
Apstiprināts ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2021.gada 19.oktobra sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jēkabpils pilsētā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Skaidrīte 

Daņiļēviča, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar 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  Bibliotēka tika pārvietota uz jaunām telpām, 

bet pakalpojumu sniegšanas iespējas 

pasliktinājās neatbilstošas infrastruktūras dēļ. 

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas elektroniskais 

katalogs tika integrēts Jēkabpils reģiona 

bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. 

Krājuma izvērtēšana ir aktīvi jāturpina. 

Bibliotēkas darba laiks ir atbilstošs lietotāju 

vajadzībām. 

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    
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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   14 darbinieki uz pilnu slodzi, no tiem 13 ir 

bibliotekārie darbinieki. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Realizēta mērķtiecīga darbinieku profesionālā 

pilnveide. 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Bibliotēkas vadītāja atbilst profesionālo prasību kritērijiem X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Pašvaldības finansējums pārskata periodā 

palielinājies par 3,4%, nodrošina funkciju 

veikšanu.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

23 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā 2019. 

gadā 

  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 3340   Samazinājies par 9%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās 59 217   Samazinājies par 14 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās 45936   Samazinājies par 8 % 
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Iedzīvotāju aptvērums    Aptuveni 25 % no apkalpes teritorijas 

iedzīvotājiem. Pilsētā darbojas 2 bibliotēkas. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams   X Maksimāli izmantot krātuves telpas 

pagrabstāvā, izvietot mobilās plauktu 

sistēmas, lai krājums brīvpieejā būtu ērti 

pieejams un atbilstošs telpu kapacitātei.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija   X  Jēkabpils pilsētas bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepcija 2021. – 2026.gadam. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  55 684 vienības. Ņemot vērā bibliotēkas 

izvietojumu pagaidu telpās, aktīvi turpināt 

krājuma izvērtēšanu, brīvpieejā atstājot tikai 

aktuālo literatūru, mūsdienīgu uzziņu 

literatūru, kā arī saturiski un fiziski vērtīgu 

klasisko literatūru. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā  X   Sastāda 30% no kopējā krājuma. 

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 abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejamas 

tiešsaistes datubāzes, kuras bibliotēkas 
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lietotāji var izmantot arī attālināti: Letonika - 

1615, “News” - 166 un EBSCO – 3850 

sesijas.  

Tiek nodrošināta arī piekļuve EBSCO e-

grāmatu kolekcijai.  

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos 

aktos paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016. 

gadā, izmantojot bibliotēku informācijas 

sistēmu ALISE. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X    

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   No 2019. gada darbojas jauna dizaina tīmekļa 

vietne https://www.jpb.lv/  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas), preses izdevumos 

X   Publikācijas un informatīvi paziņojumi par 

bibliotēkas pasākumiem un izstādēm ievietoti 

vietējos laikrakstos „Brīvā Daugava”, 

„Jēkabpils Vēstis” un sociālajos tīklos. 

Bibliotēkas apmeklētājiem tiek izsniegtas 

infolapas, ielūgumi ar pasākumu aprakstiem 

un ievietota informācija kultūras pārvaldes 

izdotajos flajeros. 

https://www.jpb.lv/
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus  

X    

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Ieguldīts nopietns un radošs darbs 

novadpētniecības e-resursu veidošanā. Tomēr 

pilsētas un reģiona galvenajai bibliotēkai 

pastāvīgi jākoordinē personāla un finansiālie 

resursi kopīgā mērķa - novada izpētes un 

dokumentēšanas sasniegšanai. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Uzlabot sadarbību ar Jēkabpils Galveno 

bibliotēku 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Bibliotēka ir sagatavojusi 16 bibliotekārās 

stundas vai programmas apmācībai, pieejamas 

video apmācības bibliotēkas vietnē. 

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 Pašlaik bibliotēka atrodas divās adresēs - 

Pormaļa ielā 11 un Pasta ielā 39. 

Bibliotēkas abonements, lasītavas, bērnu 

apkalpošanas nodaļa, krātuve ir izvietotas 

bijušajā Latvijas bankas ēkā Pormaļa ielā 11, 

kurai ir kultūras pieminekļa statuss. Šo telpu 
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tehniskais stāvoklis ir labs. Diemžēl telpas 

nav iekārtotas funkcionāli un racionāli. Nav 

izmantota krātuves telpu kapacitāte, līdz ar to 

brīvpieejas krājums nav ērti pieejams. 

Bibliotēkas novadpētniecības krājums un 

lasītava ir izvietoti bijušajā Bērnu bibliotēkā, 

kas ir sliktā tehniskā stāvoklī, ar novecojušu 

aprīkojumu. Ēkai ir nepieciešams remonts. 

Bibliotēkas telpu iekārtojums un aprīkojums 

neatbilst mūsdienīga, daudzfunkcionāla 

kultūras, informācijas un mūžizglītības 

atbalsta centra prasībām.  

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

  X  

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Pasta ielā 39 iekārtota Izstāžu un tikšanās 

zāle. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs   X  

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Ir jāuzlabo atsevišķās zonās. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba   X Jaunas mēbeles ir iegādātas Bērnu un jauniešu 

apkalpošanas nodaļā.  

Telpu aprīkojums, noliktavu telpām 

paredzētie metāla plaukti, kuros tika izvietots 

krājums, disonē ar ēkas vēsturisko interjeru, 

kuram ir kultūras pieminekļa statuss. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X   
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Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X   

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X   

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Bijušajā Bankas ēkā izbūvēts pacēlājs ar 

iespēju iekļūt pirmajā stāvā. Bērnu un 

jauniešu apkalpošanas nodaļa nav pieejama. 

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  Pasta ielā 39 ir velonovietne. 

 

Slēdziens  

 Jēkabpils pilsētas bibliotēka neatbilst akreditācijas nosacījumiem, bibliotēkas akreditācija tiek atlikta uz gadu. 

 

Ieteikumi 

1. Izstrādāt Jēkabpils pilsētas bibliotekāro pakalpojumu attīstības vīziju esošajās telpās. 

2. Izmantojot BIS ALISE iespējas, veikt grāmatu krājuma analīzi, nosakot nozaru krājuma izmantošanas biežumu un krājuma vidējo vecumu 

atsevišķi pa nozarēm. 

3. Atlasīt saturiski novecojušo, maz izmantoto un nepieprasīto krājuma daļu. 

4. Izstrādāt jaunu bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju, kurā tiktu norādīti dinamiska, aktuāla krājuma veidošanas principi ilgtermiņā, 

atbilstoši pilsētas bibliotēkas kā vietējas nozīmes bibliotēkas statusam. 

5. Uzlabot sadarbību ar Jēkabpils Galveno bibliotēku. 

6. Aprīkot grāmatu krātuvi ar mobilajiem plauktiem. 

7. Maz izmantoto krājuma daļu izvietot krātuvē. 
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8. Rast iespēju nomainīt neatbilstošos grāmatu plauktus. 

9. Rast iespēju nomainīt datortehniku lietotājiem un darbiniekiem. 

10. Rādīt piemēru vides kvalitātes veidošanā un rast iespēju bibliotēkas interjeru un funkcionālo iekārtojumu veidot atbilstoši kultūras 

pieminekļa vērtībām. 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja       (*paraksts) Dzidra Šmita 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  

 


