
Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2021.gada 28.maija sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Blīdenes pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Brocēnu novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Blīdenes 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   
 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 (viens) darbinieks uz pilnu slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    



Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

27% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

24% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    266. Samazinājies par 11,6%  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    14116. Samazinājies par 7,6% 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    3088. Samazinājies par 5% 

Iedzīvotāju aptvērums    40 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   8126 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas. 

Krājuma apgrozība 2019.gadā bija 0,93. 



Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    Aktīvi izmanto SBA.  

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi 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  

X   „Letonika” - 21sesija; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 55 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   
 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati 2019.gadā  izsniegti 7, bet 

2020.gadā - 2 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    



Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://broceni.lv/kontakti/bibliotekas.html  

https://www.facebook.com 

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     

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas:  novadnieki, nozīmīgi 

vēsturiskie objekti, pagasta iestādes, foto 

albumi. Materiāli nav digitalizēti. 

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   2019.gadā bibliotēka saņēma Kultūras 

informāciju sistēmu centra Atzinības rakstu 

par aktīvu dalību akcijā “Diena bez rindām” 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Bibliotēka no pirmdienas līdz ceturtdienai 

strādā 08.00-17.00, bet piektdienās  08.00-

16.00 ar stundu garu pusdienas pārtraukumu, 

kas apgrūtina pakalpojumu saņemšanu 

strādājošajiem. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X  

https://broceni.lv/kontakti/bibliotekas.html


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   Telpas lasītāju apkalpošanai – 178 m². 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Lietotājiem pieejami 2015.gada datori. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Darbiniekam pieejams 2014.gada dators. 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Grāmatas tiek piegādātas dzīvesvietā. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 



Slēdziens  

 Blīdenes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku. 

2. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, uzsākot to pakāpenisku digitalizāciju un nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē. 

3. Pilnveidot profesionālās prasmes, kas nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē (tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, mobilo lietotņu 

izmantošanā darbā ar bērniem u.c.). 

4. Dažādot pakalpojumus bērnu auditorijai, izmantojot mobilās tehnoloģijas. 

5. Rast iespēju mainīt bibliotēkas darba laiku, dodot iespēju iedzīvotājiem pakalpojumus saņemt arī pēc plkst.17.00. 

6. Veikt vietējās kopienas viedokļa noskaidrošanu par bibliotēkas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamību. 

7. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt bibliotēkā esošo datortehniku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Brocēnu pašvaldības bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Brocēnu novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Brocēnos.. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X   Izstrādāts tehniskais projekts ēkas pārbūvei un 

bibliotēkas pārvietošanai 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   4 bibliotekārie darbinieks uz pilnu slodzi 

2017.g. bibliotēkas vadītājai LR KM 

Atzinības raksts. Bibliotēkai un darbiniekiem 

pašvaldības atzinības par radošu darbu. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

   Salīdzināti skaitliskie rādītāji 2016.-2019. 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

26% un nodrošina attīstību.  



Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā stabils, bez 

izmaiņām  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    932. Palielinājies par 1%,  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    36789. Palielinājies par 7% 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    17524. Samazinājies par 30% 

Iedzīvotāju aptvērums    30% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   17933 vienības, krājuma apgrozība 2.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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   Ļoti aktīvi izmanto SBA. 

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” - 150 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 370 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2018. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 80 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Broceni.lv https://biblioteka.saldus.lv/ 

www.kulturasdati.lv  Draugiem.lv; facebook 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Publikācijas laikrakstā “Saldus Zeme” un 

informācijas lapā “Brocēnu novadā” 

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 –2019. 133 

izstādes, 72 pasākumi. Lasītāju kluba 

nodarbības reizi nedēļā. Daudzveidīgas 

nodarbības dažādu vecumu bērniem. Bērnu 

žūrijā ap 200 dalībnieku, radošās nodarbības 

https://biblioteka.saldus.lv/
http://www.kulturasdati.lv/


bibliotēku vasarā. Ļoti aktīva, mērķtiecīgi 

strādājoša bibliotēka.  

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 39 tematiskas mapes, kuru 

saturs atklāts novadpētniecības datubāzē. 

Dalība videosižeta izveidē par Brocēnu 

novadu, izstādes, dalība industriālā 

mantojuma atspoguļošanas projektā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Brocēnu vidusskolu, PII “Mūsmājas”, 

Brocēnu kultūras un izglītības centru, novada 

bibliotēkām. Aktīvi iesaistās pašvaldības 

projektos. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek grupu nodarbības un individuālas 

konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   3 dienas nedēļā bibliotēka atvērta līdz 18.00, 

sestdienās līdz 16.00 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai - 190 m². 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Telpas iekārtotas funkcionāli, tomēr visu 

aktivitāšu īstenošanai telpas ir par mazu. 



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  Jāturpina aprīkojuma nomaiņa. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Nepieciešams mainīt darbinieku datorus, kā 

arī iegādāties jaunu multifunkcionālo iekārtu 

un kopētāju. 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Atrodas 2.stāvā, apgrūtināta piekļuve arī 

māmiņām ar maziem bērniem. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Brocēnu pašvaldības bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Ieplānot jaunu datoru iegādi bibliotēkas darbiniekiem, kā arī nomainīt multifunkcionālo iekārtu un kopētāju. 



2. Rast iespēju paplašināt bibliotēkas krātuvi. 

3. Turpināt bibliotēkas plauktu nomaiņu.  

4. Realizēt projektu par bibliotēkas pārcelšanu uz jaunām, mūsdienīgām telpām, nodrošinot vides pieejamību un daudzveidīgus 

bibliotekāros pakalpojumus ikvienam Brocēnu iedzīvotājam. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Cieceres pagasta Emburgas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Brocēnu novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Cieceres 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   
 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    



Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X    

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

28% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ( no 2016.gada) 

samazinājies par 8%, bet laika posmā no 

2017.gada  pieaudzis par 13,5% un nodrošina 

attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    151. Palielinājies par 13,5%. 

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    10788. Palielinājies par 71%. 



Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    2252. Samazinājies par 15%. Tomēr Covid-19 

laikā  bibliotēka ir spējusi nodrošināt 

apmeklējuma kāpumu pret 2019.gadu par 

29%. 

Iedzīvotāju aptvērums    15% no pagasta iedzīvotājiem, kas ir zems 

rādītājs.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   7033 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas Krājuma apgrozība 

2019.gadā – 1,65, 2020.gadā – 1,02 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem  ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    Aktīvi izmanto SBA 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi 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” – 128 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 6 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2018. 

gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   
 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 2019.gadā – 9, bet 

2020.gadā 5 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://broceni.lv/kontakti/bibliotekas.html  

https://www.facebook.com/Emburgas-

bibliot%C4%93ka-396124407612064/ 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/cieceres-

pagasta-emburgas-biblioteka  

https://biblioteka.saldus.lv/novada-

bibliotekas/  

Bibliotēkai izveidots Google My Business 

konts, kas ļauj ērti un ātri uzzināt 

pamatinformāciju par bibliotēku. 

https://broceni.lv/kontakti/bibliotekas.html
https://www.facebook.com/Emburgas-bibliot%C4%93ka-396124407612064/
https://www.facebook.com/Emburgas-bibliot%C4%93ka-396124407612064/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/cieceres-pagasta-emburgas-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/cieceres-pagasta-emburgas-biblioteka
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/


Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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 – 47. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

 X  Novadpētniecības materiālu krājumu veido 

materiāli no vietējā laikraksta “Saldus Zeme”.  

Pasākumi nav organizēti. 

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  Pakalpojumus izmanto 15% no iedzīvotāju 

skaita. Ieteicams pārskatīt bibliotēkas darba 

laiku, radot iespēju piekļūt bibliotēkas 

pakalpojumiem strādājošajiem, kas ir 

apkalpes mikrorajona iedzīvotāju vairums. 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai - 117 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

  X Lietotājiem ir 2008. gadā uzstādītie datori.  

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  2014.gada dators. 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Grāmatas piegādā mājās. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velonovietne X    

 

Slēdziens  

 Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 



Ieteikumi 

1. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti par bibliotēkas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamību. 

2. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti un aktivizēt darbu ar vietējo kopienu, organizēt dažādus pasākumus, 

popularizēt datubāzes un aktualizēt iespēju izmantot attālinātos pakalpojumus. 

3. Ieteicams pārskatīt bibliotēkas darba laiku, radot iespēju piekļūt bibliotēkas pakalpojumiem strādājošajiem, kas ir apkalpes mikrorajona 

iedzīvotāju vairums. 

4. Pilnveidot profesionālās prasmes, kas nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē. (Tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, mobilo 

lietotņu izmantošanā darbā ar bērniem u.tml.) 

5. Aktivizēt darbu ar novadpētniecības materiāliem, uzsākot to pakāpenisku digitalizāciju un nodrošinot to pieejamību virtuālajā vidē. 

6. Pakāpeniski atjaunot bibliotēkas datortehniku. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ezeres pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Ezeres pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    



Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi. Ir nokārtots 

profesionālās kvalifikācijas eksāmens 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par  

6 % un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X 

 

  Finansējums pārskata periodā pieaudzis par  

9 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 



būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    399. Palielinājies par 10%  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    6934. Samazinājies par 42% 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    5244. Samazinājies par 42% 

Iedzīvotāju aptvērums    37% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   8509 vienības, apgrozība 0,8 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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 tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas  

 X  „Letonika” - 24 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 20 sesijas. 



Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

 

X 

  Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā 

 

X 

   

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati pēdējos gados nav izsniegti  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem  

X   https://biblioteka.saldus.lv/  

www.kulturasdati.lv draugiem.lv; facebook 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, afišas), 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 – 2019.g. 

16 izstādes, 6 pasākumi. Lielākie pasākumi 

Dzejas dienas, tikšanās ar aktieriem bērniem- 

rakstnieci I.Zanderi u.c.  Piedalās Bērnu 

žūrijā. Aktīva bibliotēka. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

 

X 

  Materiālu kopas: tematiskās mapes par Ezeri 

notiek aprakstu veidošana novadpētniecības 

datubāzei 

https://biblioteka.saldus.lv/
http://www.kulturasdati.lv/


Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

 

X 

  Biedrība “Mūsu ligzda”- kopīgi projekti, 

Ezeres kultūras nams, Ezeres pamatskolu un 

PII, novadpētniecības krātuvi “Muitas māja” 

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   Pirmdienās darba laiks līdz 18.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X 

 

   

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 123 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X   Izvērtēt lietotājiem nepieciešamo datoru 

skaitu 



Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus, jo īpaši tiešsaistes datubāzes, lietotāju autorizāciju un pakalpojuma “Mana bibliotēka” 

izmantošanu. 

2. Ieplānot lietotāju datoru nomaiņu, izvērtējot, cik daudz datoru optimāli nepieciešams lietotāju vajadzībām. 

3. Rast iespēju iegādāties gaisa kondicionieri. 

 

 

 

 

 

 



AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Jaunauces pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Jaunauces 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   
 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 (viens) darbinieks uz 0,8 slodzi  (302 

iedzīvotāji, 73 lietotāji 2019.gadā, 65 – 

2020.gadā) 
 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    



Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

 X  Pilnveidot profesionālās prasmes, kas 

nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē. 

(Tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, 

mobilo lietotņu izmantošanā darbā ar bērniem 

u.tml.) 

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

1,1% un nodrošina pamatfunkciju veikšanu  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 22,3% un nenodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās     73. Samazinājies par 14%  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    2652. Samazinājies par 7% 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    957. Samazinājies par 27% 

Iedzīvotāju aptvērums    23% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   5437vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    



Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība 0,48 - 2019.gadā, 0,30 – 

2020.gadā 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem  ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     Izmanto SBA 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

  X SBA 2019.gadā 12 grāmatas, 2020.gadā 1 

grāmata. Tā kā bibliotēkai ir būtiski 

samazināts finansējums krājuma 

komplektēšanai, SBA būtu vēlams izmantot 

aktīvāk. 

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” – 34 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2015.gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   
 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati izsniegti 1 lasītājam. 



Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

 X  https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jaunauce

s-pagasta-biblioteka  

https://biblioteka.saldus.lv/novada-

bibliotekas/  

Bibliotēka nedarbojas sociālajos tīklos 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

  X Pasākumi pārskata periodā netika organizēti. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

 X    Bibliotēka sadarbojas ar Jaunauces pils 

darbiniekiem, kuri aktīvi apkopo materiālus 

par pagastu. 
 

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    

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jaunauces-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jaunauces-pagasta-biblioteka
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/


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  Jāaktivizē darbs ar vietējo kopienu 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 85 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Ieteicams nomainīt plauktus. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  2015.gada datori. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

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

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    



Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Jaunauces pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Pilnveidot profesionālās prasmes, kas nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē. (Tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, mobilo 

lietotņu izmantošanā darbā ar bērniem u.tml.). 

2. Veikt krājuma izmantošanas analīzi, izmantojot bibliotēku sistēmas ALISE Cirkulācijas moduļa piedāvātās iespējas. Atbrīvot krājumu 

no maz izmantotās un nolietotās literatūras. 

3. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai. 

4. Lai nodrošinātu lietotājiem aktuālu un daudzveidīgu grāmatu piedāvājumu, aktivizēt darbu ar SBA. 

5. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti  un aktivizēt darbu ar vietējo kopienu, organizējot dažādus pasākumus, 

popularizējot datubāzes un aktualizējot iespēju izmantot attālinātos pakalpojumus. 

6. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem. 

7. Rast iespēju pakāpeniski atjaunot bibliotēkas plauktus. 

8. Pakāpeniski atjaunot datortehniku. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Jaunlutriņu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Jaunlutriņu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X   2019.gadā Jaunlutriņu bibliotēkai kā 

struktūrvienība pievienota Ošenieku 

bibliotēka 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi. 2020. gadā 

uzsāktas mācības Kultūras koledžā 

profesionālajā programmā. Strādā arī 

Ošenieku struktūrvienībā. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    



Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

   Salīdzināti 2019. un 2020.gads (pēc 

bibliotēku apvienošanas) 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

2% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pēc bibliotēku apvienošanas nav 

palielinājies (Saldus pagasta bibliotēku 

vienotā finansējuma formula)  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 13%  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 26% 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 30% 

Iedzīvotāju aptvērums    36% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   10231vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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   Aktīvi izmanto SBA 

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” - 15 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- netiek lietota 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016. 

gadā; Ošeniekos 2015. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Kopkatalogā ir atspoguļoti 100% krājuma 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati izsniegti 5 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   www.kulturasdati.lv 

https://biblioteka.saldus.lv/ Facebook.lv 

 

http://www.kulturasdati.lv/
https://biblioteka.saldus.lv/


Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 

2019.gadā 12 izstādes, 4 pasākumi.  

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas:  mapes par personībām, 

kultūras norisēm utt. , tiek veidoti aprkasti 

novadpētniecības datubāzei, kopā ar 

iedzīvotājiem veido “Vietējās vēstures 

stāstus” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Jaunlutriņu attīstības biedŗiba, Jaunlutriņu 

pamatskolu, kultūras namu. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Projekts ”Viedais ciems Jaunmuižā” –grupu 

nodarbības, individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Jaunlutriņu bibliotēka ceturtdienās atvērta līdz 

19.00. Ošenieku struktūrvienības darba laiks 8 

stundas nedēļā – darbalaiks līdz 19.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  

X 

 Mutiskas aptaujas 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     



Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 98 m² un 84m2 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Lasītava, lielākiem pasākumiem PII zāle 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.     

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Jaunlutriņu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 



Ieteikumi 

1. Palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai, ņemot vērā 2 bibliotēku apvienošanu un grāmatu cenu palielināšanos. 

2. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus, jo īpaši tiešsaistes datubāzes, lietotāju autorizāciju un pakalpojuma “Mana bibliotēka” 

izmantošanu. 

3. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēku darba kvalitāti un pakalpojumiem. 

4. Ieplānot pakāpenisku lietotāju datoru nomaiņu. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Nīgrandes 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Bibliotēkas aprīkojums nav nomainīts, bet ir 

veikti kosmētiskie remonti plauktu vizuālā 

izskata uzlabošanai. 

 Pēc RGB ieskata bibliotēkai darbs pie 

krājuma kvalitātes - gan saturiskās, gan 

fiziskās ir jāturpina. Līdz šim tas ir bijis 

nepietiekams. 



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 

X   Viena darbiniece uz pilnu slodzi. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

9 % un nodrošina pamatfunkciju veikšanu 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 46% un nenodrošina krājuma attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 



Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 9,5% ( 2019:2018 = +9,6%) 

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 48% (2019 : 2018 = +22%) 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 42% (2019:2018 = +27%) 

Iedzīvotāju aptvērums    48,5%  no apkalpes teritorijas 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams   X 12 877 vienības.  

Neatbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas, jo telpās ir izvietots 

divu bibliotēku krājums (Kalnu bibliotēkai – 

12 877 vienības, Kalnu vidusskolai – 10 461 

vienība) un tās nav pietiekami plašas – kopējā 

platība 196 m², funkcionāli ērts un 

pārredzams krājuma izvietojums nav 

iespējams. 
 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā   X Neatbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas. Krājuma apgrozība 

0,65. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X   Krājuma komplektēšana notiek, sadarbojoties 

ar vidusskolas bibliotēku, ar kura pagasta 

bibliotēka atrodas vienās telpās. 

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X   Krājuma komplektēšana notiek, sadarbojoties 

ar skolas bibliotēku. Aktīvi tiek izmantots 

SBA. 



Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi 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” - 48 sesijas, 2019.gadā – 82 

sesijas; Laikrakstu bibliotēka „News” netiek 

izmantota. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2018. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   
 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 13 lasītājiem. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/nigrandes

-pagasta-kalnu-biblioteka  

https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas  

http://www.1182.lv/589112/nigrandes-

pagasta-kalnu-biblioteka 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/nigrandes-pagasta-kalnu-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/nigrandes-pagasta-kalnu-biblioteka
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas
http://www.1182.lv/589112/nigrandes-pagasta-kalnu-biblioteka
http://www.1182.lv/589112/nigrandes-pagasta-kalnu-biblioteka


https://www.slideshare.net/bibliotekakalni  

Bibliotēka ļoti aktīvi darbojas sociālā tīklā 

Facebook – 433 sekotāji. 

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 – 202. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Ļoti aktīva novadpētniecības jomā – tiek 

organizēti stāstu vakari un vākti stāsti par 

pagastu mājām. Izveidota filma par kolhozu 

“Jaunais Komunārs” un tā priekšsēdētāju Jāni 

Blūmu. Tiek veidoti apraksti 

novadpētniecības datubāzē.  

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   Mutiski tiek aptaujāti bibliotēkas lietotāji.  

https://www.slideshare.net/bibliotekakalni


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  Telpas lasītāju apkalpošanai - 196 m². 
 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

  X Telpas ir nepietiekamas, lai izvietotu divas 

bibliotēkas. 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs   X Telpas ir pārblīvētas, grūti orientēties 

piedāvātajā informācijā. 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  2008. gada un 2015. gada datori. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Grāmatas piegādā uz mājām. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 



Slēdziens  

 Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar datu bāzi Lursoft Laikrakstu bibliotēka. 

2. Veikt krājuma izmantošanas analīzi, izmantojot BIS ALISE Cirkulācijas moduļa piedāvātās iespējas. Atbrīvot krājumu no maz 

izmantotās un nolietotās literatūras. 

3. Rast risinājumu pārskatāmai un ērtai bibliotēkas krājuma izvietošanai. 

4. Rast iespēju palielināt finansējumu kvalitatīva krājuma veidošanai. 

5.  Rast iespēju mainīt bibliotēkas darba laiku, dodot iespēju iedzīvotājiem pakalpojumus saņemt arī pēc plkst.17.00. 

6. Rast iespēju nomainīt bibliotēkas plauktus. 

7. Pakāpeniski atjaunot bibliotēkas datortehniku. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkai – informācijas centram 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Kursīšu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Nav izveidota jauna štata vienība 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas  noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Profesionāli izstradāti un aptver visas darba 

jomas 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

Ņemot vērā pastāvīgu profesionālo iesaistīšanos Latvijas 

publisko bibliotēku pakalpojumu attīstībā 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi.  

Tomēr, ņemot vērā bibliotēkas vadītāja ļoti 

aktīvo darbu projektu līdzekļu piesaistē un 

bibliotēkas pasākumu organizēšanā, kā arī 

pastāvīgu profesionālo iesaistīšanos Latvijas 

publisko bibliotēku pakalpojumu attīstībā, 

nepieciešama papildus 0,5 štata vienība – 

bibliotekārs. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    



Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

11% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 43 %. (Saldus pagasta bibliotēku vienotā 

finansējuma formula) 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    335. Palielinājies par 14%. 

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    16838. Palielinājies par 2%. 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    6206. Samazinājies par 8 %. 

Iedzīvotāju aptvērums    43% no pagasta iedzīvotājiem, kas ir augsts 

rādītājs.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   10231 vienības, apgrozība 1,6. 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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   Aktīvi izmanto. 

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” – 63 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 85 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2021.gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 37 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://biblioteka.saldus.lv ; www.kursisi.lv 

www.kulturasdati.lv , kā arī sociālajos tīklos – 

draugiem.lv, facebook, twitter 

https://biblioteka.saldus.lv/
http://www.kursisi.lv/
http://www.kulturasdati.lv/


Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

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: 2019.g. -79 

izstādes, 46 pasākumi. Realizēti vairāki 

VKKF atbalstīti projekti “Portrets tuvplānā”-

17 tikšanās,”Detektīvi”, ceļojumu 

pēcpusdienas, kolekciju izstādes utt. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 48 tematiskās mapes, notiek 

aprakstu veidošana novadpētniecības 

datubāzei.  Aktīvs novadpētniecības darbs, 

iesaistot citas pagasta institūcijas un 

iedzīvotājus. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Kursīšu pamatskola, Kursīšu PII, Kursīšu 

attīstības biedrība, kultūras darba organizatori 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbadienās līdz 18.00, sestdienās līdz 14.00 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai - 224 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēka – informācijas centrs atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 



Ieteikumi 

1. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma papildināšanai, ņemot vērā izdevumu cenu palielināšanos. 

2. Ņemot vērā Kursīšu pagasta bibliotēkas vadītāja lielo darba apjomu, aktīvu inovāciju ieviešanu bibliotēkā un Kursīšu pagasta bibliotēkas 

nozīmi Latvijas publisko bibliotēku tīklā, rast iespēju izveidot otru štata vienību – bibliotekārs. 

3. Ieplānot pakāpenisku lietotāju datortehnikas nomaiņu. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Lutriņu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Lutriņu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   
 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    



Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   Viena darbiniece uz pilnu slodzi. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

 X  Bibliotēkā nomainījušies darbinieki. Jaunā 

bibliotēkas  vadītāja strādā no 2021.gada 

februāra.  

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

29% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā samazināts par 

5% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās     264. Samazinājies par 10%  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    6534. Samazinājies par 26% 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    2536. Samazinājies par 23% 



Iedzīvotāju aptvērums    15% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   7662 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Atbilst – pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas. Krājuma apgrozība 

2019.gadā 0,83, 2020.gadā – 0,60 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem  ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    Aktīvi izmanto SBA. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi 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 tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  „Letonika” -52 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2013 

gadā, plānota 2021.gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   
 



Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati izsniegti 1 lasītājam  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/lutrinu-

pagasta-biblioteka  

https://biblioteka.saldus.lv/novada-

bibliotekas/  

https://www.draugiem.lv/Lutrini/news/index  

https://www.facebook.com/Lutri%C5%86u-

pagasta-bibliot%C4%93ka-

105818401566551  

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 – 46. 

Pārskata periodā notikuši 24 pasākumi, kuros 

popularizēts novads. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēka dokumentēpagasta sabiedrisko un 

kultūras dzīvi no 2006.gada. Izveidota 

videotēka ar turpat 400 DVD. Nepieciešams 

šo informāciju pārnest uz drošiem 

informācijas nesējiem.  

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/lutrinu-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/lutrinu-pagasta-biblioteka
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://www.draugiem.lv/Lutrini/news/index
https://www.facebook.com/Lutri%C5%86u-pagasta-bibliot%C4%93ka-105818401566551
https://www.facebook.com/Lutri%C5%86u-pagasta-bibliot%C4%93ka-105818401566551
https://www.facebook.com/Lutri%C5%86u-pagasta-bibliot%C4%93ka-105818401566551


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  

X   
 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 106 m². Ir 

nepieciešams grīdas seguma remonts. 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    



Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

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

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Lutriņu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar datu bāzi Lursoft Laikrakstu bibliotēka. 

2. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti par bibliotēkas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamību. 

Piesaistīt bibliotēkai jaunus lietotājus. 

3. Pilnveidot profesionālās prasmes, kas nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē. (Tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, mobilo 

lietotņu izmantošanā darbā ar bērniem u.tml.) 

4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku. 

5. Dažādot pakalpojumus bērnu auditorijai, izmantojot mobilās tehnoloģijas. 

6. Bibliotēkā esošo 400 novadpētniecības disku informācijai veidot drošas kopijas, informāciju pārnesot uz ārējo cieto disku.  Nodrošināt 

plašāku informācijas pieejamību par novadpētniecības materiāliem, ievadot aprakstus novadpētniecības datubāzē. 

 

 



AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Nīgrandes pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Nīgrandes 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi; 2018.gada 

notikusi vadītāju maiņa 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Dalība vairākos starptautiskos profesionālās 

pilnveides pasākumos 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    



Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

 

X 

  Finansējums pārskata periodā pieaudzis par  

5 % un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

  

X 

 Līdz 2018.g. ieskaitot - stabils, no 2019. g. 

samazinājums - 45% sakarā ar Saldus pagasta 

bibliotēku vienotā finansējuma formulas 

ieviešanu.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    309. Samazinājies par 10%  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    6138. Samazinājies par 45%  

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    4181. Palielinājies par 13% 

Iedzīvotāju aptvērums    48% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   9098 vienības; apgrozība 0,7 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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   Aktīvi izmantots SBA 

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” – 300 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 143 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Krājums pilnībā atspoguļots kopkatalogā.  

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati 2020. gadā izsniegti 20 

lasītājiem. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    



Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://biblioteka.saldus.lv ; 

https://www.facebook.com/nigrandesbiblioteka/ 

 

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 izzināšanas pasākumus) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 2019.g. 45 

izstādes, 29 pasākumi.   

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: Iedzīvotāju atmiņu stāsti un 

fotogrāfijas, novadpētniecības datubāzē 

izveidoti 92 apraksti. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Nīgrandes pagasta vēstures klēti, 

Nīgrandes dienas centru, PII “Straumīte”,citām 

Saldus novada bibliotēkām 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Pirmdienās līdz 18.00, pārējās darbadienās līdz 

17.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

   

X 

 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X    

https://biblioteka.saldus.lv/
https://www.facebook.com/nigrandesbiblioteka/


Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai -90 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Ieteicams kosmētiskais remonts bērnu un 

jauniešu telpai 

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   Jāturpina plauktu nomaiņa 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Nīgrandes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 



Ieteikumi 

1. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma papildināšanai, ņemot vērā izdevumu cenu palielināšanos. 

2. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darbību un pakalpojumiem. 

3. Turpināt plauktu nomaiņu. 

4. Izvietot norādi uz bibliotēku. 

5. Ieplānot bibliotēkas bērnu un jauniešu telpas remontu. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Novadnieku pagasta tautas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Novadnieku 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    



Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X    

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

17% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

34% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    163. Samazinājies par 19,7%  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    5034. Samazinājies par 25,6% (2020.gadā 

attiecībā pret 2019.gadu pieaudzis par 20,5%) 



Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    1378. Samazinājies par 34% 

Iedzīvotāju aptvērums    10% no pagasta iedzīvotājiem, kas ir zems 

rādītājs. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   8595 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas. Krājuma apgrozība 0,7. 

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, aktīvi 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 tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas  

X   „Letonika” - 59 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 50 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 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 2019. gadā 2 

lasītājiem, 2020. gadā - 6 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

 X  https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/novadnie

ku-pagasta-tautas-biblioteka  

https://biblioteka.saldus.lv/novada-

bibliotekas/ 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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 – 5. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: pagasta vēsture, pagasta 

cilvēki , pagastam nozīmīgi objekti. 

Novadpētniecības datubāzē ievadīti 133 

apraksti, rediģēti 498 ieraksti. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/novadnieku-pagasta-tautas-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/novadnieku-pagasta-tautas-biblioteka
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/


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  Vienu dienu nedēļā strādā līdz plkst.18.00. 

Iedzīvotāju aptvērums ir 10%. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Tikai lietotāju mutiskas aptaujas par 

darbalaiku un krājumu. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

 
X  Zemais iedzīvotāju aptvērums norāda, ka 

jāuzlabo pakalpojumu joma, padarot tos 

vairāk pieejamus pagasta iedzīvotājiem 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai -118 m². 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    



Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Grāmatas piegādā uz mājām. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Novadnieku pagasta tautas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Pilnveidot profesionālās prasmes, kas nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē. (Tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, mobilo 

lietotņu izmantošanā darbā ar bērniem u.tml.) 

2. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti  par bibliotēkas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamību. 

3. Izvērtēt darba laika atbilstību iedzīvotāju vajadzībām. 

4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku. 

5. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem. 

6. Rast iespēju atrisināt atlīdzības jautājumu par bibliotēkas telpu apkopšanu, jo šobrīd telpas uzkopj bibliotēkas vadītāja, nesaņemot par to 

piemaksu. 

 

 

 

 



AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Pampāļu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Pampāļu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Nav veikta iedzīvotāju aptauja, tiešsaistes 

datu bāzu izmantošana zema. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību. 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X    Viens darbinieks uz pilnu slodzi. 2018. gadā 

nokārtots profesionālās kvalifikācijas 

eksāmens. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    



Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

15% un nodrošina pamatfunkciju veikšanu  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 43% (sakarā ar Saldus pagasta bibliotēku 

vienotā finansējuma formulas ieviešanu). 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās     173. Samazinājies par 18 %  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    3032. Samazinājies par 60% 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    1724. Samazinājies par 64% 

Iedzīvotāju aptvērums    30 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   9138 vienības, apgrozība 0.3. 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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   Aktīvi izmanto 

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” - 16 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- netiek izmantots. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2020. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati izsniegti 2 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://biblioteka.saldus.lv 

www.kulturasdati.lv 

draugiem.lv 

https://biblioteka.saldus.lv/
http://www.kulturasdati.lv/


Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

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 – 2019.g. 

27 izstādes un 12 pasākumi. Pasākumi notiek 

sadarbībā ar kultūras namu. Bērniem – 

animācijas filmu vakari, galda spēļu turnīri 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: mapes par Pampāļu pagastu, 

tiek veidota bibliotēkas gadagrāmata, vāktas 

fotogrāfijas.  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Pampāļu kultūras nams, Pampāļu pamatskola. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 

X 

  Individuālas konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Piektdienās bibliotēkas darbalaiks līdz 19.00. 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai - 107 m². 



Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Lietotājiem neērti, augsti pakāpieni. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Pampāļu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma papildināšanai, ņemot vērā izdevumu cenu palielināšanos. 

2. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus, jo īpaši tiešsaistes datubāzes, lietotāju autorizāciju un pakalpojuma “Mana 

bibliotēka” izmantošanu. 



3. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu. 

4. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darba kvalitāti un pakalpojumiem. 

5. Turpināt mazizmantotās literatūras izslēgšanu no krājuma. 

6. Iekārtot informācijas stendu bibliotēkas informācijas izvietošanai. 

7. Rast risinājumu bibliotēkas siltuma aizplūdes aizkavēšanai aukstajos mēnešos. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Rubas pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Rubas pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    



Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   2 darbinieki - 1 darbinieks uz pilnu slodzi, 

viens darbinieks uz 0,5 slodzi 

2020.gada martā tika veikta Rubas pagasta 

bibliotēku reorganizācija, izveidojot Rubas 

bibliotēku ar struktūrvienību Līkupēnos. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

13% un nodrošina pamatfunkciju veikšanu  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 26% un nenodrošina krājuma pilnvērtīgu 

attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    102. Samazinājies par 32,6%. 



Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    4539. Samazinājies par 46%. 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    1076. Samazinājies par 51%. 

Iedzīvotāju aptvērums    23% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   14762 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība ir zema, vidēji 0,39, kas 

liecina par nepietiekamu krājuma izvērtēšanu. 

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, aktīvi 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 tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

 X  „Letonika” – 51sesija; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 5 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017 

gadā, struktūrvienībā Likupēnos – 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 

  X Autorizācijas dati 2020.gadā  izsniegti 2 

lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rubas-

pagasta-biblioteka  

https://biblioteka.saldus.lv/novada-

bibliotekas/  

https://www.draugiem.lv/rubaspagastabibliot

eka/  

http://www.1182.lv/589115/rubas-pagasta-

biblioteka  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 20, 

izstādes 311. 
 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rubas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rubas-pagasta-biblioteka
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://www.draugiem.lv/rubaspagastabiblioteka/
https://www.draugiem.lv/rubaspagastabiblioteka/
http://www.1182.lv/589115/rubas-pagasta-biblioteka
http://www.1182.lv/589115/rubas-pagasta-biblioteka


Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Izveidota fotogrāfiju izstāde Rubas simtgade 

1918.-2018.” Kopā ar Tautas nama vadītāju 

izveidots maršruts pa Rubas centra 

vēsturiskajām vietām. Novadpētniecības 

datubāzē 2020.gadā izveidoti 144. 

2019.gadā bibliotēkas vadītāja saņēma Saldus 

novada Atzinības rakstu par radošu pieeju 

darbam kultūras vērtību saglabāšanā un 

izmantošanā. 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai - 131 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    



Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Apgaismojums jāuzlabo struktūrvienībā 

Likupēnos 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  2008. un 2015.gada datori 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Vajadzības gadījumā grāmatas piegādā uz 

mājām 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Rubas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Veikt krājuma izmantošanas analīzi, izmantojot sistēmas Alise Cirkulācijas moduļa piedāvātās iespējas. Atbrīvot krājumu no maz 

izmantotās un nolietotās literatūras. 



2. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti par bibliotēkas pakalpojumiem un pieejamību, lai piesaistītu lasītājus. 

3. Aktivizēt darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm. 

4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku 

5. Pilnveidot profesionālās prasmes, kas nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē. (Tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, mobilo 

lietotņu izmantošanā darbā ar bērniem u.tml.) 

6. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai.  

7. Rast iespēju nomainīt bibliotēkas plauktus. 

8. Pakāpeniski nomainīt bibliotēkas datortehniku. 

 

 

 
Apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2021.gada 28.maija sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Saldus pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Saldus pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

  X Nav uzlabots darbs ar datubāzēm. 



Krājuma zonas nepietiekams izgaismojums – 

arī šis jautājums ir palicis neatrisināts – 

krājums ir vistumšākajā bibliotēkas daļā.  

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 

X   Viena darbiniece uz pilnu slodzi. Notikusi 

darbinieku maiņa. Jaunā bibliotēkas vadītāja 

strādā no 01.03.2021. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X   Jaunajai bibliotēkas vadītājai ir pietiekama 

pieredze bibliotēku darbā. 

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 samazinājies 

par 3% un nodrošina attīstību.  



Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    341. Samazinājies par 19,5%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    10910. Palielinājies par 3% un vērtējams kā 

stabils. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    4830. Samazinājies par 10,5 %. 

Iedzīvotāju aptvērums    22% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   12 829 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā   X Pēc reģiona galvenās bibliotēkas sniegtās 

informācijas krājuma apgrozība 0,8 panākta 

ar  preses apgrozību. Krājuma izvērtēšana ir 

neregulāra. Joprojām ir daudz saturā 

novecojušas literatūras un maz pieprasītu 

grāmatu. 

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, aktīvi 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” - 10 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Inventarizācija veikta 2015.gadā, plānota 

2021.gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   
 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati 2019. un 2020.gadā kopā 

izsniegti 13 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/saldus-

pagasta-biblioteka 

https://biblioteka.saldus.lv/novada-

bibliotekas/ 

https://www.draugiem.lv/druvas.biblioteka/ 

https://www.facebook.com/salduspagasts  

Bibliotēkas vadītāja ir pagasta pārvaldes 

Facebook lapas administratore un ziņas par 

bibliotēku tiek ievietotas šajā lapā. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/saldus-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/saldus-pagasta-biblioteka
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://www.draugiem.lv/druvas.biblioteka/
https://www.facebook.com/salduspagasts


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 – 22. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Atmiņu stāsti, fotogrāfijas, albumi par dzīvi 

un notikumiem Saldus pagastā. Sadarbība ar 

Druvas novadpētniecības krātuvi. Notikuši 5 

pasākumi. 

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  

X   
 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 175 m² 



Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

  X 

 

Pēc reģiona galvenās bibliotēkas vērtējuma. 

Bibliotēka ir izvietota vienā telpā, kur 

pašreizējais izkārtojums neļauj veidot 

zonējumu dažādām mērķauditorijām.  

Plaukti ir pārblīvēti ar iespieddarbiem, starp 

plauktiem nav pietiekamas atstarpes, lai 

nodrošinātu ērtu un drošu pārvietošanos. 

Bibliotēkai ir griestu stiklotas lūkas, kas 

sniedz dabīgo apgaismojumu, kuru vajadzētu 

racionāli izmantot. 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

  X 2008.gada datori 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Vasarās karsti 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Grāmatas piegādā uz mājām. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 



Slēdziens  

 Saldus pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti  par bibliotēkas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamību. 

2. Aktivizēt sadarbību ar vietējām izglītības iestādēm. 

3. Dažādot pakalpojumus bērnu auditorijai, izmantojot mobilās tehnoloģijas. 

4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku. 

5. Uzlabot darbu ar abonētajām tiešsaistes datubāzēm. 

6. Rast risinājumu telpas funkcionalitātes uzlabošanai, radot iespēju ērtai un pārskatāmai krājuma pieejamībai, kā arī nodrošinot labvēlīgus 

un drošus apstākļus dažādām bibliotēkas lietotāju mērķauditorijām. 

7. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Brocēnu novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Gaiķu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X   Notikušas strukturālas izmaiņas –no 2020. 

janvāra Gaiķu bibliotēka funkcionē kā Satiķu 

bibliotēkas struktūrvienība 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   2 darbinieces uz pilnu slodzi – bibliotēkas 

vadītāja Satiķos un vecākā bibliotekāre – 

struktūrvienībā Gaiķi. Bibliotēkas vad. 

nokārtoja 2018.g. 3. profesionālās 

kvalifikācijas līmeņa eksāmenu. 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    



Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

   Salīdzināti skaitliskie rādītāji 2016.-2019. 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

37% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

30% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    127. Stabils, bez būtiskām izmaiņām.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    12468. Stabils, bez būtiskām izmaiņām. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2958. Stabils. 

Iedzīvotāju aptvērums    31% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4997 vienības, apgrozība 2,3 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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   Aktīvi izmanto SBA. 

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” - 48 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 2 sesijas (2018. -38) 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2020. 

gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 6 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://biblioteka.saldus.lv/ ; broceni.lv 

www.kulturasdati.lv facebook 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

https://biblioteka.saldus.lv/
http://www.kulturasdati.lv/


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 – 66 

izstādes, 4 pasākumi. Aktivitātes ar bērniem 

skolas brīvlaikā. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 9 tematiskās mapes, uzsākta 

aprakstu veidošana datubāzē. Aktīvs 

novadpētniecības darbs - vietvārdu vākšana, 

projekts “Ceļojums pagātnē”; atmiņu ieraksti. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Gaiķu novadpētniecības krātuve, biedrība 

“Gaiķu varavīksne” 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Ceturtdienās darbalaiks līdz 18.00 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai - 170 m² (kopā ar 

Gaiķu struktūrvienību). 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Nepieciešams remonts Gaiķu struktūrvienībā. 



Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Tiek pielāgotas esošās telpas. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Jāuzlabo Gaiķos. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Lietotāju datori novecojuši. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Gaiķu struktūrvienībā jāuzlabo apkure. 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Nav pieejamas ne Satiķu bibliotēkā, ne 

struktūrvienībā. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne  X  Velonovietne jāierīko arī Gaiķos. 

 

Slēdziens  

 Gaiķu pagasta Satiķu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus, jo īpaši tiešsaistes datubāzes, lietotāju autorizāciju un pakalpojuma “Mana bibliotēka” 

izmantošanu. 

2. Veikt pagasta iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darba kvalitāti un pakalpojumiem. 



3. Ieplānot lietotāju datoru pakāpenisku nomaiņu. 

4. Rast iespēju veikt remontu un apkures uzlabojumus Satiķu bibliotēkas Gaiķu struktūrvienībā. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Šķēdes pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Šķēdes pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  No 2017.gada līdz 2018.gadam finansējums 

krājuma komplektēšanai tika palielināts, bet 

no 2019.gada samazināts par 26%, jo Saldus 

novada pašvaldība līdzekļus krājuma 

komplektēšanai piešķir, vadoties no pagastā 

deklarēto iedzīvotāju skaita, nosakot, ka 

grāmatu iegādei tiek piešķirti 1,50 EUR, bet 

periodikas iegādei 0,80 EUR uz vienu 

deklarēto iedzīvotāju. 

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 

X   1 (viens) darbinieks uz pilnu slodzi 
 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

7% un nodrošina daļēju pamatfunkciju 

veikšanu 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 26,5 %, tajā skaitā par 25,8 % samazināts 

finansējums grāmatu iegādei un 28% 

periodikas abonēšanai. Šāds finansējums 

nenodrošina kvalitatīvu krājuma attīstību. 

Finansējums samazināts, jo Saldus novada 

pašvaldība līdzekļus krājuma komplektēšanai 

piešķir, vadoties no pagastā deklarēto 

iedzīvotāju skaita, nosakot, ka grāmatu 

iegādei tiek piešķirti 1,50 EUR, bet periodikas 



iegādei 0,80 EUR uz vienu deklarēto 

iedzīvotāju. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    267. Samazinājies par 4% . 

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    11282. Samazinājies par 16%. 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    3560. Samazinājies par 33%. 

Iedzīvotāju aptvērums    50% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   6091vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas. 

Krājuma apgrozība 2019.gadā – 1,9, 

2020.gadā – 1,1 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem  ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Pakalpojuma nodrošināšanai izmanto SBA  

sniegtās iespējas 
 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi 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” -13 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 6 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   
 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati nav izsniegti lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

 X  https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/skedes-

pagasta-biblioteka  

https://biblioteka.saldus.lv/novada-

bibliotekas/  

https://vymaps.com/LV/Skedes-pagasta-

biblioteka-2114370 878595595/  

Informācija sociālajos tīklos netiek ievietota. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/skedes-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/skedes-pagasta-biblioteka
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://vymaps.com/LV/Skedes-pagasta-biblioteka-2114370%20878595595/
https://vymaps.com/LV/Skedes-pagasta-biblioteka-2114370%20878595595/


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 – 68. 

Pasākumu organizēšanai piešķir 80 EUR 

gadā. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas:par pagasta iedzīvotājiem un 

notikumiem. 2019. un 2020.gadā kopā 

Novadpētniecības datubāzē ievadīts 61 

ieraksts, 66 ieraksti rediģēti.  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas nodarbības ar lietotājiem. 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai – 119.9m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  2015.gada datori. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Šķēdes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 



Ieteikumi 

1. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai. 

2. Pilnveidot profesionālās prasmes, kas nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē. (Tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, mobilo 

lietotņu izmantošanā darbā ar bērniem u.tml.) 

3. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti  par bibliotēkas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamību. 

4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku. 

5. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem. 

6. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Vadakstes pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Vadakstes 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Finansējums krājuma iegādei nav palielināts, 

bet ieviešot Saldus pagasta bibliotēku vienotā 

finansējuma formulu samazināts. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 



Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X   Detalizēti izstrādāts gada darba plāns 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

   Salīdzināti skaitliskie rādītāji 2016.-2019. 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

5%  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

  

X 

 Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 37%. (sakarā ar Saldus pagasta bibliotēku 

vienotā finansējuma formulas ieviešanu). 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    123. Samazinājies par 15%. 



Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    5216. Samazinājies par 20%. 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    2469. Samazinājies par 20%. 

Iedzīvotāju aptvērums    32% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   8015 vienības, apgrozība 1,8. 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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   SBA izmantošana aktivizējusies 2020. gadā 

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” – 6 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0  



Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 

2020.gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati izsniegti 2 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://biblioteka.saldus.lv/ 

www.kulturasdati.lv 

 

 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

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 – 2019.g. – 

87 izstādes, 21 pasākums. Dzejas dienu 

pasākumi, darbojas UNESKO stāstu 

bibliotēku tīklā, stāstnieku vasaras nometne. 

https://biblioteka.saldus.lv/
http://www.kulturasdati.lv/


Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 6 mapes ievadītas 

novadpētniecības datubāzē, atmiņu ieraksti 

diktafonā, izveidota tīmekļa vietne 

vadakstesmantojums.saldus.lv Turpina strādāt 

ar novadpētnieka Ž.Skudras novadpētniecības 

mantojumu. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

   Ar biedrību “Vadakstes liepas”, Akmenes 

publisko bibliotēku Lietuvā, Vadakstes dienas 

centru, Jaunauces bibliotēku un Saldus 

novada bibliotēkām. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darba laiks darbdienās līdz 18.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Aptauja veikta 2017. gadā 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai – 48 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    



Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Jāieplāno jauna datora iegāde 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Pakalpojumi tiek nodrošināti 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Vadakstes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju palielināt finansējumu krājuma papildināšanai, ņemot vērā izdevumu cenu palielināšanos. 

2. Aktivizēt bibliotēkā pieejamo tiešsaistes datubāzu izmantošanu. 

3. Aktivizēt lietotāju autorizācijas datu izsniegšanu un pakalpojuma “Mana bibliotēka” popularizēšanu. 



4. Ieplānot jauna datora iegādi bibliotēkas vadītājas darbam. 

5. Turpināt nodrošināt tīmekļa vietnes https://vadakstesmantojums.saldus.lv darbību un pieejamību ikvienam interesentam. 

6. Izvietot norādes uz pagasta bibliotēku. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Zaņas pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Zaņas pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X   2018. gadā bibliotēka pārcelta uz bijušās 

pamatskolas ēku un ir kopā ar citām pagasta 

institūcijām 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

https://vadakstesmantojums.saldus.lv/


Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi. No 2020. gada 

bibliotēkas vadītāja atrodas attaisnotā 

prombūtnē un tiek aizvietota uz noteiktu laiku 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies  

par 15%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

32% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    155. Palielinājies par 50%  

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    6571. Palielinājies par 73% 

Apmeklējumus skaits pārskata perioda beigās    1891. Palielinājies par 17% 

Iedzīvotāju aptvērums    26% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     



Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4474 vienības, apgrozība 0,7. 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   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 

X   „Letonika” – 105 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 436 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 11 lasītājiem.  



Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://biblioteka.saldus.lv/ 

www.kulturasdati.lv; draugiem.lv facebook 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 2019. -58 

izstādes un 8 pasākumi.  

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: tematiskas mapes , uzsākta 

aprakstu veidošana novadpētniecības 

datubāzei.  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Zaņas dienas centrs, PII 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Pirmdienās darbalaiks līdz 18.00 Reizi mēnesī 

bibliotēka atvērta sestdienās 

https://biblioteka.saldus.lv/
http://www.kulturasdati.lv/


Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Apmeklētāju viedoklis tiek noskaidrots 

sarunās 

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   Telpas lasītāju apkalpošanai – 55 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Trūkst telpas mērķgrupām.  

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Jāturpina aprīkojuma nomaiņa. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Daļa datoru ir novecojuši. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    



Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Zaņas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas pakalpojumus un veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas darbību. 

2. Turpināt bibliotēkas aprīkojuma nomaiņu. 

3. Ieplānot jaunu datoru pakāpenisku iegādi. 

4. Rast iespēju piešķirt un iekārtot telpu bibliotēkas mazāk izmantota krājuma izvietošanai, līdz ar to radot iespēju bibliotēkas telpas iekārtot 

funkcionālāk.  

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Zirņu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Saldus novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Zirņu pagastā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Saldus pilsētas 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  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Ierobežota finansējuma dēļ, nav izveidota 

apkopējas štata vieta  

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 

 X  2020.gadā tika veikta pagastā esošo 

bibliotēku reorganizācija, izveidojot Zirņu 

bibliotēku ar struktūrvienību Butnāros. Strādā 

viens darbinieks. Iedzīvotāju skaits 

01.01.2021 1486. No tiem Butnāros apmēram 

700 iedzīvotāji. Bibliotēkas struktūrvienībā 

būtu vēlams papildus vismaz 0,5 slodzes 

darbinieks 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    



Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

   Līdz 2020.gadam pagastā bija 2 bibliotēkas. 

Dati vērtēti, apvienojot abu bibliotēku 

statistiku. 

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

24,5% un nodrošina pamatfunkciju veikšanu.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

20,8% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Pamatrādītāju izvērtēšanā netiek ņemti vērā 

2020.gada darba kvantitatīvie rādītāji, jo tos 

būtiski ietekmējuši COVID-19 pandēmijas 

radītie bibliotēkas darbības ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    280. Samazinājies par 10%. 

Izsniegumu skaits pārskata perioda beigās    7550. Samazinājies par 47 %. 

Apmeklējumu skaits pārskata perioda beigās    3978. Samazinājies par 17% 

Iedzīvotāju aptvērums    37% no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   11 954 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas 

Krājuma apgrozība 0,8 

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, aktīvi 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” -197 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 67 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 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 9 lasītājiem. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/zirnu-

pagasta-biblioteka  

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/zirnu-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/zirnu-pagasta-biblioteka


      https://biblioteka.saldus.lv/novada-

bibliotekas/  

https://www.facebook.com/Zir%C5%86u-

pagasta-bibliot%C4%93ka-un-fili%C4%81le-

B%C5%ABtn%C4%81ros-115666416474089  

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 – 92. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(materiālu vākšanu, sistematizēšanu, popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: Zirņu pagasta iestādes, 

objekti un ievērojami cilvēki. 

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   Zirņu pagasta bibliotēka atvērta 3 dienas, t.sk. 

vienu vakaru līdz plkst.19.00. Struktūrvienība 

Butnāros atvērta 2 dienas nedēļā, t.sk. vienu 

vakaru līdz 18.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X  

https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://biblioteka.saldus.lv/novada-bibliotekas/
https://www.facebook.com/Zir%C5%86u-pagasta-bibliot%C4%93ka-un-fili%C4%81le-B%C5%ABtn%C4%81ros-115666416474089
https://www.facebook.com/Zir%C5%86u-pagasta-bibliot%C4%93ka-un-fili%C4%81le-B%C5%ABtn%C4%81ros-115666416474089
https://www.facebook.com/Zir%C5%86u-pagasta-bibliot%C4%93ka-un-fili%C4%81le-B%C5%ABtn%C4%81ros-115666416474089


Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X   
 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

 X  Telpas lasītāju apkalpošanai - 107m² 

Struktūrvienība Butnāros – 68,4, 

nepieciešams gaiteņa remonts 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Pakāpeniski nomaināms. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.   X Grāmatas piegādā uz mājām. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 



Slēdziens  

 Zirņu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu, būtu nepieciešams otrs darbinieks (0,5 slodze) struktūrvienībā 

Butnāros. 

2. Pilnveidot profesionālās prasmes, kas nodrošinātu spēju darboties virtuālajā vidē (tiešsaistes pasākumi, virtuālās izstādes, mobilo lietotņu 

izmantošanā darbā ar bērniem u.tml.). 

3. Bibliotēkā esošo novadpētniecības disku informācijai veidot drošas kopijas, informāciju pārnesot uz ārējo cieto disku. 

4. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti par bibliotēkas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamību. 

5. Rast iespēju pakāpeniski nomainīt datortehniku. 

6. Rast iespēju veikt gaiteņa remontu bibliotēkas struktūrvienībā Butnāros. 

 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja       Dzidra Šmita 

 

 


