X

Autorizācijas dati izsniegti 31 lasītājiem,
aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu
pielietojuma iespējas.
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

www.krustpils.lv; www.jgb.lv; Latvijas
bibliotēku portālā www.biblioteka.lv.
Izvērtēt iespēju izveidot bibliotēkas
Facebook kontu.

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

X

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

X

Sadarbībā ar Sūnu un Antūžu pamatskolām
Bibliotēka rīkoja lasīšanas veicināšanas
aktivitātes, radošās darbnīcas
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Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība
darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu
bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu

X

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

X

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

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

augsta,

X

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

X

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

X

pietiekami

Izvērtēt iespēju par bibliotēkas pakalpojumu
pieejamību sestdienā.

Bibliotēkas infrastruktūra

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 63m²

Rast iespēju iegādāties skeneri
novadpētniecības materiālu digitalizācijai.
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X

Pakalpojumi tiek piedāvāti ārpus bibliotēkas

X
X
X

Slēdziens
Krustpils novada Zīlānu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktīvi jāpopularizē tiešsaistes datubāzes Letonika resursi.
2. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
3. Rast iespēju iegādāties skeneri novadpētniecības materiālu digitalizācijai.

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,
Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja

Dzidra Šmita
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