Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes
2021.gada 28.maija sēdes lēmumu
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Krišjāņu pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Balvu novada Krišjāņu pagastā. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par
telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkas „Vidējā termiņa attīstības plāns
2020.-2025.gadam”.

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

X

X

1 darbiniece- vadītāja uz 0,75 slodzi, 3.
profesionālā kvalifikācijas līmeņa bibliotekārā
izglītība.

2

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

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

X

Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama,
jo sastāv no RGB un pagasta pārvaldes
ieguldījumiem, kas nav uzrādīti, funkciju
veikšana nodrošināta.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
3%, uz iedzīvotāju 2,74 Eiro.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 2019.gada beigās

126. Samazinājies par 10%

Izsniegumu skaits 2019.gada beigās

4408. Samazinājies par 22,6%

Apmeklējumu skaits 2019.gada beigās

3194. Samazinājies par 16%

Iedzīvotāju aptvērums 2019.gada beigās

X

35% no pagasta iedzīvotājiem.

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams

X

4952 vienības.

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

„Krišjāņu pagasta bibliotēkas Krājuma
komplektēšanas koncepcija”, apstiprināta
19.03.2021.
Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)

2

3

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

14 nosaukumi

Krājuma inventarizācija tika veikta 2019.
gadā.

X

X

„Letonika” - 90 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 9 sesijas, iedzīvotāji jāinformē par
„News” izmantošanas iespējām.

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek manuāli. Autorizācijas dati izsniegti 4
lasītājiem, aktīvi jāpopularizē kopkataloga,
autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā.

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

sniegta
aktuāla

X

http://bibliotekas.lv/krisjani/
https://lvlv.facebook.com/krisjanupagasta.b
iblioteka.

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

X

Informācija par bibliotēkas aktualitātēm tiek
nosūtīti izdevumam Balvu novada ziņas un
Balvu novada mājaslapai, laikrakstam “
Vaduguns” . Informācija par pasākumiem tiek
izvietota arī pagasta informācijas stendos.

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

X

Pasākumu skaits pārskata periodā – 4,
iekārtotas 72 izstādes.

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

X

Bibliotēkā pieejama failu mape ,,Krišjāņu
pagasta krucifiksi”. Tiek veikta
kultūrvēsturiska pagasta kartes aizpildīšana,
darbs ar agrākajiem māju nosaukumiem,
iekārtots novadpētniecības stūrītis ,,Reiz bija
Krišjāņu pamatskola.”

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

Individuāli

4

5

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

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

X

Aktivitātes organizētas bibliotēkas telpās.

X

Grāmatās tiek piegādātas mājās.

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 95 m²

X

X

X
X
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Slēdziens
Krišjāņu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
.
1.
2.
3.
4.

Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
Aktīvāk jāpopularizē tiešsaistes datubāzes News.lv izmantošanas iespējas.
Rast iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai.
Izvērtēt iespēju Krišjāņos izvietot norādi uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Kubulu pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Balvu novada Kubulu pagastā. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par
telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

Kubulu pagasta bibliotēka. Vidējā termiņa
attīstības plāns 2020.-2025.gads.

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

X

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

1 darbiniece- vadītāja uz 0,5 slodzi, III
profesionālā kvalifikācijas līmeņa bibliotekārā
izglītība.

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

X

Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama,
jo sastāv no RGB un pagasta pārvaldes
ieguldījumiem, kas nav uzrādīti. Funkciju
veikšana nodrošināta.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 10%, uz iedzīvotāju 0,67 Eiro.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 2020.gada beigās

55. Samazinājies par 48%
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Izsniegumu skaits 2020.gada beigās

183. Samazinājies par 28,2%

Apmeklējumu skaits 2020.gada beigās

657. Samazinājies par 35,6%

Iedzīvotāju aptvērums 2020.gada beigās

4,3% no pagasta iedzīvotājiem, kas ir ļoti
zems rādītājs. Aptvērums ir vairākkārt
zemāks par vidējo valstī.

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

X

3704 vienības.

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

„Kubulu pagasta bibliotēkas Krājuma
komplektēšanas koncepcija”, apstiprināta
19.03.2021.
Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas

10 nosaukumi, t.sk. 4 laikraksti.

X

„Letonika” - 15 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 9 sesijas, iedzīvotāji jāinformē par
datubāzu izmantošanas iespējām.
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Krājuma inventarizācija tika veikta 2020.
gadā.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek neautomatizēti. Autorizācijas dati
izsniegti 5 lasītājiem, aktīvi jāpopularizē
kopkataloga, autorizācijas datu pielietojuma
iespējas.

X

Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā bibliotēkas
mājaslapā: Balvu novada dome. Aktualitātes

sniegta
aktuāla

X

http://bibliotekas.lv/kubuli/
https://www.facebook.com/kubulu.biblioteka

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

X

Informācija par bibliotēku tiek izlikta uz
ziņojumu dēļiem pagasta centra teritorijā,
Balvu novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā.

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

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

X

Pasākumu skaits pārskata periodā – 0,
iekārtotas 69 izstādes. Jāaktivizē darbs
krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumu jomā, līdzko to ļaus
epidemioloģiskā situācija.
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Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

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

Sadarbībā ar Stacijas pamatskolu bibliotēkā ir
digitalizēti skolas krājumā esošie materiāli. Ir
digitalizētas 18 failu mapes.

Individuāli

Tiek veiktas, individuāli aptaujājot lasītājus
par preses izdevumiem, interesēm.

X
X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 55 m²

X

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

X

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

Neatbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas. Jāveido iekārtojums
atbilstoši funkcionalitātei.

X

Iespēja izmantot kultūras nama telpas.

X

Uzlabojams atsevišķās zonās.

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

lietotājiem

X
(datori,

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

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

X

Jāveic pakāpeniska datortehnikas nomaiņa.

X

Grāmatas tiek piegādātas mājās.

X
X

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

Neatbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas.

X
X
X

Slēdziens
Kubulu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1.
2.
3.
4.
5.

Aktīvi jāorganizē krājuma popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas aktivitātes apmeklētāju piesaistei.
Aktīvāk jāpopularizē tiešsaistes datubāzu izmantošanas iespējas.
Jāpopularizē kopkataloga un autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
Rast iespēju veikt bibliotēkas telpu funkcionālo pārkārtošanu, atsevišķās zonās uzlabojot apgaismojumu, mēbeļu un pārējā aprīkojuma nodrošinājumu.
Rast iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Viļakas novada Medņevas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Viļakas novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Medņevas
pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas
vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc
akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas
noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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 pasākumu plāni, kas
atspoguļo bibliotēkas darbu

X

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

X
X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Darbiniece uz 0,85 slodzi. Pilna slodze nav
atjaunota.
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
15% un nodrošina pamatfunkciju veikšanu.

X

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 10%, nodrošina pamatfunkciju veikšanu.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits

138; skaits samazinājies par 22%

Izsniegumu skaits

3442; samazinājies par 13%

Apmeklējumu skaits

2431; samazinājies par 41%

Iedzīvotāju aptvērums

22% no pagasta iedzīvotājiem.

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

X

5543 vienības.

X

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija
Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
intereses

X
13
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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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

2019.gadā: „Letonika” - 27 sesijas;
Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 sesijas

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2017.
gadā

X

Autorizācijas dati, lai izmantotu pakalpojumu,
nav izsniegti, aktīvi jāpopularizē autorizācijas
datu pielietojuma iespējas.

X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar

X

Pasākumu skaits pārskata periodā: 23
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literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus,
izstādes) u.c.
Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

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

Materiālu kopas: tautas mūzika, etnogrāfiskie
ansambļi, personības

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 un pieejamību

X

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

X

Pirmdiena 11.00-16.00 Otrdiena 8.30-17.00 Trešdiena
8.30-17.00 Ceturtdiena 8.30-17.00 Piektdiena 9.0014.00

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 51 m²

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

X

2017.gadā tika veikts kosmētiskais remonts

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Pasākumus rīko pie sadarbības partneriem
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba
Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

X
(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

X

Nav pieejama, pēc nepieciešamības grāmatas
piegādā mājās

X
X
X

Slēdziens
Viļakas novada Medņevas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1.
2.
3.
4.
5.

Dažādot darba formas lasītāju piesaistei.
Aktīvi popularizēt autorizācijas datu pielietojuma iespējas bibliotēkas pakalpojumu plašākai izmantošanai.
Aktīvāk izmantot tiešsaistes piedāvātās iespējas profesionālajā pilnveidē.
Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darba laika atbilstību viņu vajadzībām.
Rast finansējumu bibliotēkas iekštelpu kosmētiskajam remontam.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Rugāju bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Rugāju novada Rugājos. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par
telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

“Vidējā termiņa attīstības plāns Rugāju
novada Rugāju bibliotēkai 2020.-2026.
gadam”

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

X

2 pilnas slodzes darbinieces - vadītāja un
bibliotekāre, abas ar III profesionālā
kvalifikācijas līmeņa bibliotekāro izglītību.

X
X
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Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

Finansējums pārskata periodā samazinājies
par 22%, nodrošina funkciju veikšanu.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
14%, uz iedzīvotāju 2,26 Eiro.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 2019.gada beigās

253. Palielinājies par 13%

Izsniegumu skaits 2019.gada beigās

5196 Palielinājies par 7%

Apmeklējumu skaits 2019.gada beigās

3989. Samazinājies par 17%

Iedzīvotāju aptvērums 2019.gada beigās

17% no pagasta iedzīvotājiem, kas ir zemāks
par vidējo valstī.

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

X

7941 vienības.

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

“Rugāju bibliotēkas krājuma komplektēšanas
un organizācijas politika 2019.-2023. gadam”
Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu datu bāzes tiek aktīvi popularizētas

X

„Letonika” - 54 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 24 sesijas.

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2019.
gadā.

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

X

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

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

21 nosaukums

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti Autorizācijas dati
izsniegti 15 lasītājiem, aktīvi jāpopularizē
autorizācijas datu pielietojuma iespējas.

X

Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā, Rugāju
bibliotēkas mājas lapai ir saite ar Rugāju
novada domes mājas lapu.

X

http://bibliotekas.lv/rugaji/
www.instagram.com/rugajubiblioteka/
www.facebook.com/rugajubiblioteka/

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

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

X

Ziņas par Rugāju bibliotēku tiek ievietotas
novada bukletos. Vietējā laikrakstā
“Kurmenīte” tiek ievietotas pasākumu afišas
un raksti par bibliotēkas aktualitātēm.

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

X

Pasākumu skaits pārskata periodā - 36

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

X

Bibliotēkā ir izveidotas 23 mapes, laba
sadarbība ar muzeju.

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

X

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

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

Individuāli

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

X

Atrodoties Rugāju centrā vēlams pārvērtēt
darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām,
piedāvājot elastīgāku risinājumu.

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

X

2014. gadā veikta aptauja par bibliotēkas
darba laiku, ik gadu tiek veikta aptauja par
periodisko izdevumu abonēšanu.

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 42 m²

X

Grāmatās tiek piegādātas mājās

X
X
X

Slēdziens
Rugāju bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
2. Pārvērtēt darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, piedāvājot elastīgāku risinājumu.
3. Rast iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Tikaiņu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Rugāju novadā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Rugāju pagastā. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par
telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
BIS ALISE netika ieviesta, pamatojot to ar
salīdzinoši nelielo bibliotēkas lietotāju skaitu.

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 pasākumu plāni, kas
atspoguļo bibliotēkas darbu

X
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas
funkciju veikšanu

X

Viens bibliotekārais darbinieks uz pilnu
slodzi.

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

Apmeklēja Balvu RGB profesionālās
pilnveides pasākumus.

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta,
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

Ir 1.līmeņa augstākā bibliotekārā izglītība.

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
4% un nodrošina funkciju veikšanu.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
20,5% un nodrošina attīstību.

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās

79. Samazinājies par 1%

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās

3747. Samazinājies par 27%

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās

1001. Samazinājies par 21%

Iedzīvotāju aptvērums

40% no pagasta iedzīvotājiem. Apkalpo arī
Rugāju pansionātu.

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

X

3972 vienības.

23

24

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 ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi
popularizētas un izmantotas

X

„Letonika” – 38 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 17 sesijas

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos
aktos paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2021.gadā
manuāli

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

X

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

Izmanto starpbibliotēku abonementu

Nestrādā ar BIS ALISE. Autorizācijas dati
izsniegti 0 lasītājiem
X
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Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa
vietnēs
Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek
kontaktinformācija, informācija par darba laiku,
informācija par pasākumiem, jaunumiem.

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

X

Pasākumu skaits pārskata periodā – 13.

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības materiālu vākšanu, popularizēšanu)

X

Materiālu kopas: Upmalas skola, pagasta
kapsētas.

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 un pieejamību

X

Bibliotēkas
mūžizglītību

X

piedāvātie

pakalpojumi

sekmē

iedzīvotāju

Ir atvērta sestdienās.

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai
X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

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

Lasītava ar ierobežotu vietu skaitu.

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

Telpas lasītāju apkalpošanai - 50m²

X
X
X

Slēdziens
Tikaiņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Dažādot darba formas jaunu lasītāju piesaistei.
2. Aktīvi popularizēt autorizācijas datu pielietojuma iespējas bibliotēkas pakalpojumu plašākai izmantošanai.
3. Publiskot iepriekšējo gadu bibliotēkas darba pārskatus (pārskatāmā periodā).

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Upītes bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Viļakas novada Šķilbēnu pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas
vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc
akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas
noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Daļēji

X

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Kopējā virzība ir pozitīva.

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 pasākumu plāni, kas
atspoguļo bibliotēkas darbu

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

X
X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Viens darbinieks uz 0,75 slodzi

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
24% un nodrošina attīstību.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
10% un nodrošina funkciju veikšanu

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās

Samazinājies par 20%; lietotāju skaits krītas
proporcionāli iedzīvotāju skaitam.

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās

Palielinājies par 69%

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās

Palielinājies par 3%

Iedzīvotāju aptvērums

95% no pagasta iedzīvotājiem, kas ir ļoti
augsts rādītājs.

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

3831 vienība.
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas
Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

Krājuma inventarizācija tika veikta 2018.
gadā manuāli.

X

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

Jāturpina krājuma rekataloģizācija.

X

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

„Letonika” – 10 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 0 sesijas

X

X

Autorizācijas dati izsniegti 0 lasītājiem

X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, novada izzināšanai veltītus pasākumus, izstādes) u.c.

X

Pasākumu skaits pārskata periodā – 36, ļoti
aktīva bibliotēka.

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

X

Materiālu kopas par vietējo iedzīvotāju
darbību. Sadarbojas ar Upītes muzeju.

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 un pieejamību

X

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

X

Strādā arī sestdienās.

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

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

lietotājiem

Dažās zonās ir jāuzlabo.

X
(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - 78 m²

X
X

Slēdziens
Upītes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
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1. Regulāri atjaunot informāciju bibliotēkas tīmekļa vietnē.
2. Aktīvi popularizēt autorizācijas datu pielietojuma iespējas bibliotēkas pakalpojumu plašākai izmantošanai.
3. Aktivizēt darbu pie krājuma rekataloģizācijas.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Vectilžas pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Balvu novada Vectilžas pagastā. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par
telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

„Vectilžas pagasta bibliotēka. Vidējā
termiņa attīstības plāns 2021.-2025.gads”.

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

X
X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

1 darbiniece - vadītāja uz 0,75 slodzi ar pirmā
līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

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

X

Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama,
jo sastāv no RGB un pagasta pārvaldes
ieguldījumiem, kas nav uzrādīti, funkciju
veikšana nodrošināta.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā palielinājies par
4,3%, uz iedzīvotāju 2,8 Eiro.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 2019.gada beigās

124. Samazinājies par 29%

Izsniegumu skaits 2019.gada beigās

9215. Samazinājies par 3%

Apmeklējumu skaits 2019.gada beigās

2917. Samazinājies par 18,8%

Iedzīvotāju aptvērums 2019.gada beigās

28% no pagasta iedzīvotājiem.

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

X

5661 vienības.

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

„Vectilžas pagasta bibliotēkas Krājuma
komplektēšanas koncepcija”, apstiprināta
2021.g.
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas

12 nosaukumi.

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

X

„Letonika” - 25 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 5 sesijas, iedzīvotāji ir jāinformē
par datubāzu izmantošanas iespējām.
Krājuma inventarizācija tika veikta 2016.
gadā.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek neautomatizēti. Autorizācijas dati
izsniegti 3 lasītājiem, aktīvi jāpopularizē
kopkataloga un autorizācijas datu
pielietojuma iespējas.
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā.

sniegta
aktuāla

X

http://bibliotekas.lv/vectilza/

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

X

Informācija, publikācijas par bibliotēkas
darbu tiek ievietotas Ziemeļlatgales laikrakstā
,,Vaduguns”

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, novada izzināšanai veltītus pasākumus, izstādes) u.c.

X

Pasākumu skaits pārskata periodā – 29,
iekārtotas vidēji 41 izstāde gadā.

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

X

Izveidota prezentācija ,,Kolhoza
,,Avangards” vēsture” un neliels apraksts
,,Vectilžas pagasta vēsturiskais apskats”,
ievietots arī Vectilžas bibliotēkas mājaslapā.

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

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi

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

Individuāli

X

Vēlams atkārtoti izvērtēt darba laika atbilstību
iedzīvotāju vajadzībām, piedāvājot elastīgāku
risinājumu.
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību

X

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

X

Noskaidroti viedokļi par pakalpojumu
pieejamību, periodisko izdevumu
piedāvājumu.

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

X

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

X

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

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

X

Pasākumi tiek rīkoti bibliotēkas telpas.

X

Jāveic pakāpeniska datortehnikas nomaiņa.

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

Telpas lasītāju apkalpošanai - 60 m²

X
X
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Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Slēdziens
Vectilžas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1.
2.
3.
4.
5.

Aktīvāk jāpopularizē tiešsaistes datubāzu izmantošanas iespējas.
Jāpopularizē kopkataloga, autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
Izvērtēt darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, piedāvājot elastīgāku risinājumu
Rast iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai.
Izvērtēt iespēju Vectilžā izvietot norādi uz bibliotēku.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Viļakas novada Vecumu bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Viļakas novada Vecumu pagastā. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par
telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

37

38

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 pasākumu plāni, kas
atspoguļo bibliotēkas darbu

X

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

pietiekami

X

Viens darbinieks uz 0,8 slodzi.

X
X

augsta,

X

Jāpilnveido IT prasmes

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
13% un nodrošina attīstību.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
11% un nodrošina funkciju veikšanu

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 2019.gada beigās

102. Samazinājies par 22%

Izsniegumu skaits 2019.gada beigās

4267. Samazinājies par 24%
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Apmeklējumu skaits 2019.gada beigās

1444. Samazinājies par 22%

Iedzīvotāju aptvērums 2019.gada beigās

23% no pagasta iedzīvotājiem.

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas

3921 vienība.
Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

„Letonika” - 18 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 0 sesijas.
Krājuma inventarizācija tika veikta 2020.
gadā manuāli.
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana
Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

Bibliotēka nestrādā ar BIS ALISE.
Autorizācijas dati izsniegti 0 lasītājiem.
X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi
Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, novada izzināšanai veltītus pasākumus, izstādes) u.c.

X

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

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

Pasākumu skaits pārskata periodā – 13.

Materiālu kopas „Vecumu dati”, par
pedagogiem.
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām
Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X

Ir piejama pie sadarbības partneriem

X

Piegādā mājās pēc vajadzības.

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.
Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku

Telpas lasītāju apkalpošanai - 56 m²

X
X
X
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Slēdziens
Viļakas novada Vecumu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pilnveidot darbinieka informācijas tehnoloģiju prasmes.
Aktīvi popularizēt autorizācijas datu pielietojuma iespējas bibliotēkas pakalpojumu plašākai izmantošanai.
Pilnveidot bibliotēkas tīmekļa vietnes vizuālo un saturisko noformējumu (norādītajām saitēm jābūt aktīvām).
Precīzi un regulāri veikt bibliotēkas statistisko uzskaiti.
Dažādot darba formas jaunu lasītāju piesaistei, darba pamatrādītāju uzlabošanai.
Izveidot mūsdienīgās, vizuāli estētiskas plauktu norādes.
Regulāri pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, izmantojot mūsdienīgas tālākizglītības formas.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Viļakas novada bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Viļakas novadā. Bibliotēku akreditācijas
ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un
infrastruktūras stāvokli, 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
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Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

Grāmatu iegādei finansējums uz vienu
iedzīvotāju palielināts par 2,8%

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 pasākumu plāni, kas
atspoguļo bibliotēkas darbu

X

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

X
X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Divi darbinieki uz pilnu slodzi, viens
darbinieks uz 0,6 slodzi.

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata
periodā (5 gadi)
Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un
veicina bibliotēkas attīstību
Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X
X

Finansējums pārskata periodā samazinājies par
9%
Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
1% un pamatfunkciju veikšanu

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
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Bibliotēkas lietotāju skaits 2019.gada beigās

Samazinājies par 23%

Izsniegumu skaits 2019.gada beigās

Samazinājies par 57%

Apmeklējumu skaits 2019.gada beigās

Samazinājies par 24%

Iedzīvotāju aptvērums 2019.gada beigās

44% no pilsētas iedzīvotājiem.

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas

X

17140 vienības.
Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

2019.g.: „Letonika” – 9434 sesijas;
Laikrakstu bibliotēka „News”- 5 sesijas
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Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

X

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2014.
gadā

Autorizācijas dati izsniegti 114 lasītājiem

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

X

Pasākumu skaits pārskata periodā – 45.

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

X

Iesaistījās LNB digitālās kolekcijas
„Industriālais mantojums” izveidē,
sagatavojot Viļakas linu fabrikas “Sarkanais
rīts” Viļakas ceha vēsturiskos aprakstus,
digitalizēja fotogrāfijas.
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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 un pieejamību

X

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

X

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Telpas lasītāju apkalpošanai - 237 m²
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

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

X
X
X

Slēdziens
Viļakas novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
Ieteikumi
1. Dažādot pasākumus, aktīvāk iesaistot visu vecumu grupas, aktivizēt sadarbību ar vidusskolu, īpaši ar 10.-12.klašu jauniešiem.
2. Pārstrukturēt bibliotēkas mājas lapu, par pamatu ņemot šādus kritērijus :
• Vizuāli viegli uzverama informācija;
• Ātra un ērta informācijas meklēšana (cik “ klikšķos” lietotājs nonāk pie meklētā);
• Pārskatāma, nesadrumstalota lapas struktūra;
• Ērta un saprotama piekļuve kopkatalogam;
• Ievietotās informācijas piekļuves saites ir aktīvas.
3. Pilnveidot profesionālo kvalifikāciju tehnoloģiju, projektu rakstīšanas un citās jomās visām bibliotēkas darbiniecēm, maksimāli efektīvi
izmantojot arī tiešsaiste piedāvātās iespējas.
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Vīksnas pagasta bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Balvu novada Vīksnas pagastā. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par
telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

„Vīksnas pagasta bibliotēka. Vidējā termiņa
attīstības plāns 2021.-2025.gads”.

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

X

1 darbiniece- vadītāja uz 0,5 slodzi ar trešā
līmeņa profesionālo kvalifikāciju ”Bibliotēku
zinības”.

X
X
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Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

pietiekami

augsta,

X

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

X

Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama,
jo sastāv no RGB un pagasta pārvaldes
ieguldījumiem, kas nav uzrādīti, funkciju
veikšana nodrošināta.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā palielinājies par
4,7%, uz iedzīvotāju 2,05 Eiro.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 2019.gada beigās

148. Samazinājies par 20,8%

Izsniegumu skaits 2019.gada beigās

3118. Samazinājies par 19,7%

Apmeklējumu skaits 2019.gada beigās

2332. Samazinājies par 34%

Iedzīvotāju aptvērums 2019.gada beigās

24,4% no pagasta iedzīvotājiem.

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

X

6884 vienības.

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

„Vīksnas pagasta bibliotēkas Krājuma
komplektēšanas koncepcija”, apstiprināta
19.03.2021.
Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X
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Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas

11 nosaukumi, t.sk. laikraksts „Vaduguns”.

X

„Letonika” - 29 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 6 sesijas, iedzīvotāji jāinformē par
datubāzu izmantošanas iespējām.

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

Krājuma inventarizācija tika veikta 2013.
gadā.

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

X

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

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti. Autorizācijas dati
izsniegti 27 lasītājiem.

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā.

X

http://www.bibliotekas.lv/viksna/ ,
https://www.biblioteka.lv/libraries/viksnaspagasta-biblioteka/

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

sniegta
aktuāla
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X

https://www.facebook.com/viksnas.biblioteka
.9
Informācija tiek izvietota uz informācijas
stendiem sabiedriskās vietās, bibliotēkā,
vietējā laikrakstā.

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar
literātiem, novada izzināšanai veltītus pasākumus, izstādes) u.c.

X

Pasākumu skaits pārskata periodā – 7,
iekārtotas 78 izstādes.

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

X

Materiālu kopas: Vīksnas pagasts,
Kultūrvēsturiskie objekti, Novadnieki,
Bibliotēka, Balvu baznīca, Sprogu draudze,
krucifikss u.c.

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

X

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

X

Bibliotēkas 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 un pieejamību

X

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

X

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

Individuāli

Aptaujas ir veiktas tikai sarunās par
interesējošiem preses izdevumiem, interesēm

Bibliotēkas infrastruktūra

51

52

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

X

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

X

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

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

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

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

X

Pasākumi tiek rīkoti bibliotēkas telpās.

X

Jāveic pakāpeniska datortehnikas nomaiņa.

X

Grāmatas var tikt piegādātas dzīvesvietās,
pēc vadītājas informācijas - nav pieprasījuma.

X
X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai – 107 m²

X
X
X

Slēdziens
Vīksnas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
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Ieteikumi
1. Aktīvāk jāpopularizē tiešsaistes datubāzu izmantošanas iespējas.
2. Rast iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Viļakas novada Žīguru bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Viļakas novada Žīguru pagastā. Bibliotēku
akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par
telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas
termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes
Vadītājai pilna slodze nav atjaunota,
pamatojot to ar iedzīvotāju skaita būtisku
samazināšanos.

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 pasākumu plāni, kas
atspoguļo bibliotēkas darbu

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

X
X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
8% un nodrošina pamatfunkciju veikšanu.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā stabils,
nodrošina pamatfunkciju veikšanu.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 2019.gada beigās

151. Samazinājies par 20%

Izsniegumu skaits 2019.gada beigās

3034. Samazinājies par 63%

Apmeklējumsu skaits 2019.gada beigās

1721. Samazinājies par 60%

Iedzīvotāju aptvērums 2019.gada beigās

25% no pagasta iedzīvotājiem.

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā

X

6371 vienība.
Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

„Letonika” - 16 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News”- 0 sesijas
Krājuma inventarizācija tika veikta 2017.gadā

Autorizācijas dati izsniegti 1 lasītājam,
nestrādā ar BIS ALISE..
X

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

sniegta
aktuāla

X

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

X

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

X

Pasākumu skaits pārskata periodā – 45.

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

X

Materiālu kopas: 18 mapes par Žīguru
pagastu, vietām un cilvēkiem.

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 un pieejamību

X

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

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

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

Telpas lasītāju apkalpošanai - … m².

Piegādā grāmatas dzīves vietā.

X
X
X
X

Slēdziens
Viļakas novada Žīguru bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
57

58

Ieteikumi
1. Regulāri atjaunot un papildināt informāciju bibliotēkas tīmekļa vietnē.
2. Dažādot darba formas lasītāju piesaistei.
3. Ierīkot velonovietni pie bibliotēkas.

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS
Viļakas novada Rekavas bibliotēkai
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Viļakas novada Šķilbēnu pagastā.
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Balvu Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas
vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc
akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas
noteikumi” un konstatēja:
Kritērijs

Atbilst

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir
izpildīti

X

Daļēji

Neatbilst

Pamatojums. Piezīmes

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

X

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

X

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

X

„Vidēja termiņa Attīstības plāns Rekavas
bibliotēkā 2020-2024”.
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Bibliotēkas personāls
Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju
veikšanu
Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide

X

X

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

X

Vadītāja profesionālā kompetence ir
nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību

X

pietiekami

augsta,

Viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz
0,8 slodzi ar vidējo speciālo bibliotekāro
izglītību.

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

X

Finansējums pārskata periodā pieaudzis par
14% un nodrošina attīstību.

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā

X

Finansējums pārskata periodā stabils, uz
iedzīvotāju 1,68 Eiro.

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā
Bibliotēkas lietotāju skaits 2019.gada beigās

253. Samazinājies par 13%

Izsniegumu skaits 2019.gada beigās

5625. Samazinājies par 16%

Apmeklējumu skaits 2019.gada beigās

3399. Samazinājies par 35%

Iedzīvotāju aptvērums 2019.gada beigās

25% no pagasta iedzīvotājiem.

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

X

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija

X

7307 vienības.
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā
Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus
Latvijā

X

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā
visām vecuma grupām

X

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

X

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju
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 sistēmu centra
abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas
un izmantotas

20 nosaukumi.

X

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos
paredzētajam termiņam

X

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

X

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

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas
sniegtās informācijas

X

„Letonika” - 20 sesijas; Laikrakstu bibliotēka
„News” - 5 sesijas. Aktīvāk jāpopularizē
tiešsaistes datubāzu izmantošanas iespējas.
Krājuma inventarizācija tika veikta 2019.
gadā.

X

Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā
notiek automatizēti. Autorizācijas dati
izsniegti 8 lasītājiem, aktīvi jāpopularizē
autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un
publicētās informācijas pieejamību

X

Bibliotēkā ir informācija par pašvaldības
dokumentu pieejamību internetā, novada
informatīvais izdevums “Viļakas novadā”

sniegta
aktuāla

X

www.bibliotekas.lv/rekava

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

X

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

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

X

Pasākumu skaits pārskata periodā - 34

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju
(novadpētniecības
materiālu
vākšanu,
sistematizēšanu,
popularizēšanu)

X

Mājaslapā sagatavota informācija par
apskates objektiem Šķilbēnu pagastā ar saitēm
uz interneta resursiem.

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

X

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

X

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

Individuāli

X

Atrodoties Rekavas centrā atjaunotās telpās,
ieteicams atkārtoti izvērtēt darba laika
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atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, piedāvājot
elastīgāku risinājumu.
Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un
ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību

X

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

X

2016. gadā veikta aptauja par bibliotēkas
darba laiku.

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

X

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

X

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai
X

Telpu apgaismojums ir atbilstošs

X

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba

X

lietotājiem

(datori,

X

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

X

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām

X

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.

X

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.

Tiek izmantotas atsevišķas bibliotēkas zonas

X

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs

Tehnoloģiskais
nodrošinājums
multifunkcionālās iekārtas) ir labs

Telpas lasītāju apkalpošanai - 131 m²

X

Izvērtēt iespējas uzstādīt norādi uz
bibliotēku.
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Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas
nosaukumu un darba laiku
Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne

X
X

Slēdziens
Viļakas novada Rekavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas
statuss.
Ieteikumi
1. Aktīvāk jāpopularizē tiešsaistes datubāzu izmantošanas iespējas.
2. Aktīvi jāpopularizē autorizācijas datu pielietojuma iespējas.
3. Pārvērtēt darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, piedāvājot elastīgāku risinājumu.
4. Rast iespēju pakāpeniskai datortehnikas nomaiņai.
5. Izvērtēt iespējas uzstādīt norādi uz bibliotēku.

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,
Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja

Dzidra Šmita
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