
Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2021.gada 17.decembra sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils bibliotēkas struktūrvienībai Bērnu bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Ventspils pilsētā. Bibliotēku akreditācijas 

ekspertu komisija (Dzintra Punga, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Ventspils 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 13.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   3 darbinieki uz pilnu slodzi 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

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

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 

9% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

7% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 27 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 39 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 48 % 

Iedzīvotāju aptvērums    6 % no iedzīvotāju skaita.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   1328 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Bērnu bibliotēkai komplektē divus 

eksemplārus. Krājuma komplektēšana notiek 

atbilstoši Ventspils bibliotēkas Krājuma 

komplektēšanas politikai 2021.-2025.gadam.  

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

sniegtās informācijas 

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

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   Tiešsaistes datubāzes tiek reklamētas tīmekļa 

vietnē, sociālajos tīklos, bukletos, notiek 

informācijpratības nodarbības dažādām 

mērķgrupām, gan individuālas konsultācijas 

un apmācības. Bibliotēkai, kā struktūrvienībai 

nav atsevišķas uzskaites par datubāzu 

izmantojamību. 

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   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati 2020. gadā izsniegti 402 

lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X   Informāciju nodrošina Galvenā bibliotēka. 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

X   http://biblioteka.ventspils.lv/bernu-biblioteka/ 

http://biblioteka.ventspils.lv/bernu-biblioteka/
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informācija par pasākumiem, jaunumiem.  Pieejams tematiskais katalogs Atrodi pats: 

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

biblioteka/atrodi-pats/. Informācija tiek 

publicēta arī sociālos tīklos 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: Izstādes -

28, Pasākumi – 969, tematiskās grāmatu 

izstādes – 306. Bibliotēka piedāvā izglītojošas 

un brīvā laika pavadīšanas iespējas, piedalās 

pilsētas projekta “Ventspils-mazulim 

draudzīga pilsēta”. Organizē attālinātus 

ZOOM platformā pasaku rītus bērnudārza 

audzēkņiem. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Reģiona novadpētniecības datubāzē ierakstus 

veido Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības 

sektors. Uzziņas sniedz Bibliogrāfijas un 

informācijas nodaļas darbinieki.   

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   Regulāri tiek organizētas Bibliotekārās 

stundas, organizē apmācības darbam ar 

planšeti, 3dprinteri un 3d zīmuļiem. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

http://biblioteka.ventspils.lv/bernu-biblioteka/atrodi-pats/
http://biblioteka.ventspils.lv/bernu-biblioteka/atrodi-pats/
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 223 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    
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Slēdziens  

 Ventspils bibliotēkas struktūrvienība Bērnu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikums 

Rast iespēju paplašināt bibliotēkas telpas. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils bibliotēkas struktūrvienībai Gāliņciema bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Ventspils pilsētā. Bibliotēku akreditācijas 

ekspertu komisija (Dzintra Punga, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Ventspils 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 13.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    
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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   2 darbinieki uz pilnu slodzi. Notikusi 

darbinieku maiņa. 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide      

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 9 

% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 7 

% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 11 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 8 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 9 % 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   12833 vienības.  
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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    Bibliotēkas krājums nodrošina vietējās 

kopienas vajadzības. SBA pakalpojumu aktīvi 

tiek izmantots.  

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   Tiešsaistes datubāzes tiek reklamētas tīmekļa 

vietnē, sociālajos tīklos, bukletos, notiek 

informācijpratības nodarbības dažādām 

mērķgrupām, gan individuālas konsultācijas 

un apmācības. Bibliotēkai, kā struktūrvienībai 

nav atsevišķas uzskaites par datubāzu 

izmantojamību. Kopējā izmantojamība izcila. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2007. 

gadā. Nākamā paredzēta 2022. gadā 

pārceļoties uz jaunajām telpām.  

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Krājuma izsniegšana un saņemšana bibliotēkā 

notiek automatizēti. 
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 50 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   http://biblioteka.ventspils.lv/galinciema-

biblioteka/ ; http://www.ventspils.lv    , 

http://www.ventasbalss.lv un sociālos tīklos 

Facebook struktūvienību ziņas, jaunieguvumu 

apskatus, pasākumus u.c. publicē galvenā 

bibliotēka. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Vietējā laikrakstā “Ventas Balss” 

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 – izstādes 

19, pasākumi -295, tematiskās grāmatu 

izstādes – 102. 

Tikšanās ar literātiem. Bibliotēka iesaistās 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programmā ”Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Reģiona novadpētniecības datubāzē ierakstus 

veido Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības 

sektors. Uzziņas sniedz Bibliogrāfijas un 

informācijas nodaļas darbinieki.   

http://biblioteka.ventspils.lv/galinciema-biblioteka/
http://biblioteka.ventspils.lv/galinciema-biblioteka/
http://www.ventspils.lv/
http://www.ventasbalss.lv/
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Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Bibliotēka atvērta darba dienās no 11.00-

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   Atbilstošs krājums, datu bāzes, konsultācijas, 

apmācības, radošās darbnīcas, bibliotēka 

iesaistās Droša interneta nedēļas pasākumos. 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 77 m², tiek celta 

moderna, jauna, plaša bibliotēka. 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Ventspils bibliotēkas struktūrvienība Gāliņciema bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikums 

Pilsētas mikrorajonā izvietot norādi uz bibliotēku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils bibliotēkas struktūrvienībai Mūzikas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Ventspils pilsētā. Bibliotēku akreditācijas 

ekspertu komisija (Dzintra Punga, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Ventspils 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 13.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un 

konstatēja: 
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Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Mūzikas bibliotēka ir integrēta mūzikas 

skolas un pašvaldības publiskā bibliotēka, 

kura savus pakalpojumus piedāvā mūzikas 

profesionāļiem, mūzikas skolas audzēkņiem 

un ikvienam iedzīvotājam, nodrošinot 

bibliotēkas krājumu, elektronisko izdevumu 

un citu dokumentu, datubāzu un informācijas 

sistēmu pieejamību, kā arī sniedz metodisko 

un konsultatīvo palīdzību Ziemeļkurzemes 

reģiona mūzikas skolu bibliotēkām. 

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   3 darbinieki 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    
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 9 

% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 7 

% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās X   Palielinājies par 135 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās X   Palielinājies par 239 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās X   Palielinājies par 464 % 

Iedzīvotāju aptvērums X   3.13 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   12 992 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā    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, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju X    
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intereses 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi 

popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” – 152 742 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 416 sesijas un EBSCO 

20 777 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija PIKC “Ventspils 

Mūzikas vidusskola” tikta veikta 2018.gadā 

vecajā ēkā, e- inventarizācija Mūzikas sektorā 

– 2014. gadā. 

Jaunā bibliotēka atvērta 2019.gada septembrī, 

līdz ar to Krājuma elektroniskā inventarizācija 

plānota 2023.gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Rekataloģizācija pabeigta 2012.gadā. 

Bibliotēka strādā gan ar BIS “ALISE”, gan 

BIS “Skolu ALISE”. Lietotāju apkalpošana 

notiek automatizēti. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 90 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X   Plānošanas dokumenti, pašvaldības saistošie 

noteikumi, attīstības stratēģija, Vides licenšu 

saņemšanas u.c. dokumenti pieejami 

Bibliotēkā arī uz vietas.  

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

X   Informācija pieejama Ventspils bibliotēkas 

vietnē http://biblioteka.ventspils.lv/muzikas-

biblioteka/, Ventspils pašvaldības mājas lapā 

http://biblioteka.ventspils.lv/muzikas-biblioteka/
http://biblioteka.ventspils.lv/muzikas-biblioteka/
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informācija par pasākumiem, jaunumiem.  un sociālos tīklos Facebook, Instragram  

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 (2 gadi) periodā: 

Izstādes – 13 un Pasākumi – 33. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēkā netiek veidota reģiona 

novadpētniecības datubāze, jo Ventspils 

Galvenajā bibliotēkā ir Novadpētniecības 

sektors un Bibliogrāfijas un informācijas 

nodaļas darbinieki vada ierakstu 

Novadpētniecības datubāzē.  Tīmekļa vietnē 

ir pieejama informācija digitalizētajiem 

resursiem un Novadpētniecības datubāze. 

Lasītājiem nepieciešamas uzziņas, kuras 

saistītas ar Novadpētniecību tiek pieprasītas  

no Bibliogrāfijas un informācijas nodaļas 

darbiniekiem. Plānota grāmatas izdošana par 

mūziķu Salmiņu dzimtu. 

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   Ventspils Galvenajā bibliotēkā ir Reģionālais 

Mācību centrs, kurš uz vietas vai Galvenā 

bibliotēkā organizē apmācība. Bibliotēkas 

apmeklētāji tiek konsultēti un apmācīti 

individuāli. Mūzikas bibliotēka īpašu 
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uzmanību pievērš Ventspils Mūzikas 

vidusskolas pedagogu un audzēkņu apmācībai 

datu bāzu lietošanā un specializētās 

informācijas meklēšanai.   

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darba dienās 10.00 – 18.00.  

Sestdienās 10.00 – 16.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Divas reizes gadā tiek veikta Mūzikas 

vidusskolas pedagogu aptauja par 

nepieciešamajiem mācību materiāliem un 

lekciju tēmām. 

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 – 183.5 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, X    
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multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Apdzīvotā vietā nav norādes 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Ventspils bibliotēkas struktūrvienība Mūzikas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikums 

Rast iespēju apdzīvotā vietā izvietot norādi uz Mūzikas bibliotēku. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils bibliotēkas struktūrvienībai Pārventas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Ventspils pilsētā. Bibliotēku akreditācijas 

ekspertu komisija (Dzintra Punga, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Ventspils 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 13.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un 

konstatēja: 
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Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Ventspils bibliotēkai un tās struktūrvienībām 

vienoti  bibliotēku lietošanas noteikumi – 

(Ventspils bibliotēkas lietošanas noteikumi, 

apstipr. 18.02.21 Ventspils pilsētas domē) 

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   7 darbinieki uz pilnu slodzi – bibliotēkas 

vadītāja, 4 vecākie bibliotekāri, 2 bibliotekāri. 

Notikusi darbinieku rotācija. Vec. 

bibliotekāre saņēmusi  V. Caunes balvu 

„Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un 

jauniešiem 2019”.   

. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Pārskata periodā apmeklēti 83 profesionālās 

pilnveides pasākumi 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums ietilpst kopējā Ventspils 

bibliotēkas budžetā un ir attīstību veicinošs 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums komplektēšanai ietilpst kopējā 

Ventspils bibliotēkas budžetā un atbilst 

bibliotēkas vajadzībām 

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    Stabils, bez izmaiņām 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    samazinājies par 10% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par  26% 

Iedzīvotāju aptvērums    10 % no pilsētas iedzīvotājiem. Pilsētā 6 

bibliotēkas 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   52660 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Ventspils bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

politika 2021. -2025. gadam. 

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

sniegtās informācijas; krājuma apgrozība 2,4 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    
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Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Tiek 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   2020.gadā „Letonika” – 22441 sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 416 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2011. 

gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 2019.g. – 93, 

2020.g. - 81 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   http://biblioteka.ventspils.lv/parventas-

biblioteka/  ;www.ventspils.lv ; 
https://www.visitventspils.com/lv/sakums 

Instagram konts, YouTube 

http://biblioteka.ventspils.lv/parventas-biblioteka/
http://biblioteka.ventspils.lv/parventas-biblioteka/
http://www.ventspils.lv/
https://www.visitventspils.com/lv/sakums
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 1310 

pasākumi, 285 grāmatu izstādes. 

Lasītāju klubs “Labirints”. Tikšanās ar 

autoriem, koncerti sadarbībā ar Ventspils 

mūzikas vidusskolu u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Stāstnieku sanāksmes 1x mēnesī. Sarunu cikls 

“Sarunas bibliotēkā”. Tiek popularizēta 

Ventspils novadpētniecības datubāze.  

Pasākums “Pārventas stāsti no “Smiltnieku” 

mājas līdz Pārventas bibliotēkai. No tautas 

celtniecības līdz mūsdienu arhitektūrai”, 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Dzejas dienas, pilsētas svētki . Sadarbība ar 

Ventspils mūzikas vidusskolu, kultūras 

biedrībām, amatieru kolektīviem utt. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Skolēnu grupām sadarbībā ar Pārventas 

pamatskolu. Iedzīvotājiem sadarbībā ar 

Ventspils bibliotēkas Reģionālo mācību 

centru un Ventspils Digitālo centru. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbadienās no 11.00-19.00, sestdienās no 

9.00-15.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Reizi gadā sadarbībā ar SIA “Sapere aude” 

veic BaltiDati e-aptauja bibliotēkas lasītājiem, 

kā arī aptauju tiem, kuri neapmeklē 
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bibliotēku, 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X   Radoša vide, bagātīgs krājums, profesionāli 

darbinieki un daudzveidīgi pakalpojumi 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 900 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   4 datori 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X   7 datori 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    
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Slēdziens  

 Ventspils bibliotēkas struktūrvienība Pārventas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikums 

Aktivizēt elektroniskā kataloga attālinātu izmantošanu, izsniedzot autorizācijas datus. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ventspils bibliotēkas struktūrvienībai Ventspils Augstskolas bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Ventspils augstskolā un Ventspils pilsētā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Ventspils 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 13.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

 

 

Kritērijs 

Atbilst Daļēji  Neatbilst  Piezīmes Pamatojums 

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu 

ir izpildīti 

 X  Nav palielināts darbinieku skaits. 

Nepieciešamības gadījumā lasītāju 

apkalpošanā iesaistās Ventspils galvenās 

bibliotēkas darbinieki.  

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību 

reglamentējošie pamatdokumenti 

X   Ventspils bibliotēkai un tās struktūrvienībām 

vienoti  darbību reglamentējošie 
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pamatdokumenti. 

Bibliotēkas nolikums nosaka bibliotēkas darba 

organizāciju, funkcijas, tiesības un pienākumus 

X    

Bibliotēkas lietošanas noteikumos skaidri definēta 

bibliotēkas lietošanas kārtība, lietotāju tiesības un pienākumi 

X   Ventspils bibliotēkai un tās struktūrvienībām 

vienoti  bibliotēku lietošanas noteikumi. 

Bibliotēkā ir izstrādāti un apstiprināti informācijas 

tehnoloģiju lietošanas noteikumi un datu drošības politika, 

kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām  

X    

Bibliotēkai ir apstiprināts maksas pakalpojumu cenrādis X   Vienoti maksas pakalpojumi, kuru apjomu 

nosaka un apstiprina Ventspils dome. 

Bibliotēkas nolikums, lietošanas noteikumi ir publiski 

pieejami 

X      

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, darbības mērķi aptver visus bibliotēkas darbības 

virzienus 

X    

Bibliotēkas personāls     

Darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   2 darbinieki - bibliotēkas vadītāja un vecākais 

bibliotekārs. Nepieciešamības gadījumā 

lasītāju apkalpošanā iesaistās Ventspils 

bibliotēkas darbinieki 

2021.gada oktobrī nomainījusies vadītāja.  

Pārskata periodā visiem darbiniekiem tika nodrošināta 

profesionālā pilnveide 

X   Pārskata periodā apmeklēti 46 profesionālās 

pilnveides pasākumi 

Darbinieku profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

darbinieki var piedāvāt kvalitatīvus bibliotekāros 

pakalpojumus  

X    
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Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās. 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā  

    

Finansējums ir stabils, nodrošina bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu un veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums ietilpst kopējā Ventspils 

bibliotēkas budžetā un ir attīstību veicinošs 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības 

finansējums atbilst LR Ministru kabineta noteikumu Nr.415 

„Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi” 

ieteikumiem 

X   Finansējums komplektēšanai ietilpst kopējā 

Ventspils bibliotēkas budžetā un atbilst 

Ventspils augstskolas bibliotēkas vajadzībām. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Bibliotēka apkalpo ne tikai Ventspils 

augstskolas un citu augstskolu studentus, 

mācību spēkus, bet arī  pilsētas iedzīvotājus 

Bibliotēkas lietotāju skaits    Palielinājies par 4% (rādītāji salīdzināti ar 

2019. gadu, jo 2020.gada rādītājus ietekmēja 

Covid-19 ierobežojumi) 

Apmeklējums    Palielinājies par 7,8 %   

Izsniegums    Samazinājies par 12% 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas 

koncepcija, kura atbilst lietotāju vajadzību nodrošināšanai. 

Krājuma komplektēšana notiek saskaņā ar koncepciju 

X   Notiek saskaņā arVentspils bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politiku 2021. -

2025. gadam. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   2020. gadā – krājums 18725; apgrozība 2019. 

gadā 1,76 

Krājums ir lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X    
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Uzziņu literatūras krājums ir aktuāls, tiek pastāvīgi 

papildināts 

X    

Krājuma komplektēšana notiek regulāri X   2-3 reizes mēnesī 

Lietotājiem ir pieejami starpbibliotēku abonementa 

pakalpojumi. 

X    

Bibliotēkā aktīvi popularizē abonētās tiešsaistes datu 

bāzes  

X   Pieejamās datubāzes aktīvi tiek izmantotas. 

2020. gada dati : letonika.lv - 152 742 ; 

news.lv - 416 ; EBSCO- 20777; Britannica 

Academic Edition - 592 901; Medici -261. 

Studentu informācijpratība iekļauta mācību 

procesā. 

Bibliotēka strādā ar bibliotēku informācijas sistēmu (BIS), 

izmanto visas sistēmas moduļu iespējas. 

X    

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos 

aktos paredzētajam termiņam 

    X   2014. 

Bibliotēka veido elektronisko katalogu; resursi ir pieejami 

tiešsaistē. 

X   Krājuma dati  ir pilnībā atspoguļoti 

kopkatalogā. 

 

Bibliotēkas krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti 

kopkatalogā.  

X   Viss krājums 100% ievadīts BIS ALISE. 

Bibliotēkas kataloga ierakstu kvalitāte ir laba, regulāri tiek 

veikta kontrole un rediģēšana 

X    

Krājuma izsniegšana un saņemšana Bibliotēkā notiek 

automatizēti. Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums 

lietotājiem - grāmatu rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu 

termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti: 

2020. – 737; 2019.- 958 lietotājiem. 
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Bibliotēkas publicitāte. Informācija par bibliotēku 

tīmekļa vietnē 

    

Iestādes tīmekļa vietnē lietotājiem tiek sniegta aktuāla 

informācija par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, darba 

laiku, pakalpojumiem, informācijas resursiem, 

kontaktinformācija 

X   http://biblioteka.ventspils.lv/augstskolas-

biblioteka/  un 

https://www.venta.lv/biblioteka 

Tīmekļa vietnes saturs tiek uzturēts un atjaunots regulāri. 

Tīmekļa vietnē darbojas tulkošanas rīks 

X    

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī informatīvo 

bukletu un afišu veidā. Aktuālā informācija tiek ievietota arī 

sociālajos tīklos 

X   Instagram vietnē. Jaunāko grāmatu video 

apskati koplietošanas tīkla tīmekļa vietnē 

YouTube. 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Pārskata periodā bibliotēka rīkoja informācijas resursu 

popularizēšanas pasākumus 

X   Ļoti aktīva bibliotēka. No 2016.-2020. g. 138 

pasākumi, 108 grāmatu izstādes. Kvalitatīvi, 

studentu auditorijai atbilstoši pasākumi – 

tikšanās ar autoriem, tulkotājiem, praktiskie 

semināri ar ārzemju vieslektoru un brīvprātīgo 

jauniešu dalību utt. Labi veic publiskās 

bibliotēkas funkcijas, apkalpojot vietējā 

mikrorajona iedzīvotājus, kuri izmanto 

bibliotēkas krājumu, kā arī printēšanas un 

kopēšanas pakalpojumus.  

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un 

mācības par datubāzu u.c. informācijas resursu izmantošanu 

X   Katra studiju gada sākumā studentu grupas 

tiek iepazīstināti ar bibliotēkas 

pakalpojumiem. Mācību gada laikā tas notiek 

regulāri individuāli un grupās. Vidēji gadā 20 

informācijpratības nodarbības 

Bibliotēkas darbiniekiem ir laba informācijpratība X    

http://biblioteka.ventspils.lv/augstskolas-biblioteka/
http://biblioteka.ventspils.lv/augstskolas-biblioteka/
https://www.venta.lv/biblioteka
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Bibliotēkā ir uzskatāmi izvietoti informatīvie materiāli par 

pakalpojumiem, mācībām 

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbu 

X   Reizi gadā sadarbībā ar SIA „Sapere aude” 

veic BaltiDati e-aptauju bibliotēkas lasītājiem 

par piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī 

aptauju tiem, kuri neapmeklē bibliotēku 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir 

atbilstoši, lai sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus 

bibliotekāros pakalpojumus 

X   Rast iespēju veikt kosmētisko remontu 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls. Ir nodrošināti ērti darba 

apstākļi lietotājiem 

X    

Bibliotēkā ir mācību telpa X    

Bibliotēkā ir lasītava      X    

Telpu noformējums ir informatīvs un estētiski pievilcīgs  X    

Telpu apgaismojums atbilst prasībām X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X   4 datori.  Turpināt tehnoloģisko attīstību, 

atbilstoši studējošo vajadzībām. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, 

printeri, multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X   2 datori. 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību 

traucējumiem. 

     X    
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Apmeklētāju informēšanai ēkā ir norāde uz bibliotēku  X    

 

Slēdziens  

Ventspils bibliotēkas struktūrvienība Ventspils Augstskolas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju Ventspils Augstskolas bibliotēkas telpās veikt kosmētisko remontu. 

2. Turpināt Ventspils Augstskolas bibliotēkas tehnoloģisko attīstību, ieplānojot jaunus pakalpojumus. 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja      (paraksts) Dzidra Šmita 

 

 

 

 


