
Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2019.gada 22.oktobra sēdes lēmumu 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Alsungas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā 

ar personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   2 pilnas slodzes bibliotekārie darbinieki. No 

2019. gada 2. janvāra bibliotēkai ir jauna 

vadītāja  

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    
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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 

58% 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

5% 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits     Palielinājies  par 7%  

Izsniegums    0.1 %  stabils 

Apmeklējums    Palielinājies par 5 .% , bet bērnu un jauniešu 

apmeklējums samazinājies par 24 % , jo  

korekti netika reģistrēti bērnu apmeklējumi 

Iedzīvotāju aptvērums X    30% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   13028 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība 0,6 

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   



3 

 

3 

 

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    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X   „Letonika” - 196 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 12 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Bibliotēka veic novadpētniecības datubāzes 

papildināšanu ar jaunāko bibliogrāfisko 

informāciju - 11 tematiskas mapes. 

Kopā ar “Suitu sievu” vadītāju, L. Jansoni 

bibliotēkas telpās notiek viņas apzināto suitu 

dziesmu tekstu sagatavošana un datorizēta 

apstrāde, kā ar Sibīrijas atmiņu stāstu 

sagatavošana. Materiāli tiek publicēti 

“Alsungas ziņās”. 2018.gadā turpināts 

kopprojekts ar Alsungas novada vidusskolu 

un etniskās kultūras centru “Suiti – 

“Ekspedīcija “Suitu novadpētnieki”. Viensētu 

stāsti”. Darbs tika apkopots A3 formāta 

albumā, ar aprakstiem, fotogrāfijām, dziesmu 

tekstiem (iepriekšējos gados – 4 mapes). 

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 2016 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti  26 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz lasītāji 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Pamatinformācija ievietota Alsungas novada 

bibliotēkas lapā un facebook kontā   

 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Informatīvajā izdevumā “Alsungas Ziņas”, 

laikrakstā “Kurzemnieks” 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 

programmā, notiek  pasaku rīti, radošās 

darbnīcas. Sadarbojas ar pirmsskolas 

izglītības iestādi  

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  
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Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
 X  Aptaujas notiek mutiski par jauno grāmatu 

iegādi 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai -116 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

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

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Lai nodrošinātu krājuma aizsardzību no saules ietekmes, nepieciešamas žalūzijas logiem, kuri atrodas pretī plauktiem. 

2. Iekārtot zvana pogu, lai cilvēkiem ar kustību traucējumiem ērtāka nokļūšana bibliotēkā. 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Skrundas novada Antuļu bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Skrundas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X    Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību. 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    
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Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks - bibliotēkas vadītāja uz pilnu 

slodzi. Strādā ļoti aktīvi. 

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 stabils 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 27% 

     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 8 % 

Izsniegums    Samazinājies par 21% 

Apmeklējums    Samazinājies par 42% 

Iedzīvotāju aptvērums     43% no  pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
   5134 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība 0,52 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 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 

 

 „Letonika” – 8  sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 10 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Apkopo preses materiālus par Skrundas novadu. 

Izveidotas 15 novadpētniecības tematiskās 

mapes, kurās regulāri tiek pievienoti jauni 

materiāli un rekataloģizēti senāki raksti no 

laikraksta „Kurzemnieks”  

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. gadā, 

izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
 X  Autorizācijas dati izsniegti 14 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz. 
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

   Informācija par aktualitātēm pieejama 

www.skrunda.lv,  pašvaldības laikrakstā 

„Skrundas novads”. Izveidots Facebook profils.  

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  

X   Sadarbojas ar PII, tikšanās ar filmu studijas 

Animācijas brigāde pārstāvjiem, notiek tikšanās 

ar rakstniekiem, dzejniekiem, aktieriem. Tiek 

organizēti koncerti un izstādes.  

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   Otrdienās  līdz 18:00  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo, neformālo un interešu izglītību) 
X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, X    

http://www.skrunda.lv/
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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   Telpas lasītāju apkalpošanai – 47m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X  

 

Slēdziens  

 Skrundas novada Antuļu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss.  
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Basu bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada darba plāns un detalizēts mēneša 

pasākumu plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks (0,75 slodze) 

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    No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  
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veicina bibliotēkas attīstību X ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas 

darbību. Pagastā 2 publiskās bibliotēkas 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 3%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits   (116)    samazinājies par 33%  

Izsniegums    samazinājies par 37%  

Apmeklējums    samazinājies par 24%  

Iedzīvotāju aptvērums (kopā 2 bibliotēkas)    62% no pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   4530 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība  0,92 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X   Skola ir slēgta, pēdējos 2 gadus literatūra 

bērniem un pusaudžiem tiek komplektēta 

minimāli 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X   Aktīvi izmanto SBA 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    
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Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 
 X  „Letonika” - 8 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 80 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Veido ierakstus Kuldīgas bibliotēku 

novadpētniecības datubāzē no periodikas. 

Izveidotas vairākas mapes 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti  

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta  2017 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 85 lasītājiem; 

pakalpojums tiek izmantots maz  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Ir informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

facebook, bibliotēka lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     
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Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus  

 X  Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā līdz 2016.gadam. 

2018. gadā tikai atsevišķas literatūras 

izstādes. 2019. gadā izveidots lasītāju klubiņš.  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbība ar "Kurzemes" Valsts sociālās 

aprūpes centra filiāli "Gudenieki”. 

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   Aptaujas par darba laiku un pakalpojumiem 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 69 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Atsevišķās zonās jāuzlabo 
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X 

 

 Bibliotēka atrodas 2.stāvā, vajadzības 

gadījumā grāmatas piegādā mājās  

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X Nav velonovietnes 

 

 

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Basu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu. 

2. Uzlabot apgaismojumu zonās, kurās tas nepieciešams. 

3. Rast iespēju pie bibliotēkas izveidot velonovietni. 

 



16 

 

16 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā 

ar personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbiniece- bibliotēkas vadītāja uz pilnu 

slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Kuldīgas novada bibliotēkām kopš 2018.gada 

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas 

darbību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

65% 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par  28%  

Izsniegums    Samazinājies par 7%  

Apmeklējums    Samazinājies par 35%  

Iedzīvotāju aptvērums    35% no pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   3841 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 1,6 

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    
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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 

 X  „Letonika” - 21 skatījumi; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 22 skatījumi 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X    Sagatavoti materiāli izstādei „Bibliotēkas, 

kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Bibliotēkā ir 

mapes par Ēdoles pagastu un novadniekiem, 

raksti tiek vadīti BIS ALISE 

Novadpētniecības datubāzē. Tiek dokumentēti 

dižkoki. 

Popularizē pagasta dabas un vēstures 

objektus, organizē ekskursijas pa Krišjāņa 

Valdemāra dzīves takām Ēdoles pagastā.  

Uzteicams novadpētniecības darbs  

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 102 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Bibliotēkā tiek nodrošināta iespēja 

elektroniski iepazīties ar novada stratēģiskās 

attīstības plānu un citiem dokumentiem 
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkās tīmekļa vietnē, 

Ēdoles pagasta mājas lapā, informācija tiek 

ievietota  arī izveidotajā Facebook kontā 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka līdz 2015.gadam iesaistījās 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programmā, tagad to dara Ēdoles 

pamatskola. Darbojas Lasītāju klubs, notiek 

Dzejas dienas, tiek rīkoti dažādi pasākumi, 

radošas darbnīcas, rokdarbu izstādes 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek  individuāla apmeklētāju konsultēšana, 

ir izstrādāta pieaugušo apmācības programma  

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Pirmdienās no 8:30 -18:00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Ēdoles pagastā 2018. gadā notika Kuldīgas 

Galvenās bibliotēkas organizētā diskusija 

“Kāpēc laukos vajadzīga bibliotēka? 

Viedoklis tiek noskaidrots arī mutiskās 

aptaujās 

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

interešu izglītību) 

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 64 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X  Lietotājiem ir viens dators 

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  5 lasītājus  apkalpo mājās 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X  
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Slēdziens  

 Kuldīgas novada Krišjāņa Valdemāra Ēdoles pagasta bibliotēka  atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikums 

Jārod iespēja iegādāties datortehniku lietotājiem. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Gudenieku bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Nav  iekārtots bērnu stūrītis 

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 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada darba plāns un detalizēts mēneša 

pasākumu plāns 

Bibliotēkas personāls     
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Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   Viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja 

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   No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas 

darbību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā stabils, bez 

būtiskām izmaiņām  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits (199)    Stabils  

Izsniegums     Palielinājies par 44%  

Apmeklējums    Samazinājies par 18%   

Iedzīvotāju aptvērums (kopā 2 bibliotēkas)     62%  no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   3553 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    Apgrozība 2,1, kas ir augsts rādītājs  

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    
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Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X   Bērnu lasītāju skaits neliels - 25 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X   Aktīvi tiek izmantots SBA 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X  

 

 

 

 

 

„Letonika” – 35 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 137 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 

 

X   Veido ierakstus Kuldīgas bibliotēku 

novadpētniecības datubāzē no laikrakstiem 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 73 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto  maz 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un X   Ir informācija ar saitēm par pārskatu un 
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publicētās informācijas pieejamību plānošanas dokumentu pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

facebook, bibliotēka.lv 

Nav informācijas pagasta tīmekļa vietnē 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   (uz interviju vadītāja paņem publicitātes 

materiālu mapīti) 

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 

  Tā kā liela daļa bibliotēkas lietotāju ir Valsts 

sociālās aprūpes centra klienti, tad bibliotēkas 

aktivitātes ir pakārtotas to vajadzībām un 

iespējām. Darbojas interešu klubiņš. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    sadarbība ar  Valsts sociālās aprūpes centra 

“Kurzeme” filiāli “Gudenieki”, kultūras darba 

organizatori 

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 līdz 19.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Aptaujas mutiskas  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 
X   Atbilstošs krājums, datu bāzes, konsultācijas, 

apmācības, radošās darbnīcas 
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interešu izglītību) 

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 51 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Lielākus pasākumus iespējams rīkot pagasta 

pārvaldes zālē 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X   Nepieciešams 1 jauns  dators 

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   13 lietotājiem grāmatas piegādā mājās 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X  
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Slēdziens  

 Kuldīgas novada Gudenieku pagasta Gudenieku bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju pie bibliotēkas izveidot velonovietni 

2. Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai ieplānot jauna datora iegādi 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Īvandes bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X   

 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    
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Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   Viens darbinieks-bibliotēkas vadītāja (no 

2018.gada -0,75 slodze) 

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   Kuldīgas novada bibliotēkām kopš 

2018.gada ir centralizētais budžets, tāpēc 

atsevišķi iespējams izdalīt tikai atalgojumu un 

krājuma finansējumu. Līdz ar to dati nav 

izmantojami salīdzināšanai un aprēķinu 

veikšanai.  

 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

50 % 

 

 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 30 %  

 

Izsniegums    Palielinājies par 23 %   

Apmeklējums    Samazinājies par 54 %  

Iedzīvotāju aptvērums    27,6 % no pagasta iedzīvotājiem 
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Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   3418 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozījums- 0,7 

 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X  

 

 

 

 

 

„Letonika” – 104 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 70 sesijas 

  

 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Uzsākts regulārs darbs pie bibliogrāfisko 

aprakstu veidošanas rakstiem “Kurzemnieks”, 
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iesākts un turpinās darbs pie novadpētniecības 

mapju veidošanas. Izveidots Īvandes pagasta 

iedzīvotāja T.Kalnenieka atmiņu krājums. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 25 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 10. lasītāji  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Bibliotēkā tiek nodrošināta iespēja 

elektroniski iepazīties ar novada stratēģiskās 

attīstības plānu un citiem dokumentiem 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Īvandes pagasta mājas lapā, izveidots facebook 
konts 

 

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 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā 

Sadarbojas ar Īvandes pagasta pārvaldes 

kultūras darba organizatori 
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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     Trešdienās no 8:00-19:00, bet samazinot 

slodzi, 1 reizi mēnesī no 8:00-19:00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   2018. gadā tika anketēti pagasta iedzīvotāji, 

sadarbojoties ar Kuldīgas Galveno bibliotēku 

un pagasta pārvaldi notika diskusija “Kāpēc 

vajadzīga bibliotēka laukos?”. Rezultātā - 

jauns pakalpojums – apkalpošana mājās 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 39,4 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Krāsns apkure 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X   Ir pacēlājs un apkalpo mājās 25 lasītājus 

attālākajos pagasta nostūros 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Īvandes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku. 

2. Izvietot norādi uz bibliotēku. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Kabiles pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks - bibliotēkas vadītāja, pilnas 

slodzes 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un X    Kuldīgas novada bibliotēkām kopš 2018.gada 
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veicina bibliotēkas attīstību ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas 

darbību. Finansējums pārskata periodā stabils 

un nodrošina bibliotēkas darbību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

9%.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 23 %  

Izsniegums    Samazinājies par 9%  

Apmeklējums    Samazinājies par 36%   

Iedzīvotāju aptvērums    35 %  no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   5904 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība - 0,72 

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    
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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 

tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 
 X  „Letonika” -3  sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”-33 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Bibliotēkas veidotās materiālu kopas - 

savāktas, apkopotas un aprakstītas 12 

tematiskās novadpētniecības mapes, datus 

vada novadpētniecības datubāzē 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017 

gadā, izmantojot BIS ALISE 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
 X  Autorizācijas dati izsniegti 14 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 2 lasītāji   

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kabiles pagasta pārvaldes lapā, Kuldīgas 

Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē,  

bibliotēka.lv, sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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 

programmās. Piedalās Skaļā lasīšanas 

konkursā, organizē radošas darbnīcas,  

darbojas Lasītāju klubs 

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   Divas dienas no  9-18, pirmdienās no 9-19 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
   2018. gadā veikta 50 iedzīvotāju aptauja, kuri 

neizmanto bibliotēkas pakalpojumus 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo, neformālo un interešu izglītību) 
X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 128 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    
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Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Jāuzlabo datoru telpā apgaismojums, jo 

apgaismes elementi izdala pastiprinātu troksni 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Slikta ventilācija. Svārstīga temperatūra 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Kuldīgas novada Kabiles pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Korekti uzskaitīt apmeklējumu BIS ALISE. 

2. Uzlabot datoru telpā apgaismojuma kvalitāti, jo apgaismes elementi izdala pastiprinātu troksni. 

3. Atrisināt ventilācijas problēmas. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS  

Kuldīgas novada Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēkai  

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Daļēji atbilst - norādes uz bibliotēku 

novietošana ir saskaņošanā 

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 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada darba plāns un detalizēts mēneša 

pasākumu plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   Viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja 

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 X   No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  
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veicina bibliotēkas attīstību ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas 

darbību. Pagastā ir divas bibliotēkas 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā (no 2014.gada) 

samazinājies par 1,2 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits ( 272)    palielinājies par 6,6%  

Izsniegums    samazinājies par 5,9%  

Apmeklējums    samazinājies par 15%  

Iedzīvotāju aptvērums     31% no pagasta iedzīvotājiem  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   3057 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība 2,9, kas ir augsts rādītājs  

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    
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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 

X   „Letonika” - 28 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 30 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Veido ierakstus Kuldīgas bibliotēku 

novadpētniecības datubāzē . Vāc dzīvesstāstus 

kopā  ar biedrību “Dižozols”.  

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 164 lasītājiem; 

pakalpojumu tiek izmantots maz  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Ir informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas dokumentu pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldigas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

facebook, bibliotēka.lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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 LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija. Bibliotēka rīko daudzveidīgus 

pasākumus 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Darbadienās no 10.00 -18.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Aptaujas ik trešo gadu – par bibliotēkas 

pakalpojumiem 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 87 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Nepieciešams uzlabot atsevišķās zonās  

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X   Neapmierinošs interneta ātrums 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
 X  Multifunkcionālās iekārtas darbība 

neapmierinoša 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X   5 lasītājiem grāmatas tiek piegādātas mājās 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Turlavas pagasta Ķikuru bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju uzlabot bibliotēkas interneta ātrumu. 

2. Uzlabot apgaismojumu zonās, kurās tas nepieciešams. 

3. Novietot norādi uz bibliotēku. 

4. Ieplānot multifunkcionālās iekārtas nomaiņu. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Laidu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X   

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks- jauns bibliotēkas vadītājs no 

01.07.2019, pilna slodze 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X     

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
   Kuldīgas novada bibliotēkām kopš 2018.gada 

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils, nodrošina bibliotēkas darbību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

28,6% 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 5.3%   

Izsniegums X   Samazinājies par 18.7% 

Apmeklējums X   Samazinājies par 39.2% 

Iedzīvotāju aptvērums X    32% no pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   4756 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozījums - 1,4 

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    
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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 

tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 
X   

 

„Letonika” - 35 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News” - 32 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
   Novadpētniecības datubāzē tiek ievadīti jauni 

raksti par pagastu. Bibliotēkā ir izveidotas 11 

novadpētniecības tematiskās mapes. Darbojas 

kultūrvēstures interešu kopa  

  

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
 X  Autorizācijas dati izsniegti 38 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X           Informācija par Laidu bibliotēku un tās 

piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas mājas lapā, 

Bibliotēka savus lietotājus informē par 

jaunumiem, izmantojot  draugiem.lv. 
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, Nacionālās 

skaļās lasīšanas sacensībās. Notiek tikšanās ar 

grāmatu autoriem. 

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   Vienu dienu no 8:00 – 18:00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Lietotāju aptaujas bibliotēkā vidēji tiek 

veiktas ik pēc pieciem gadiem. 2015. gada 

tika veikta aptauja, kurā piedalījās 45 

respondenti. Nākošā aptauja paredzēta 

2020.gadā. 2018.gadā notika diskusija “Kāpēc 

laukos vajadzīga bibliotēka?”. Diskusijā 

piedalījās 30 lasītāji 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    
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Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 49 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs   X Nepieciešams kosmētiskais remonts 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X   

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.  X   

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Kuldīgas novada Laidu pagasta bibliotēka  atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 

1. Nepieciešams kosmētiskais remonts,  

2. Iespēju robežās nomainīt datorus. 

3. Digitalizēt un ievadīt BIS ALISE interešu kopai “Dzīvot Laidos” pieejamās fotogrāfijas. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Skrundas novada Nīkrāces pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Skrundas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada plāns un aktualizēti mēneša pasākumu 

plāni 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1darbinieks – bibliotēkas vadītāja. 2018. gadā 

notikusi vadītāju maiņa. 
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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 

16%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

29%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    (245)    Palielinājies par 7%  

Izsniegums    Samazinājies par 14%  

Apmeklējums    Samazinājies par 35%  

Iedzīvotāju aptvērums     34% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   5352 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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  Ņemot vērā bērnu lasītāju skaitu un sadarbību 

ar izglītības iestādēm, jāpalielina bērniem un 
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jauniešiem iegādāto izdevumu skaits 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
 X  SBA izmanto maz 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 
 X  „Letonika” - 43 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Veido ierakstus Kuldīgas bibliotēku 

novadpētniecības datubāzē. Ir izveidotas 

novadpētniecības materiālu mapes; apraksti 

un anotācijas ir pieejami Kuldīgas, Alsungas 

un Skrundas kopkatalogā 

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 34 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas dokumentu pieejamību internetā 
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas un skrunda.lv 

tīmekļa vietnē, facebook, draugiem, 

bibliotēka.lv, kulturasdati.lv  

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   Bibliotekārās stundas, spēļu pēcpusdienas 

bērniem, tikšanās un radošās darbnīcas 

pieaugušajiem. Bibliotēkas diena decembrī, 

lasītāju klubiņa nodarbības. 

2018.gadā 12 izstādes, 16 pasākumi 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbība ar Nīkrāces pamatskolas un 

pirmsskolas izglītības iestādēm, Nīkrāces 

pagasta  kultūras darba organizatori 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  Konsultēšana notiek, tomēr tā jāveic 

mērķtiecīgāk, ietverot bibliotēkas 

elektroniskos resursus 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   1 reizi nedēļā līdz 18.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Viedokļi tiek noskaidroti sarunās ar lasītājiem  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    
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Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 65 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X  No četriem datoriem, 3 datori neapmierinoši 

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  Pakalpojumi vajadzības gadījumā tiek 

nodrošināti, piegādājot grāmatas mājās 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X  
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Slēdziens  

 Skrundas novada Nīkrāces pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas, apmeklējot LNB Kompetenču attīstības centra mācības. 

2. Iesaistīties bērnu lasīšanas veicināšanas programmās un palielināt bērnu un jauniešu literatūras jaunieguvumu skaitu.  

3. Aktīvāk popularizēt bibliotēkā pieejamos tiešsaistes elektroniskos resursus un pakalpojumu “Mana bibliotēka”. 

4. Izvērtēt bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo datoru skaitu un ieplānot jaunu iegādi. 

5. Ieplānot velo novietnes ierīkošanu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Padures pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Otra darbinieka štata vienības izveidošana nav 

notikusi 

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   Gada darba plāns un detalizēts mēneša 

pasākumu plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja 

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   No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils, nodrošina bibliotēkas darbību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā samazinājiess 

par 7,9%, bet nodrošina kvalitatīva krājuma 

veidošanu 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits (351)    samazinājies par 5%  

Izsniegums    samazinājies par  6% 

Apmeklējums    samazinājies par 5%  

Iedzīvotāju aptvērums     31% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un X   10980 vienības  
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aplūkojams 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība 1,7, 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  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 

tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 
 X  

 

„Letonika” – 10 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 13 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Veido ierakstus Kuldīgas bibliotēku 

novadpētniecības datubāzē, mapes bibliotēkā 

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    
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 178 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Ir informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas dokumentu pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

facebook, bibliotēka.lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

 

X   Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”, ir mazo bērnu klubiņš 

“Apodziņš”. Tikšanās ar novadniekiem, 

novadpētniecības materiālu tematiskas 

izstādes, lasītāju kluba tikšanās, gadā 16 

pasākumi, 19 literatūras  izstādes  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Padures klēts-muzeja organizētajā pasākumā 

“Mašīntalka Padurē”, kur iepazīstina klēts 

apmeklētājus ar  ekspozīciju “Padures 

vēstures apcirkņi”. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli, arī nelielām grupām 

vidēji 25-30 konsultācijas gadā  
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Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Trešdienās no 12.00 – 20.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Pirms diskusijas “Kāpēc vajadzīga bibliotēka 

laukos?” notika  nelasītāju aptauja 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 80,7m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X   2 datori novecojuši. Rast iespēju nomainīt 

datorus 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

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

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X   9 lasītājiem grāmatas tiek piegādātas mājās  

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

nosaukumu un darba laiku 
X   Ļoti gaumīgi un skaisti iekārtota bibliotēkas 

apkārtne  

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Padures pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt bibliotēkā pieejamās tiešsaistes datubāzes. 

2. Turpināt krājuma izvērtēšanu. 

3. Ieplānot novecojušās datortehnikas nomaiņu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    
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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 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada darba plāns un detalizēts mēneša 

pasākumu plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja  

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Mācās LNB programmā “Bibliotēku zinības” 

bibliotekāra kvalifikācijas iegūšanai. 

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   No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils, nodrošina bibliotēkas darbību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

20%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits (313)    Palielinājies par 49%  

Izsniegums     Palielinājies par 18%  

Apmeklējums    samazinājies par 41%  
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Iedzīvotāju aptvērums     31% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   5642 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība 2018.gadā samazinājās: 0,8. 

Samazinājums tiek skaidrots ar bibliotēkas 

telpu remontu 

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 

 

 

2018.gadā datubāzes nav izmantotas, sakarā 

ar to, ka bibliotēka pārvietota uz citām telpām 

remonta dēļ. Jāatzīmē, ka arī pirms 

pārvietošanas news.lv maz izmantots 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Veido ierakstus Kuldīgas bibliotēku 

novadpētniecības datubāzē.  
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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 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 174 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas dokumentu pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

facebook, bibliotēka.lv, kulturasdati.lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmās. Leģendu nakts, 

pasākums “Mihaila fon Līvena bibliotēka 

Pelču muižas kungu mājā”, nakts orientēšanās 

pasākums. 2018. gadā 12 izstādes, 20 

pasākumi 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Jauniešu domubiedru grupa 
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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   Galvenokārt individuāli 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Piektdienās līdz 19.00, sestdienās līdz 14.00  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Aptauja diskusijai “Kāpēc vajadzīga 

bibliotēka laukos?” 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X   Atbilstošs krājums, datu bāzes, konsultācijas, 

apmācības, radošās darbnīcas 

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 83 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

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

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X   Pakalpojums - grāmatu piegāde mājās, reizi 

mēnesī, mēneša pēdējā ceturtdienā. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X Ierīkot velonovietni 

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Pelču pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt bibliotēkā pieejamo tiešsaistes datubāzu popularizēšanu. 

2. Rast iespēju ierīkot velonovietni. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir X    
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izpildīti 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada darba plāns un detalizēts mēneša 

pasākumu plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Nokārtots profesionālās kvalifikācijas 

eksāmens 

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   No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas 

darbību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā stabils, bez 

būtiskām izmaiņām 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits  (229)    samazinājies par 34%  
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Izsniegums    samazinājies par 10%  

Apmeklējums    samazinājies par 44%  

Iedzīvotāju aptvērums      19% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   4434 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība 2018. - 1,3 ;2017. -0,7;2016.- 0,5 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X   „Letonika” – 35 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 29 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Uzsākta novadpētniecības dokumentu 

digitalizācija piem. tēlotājmākslas studijas 

“Kuldīgas palete” dalībnieku darbi, digitālās 
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mapes 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 55 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   ir informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas dokumentu pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

facebook, bibliotēka.lv, kulturasdati.lv 

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 

  Ieteicamās literatūras saraksts „Vasaras 

grāmatu grozs”, Nakts lasīšanas un spēļu 

vakari, radošās nodarbības bērniem brīvlaikā 

Lasītāju klubiņš 1x mēnesī. 2018.gadā 33 

pasākumi, 12 izstādes 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbība ar izglītības iestādēm 
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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   Reizi nedēļā līdz 19.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Diskusija “Kāpēc vajadzīga bibliotēka 

laukos”, aptauja 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 76 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Bibliotēkas  lasītava 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

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

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  4 lietotājiem grāmatas tiek piegādātas mājās 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X Ierīkot velovietni 

 

Slēdziens  

Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas krājumu. 

2. Ieplānot velo novietnes ierīkošanu. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Skrundas novada Raņķu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Skrundas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

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 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbiniece – bibliotēkas vadītāja, pilnas 

slodzes  

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

26% un nodrošina bibliotēkas darbību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

35%  

     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 4% 

Izsniegums    Samazinājies  par 22%  
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Apmeklējums    Palielinājies par 4%  

Iedzīvotāju aptvērums    27 % no pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   5200 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 1.3 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
 X   

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

  

X 

 

 

 

 

„Letonika” – 10  sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 1 sesija 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Izveidotas novadpētniecības tematiskās 

mapes, raksti tiek veidoti BIS ALISE. 

Apzināta un savākta informācija par Raņķu 
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pagasta mājām. Fotogrāfijas par Raņķu 

vēsturi  tiek digitalizētas un veidoti  apraksti. 

Novadpētniecības materiālu eksponēšanai 

iekārtota vēstures istaba. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2011.gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 70, bet izmanto 

maz 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Bibliotēkā tiek nodrošināta iespēja 

elektroniski iepazīties ar novada stratēģiskās 

attīstības plānu un citiem dokumentiem 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Informācija pieejama www.skrunda.lv un 

pašvaldības laikrakstā „Skrundas novads”. 

Izveidots Facebook konts. Ir izveidojusies 

laba sadarbība ar Skrundas TV, laikrakstu 

„Skrundas novads”, arī reģionālo laikrakstu 

„Kurzemnieks”. 

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 X   Raņķu pagastā nav izglītības iestāžu. 

http://www.skrunda.lv/
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veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

Organizē  radošās darbnīcas, fotogrāfiju, 

mākslas darbu un tematiskās izstādes, Dzejas 

dienas.  

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   Trešdienās no 10:00-18:00 

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 pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 74m² 

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    
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Skrundas novada Raņķu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

Ieteikumi 

Vairāk organizēt krājuma popularizēšanas pasākumus. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Rendas pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā 

ar personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada darba plāns un detalizēts mēneša 

pasākumu plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja 

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 X   No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  
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veicina bibliotēkas attīstību  

 

 ir centralizētais budžets. Finansējums 

pārskata periodā stabils un nodrošina 

bibliotēkas darbību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā (no 

2014.gada) samazinājies par 9%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits (365)    stabils 

Izsniegums    palielinājies +2 %  

Apmeklējums    samazinājies par 5,3%  

Iedzīvotāju aptvērums     39% no pagasta iedzīvotājiem  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   8165 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    Apgrozība 2.2, kas ir augsts rādītājs 

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   Aktīvi izmanto SBA 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    
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Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X   „Letonika” - 210 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 705 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Veido ierakstus Kuldīgas bibliotēku 

novadpētniecības datubāzē no laikrakstiem 

par Rendu 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

bibliotēkā notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2017.gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 282 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 12 lasītāji 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Ir informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldigas Galvenās bibliotēkas tīmekļa 

vietnē, facebook, bibliotēka.lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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 LNB bibliotēkas 

lasīšanas veicināšanas programmās. Gadā -

11 pasākumi, 37 izstādes 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbojas ar kultūras namu, daudzveidīgas 

aktivitātes - nakts orientēšanās pasākums – 

viens kontrolpunkts bibliotēkā 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek gan individuāli, gan nelielās grupās   

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   Sarunu veidā, veikta bibliotēkas nelietotāju 

aptauja (35aptaujātie) 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X   atbilstošs krājums, datu bāzes, konsultācijas, 

apmācības, radošās darbnīcas 

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 94 m² 

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

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X   3 datori 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X   3 lietotājiem piegādā mājās grāmatas 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Kuldīgas novada Rendas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikums 

Rast iespēju bibliotēkas darba pilnveidošanai iegādāties portatīvo datoru 

 



78 

 

78 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Skrundas novada Rudbāržu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Skrundas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada darba plāns un aktualizēts pasākumu 

plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks – bibliotēkas vadītāja 

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 X   Finansējums kopš 2015.gada pieaudzis par 
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veicina bibliotēkas attīstību 11%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

29%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits (270)    Samazinājies par 23%  

Izsniegums    Samazinājies par 38%  

Apmeklējums    Samazinājies par 36%  

Iedzīvotāju aptvērums    37% no pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   6571 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība 0,8 

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 
X    
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sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 
X   „Letonika” - 37 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 25 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Pievieno ierakstus Kuldīgas bibliotēkas 

novadpētniecības datubāzei 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 82 lasītājiem; 

pakalpojums tiek izmantots maz 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Ir informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas dokumentu pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

facebook, bibliotēka.lv, kulturasdati.lv, 

skrunda.lv 

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 
X   Aktīvi rīko pasākumus: kultūras namā ar 

novadpētniecības materiālu izstādi „Rudbārži 
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literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

laiku lokos” u.c.  

2018.gadā 16 izstādes, 7 pasākumi 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Kopā ar kultūras namu, iedzīvotāju interešu 

grupām, PII „Liepziediņš” 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli konsultācijas par latvija.lv u.c. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Aptaujas sarunās, noskaidrojot viedokli 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo, neformālo un interešu izglītību) 
X   Atbilstošs krājums, datu bāzes, konsultācijas, 

apmācības, radošās darbnīcas 

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 30m²  

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    
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Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Sociālās mājas un Valtaiķu aprūpes nama 

iedzīvotājiem tiek piegādātas grāmatas 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Skrundas novada Rudbāržu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

Ieteikums 

Aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumu attālinātās izmantošanas iespējas. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Rumbas pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada Rumbas pagasta pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija 

(Dzintra Punga, Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa 
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beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un 

konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X   

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks-bibliotēkas vadītājs; darbu 

uzsāka 2019.gada septembrī 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide      

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 
   Kuldīgas novada bibliotēkām kopš 2018.gada 

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas 

darbību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

9% 
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Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 15% 

Izsniegums    Palielinājies par 30%  

Apmeklējums    Samazinājies par 30%  

Iedzīvotāju aptvērums     20% no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   8088 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība -2 

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 

tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 
X   „Letonika” - 45 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 13 sesijas 
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
 X  Sistematizētas un izveidotas 22 tematiskās 

mapes par dažādām tēmām, 3 fotoalbumi. 

Novadpētniecības materiālu aprakstus BIS 

Alise Novadpētniecības datubāzē nevada 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2017.gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
 X  Autorizācijas dati izsniegti 14 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Bibliotēkā tiek nodrošināta iespēja 

elektroniski iepazīties ar novada stratēģiskās 

attīstības plānu un citiem dokumentiem 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Informācija laikrakstos “Kurzemnieks” un 

“Kuldīgas vēstis”, Rumbas pagasta mājaslapā. 

Bibliotēkas lapas arī sociālajos portālos 

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 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā  

Pakalpojumi ārējās apkalpes punktā Ventas 
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popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

ciema brīvā laika pavadīšanas centrā 

“Bukaiši’’,  vienu reizi mēnesī bibliotēka 

dodas izbraukumos uz Novadniekiem un 

Ēdām 

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 un grupu apmācības senioriem  

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Pirmdienās no 8:30-19:00, ārējais apkalpes 

punkts Ventas ciemā brīvā laika pavadīšanas 

centrā „Bukaiši’’ strādā līdz 20:00 un arī 

sestdienās 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   2018. gadā visās Kuldīgas novada bibliotēkās 

notika diskusija “Kāpēc vajadzīga bibliotēka 

laukos?” Divas anketēšanas bibliotēkas 

nelietotājiem kā arī mutiskas aptaujas. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 88,4 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Ziemā telpas ir vēsas, nepieciešama ēkas 

siltināšana, 2015. gadā izstrādātais projekts 

netika apstiprināts 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Rumbas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

Ieteikumi 

1. Ziemā telpas ir vēsas, nepieciešama ēkas siltināšana, 

2. Nepieciešams priekšnama remonts. 

3. Vadīt novadpētniecības materiālu aprakstus BIS ALISE. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   2 darbinieki - bibliotēkas vadītāja , 

bibliotekāre (0,5 slodze) ārējā izsniegšanas 

punktā Vangā. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Vadītāja nokārtojusi profesionālo 

kvalifikācijas eksāmenu 2018.gadā 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils, nodrošina bibliotēkas darbību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

11%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits   (307)    Samazinājies par 9,7%  

Izsniegums    Palielinājies par 10,5%  

Apmeklējums    Palielinājies par 5,3%  

Iedzīvotāju aptvērums     30% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   6020 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   apgrozība 2,5, kas ir augsts rādītājs 

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 

X  

 

 

 

 

 

„Letonika” – 160; Laikrakstu bibliotēka 

„News.lv”- 89  

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Izveidota digitalizēta mape Kuldīgas 

bibliotēku novadpētniecības datubāzē, 

sagatavoti materiāli tūrisma vajadzībām par 

apkārtni, tiek veidotas izstādes,vāktas 

iedzīvotāju atmiņas 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 86 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto maz   

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Ir informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 
X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē. 

Aktīvi izmanto sociālos tīklus - Facebook, 



91 

 

91 

 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  draugiem.lv  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmās, sadarbībā ar PII 

dažādi pasākumi bērniem, pieaudzis bērnu 

grāmatu izsniegums. Dzejas dienas, Teātra 

svētki, atzīmēta Dzimtās valodas diena, 

ekskursijas pa apkārtni, tikšanās ar 

interesantiem cilvēkiem; 14 pasākumi, 23 

izstādes 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbība ar iedzīvotāju interešu grupām, 

bibliotēkā nodibināts lasītāju klubiņš 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli , arī grupām (PII darbinieki ) 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   2 reizes nedēļā  līdz 18.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Aptauja “Vai vajadzīga bibliotēka laukos?” 

Tās rezultātā izveidots lasītāju klubiņš 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    
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Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 148 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labsx 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Laidu pagasta Sermītes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikums 

Rast iespēju iegādāties bērnu stūrītim pārvietojamus plauktus. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Skrundas pilsētas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Skrundas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Vairāku gadu garumā meklēti risinājumi 

izveidot apvienoto Skrundas pilsētas un bērnu 

bibliotēku, tādēļ uz nenoteiktu laiku iecere par 

integrētās bērnu un pieaugušo bibliotēkas 

izveidi, tiek atlikta 

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 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X   Gada plāns un aktualizēts pasākumu plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   2 darbinieki – bibliotēkas vadītāja un 

bibliotekāre 
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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 

11%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

7%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits   787    Palielinājies par 1,7 

Izsniegums    Samazinājies par 17%  

Apmeklējums    Stabils 

Iedzīvotāju aptvērums     25% no pilsētas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   11031 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība 0,6, ieteicams aktīvāk veikt 

krājuma izvērtēšanu 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X   Bērniem literatūru komplektē Skrundas bērnu 

bibliotēka, kura atrodas tajā pašā ēkā. 

Iekārtots bērnu stūrītis ar bērnu grāmatu 
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kolekciju  

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   42 nosaukumu periodiskie izdevumi 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

  

X 

 „Letonika” – 96 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 1 sesija 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Pievieno ierakstus Kuldīgas bibliotēkas n/p 

datubāzei, pabeigta iepriekšējo materiālu 

rekataloģizācija 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 346 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 18  lasītāji 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas dokumentu pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa     
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vietnēs 

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 
Skrunda.lv, facebook, biblioteka.lv, 

kulturasdati.lv 

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   2018.gadā 11 izstādes, 15 pasākumi 

Tikšanās ar autoriem, dzejas vakari, 

novadnieku jubilejas atceres,  Skrundas dāmu 

klubiņa aktivitātes utt. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Skrundas dāmu klubiņš, VSAC, Skrundas 

vidusskola, senioru klubiņš 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Galvenokārt individuāli. Informācijas stundas 

Skrundas vidusskolā 

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Aptauja 2018. gadā par bibliotēku 

pakalpojumiem un to kvalitāti  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X   Atbilstošs krājums, datu bāzes, konsultācijas, 

apmācības, radošās darbnīcas 

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    
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Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 120 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Grāmatas tiek piegādātas mājās vai arī 

nonestas uz 1. stāvu  

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    
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Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Izskatīt  Skrundas pilsētas bibliotēkas un Skrundas bērnu bibliotēkas apvienošanas nepieciešamību un attīstības perspektīvas. 

2. Aktīvāk veikt  krājuma atbrīvošanu no maz izmantotiem un nolietotiem izdevumiem. 

3. Popularizēt bibliotēkā pieejamos elektroniskos informācijas resursus. 

4. Ieplānot kosmētisko remontu lasītavā. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Skrundas bērnu bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Skrundas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X   

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti, saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    
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Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X     

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   2 darbinieki – bibliotēkas vadītāja un 

bibliotekāre, pilnas slodzes  

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

15%.  Finansējums pārskata periodā stabils un 

nodrošina bibliotēkas darbību. Uzteicams, ka 

piesaistīts finansējums arī no VKKF. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 11%. Viens no iemesliem- piedāvājums 

preses izdevumiem bērnu un jauniešu 

auditorijai ar katru gadu skaitliski samazinās.  

     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 10% 

Izsniegums    Palielinājies  par 18%  

Apmeklējums    Palielinājies par 1%  

Iedzīvotāju aptvērums     89 % no pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un X   7499 vienības  
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aplūkojams 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 2,2 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
 X   

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X   „Letonika” – 96  sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 0 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
   Izveidotas 17 novadpētniecības tematiskās 

mapes, kurās regulāri tiek pievienoti jauni 

materiāli un rekataloģizēti senāki raksti no 

laikraksta „Kurzemnieks” BIS ALISE. 

Digitalizētas un pievienotas 509 anotācijas 

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 X   Krājuma inventarizācija tika veikta 
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paredzētajam termiņam 2017.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 24, bet nav 

pieprasījuma. 

 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Bibliotēkā tiek nodrošināta iespēja 

elektroniski iepazīties ar novada stratēģiskās 

attīstības plānu un citiem dokumentiem 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Informācija mājaslapā  www.skrunda.lv un 

pašvaldības laikrakstā „Skrundas novads”. 

Izveidots Facebook konts. Laba sadarbība ar 

Skrundas TV, Skrundas pašvaldības 

mājaslapu www.skrundasnovads.lv, laikrakstu 

„Skrundas novads”, arī reģionālo laikrakstu 

„Kurzemnieks”. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 

programmā, notiek Skaļās lasīšanas konkurss, 

projekts „Vasaras grāmata”. Dažādu 

pasākumu un aktivitāšu rīkošanā sadarbojas ar  

Skrundas vidusskolas un pirmsskolas 

http://www.skrunda.lv/
http://www.skrundasnovads.lv/
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izglītības iestādes „Liepziediņš” audzēkņiem 

un pedagogiem. Darbojas lasītāju klubiņš 

īstenots VKKF projekts “Rakstnieks satiek 

rakstnieku” 

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 pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 75m² 

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    
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

lēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Nākamajā pārskata periodā vajadzētu rast iespēju Skrundas bērnu bibliotēkas un Skrundas pilsētas bibliotēkas apvienošanai. 

2. Padomāt par darba laiku, nodrošinot lietotājiem iespēju izmantot pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Snēpeles pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X   

 

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 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1darbinieks – bibliotēkas vadītājs, pilna 

slodze 

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   Kuldīgas novada bibliotēkām kopš 2018.gada 

ir centralizētais budžets.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

50 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 29 % 
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Izsniegums    Palielinājies par 26,4 %   

Apmeklējums    Samazinājies par 5,2%  

Iedzīvotāju aptvērums    40 % no  pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   6487 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozījums 0,75 

 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X   „Letonika” - 67 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 480 sesijas 
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Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Tematiskās mapes un fotogrāfiju albumi par 

pagasta dzīvi, attīstību un vietējai kopienai 

nozīmīgiem cilvēkiem. Apkopota Snēpeles 

iedzīvotāja K .Raševica fotogrāfiju kolekcija 

diskos par dažādiem notikumiem Snēpeles 

pagastā. Uzsākta novadpētniecības rakstu un 

fotogrāfiju digitalizācija Kuldīgas novada 

novadpētniecības datu bāzē. 

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   Kopkatalogā ir atspoguļoti 100 % no krājuma 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 64 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto  maz. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Bibliotēkā tiek nodrošināta iespēja 

elektroniski iepazīties ar novada stratēģiskās 

attīstības plānu un citiem dokumentiem 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Snēpeles pagasta mājaslapā. Aktuālā 

informācija tiek atspoguļota sociālajā tīklā  

facebook, informācija par bibliotēkas 

aktivitātēm tiek publicēta Kuldīgas Galvenās 

bibliotēkas mājas lapā 
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 

programmā, laba sadarbība ar pirmsskolas 

sagatavošanas grupu, izveidots radošo un 

praktisko nodarbību cikls  

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   Viena diena nedēļa no  8:00 -18:00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    2018. gadā tika anketēti pagasta iedzīvotāji 

sadarbojoties ar Kuldīgas Galveno bibliotēku 

un pagasta pārvaldi tika veidota diskusija 

“Kāpēc vajadzīga bibliotēka laukos?” 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 57 m² 
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sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
 X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X   Mājās apkalpo 18 cilvēkus 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Snēpeles pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju atjaunot datortehniku un iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu. 

2. Rast iespēju iegādāties mīkstās mēbeles atpūtas zonas izveidei, periodikas lasīšanai un interešu grupas nodarbībām. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Turlava pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks- bibliotēkas vadītājs, pilnas slodzes 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un X   Kuldīgas novada bibliotēkām kopš 2018.gada ir 
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veicina bibliotēkas attīstību centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas darbību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

11%.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 7% 

Izsniegums    Palielinājies par 4 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 34%  

Iedzīvotāju aptvērums     32 % no pagasta iedzīvotāju skaita  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   4472 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība  - 2 

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 
X    
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sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 
X   „Letonika” - 114 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 16 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
   Novadpētniecības materiāli sistematizēti 

tematiskās mapēs, Novadpētniecības 

kopkatalogā tiek ievadīti raksti par Turlavas 

pagastu no laikrakstiem „Kurzemnieks” un 

„Kuldīgas Novada Vēstis”.   

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017 gadā, 

izmantojot BIS ALISE 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 40 lasītājiem 

 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Turlavas bibliotēka krājumu, datubāzes, 

aktivitātes un pasākumus popularizē sociālajos 

tīklos – Facebook, twitter, draugiem.lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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, 

aktīvi sadarbojas ar PII, Turlavas pamatskolu.  

Bibliotēka rīkoja Lasīšanas maratonu 3X, 

Ātrlasīšanas sacensības 

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 pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai -57.1m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

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

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

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  Telpā var iekļūt, bet līdz datoriem un krājumam 

nevar.   

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Kuldīgas novada Turlavas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Palielināt interneta ātrumu - nevar sniegt e-pakalpojumus. 

2. Iespēju robežās palielināt finansējums krājumam. 

3. Iespēju robežās papildināt bērnu stūrīti ar atbilstošām mēbelēm. 

4. Izveidot norādi uz bibliotēku. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Vārmes pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Astra Pumpura, 

Dzintra Punga) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1darbinieks – bibliotēkas vadītāja, saņemts 

LBB apbalvojums “Gada bibliotekārs-2018” 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Nolikts kvalifikācijas eksāmens 

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    No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  
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veicina bibliotēkas attīstību X ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils, nodrošina bibliotēkas darbību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

6%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits (408)    Palielinājies par 25%  

Izsniegums    Palielinājies par 18%  

Apmeklējums    Samazinājies par 17%  

Iedzīvotāju aptvērums     40% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   8499 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība 1,7 

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   Aktīvi izmanto SBA 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

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

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X  

 

 

 

„Letonika” - 1027 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 2305 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Veic jauno ierakstu digitalizēšanu, vecāko 

rekataloģizāciju, veido digitālo mapi Kuldīgas 

bibliotēku novadpētniecības datubāzē  

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X 

 

   

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 336 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto  8 lasītāji 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X   Ir informācija ar saitēm par pārskatu un 

plānošanas pieejamību internetā 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas Galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

bibliotēka.lv, sociālajos tīklos  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     
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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  

X   Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmās. Ir Lasītāju klubiņš. 

2018.gadā - 39 pasākumi, 23 izstādes 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Ar sociālā dienesta un Vārmes pensionāru 

padomi, Vārmes pamatskolu 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli un grupām 

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Pirmdienās līdz 19.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   Aptauja diskusijai “Kāpēc vajadzīga 

bibliotēka laukos?” 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo, neformālo un interešu izglītību) 
X   Atbilstošs krājums, datu bāzes, konsultācijas, 

apmācības, radošās darbnīcas 

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 103 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    
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Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X   2-3 lasītājiem grāmatas piegādā mājās 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Vārmes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Kuldīgas novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Astra Pumpura) izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X   
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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 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks -bibliotēkas vadītājs, pilna lodze 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide   X   Iepriekšējos gadu 6-7 reizes, 2017.g. nebija, 

2018.g tikai 2 reizes 

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   No 2018.gada Kuldīgas novada bibliotēkām  

ir centralizētais budžets. Finansējums pārskata 

periodā stabils un nodrošina bibliotēkas 

darbību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

9%.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits X   Palielinājies par 4.4% , 2018.gadā 321 lasītāji 

Izsniegums X   Palielinājies par 12.4% , 2018.gadā - 12052 
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Apmeklējums X   Palielinājies, 2018.gadā - 6057 

Iedzīvotāju aptvērums X    39 % no pagasta 832 iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   6797.vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozījums -  1,8 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

 

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X   96 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X   45 no citām, 13 uz citām bibliotēkām 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X  

 

 

 

 

 

„Letonika” - 14 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”162 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Izveidotas tematiskas mapes, uzsākta 

publikāciju un fotogrāfiju  digitalizācija 
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Kuldīgas novada novadpēniecības datubāzē.  

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017… 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 162; pakalpojumu 

izmanto8 lasītāji 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Kuldīgas galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnē, 

Kurmāles pagasta lapā un aktivitātes tiek 

popularizētas un atspoguļotas  sociālajos 

tīklos – draugiem.lv un Facebook  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas 

programmā. Darbojas interešu grupa, tiek 

rīkotas literatūras izstādes, grāmatu ekspertu 

pēcpusdienas, tikšanos ar rakstniekiem 

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

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli, e-apmācības skolēniem notiek 

sadarbībā ar pamatskolu 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 
X   Bibliotēka ir atvērta līdz 18:00, bet otrdienās 

līdz 19:00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X   2018. gadā notika diskusija “Kāpēc vajadzīga 

bibliotēka laukos?”, ir mainīts darba laiks. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo, neformālo un interešu izglītību) 
X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 86 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs  X  Nepieciešams kosmētiskais remonts 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Vasarās ļoti karsts un telpās bezgaiss 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X   

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X  

 

Slēdziens  

 Kuldīgas novada Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Iespēju robežās nepieciešams kosmētiskais remonts. 

2. Nepieciešams uzlabot ventilāciju.  

 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja        Dzidra Šmita 

 


