
Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2019.gada 28.novembra sēdes lēmumu 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Ances bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Ances pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima 

Ostele, Agrita Sagalajeva) 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 iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ir izpildīti X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 
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veicina bibliotēkas attīstību 39 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

27 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 4 %  

Izsniegums    Palielinājies par 3 % 

Apmeklējums    Stabils  

Iedzīvotāju aptvērums     29 % no pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X     6880 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 
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 

 

 

 

 

 

 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X    

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 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  16 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   Ventspils bibliotēkas mājas lapa: 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-

bibliotekas/ 

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     

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas/
http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas/
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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 Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas 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  
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 - 119 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    

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  

 Ventspils novada Ances bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

Ieteikumi 

1. Pilnveidot un attīstīt bibliotēkas krājumu.  

2. Aktivizēt lietotāju Integrētās informācijas sistēmas Alise attālināto izmantojumu (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa 

pagarināšana).  

3. Atjaunot novecojušo bibliotēkas datortehniku.  

4. Rast līdzekļus telpu kosmētiskajam remontam (bērnu istaba, saimniecības telpas). 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Jūrkalnes bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva) 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  Neatbils

t  

Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Nav rasta iespēja pieņemt darbā 

novadpētniecības ekspozīcijas vadītāju 

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 

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     
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periodā (5 gadi) 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

33%. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

21%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par .33.%  Samazinās 

iedzīvotāju skaits, likvidēta vietējā skola 

Izsniegums    Samazinājies par 34 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 36%  

Iedzīvotāju aptvērums    32% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   4938vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība 0,42, kas ir zems 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   Bibliotēkām tiek piedāvātas rotējošās grāmatu 

kopas 

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu X    
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intereses 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

  X „Letonika” - 8 sesijas 

Laikrakstu bibliotēka „News”-6  sesijas 

 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Bibliotēka iesaistās projektos suitu tradīciju 

kopšanā un kultūrtelpas attīstībā. Tiek vāktas 

fotogrāfijas par Jūrkalnes pagasta teritoriju 

un tās ļaudīm no vissenākajiem laikiem līdz 

mūsdienām. Fotogrāfijas un vēstures liecības 

(zemesgrāmatas, apliecības u.c.) ir noskenētas 

(~ 680.gb) un pieejamas lietotāju datorā mapē 

“Jūrkalne”. Albūmā “Tūrisma sezonas 

atklāšana 2003-2018” sakārtotas ap 500 

fotogrāfijām ar aprakstiem. 

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 20 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 3 lasītāji 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un X    
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publicētās informācijas pieejamību 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Aktīvi darbojas arī sociālajos tīklos. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka pagastā ir viens no aktīvākajiem 

sabiedriskajiem, kultūras norišu centriem. 

Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”.  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, 

īpaši tūrisma jomā. Bibliotēka ir ekskursantu 

apskates objekts pagastā; darbiniece vada arī 

ekskursijas. 

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    
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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 - 230 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    

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  

Ventspils novada Jūrkalnes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm. 

2. Izvērtēt krājuma atbilstību vietējās kopienas interesēm un vajadzībām un norakstīt saturā novecojušo un fiziski nolietoto literatūru. 

3. Rast iespēju nomainīt novecojušo datortehniku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Piltenes bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva) 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  Neatbils

t  

Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Nav veikts ēkas kapitālais remonts 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

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

personas datu aizsardzību. 
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Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   2 darbinieki, no kuriem vienam ir nepilna 

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   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

12%, nav attīstību veicinošs 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

18%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 4% /stabils 

Izsniegums    Samazinājies par 10%  

Apmeklējums    Samazinājies par 30%  

Iedzīvotāju aptvērums     31% no pilsētas un pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   11549 vienības  
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Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība 0,64 

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” - 22  sesijas 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 7 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Novadpētniecības krājumu veido 

iespieddarbi, tematiskās mapes ar materiāliem 

no periodikas, fotoalbumi, digitalizētas 

fotogrāfijas, CD. Bibliotēkā ir 18 tematiskas 

mapes, kā arī 4 fotoalbumi. darbu 

apkopojumu un bibliogrāfisko rādītāju. 

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 2010. 
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paredzētajam termiņam 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 48 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 17 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   Bibliotēka darbojas arī sociālajos tīklos  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”, “Skaļā lasīšana”, tikšanās ar 

autiem, tematiski vakari. 

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 

Skolēniem organizē bibliotekārās stundas. 
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Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 
X     

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 
   Telpas lasītāju apkalpošanai - 145 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
  X Izņemot Bērnu nodaļu, telpām nepieciešams 

kapitālais remonts 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs  X   

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Abonementā nepieciešamas uzlabot 

apgaismojumu 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nepieciešamas atjaunot bibliotēkas mēbeles 

pieaugušo apkalpošanas zonā 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X  5 datori ir novecojuši, nepieciešamas tos 

nomainīt, izvērtējot reālo nepieciešamību. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Nepieciešamas ierīkot ventilāciju 
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Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Pēc pieprasījuma 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  

 Ventspils novada Piltenes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Risināt jautājumu par bibliotēkas telpu kapitālo remontu; 

2. Aktivizēt darbu ar bērniem un jauniešiem, izmantojot mobilo tehnoloģiju piedāvātās iespējas; 

3. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm; 

4. Rast iespēju nomainīt novecojušos datorus; 

5. Iespēju robežās uzlabot bibliotēkas darba vidi, nomainot mēbeles, uzlabojot apgaismojumu un ierīkojot ventilāciju; 

6. Izvietot norādi uz bibliotēku; 

7. Rast iespēju pie bibliotēkas ierīkot velosipēdu novietni. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Popes bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Popes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva) 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 iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ir izpildīti  X  Nav uzstādīta velo novietne. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

20 %.  
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

18 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 33 %  

Izsniegums    Palielinājies par 7 %   

Apmeklējums    Samazinājies par 62 %  

Iedzīvotāju aptvērums     13 % no pagasta iedzīvotājiem  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X    7432 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    
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Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

  

 

X 

 

Nav pievienota Valsts vienotajam bibliotēku 

informācijas sistēmas tīklam 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X    

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 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  15 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 3 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   Ventspils bibliotēkas mājas lapa: 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-

bibliotekas 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas), kā arī 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 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas
http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas
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popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

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 

par e- resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 
X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību, atbalsta mūžizglītību) 
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 - 140 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, X    
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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 Bibliotēka atrodas bērnudārza teritorijā  

 

Slēdziens  

 Ventspils novada Popes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

Ieteikumi 

1. Pilnveidot un attīstīt bibliotēkas krājumu.  

2. Atjaunot pieeju Valsts vienotajam bibliotēku informācijas sistēmas tīklam, tādējādi iegūstot pieeju nacionālajām datubāzēm Letonika un 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka, portālam www.filmas.lv un citiem e-resursiem.   

3. Vadītājai pilnveidot informācijpratību, tādējādi uzlabojot lietotāju nodrošinājumu ar e-pakalpojumiem un e-resursiem. 

4. Popularizēt BIS ALISE tiešsaistes pakalpojumus: grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana.  

5. Rast līdzekļus telpu kosmētiskajam remontam (sienas, radiatoru nomaiņa). 

 

 

 

http://www.filmas.lv/
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Puzes bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Puzes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva) 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 iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ir izpildīti  X  Nav piešķirta 0,5 slodzes štata vienība 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pieaudzis par 35 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pieaudzis par 25 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 5 % 

Izsniegums    Samazinājies par 4 % 

Apmeklējums    Samazinājies par 33 %  

Iedzīvotāju aptvērums     12 % no pagasta iedzīvotājiem  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X     9414 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

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

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X   

 

 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X    

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 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  23 lasītājiem; 

pakalpojumu neizmanto 

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   Ventspils bibliotēkas mājas lapa: 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-

bibliotekas 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas), kā arī 

vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas
http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas
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Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas 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 - 216 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    

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 Pēc pieprasījuma 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  

 Ventspils novada Puzes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Pilnveidot un attīstīt bibliotēkas krājumu.  

2. Popularizēt BIS ALISE tiešsaistes pakalpojumus: grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana. 

3. Atjaunot novecojušo bibliotēkas datortehniku.  
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Tārgales bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Tārgales pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva) 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  Neatbils

t  

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 

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     
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periodā (5 gadi) 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

20%. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

25%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies  par .5.%  

Izsniegums    Samazinājies par 17%  

Apmeklējums    Samazinājies par 28%  

Iedzīvotāju aptvērums     16% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   10 642 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība ir 0,54 

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  47% no kopējā lietotāju skaita bērni un 

jaunieši, komplektē 21% no jaunieguvumiem 

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” - 27sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 18 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Tārgales bibliotēkā ir novadpētniecības 

materiālu plaukts ar grāmatām, bukletiem, 

attēliem un 13 mapēm par Tārgales pagastu.  

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2010.gadā, 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 8 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   Bibliotēkai ieteicams izvērtēt iespēju 

darboties arī sociālajos tīklos. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 
X    
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vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, tikšanās 

ar autoriem VKKF projekta “Rakstnieks 

Lauku bibliotēkā” ietvaros. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība ar 

Tārgales pamatskolu un PII.  

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 - 88 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  Vajadzētu jaunus plauktus un grāmatu kastes 

mazo bērnu literatūrai. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
X   Lietotājiem ir pieejami 4 jauni datori, 3 

novecojušie jānoraksta. 

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  

 Ventspils novada Tārgales bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar bērniem un jauniešiem, izmantojot mobilo tehnoloģiju piedāvātās iespējas. 

2. Izvērtēt krājum atbilstību vietējās kopienas vajadzībām un norakstīt saturā novecojušo un nolietoto literatūru. 
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3. Palielināt jaunieguvumu skaitu bērniem attiecībā pret kopējo jaunieguvumu skaitu. 

4. Rast iespēju iegādāties jaunus grāmatu plauktus un kastes mazo bērnu literatūrai. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ugāles bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Ugāles pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva) 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    

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   3 darbinieki 

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 

40 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

30%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 12 %  

Izsniegums    Samazinājies par 21 %  

Apmeklējums    Samazinājies par 35 %  

Iedzīvotāju aptvērums     38 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   14392 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    
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Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X 

 

 

 

 

 

 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X    

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2010. 

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 61 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 20 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   Ventspils bibliotēkas mājas lapa: 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-

bibliotekas 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas
http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas
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Bibliotēkai ir arī savs sociālo tīklu 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 (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas 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 X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 497 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  2. stāvs nav pieejams 

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  

 Ventspils novada Ugāles bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 
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Ieteikumi 

1. Pilnveidot un attīstīt bibliotēkas krājumu.  

2. Aktīvi popularizēt BIS ALISE tiešsaistes pakalpojumu lietotājiem: grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana.  

3. Atjaunot novecojušo bibliotēkas datortehniku.  

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Usmas bibliotēkai                            

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Usmas pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva) 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    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 
X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     
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Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

27%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

9%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 5 %  

Izsniegums    Samazinājies par 21 %  

Apmeklējums    Palielinājies par 12 %  

Iedzīvotāju aptvērums     30 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   6813 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

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

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 
  X Datu bāze „Letonika” izmantota ļoti maz, 

„News” netiek izmantota  

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X    

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 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 22 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 3 lasītāji 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    



40 

 

40 

 

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Ventspils bibliotēkas mājas lapa: 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-

bibliotekas/usmas-biblioteka/ 

 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X    

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,  X  Nepieciešams pilnveidot informācijpratību 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas/usmas-biblioteka/
http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas/usmas-biblioteka/
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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 - 163m² 

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  

 Ventspils novada Usmas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 

1. Pilnveidot un attīstīt bibliotēkas krājumu. 

2. Vadītājai pilnveidot medijpratības zināšanas un prasmes, uzlabojot lietotāju nodrošinājumu ar e-pakalpojumiem un e-resursiem. 

3. Aktivizēt Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmas tīklā pieejamo nacionālo datubāzu „Letonika” un „Lursoft Laikrakstu 

bibliotēka” izmantošanu.  

4. Popularizēt BIS ALISE tiešsaistes pakalpojumus: grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana.  

    

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Užavas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils  novada Užavas pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva)  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  Neatbils

t  

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   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

21%. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

21%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 10%  

Izsniegums    Palielinājies par 33%  

Apmeklējums    Samazinājies par 9% 

Iedzīvotāju aptvērums    40% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   6132 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 1,2 
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X   „Letonika” – 104 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 38 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Iespēju robežās novadpētniecības materiāli 

tiek digitalizēti.  

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 33 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 3 lasītāji 
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Aktīvi darbojas sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” un konkursā “Skaļā lasīšana”. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Bibliotēkai ir laba sadarbība ar skolu un PII 

grupiņu, ar pagasta kultūras namu un pagasta 

pārvaldi.. 

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    
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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 - 62 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  3 lietotāju datori ir novecojuši un jānoraksta 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X   

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 
X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    
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Slēdziens  

 Ventspils novada Užavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Pilnveidot pakalpojumus bērniem, izmantojot mobilo tehnoloģiju piedāvātās iespējas. 

2. Plānot datortehnikas atjaunošanu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Vārves bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Vārves pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva)  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  Neatbils

t  

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 X    
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aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

29%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

21%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Samazinājies par 7 %. 

Izsniegums    Samazinājies par 24%  

Apmeklējums    Stabils  

Iedzīvotāju aptvērums    46 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   6289 vienības 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 0,93 

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” – 144 sesijas 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 22 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Tiek vākti materiāli par pagastu no 

periodiskajiem izdevumiem un interneta 

vides, un  tiek apzināti un sistematizēti vietējo 

iedzīvotāju dokumenti un foto materiāli. 

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    
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
X   Autorizācijas dati izsniegti 20 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   Darbojas arī sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”, piedalījās projektā “Mūsu 

mazā bibliotēka” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Aktīva sadarbība ar jauniešu centru “Ligzda” 

un PII “Zīļuks”, senioru kopu “Vīgrieze”. 

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 X    



51 

 

51 

 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 

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 - 84 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 
X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 
 X  5 lietotāju datori ir novecojuši 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
 X  Darbinieka dators ir novecojis un nenodrošina 

pilnvērtīga darba iespējas 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  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    
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Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Ventspils novada Vārves bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar datu bāzi „Lursoft Laikrakstu bibliotēka”. 

2. Rast iespēju atjaunot datortehniku gan lietotājiem, gan darbiniekam. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Ziru bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Ziru pašvaldībā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva)  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 iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ir izpildīti X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 
X    

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

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un detalizēti darba 

plāni, pasākumu plāni, kas atspoguļo bibliotēkas darbu 
X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas 

funkciju veikšanu 
X   1 darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  
X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 
X   Finansējums pieaudzis par 16 %.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

18 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 3 %  

Izsniegums    Samazinājies par 10 % 

Apmeklējums    Samazinājies par 30 %  

Iedzīvotāju aptvērums     33 % no pagasta iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   5855 vienības  



54 

 

54 

 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 
X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri  X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādu iedzīvotāju grupu 

intereses 
X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas centra abonētās 

pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas un 

izmantotas 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X    

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu(BIS) 

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

notiek automatizēti 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 
X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā, izmantojot BIS ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

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

pakalpojumu izmanto 11 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   Ventspils bibliotēkas mājas lapa: 

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-

bibliotekas 

Bibliotēkai ir savs profils sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Bibliotēka iesaistījās Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā 

”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas
http://biblioteka.ventspils.lv/novada-bibliotekas


56 

 

56 

 

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 - 117 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    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

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

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Ventspils novada Ziru bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

Ieteikumi 

1. Pilnveidot un attīstīt bibliotēkas krājumu.  

2. Aktīvi popularizēt BIS ALISE tiešsaistes pakalpojumu lietotājiem (grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana).  

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Zlēku bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Zlēku pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva)  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  Neatbils

t  

Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 
 X  Nav nodrošināta bibliotēkas pieejamība 

cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nav 

norādes uz bibliotēku. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 
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izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 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 

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 

14%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

12%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 6%  

Izsniegums    Samazinājies par 19% 

Apmeklējums    Samazinājies par 20%  

Iedzīvotāju aptvērums     36% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un X   6429 vienības  
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aplūkojams 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība 0,38, kas ir zems rādītājs 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  
X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts pietiekamā 

apjomā visām vecuma grupām 
 X  No kopējā lietotāju skaita 31% ir bērni un 

jaunieši, bet komplektē tikai 10% no 

jaunieguvumiem 

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” - 19 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 9 sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Bibliotēkā pieejams plašs novadpētniecības 

materiālu krājums arī digitalizētā formātā.  

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. 
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Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 
X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 
 X  Autorizācijas dati izsniegti 11 lasītājiem; 

pakalpojumu izmanto 1 lasītājs 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 
X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

 X  www.ventspilsnovads.lv – jaunākā 

informācija no 28.augusta, 

www.ventasbalss.lv, 

http://biblioteka.ventspils.lv/   

Nedarbojas sociālajos tīklos. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

X   Tiek organizētas Skaļās lasīšanas stundas un 

citi tematiski pasākumi, kas notiek skolu 

brīvlaikos. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Galvenie sadarbības partneri ir Piltenes un 

Popes, kā arī Pārventas bibliotēka – kopīgi 

tiek organizēti dažādi pasākumi. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 
X   Individuāli  

http://www.ventspilsnovads.lv/
http://www.ventasbalss.lv/
http://biblioteka.ventspils.lv/


61 

 

61 

 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību 
X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir 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 – 132 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  3 datori ir novecojuši un tie ir jānomaina 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
 X  Darbinieka dators ir tehnoloģiski novecojis 

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

 Ventspils novada Zlēku bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm; 

2. Izvērtēt krājuma atbilstību vietējās kopienas vajadzībām, norakstīt saturā novecojušo un fiziski nolietoto literatūru. 

3. Organizēt aktivitātes bērniem, izmantojot mobilo tehnoloģiju piedāvātās iespējas; 

4. Rast iespēju nomainīt datortehniku darbiniekam un lietotājiem; 

5. Rast iespēju izvietot apdzīvotajā vietā norādi uz bibliotēku. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils novada Zūru bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Ventspils novada Zūru pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija(Laima 

Mirdza Ostele, Agrita Sagalajeva)  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  Neatbils

t  

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 

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 

103%, taču pieaugumu veido apkures 

izdevumi. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 
X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

18%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     
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Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par .14%  

Izsniegums    Palielinājies par 16%  

Apmeklējums    Palielinājies par 4%  

Iedzīvotāju aptvērums    46% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 
X   5312.vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 0,93 

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 bibliotēkas datori nebija pieslēgti 

bibliotēku tīklam. 2019.gadā „Letonika” - 

83sesijas, Laikrakstu bibliotēka „News”- 20 
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sesijas 

Pārskata periodā tika savākti, apkopoti un aprakstīti materiāli 

par novadu un personībām 
X   Izveidotas tematiskas mapes par pagasta 

vēsturi, novadniekiem.  

Zūrās iekārtota arī Vārves pagasta 

novadpētniecības ekspozīcija. 

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 18 lasītājiem; 

pakalpojumu lasītāji šobrīd neizmanto. 

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  Nedarbojas  sociālajos tīklos. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 
X   Bibliotēka iesaistījās LNB lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 
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literātiem, Dzejas dienas, izstādes), novada un novadnieku 

popularizēšanas pasākumus (novadnieku jubilejas, novada 

izzināšanai veltītus pasākumus, konkursus) 

vecāku žūrija”, tikšanās ar autoriem VKKF 

projekta “Rakstnieks lauku bibliotēkā” 

ietvaros. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 
X   Sadarbojas ar bērnu attīstības centru “Tīne”, 

skolu, vietējo pagasta pārvaldi. 

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 - 82 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  3 lietotāju datori ir novecojuši 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 
X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām   X Akreditācijas brīdī nedarbojās apkure. 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  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  

 Ventspils novada Zūru bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar bērniem un jauniešiem, izmantojot  mobilo tehnoloģiju piedāvātās iespējas. 

2. Rast iespēju nomainīt novecojušos  lietotāju datorus. 

3. Atrisināt apkures jautājumu. 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja        Dzidra Šmite 


