
Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 
2022.gada 15.jūnija sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības Jaungulbenes pagasta bibliotēkai  

 
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Jaungulbenes 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem 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 ir 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   Viens darbinieks uz pilnu slodzi 
 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    
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Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

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 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 15%  
2021. gadā pašvaldības piešķirtais finansējums 
būtiski samazinājies jaunu grāmatu iegādei, 
periodikas un grāmatu iegādes summu 
proporcija nav sabalansēta 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 6%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 20% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 51% 

Iedzīvotāju aptvērums    37% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   5684 vienības.  

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

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

 X  Palielināt finansējumu 

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 
visām vecuma grupām 

 X  Palielināt finansējumu 

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 35 periodiskie izdevumi. Periodikas un 
grāmatu iegādes summu proporcija nav 
sabalansēta 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 23  sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”- 91 sesijas 2021. gadā 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 
paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2014. 
gadā. 2022. gadā tiks veikta inventarizācija. 

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 92 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X    

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

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/
pagastu-bibliotekas/jaungulbenes-pagasta-
biblioteka, 
http://www.jaungulbene.lv/iestades/biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jaungulbe
nes-pagasta-biblioteka un 
https://www.biblioteka.lv/libraries/jaungulben
es-pagasta-biblioteka/ 

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

X   Novada avīzes  “Gulbenes Novada Ziņas” un 
“Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits pārskata periodā no 2019.g.  
–56 un  75 izstādes. 

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

X   Bibliotēkā ir teicams novadpētniecības darbs 
– izveidots labs un daudzveidīgs krājums, 
regulāri tiek veidoti ieraksti novadpētniecības 
datubāzē, notiek materiālu digitalizācija 

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 ir atvērta pirmdienās, otrdienās, 
trešdienās,  ceturtdienās no 8.30 līdz 16.30, 
bet piektdienās no 8.00 līdz 16.00. Jāpārskata 
darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm. 

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/jaungulbenes-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/jaungulbenes-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/jaungulbenes-pagasta-biblioteka
http://www.jaungulbene.lv/iestades/biblioteka
http://www.jaungulbene.lv/iestades/biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jaungulbenes-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jaungulbenes-pagasta-biblioteka
https://www.biblioteka.lv/libraries/jaungulbenes-pagasta-biblioteka/
https://www.biblioteka.lv/libraries/jaungulbenes-pagasta-biblioteka/
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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  

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

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

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 150 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   Izvērtēt iespēju daleņu nomaiņai, periodisko 
izdevumu funkcionālā plaukta nomaiņai. 

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  Iespieddarbi tiek piegādāti dzīvesvietās. 

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  
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības Jaungulbenes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā 

bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai. 
2. Sabalansēt līdzekļus grāmatu un periodikas iegādei. 
3. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku.  
4. Rast iespēju daleņu nomaiņai, periodisko izdevumu funkcionālā plaukta nomaiņai. 
5. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Beļavas pagasta bibliotēkai 

 
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Beļavas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem 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  Daļēji. Nav izvietota norāde uz bibliotēku. 
Plānota 2023. g. 
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Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 
izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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

X   Vidējā termiņa attīstības plāns bibliotēkai ir 
integrēts “Gulbenes novada attīstības 
programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plāns 
2022.-2024.”Sadaļa VTPK2. Bibliotēkas kā 
daudzfunkcionāli centri. 

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 
 

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   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 
par 29%, uz iedzīvotāju 1,597Eiro 
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    198. Palielinājies par 21%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    7653. Samazinājies par 8%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    3120. Palielinājies par 13%. 

Iedzīvotāju aptvērums    14% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   6535 vienības.  

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   28 nosaukumi,t.sk. 2 laikraksti 

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   2021.g. „Letonika” - 82 sesijas; Laikrakstu 
bibliotēka „News”- 10 sesijas 
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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 67 lasītājiem. 
Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas 
datu izmantošanas iespējām. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas
-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-
pasvaldibas-dokumentu-datubaze 

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://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/
pagastu-bibliotekas/belavas-pagasta-
biblioteka; 
https://www.biblioteka.lv/libraries/belavas-
pagasta-biblioteka/; 
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/belavas-
pagasta-biblioteka; 
https://www.facebook.com/Gulbenes-novada-
Be%C4%BCavas-pagasta-bibliot%C4%93ka-
106690130755958 

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

X   Novada avīzes  “Gulbenes Novada Ziņas” un 
“Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/belavas-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/belavas-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/belavas-pagasta-biblioteka
https://www.biblioteka.lv/libraries/belavas-pagasta-biblioteka/
https://www.biblioteka.lv/libraries/belavas-pagasta-biblioteka/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/belavas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/belavas-pagasta-biblioteka
https://www.facebook.com/Gulbenes-novada-Be%C4%BCavas-pagasta-bibliot%C4%93ka-106690130755958
https://www.facebook.com/Gulbenes-novada-Be%C4%BCavas-pagasta-bibliot%C4%93ka-106690130755958
https://www.facebook.com/Gulbenes-novada-Be%C4%BCavas-pagasta-bibliot%C4%93ka-106690130755958
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Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 
literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits no 2019.g.  –57 un  48 
izstādes 

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Pirmdien- ceturtdien_  9.00 - 17.00 
Piektdienā– 9.00 -  16.00. Jāpārskata darba 
laika atbilstība iedzīvotāju interesēm. 

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 - 71 m² 

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

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Pasākumi notiek lasītavā. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    
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Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 
multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

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

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 
sniegtās informācijas. 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Bibliotēka atrodas 2.stāvā, taču pakalpojumi  
nodrošināti, piedāvājot mājapkalpošanu. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Rast iespēju izvietot norādi. 

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

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 
Slēdziens  
 Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Beļavas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

6. Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas datu izmantošanas iespējām. 
7. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku. 
8. Rast iespēju uzstādīt norādi uz bibliotēku. 
9. Izvērtēt iespēju plauktu nomaiņai. 
10. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Daukstu pagasta bibliotēkai 

 
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Daukstu  

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem 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 ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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

X   Vidējā termiņa attīstības plāns bibliotēkai ir 
integrēts “Gulbenes novada attīstības 
programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plāns 
2022.-2024.”Sadaļa VTPK2. Bibliotēkas kā 
daudzfunkcionāli centri. 

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 
 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    
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Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 
nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

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   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 7%, uz iedzīvotāju 8,56 Eiro 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    170. Samazinājies par 20%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    7907. Palielinājies s par 30%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2407. Samazinājies par 29%. 

Iedzīvotāju aptvērums    72% no apkalpes zonas  iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams  X  5528 vienības. Krājums  izvietots 2.stāvā. 
Kāpnes nav ērtas. 

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    
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Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 
visām vecuma grupām 

X    

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

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 
intereses 

X   25 nosaukumi,t.sk. 1 laikraksts. 

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   2021.g. „Letonika” - 76 sesijas; Laikrakstu 
bibliotēka „News”- 201 sesija. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 
paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016.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 36 lasītājiem. 
Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas 
datu izmantošanas iespējām. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas
-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-
pasvaldibas-dokumentu-datubaze 

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/daukstu-
pagasta-biblioteka;  

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/nova
ds/pagastu-bibliotekas/daukstu-pagasta-

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/daukstu-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/daukstu-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/daukstu-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/daukstu-pagasta-biblioteka
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biblioteka; 
https://www.facebook.com/Daukstu-
pagasta-bibliot%C4%93ka-
519740938205180/ 

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

X   Novada avīzes  “Gulbenes Novada Ziņas” un 
“Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits no 2019.g.  –79 un  54 
izstādes 

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

X   Daudzpusīgs rezultatīvs darbs. 

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Pirmdien 10.00-17.00 
Otrdiena  līdz piektdiena 9.00-17.00 
Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju 
interesēm. 

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

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 
mūžizglītību  

X    

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/daukstu-pagasta-biblioteka
https://www.facebook.com/Daukstu-pagasta-bibliot%C4%93ka-519740938205180/
https://www.facebook.com/Daukstu-pagasta-bibliot%C4%93ka-519740938205180/
https://www.facebook.com/Daukstu-pagasta-bibliot%C4%93ka-519740938205180/
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Bibliotēkas infrastruktūra     

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

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 54 m² 

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

 X  Bibliotēka atrodas Līvānu tipa mājā. Telpas ir 
šauras un izvietotas divos stāv 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Pasākumi notiek bibliotēkas telpās  

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   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 
sniegtās informācijas. 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Pakalpojumi  nodrošināti, piedāvājot 
mājapkalpošanu. 

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  
 Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Daukstu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 
1. Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas datu izmantošanas iespējām. 
2. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku. 
3. Izvērtēt iespēju āra lasītavas aprīkojuma papildināšanai. 
4. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 
 

 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības Druvienas pagasta bibliotēkai 

 
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Druvienas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem 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 ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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

X    

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

X    
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Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 
veikšanu 

X   Viens 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 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 35%  
Ja pārskata perioda sākumā tas ir bijis 
attīstību veicinošs, tad pēdējos divus gadus 
finansējums nodrošina pamatfunkciju 
veikšanu. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 8%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 26% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 41% 

Iedzīvotāju aptvērums    37% no pagasta iedzīvotājiem.  
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Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   4955 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

 X  Palielināt finansējumu nozaru literatūras 
iegādei 

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   24 periodiskie izdevumi 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 45 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”- 33 sesijas 

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   Pavisam autorizēti 65 lasītāji.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X    
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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.gulbenesbiblioteka.lv; 
 www.kulturasdati.lv; www.facebook.lv. 

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

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 39, 
izstādes-39 

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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    

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.facebook.lv/
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Bibliotēkas infrastruktūra     

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

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 70m² 
Bibliotēka 2020.gadā ieguva jaunas telpas 
bijušajā skolas ēkā. Tās tika izremontētas un 
aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Tās ir 
pietiekamas gan lasītāju apkalpošanai, gan 
nelielu pasākumu, iedzīvotāju mācību 
organizēšanai. 

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

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Lielākiem pasākumiem tiek izmantotas 
Druvienas latviskās dzīvesziņas centra telpas 
(atrodas vienā ēkā ar bibliotēku). 

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   Ir uzbrauktuve, telpas bez sliekšniem. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Izvietot norādi 

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

Slēdziens  
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Druvienas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā 

bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Iegādāties grāmatu kastes jaunākā vecuma bērnu literatūras pārskatāmai izvietošanai. 
2. Palielināt finansējumu nozaru literatūras iegādei. 
3. Popularizēt attālinātā pakalpojuma iespējas lietotājiem un aktivizēt  autorizācijas datu izsniegšanu. 
4. Izvietot norādi uz bibliotēku. 
5. Ierīkot velo novietni. 
6. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Galgauskas pagasta bibliotēkai 

 
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Galgauskas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem un LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  
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Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 
izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 
izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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

X   Vidējā termiņa attīstības plāns bibliotēkai ir 
integrēts “Gulbenes novada attīstības 
programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plāns 
2022.-2024.” Sadaļa VTPK2. Bibliotēkas kā 
daudzfunkcionāli centri. 

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. 
 

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   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 10%, uz iedzīvotāju 4,007Eiro 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    143. Samazinājies par 43%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    10298. Palielinājies par 33%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2612. Samazinājies par 37%. 

Iedzīvotāju aptvērums    25% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   7054 vienības.  

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   22 nosaukumi,t.sk. 2 laikraksti 

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

X    
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Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   2021.g. „Letonika” - 66 sesijas; Laikrakstu 
bibliotēka „News”- 15 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 21 lasītājiem. 
Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas 
datu izmantošanas iespējām. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas
-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-
pasvaldibas-dokumentu-datubaze 

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://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/
pagastu-bibliotekas/galgauskas-pagasta-
biblioteka;  
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/galgauska
s-pagasta-biblioteka; 
https://www.facebook.com/Galgauskas-
pagasta-bibliot%C4%93ka-
680684545431319/ 
 

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

X   Novada avīzes  “Gulbenes Novada Ziņas” un 
“Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/galgauskas-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/galgauskas-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/galgauskas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/galgauskas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/galgauskas-pagasta-biblioteka
https://www.facebook.com/Galgauskas-pagasta-bibliot%C4%93ka-680684545431319/
https://www.facebook.com/Galgauskas-pagasta-bibliot%C4%93ka-680684545431319/
https://www.facebook.com/Galgauskas-pagasta-bibliot%C4%93ka-680684545431319/
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Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 
veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 
literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits no 2019.g.  –41 un  50 
izstādes 

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Pirmdien- piektdien_  8:00- 17:00 ar pusdienu 
pārtraukumu 12:00-13:00. Jāpārskata darba 
laika atbilstība iedzīvotāju interesēm. 

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 - 96 m² 

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

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    
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Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 
multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

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

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Pakalpojumi  nodrošināti, piedāvājot 
pienešanu. 

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  
 Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Galgauskas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas datu izmantošanas iespējām. 
2. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku. 
3. Rast iespēju kāpņu telpā veikt kosmētisko remontu. 
4. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Rankas pagasta Gaujasrēveļu  bibliotēkai 
 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Rankas pagastā. 
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās  ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 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 13.pantiem 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 ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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

X   Vidējā termiņa attīstības plāns bibliotēkai ir 
integrēts “Gulbenes novada attīstības 
programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plāns 
2022.-2024. `”Sadaļa VTPK2. Bibliotēkas kā 
daudzfunkcionāli centri. 

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 
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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   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 2%, uz iedzīvotāju 3,74Eiro 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    116. Samazinājies par 38%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    4241. Samazinājies par 19%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    1838. Samazinājies par 42%. 

Iedzīvotāju aptvērums    24% no apkalpes zonas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   6407 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma izvērtēšanu.  

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

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

X    

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

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 
intereses 

X   29 nosaukumi,t.sk. 1 laikraksts 

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   2021.g. „Letonika” - 25 sesijas; Laikrakstu 
bibliotēka „News”- 169 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 14 lasītājiem, 
Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas 
datu izmantošanas iespējām. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas
-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-
pasvaldibas-dokumentu-datubaze 

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://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/
pagastu-bibliotekas/rankas-pagasta-
gaujasrevelu-biblioteka  

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/rankas-pagasta-gaujasrevelu-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/rankas-pagasta-gaujasrevelu-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/rankas-pagasta-gaujasrevelu-biblioteka
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https://www.facebook.com/bibliotekagaujasre
veli 

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

X   Novada avīzes  “Gulbenes Novada Ziņas” un 
“Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits no 2019.g.  –39 un  13 
izstādes 
Nepieciešams aktivizēt krājuma 
popularizēšanu un izmantošanu. 

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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   Otrdiena –  sestdiena 9.00 - 17.00 
 

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

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 
mūžizglītību  

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

https://www.facebook.com/bibliotekagaujasreveli
https://www.facebook.com/bibliotekagaujasreveli
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Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 
sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 88 m² 

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

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Zāle, kuru izmantojam kopā ar Rankas 
pagasta Kultūrvēsturiskā mantojuma centru. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Vēlama pāreja uz LED lampām  

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  Pakalpojumi  nodrošināti, piedāvājot 
pienešanu.  

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 Izvērtēt iespēju uzstādīt velonovietni 

 
Slēdziens  
 Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Rankas pagasta Gaujasrēveļu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā 

bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 



33 
 

Ieteikumi 
1. Turpināt krājuma izvērtēšanu.  
2. Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas datu izmantošanas iespējām. 
3. Nepieciešams aktivizēt krājuma popularizēšanu un izmantošanu. 
4. Izvērtēt iespēju pārejai uz LED lampām.  
5. Izvērtēt iespēju uzstādīt velonovietni. 
6. Plānot datortehnikas nomaiņu lietotājiem. 

 
 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēkai 

 
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Stāmerienas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem 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  Telpu trūkuma dēļ nav ierīkota krātuve 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 
izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

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

X    

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

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 
veikšanu 

X   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 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 14%  

 
Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 19 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 29% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 29% 
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Iedzīvotāju aptvērums    52% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   5316 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

 X  Palielināt finansējumu 

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   23 periodiskie izdevumi 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

 X  „Letonika” - 14 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”- 1 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 
paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016.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 40 lasītājiem  
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 
vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 
kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 
informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   www.gulbenesbiblioteka.lv; 
 www.kulturasdati.lv; www.facebook.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, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 24, 
izstādes-51 

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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    

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.facebook.lv/
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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 -73m² 

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

 X   

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Telpu iekārtojums ļauj mazākus pasākumus 
organizēt bibliotēkā. Lielākiem pasākumiem 
tiek izmantotas netālu esošā tautas nama 
telpas 

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  Iegādāties portatīvo datoru 

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  
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas 
rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 
Ieteikumi 

1. Rast iespēju izvietot bibliotēku drošās un tai piemērotās telpās. 
2. Rast iespēju iegādāties portatīvo datoru. 
3. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu. 
4. Palielināt finansējumu latviešu oriģinālliteratūras iegādei. 
5. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienības Lejasciema pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Lejasciema 
pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem 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     
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Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 
izstrādāti un ir 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   Divi darbinieki: Viens uz pilnu slodzi 
Lejasciema bibliotēkā, viens uz 0,6 slodzi 
pakalpojuma sniegšanas vietā Sinolē 

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 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 4,7%. Pašvaldības finansējums uz vienu 
iedzīvotāju ir palielinājies par 1,9 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 13%  
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Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 12% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 14% 

Iedzīvotāju aptvērums    33% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   9837 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma saturisko 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, 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   Lejasciema bibliotēkā -26 periodiskie 
izdevumi, pakalpojuma sniegšanas vieta 
Sinolē- 13 periodiskie izdevumi 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 61 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”-49 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    
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 47 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.gulbenesbiblioteka.lv; 
 www.kulturasdati.lv; www.facebook.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 u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 40, 
izstādes 69 

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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   Rudenī trešdienās bibliotēka būs atvērta -
18.00 

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.facebook.lv/
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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  

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

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

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 146 m² 

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

 X  Iekārtot darbiniekam funkcionālu darba vietu  

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   Ir uzbrauktuve, telpas bez sliekšniem. 

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  
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Lejasciema pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Iekārtot darbiniekam funkcionālu darba vietu (Lejasciemā). 
2. Turpināt grāmatu saturisko izvērtēšanu. 
3. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Litenes pagasta bibliotēkai   
 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Litenes pagastā. 
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 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 13.pantiem 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 ir 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   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 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 23%. 
 Finansējums krājuma komplektēšanai 
pārskata perioda beigās samazinājies par 23 %, 
grāmatu iegādei par 37%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 18% 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 43% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 34% 
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Iedzīvotāju aptvērums    28 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   6109 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Aktīvi turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

 X  Palielināt finansējumu krājuma 
komplektēšanai 

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   20 periodisko izdevumu nosaukumi. 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 59 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”- 23 sesijas. DB izmantošana 2021. 
gadā. 

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 65 lasītājiem  
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Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 
vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 
kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 
informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   www.gulbenesbiblioteka.lv; 
 www.kulturasdati.lv; www.draugiem.lv, 
www.facebook.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, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 57, 
izstādes -56. 

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju 
viedokli par bibliotēkas darba laiku 

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

X    

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.draugiem.lv/
http://www.facebook.lv/
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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 - 57m² 

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

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Telpu iekārtojums ļauj mazākus pasākumus 
organizēt bibliotēkā. Lielākiem pasākumiem 
tiek izmantotas blakus esošā tautas nama 
telpas 

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     

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Nav uzbrauktuves. 

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  
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Litenes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Aktīvi turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu. 
2. Palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai. 
3. Veikt aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas darba laiku. 
4. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Lizuma pagasta bibliotēkai 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās  ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 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 13.pantiem 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    
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Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 
izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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

X   Vidējā termiņa attīstības plāns bibliotēkai ir 
integrēts “Gulbenes novada attīstības 
programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plāns 
2022.-2024.” Sadaļa VTPK2. Bibliotēkas kā 
daudzfunkcionāli centri. 

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- vadītāja 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   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies  
par 18%, uz iedzīvotāju 2,4 Eiro. 
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    352. Samazinājies par 29%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    5377. Samazinājies par 39%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    3120. Samazinājies par 43%. 

Iedzīvotāju aptvērums    27% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   9208vienības.  

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   24 nosaukumi,t.sk. 1 laikraksti 

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   2021.g. „Letonika” - 132 sesijas; Laikrakstu 
bibliotēka „News”- 27 sesijas 
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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 290 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas
-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-
pasvaldibas-dokumentu-datubaze 

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://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/
pagastu-bibliotekas/lizuma-pagasta-
biblioteka; https://www.lizums.lv/biblioteka/; 
https://www.facebook.com/lizuma.biblioteka/   

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

X   Novada laikraksti  “Gulbenes Novada Ziņas” 
un “Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits no 2019.g.  – 45 un 121 
izstāde. 

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

X   Daudzpusīgs rezultatīvs darbs. 

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

X    

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/lizuma-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/lizuma-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/lizuma-pagasta-biblioteka
https://www.lizums.lv/biblioteka/
https://www.facebook.com/lizuma.biblioteka/
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Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Pirmdien- piektdien 9.00 - 17.00 
Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju 
interesēm. 

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   Pasākumi notiek bibliotēkas telpās.  

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  Vasarās par karstu. Nepieciešams iegādāties 
un uzstādīt  gaisa kondicionieri 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Bibliotēka atrodas 2.stāvā, taču pakalpojumi  
nodrošināti, piedāvājot pienešanu. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Rast iespēju izvietot norādi. 

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

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 
 
Slēdziens  
 Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Lizuma pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku. 
2. Rast iespēju uzstādīt norādi uz bibliotēku. 
3. Rast iespēju kondicioniera uzstādīšanai. 
4. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Līgo pagasta bibliotēkai 
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Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Līgo pagastā. 
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 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 13.pantiem 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 ir 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   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) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 
veicina bibliotēkas attīstību 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 15%  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Stabils  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 10% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 19% 

Iedzīvotāju aptvērums    43% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   4255 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

 X  Palielināt finansējumu krājuma 
komplektēšanai 

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 
visām vecuma grupām 

 X  Palielināt finansējumu krājuma 
komplektēšanai 

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

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 
intereses 

X    



56 
 

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

X   26 periodisko izdevumu nosaukumi 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 26 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”- 48 sesijas. DB izmantošana 2021. 
gadā. 

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 35 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.gulbenesbiblioteka.lv; 
 www.kulturasdati.lv; www.facebook.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, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 49, 
izstādes -130. 

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.facebook.lv/
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Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 
(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 
popularizēšanu) 

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 - 63 m² 

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

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Lielākiem pasākumiem tiek izmantota 
kultūras nama zāle, kas atrodas vienā ēkā ar 
bibliotēku. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Rast iespēju iegādāties speciālu plauktu 
pārskatāmai periodikas izvietošanai. 

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  Mitras telpas 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Bibliotēka atrodas 2.stāvā 

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  
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Līgo pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Rast iespēju iegādāties speciālu plauktu pārskatāmai periodikas izvietošanai. 
2. Palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai. 
3. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Rankas pagasta bibliotēkai 
 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Rankas pagastā. 
Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 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 13.pantiem 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 ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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

X   Vidējā termiņa attīstības plāns bibliotēkai ir 
integrēts “Gulbenes novada attīstības 
programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plāns 
2022.-2024.”Sadaļa VTPK2. Bibliotēkas kā 
daudzfunkcionāli centri. 

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 
 



60 
 

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   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 9%, uz iedzīvotāju 2,7Eiro 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    174. Samazinājies par 26%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    3760. Samazinājies par 25%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    1435. Samazinājies par 29%. 

Iedzīvotāju aptvērums    23% no apkalpes zonas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   6887 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 
sniegtās informācijas. 
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 
visām vecuma grupām 

X    

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

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 
intereses 

X   33 nosaukumi,t.sk. 2 laikraksti 

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   2021.g. „Letonika” - 100 sesijas; Laikrakstu 
bibliotēka „News”- 39 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 52 lasītājiem. 
Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas 
datu izmantošanas iespējām. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas
-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-
pasvaldibas-dokumentu-datubaze 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 
vietnēs 

    

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
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Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 
kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 
informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://www.ranka.lv/category/bibliotekas/ 
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/
pagastu-bibliotekas/rankas-pagasta-biblioteka 
https://www.facebook.com/rankasbiblioteka 
https://www.instagram.com/ 
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rankas-
pagasta-biblioteka 

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

X   Novada avīzes  “Gulbenes Novada Ziņas” un 
“Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits no 2019.g.  –33 un  21 
izstāde 

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

X   Uzteicama sadarbība ar Rankas 
kultūrvēsturiskā mantojuma centru-  
informāciju par Rankas kartona fabriku – 
vēsturi, attīstību, ievērojamākajiem 
darbiniekiem,  informācija pieejama digitālajā 
kolekcijā “Industriālais mantojums”:  
https://industria.lndb.lv/companies/28/history 

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Pirmdiena- ceturtdiena 9.00-17.00,  
piektdien 9.00-16.00  

https://www.ranka.lv/category/bibliotekas/
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/rankas-pagasta-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/rankas-pagasta-biblioteka
https://www.facebook.com/rankasbiblioteka
https://www.instagram.com/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rankas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rankas-pagasta-biblioteka
https://industria.lndb.lv/companies/28/history
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Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju 
interesēm. 

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 - 98 m² 

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

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Pasākumu rīkošanai nav atsevišķas telpas, 
pasākumi notiek bibliotēkas telpās. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Atsevišķās zonās apgaismojums jāuzlabo. 

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   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 
sniegtās informācijas- malkas apkure 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

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

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

Slēdziens  
 Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Rankas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Iedzīvotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas datu izmantošanas iespējām. 
2. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku.  
3. Atsevišķās zonās apgaismojums jāuzlabo. 
4. Turpināt sarunas ar pagasta pārvaldi un pašvaldību, izvērtējot iespēju pārcelt bibliotēku uz labiekārtotām telpām, uz  sabiedrisko centru. 
5.  Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Daukstu pagasta Staru bibliotēkai 

 
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Daukstu  

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās  ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem un LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  
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Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 
izpildīti 

X   Iepriekšējās akreditācijas atzinumā nebija 
ieteikumu 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 
izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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

X   Vidējā termiņa attīstības plāns bibliotēkai ir 
integrēts “Gulbenes novada attīstības 
programmas 2018.-2024.gadam Rīcības plāns 
2022.-2024.”Sadaļa VTPK2. Bibliotēkas kā 
daudzfunkcionāli centri. 

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 
 

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   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 9,7%, uz iedzīvotāju 3,20 Eiro 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    368. Palielinājies par 20,7%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    12905. Palielinājies  par 9%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    4181. Samazinājies par 19%. 

Iedzīvotāju aptvērums    45% no apkalpes zonas  iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   7092 vienības.  

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   19 nosaukumi,t.sk. 3 laikraksts. 

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

X    
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Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   2021.g. „Letonika” - 57 sesijas; Laikrakstu 
bibliotēka „News”- 122 sesija. 

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 123 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas
-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-
pasvaldibas-dokumentu-datubaze 

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://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/
pagastu-bibliotekas/daukstu-pagasta-staru-
biblioteka; 
https://www.facebook.com/daukstupagasts; 
www.facebook.com/Starubiblioteka 

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

X   Novada laikraksti  “Gulbenes Novada Ziņas” 
un “Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits no 2019.g.  –31 un 39 
izstādes 

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/digitalas-kolekcijas/datu-bazes-1/gulbenes-novada-pasvaldibas-dokumentu-datubaze
https://www.facebook.com/daukstupagasts
http://www.facebook.com/Starubiblioteka
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Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 
(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 
popularizēšanu) 

X   Daudzpusīgs rezultatīvs darbs. 

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Pirmdien- piektdien  9.00-17.00 
Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju 
interesēm. 

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

X   Regulāras aptaujas, pielietojot  Visi dati. 

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 - 72 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    
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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   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 
sniegtās informācijas. 

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  
 Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Daukstu pagasta  Staru bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā 

bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku. 
2. Rast iespēju multifunkcionālās iekārtas nomaiņai. 
3. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Stradu pagasta Stāķu bibliotēkai 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 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 13.pantiem 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 ir 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   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    
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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 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 1%. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 10%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 139%. Laba sadarbība ar 
Stāķu pirmskolas izglītības iestādi un 
Gulbenes pirmskolas izglītības iestādi 
“Auseklītis”. Bērnudārziem reizi mēnesī tiek 
sagatavotas tematiskās grāmatu kastes, kas 
būtiski ir palielinājis grāmatu izsniegumu 
bērniem. Palielinājies arī periodisko 
izdevumu izsniegums. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 49% 

Iedzīvotāju aptvērums    32% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   6639 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu 
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 
visām vecuma grupām 

X    

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

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 
intereses 

X    

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

X   25 periodisko izdevumu nosaukumi 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 174 sesijas; Laikrakstu 
bibliotēka „News”- 9 sesijas 2021. gadā 

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 77 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 
publicētās informācijas pieejamību 

X    

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

X   https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/
pagastu-bibliotekas/stradu-pagasta-staku-
biblioteka; www.stradi.lv; 
https://www.facebook.com/GulbenesNovadaS
traduPagastaStakuBiblioteka 
 https://www.instagram.com/stakubiblioteka/  

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

X   Novada laikraksti  “Gulbenes Novada Ziņas” 
un “Dzirkstele”. 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits pārskata periodā no 2019.g -
–72 un 83 izstādes.  

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Pirmdien- ceturtdien  9.00-17.00, piektdien- 
9.00-16.00. 
Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju 
interesēm. 

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

X    

https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/stradu-pagasta-staku-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/stradu-pagasta-staku-biblioteka
https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/stradu-pagasta-staku-biblioteka
http://www.stradi.lv/
https://www.facebook.com/GulbenesNovadaStraduPagastaStakuBiblioteka
https://www.facebook.com/GulbenesNovadaStraduPagastaStakuBiblioteka
https://www.instagram.com/stakubiblioteka/
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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 – 70 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  Pakalpojumi  nodrošināti, piedāvājot 
mājapkalpošanu. 

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 Rast iespēju uzstādīt velonovietni  
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Slēdziens  
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Stradu pagasta Stāķu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā 

bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
 
Ieteikumi 

1. Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu. 
2. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku.  
3. Izskatīt iespēju pilnveidot jauniešu zonu, labiekārtot izmantošanai balkonu.  
4. Rast iespēju uzstādīt velonovietni. 
5. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Stāmerienas pagasta bibliotēkai 

 
Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Gulbenes novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Stāmerienas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 
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 13.pantiem 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  1. Nav izveidota velo novietne 
2. Kosmētiskai remonts nav veikts visās 

telpās 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     
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Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 
izstrādāti un ir 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   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.  

    

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 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 4%  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 13%  
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Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 15% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 64% 

Iedzīvotāju aptvērums    37% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   5608 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

 X   

Krājuma bērniem un pusaudžiem 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  21 periodiskais izdevums. 
1272/980 – sabalansēt līdzekļus krājuma 
komplektēšanai 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 56 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”- 16 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    
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 
rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 106 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.gulbenesbiblioteka.lv; 
 www.kulturasdati.lv; www.facebook.lv; 
www.draugiem.lv 

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

 X  Atjaunot bukletus 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 52, 
izstādes-42 

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

X    

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

X    

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

X    

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

X    

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.facebook.lv/
http://www.draugiem.lv/
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 
ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Nav veiktas iedzīvotāju 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 - 110 m² 

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

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Telpas ir pietiekoši plašas, bibliotēkas 
iekārtojums atļauj tās izmantot arī 
pasākumiem. Lielākiem pasākumiem tiek 
izmantots turpat netālu esošais tautas nams. 

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  Nav uzbrauktuves. Telpas ir bez sliekšniem. 

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

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X Ierīkot velonovietni 

 
Slēdziens  

Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Stāmerienas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā 
bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 
Ieteikumi 

1. Veikt kosmētisko remontu bibliotēkas telpās. 
2. Palielināt finansējumu krājuma komplektēšanai. 
3. Sabalansēt līdzekļus krājuma komplektēšanai, lai tas atbilst sabalansēta krājuma veidošanas principiem. 
4. Veikt aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas darbu. 
5. Pie bibliotēkas ēkas ierīkot velonovietni. 
6. Rast iespēju nomainīt datortehniku lietotājiem. 

 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Stradu pagasta bibliotēkai 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada bibliotēkas kā 
reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas 
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nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 13.pantiem 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 ir 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   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 

   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
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atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Salīdzinot ar 2017. gadu, līdzekļu apjoms 
samazinājies par 1%, bet to ir ietekmējis 
finansējuma pieaugums seriālizdevumu 
komplektēšanai. Finansējums grāmatu 
krājumam ir būtiski samazinājušies – par 13%.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 2%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 18% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 27% 

Iedzīvotāju aptvērums    34% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   5117 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

 X  Palielināt finansējumu grāmatu iegādei 

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

X   23 periodiskie izdevumi 

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 32 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”- 47 sesijas. DB izmantošana 2021. 
gadā 

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 57 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.gulbenesbiblioteka.lv; 
 www.kulturasdati.lv; www.facebook.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, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā-33, izstāžu 
-41. 

http://www.gulbenesbiblioteka.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
http://www.facebook.lv/
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Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 
(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 
popularizēšanu) 

 X  Turpināt aprakstīt Stradu pamatskolas 
novadpētniecības krājumu novadpētniecības 
datu bāzē 

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 - 56 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    
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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  Nav uzbrauktuves, bibliotēka izvietota divos 
stāvos Līvānu tipa ēkā. 

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  

Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Stradu pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 
jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 
Ieteikumi 

1. Rast iespēju paplašināt bibliotēkas telpas, atvēlot bibliotēkai medpunkta telpu. 
2. Rast iespēju veikt telpu kosmētisko remontu. 
3. Palielināt finansējumu grāmatu krājuma iegādei. 
4. Turpināt aprakstīt Stradu pamatskolas novadpētniecības krājumu novadpētniecības datu bāzē. 
5. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienībai Tirzas pagasta bibliotēkai 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Imelda Saulīte un Zinaīda Rabša) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Gulbenes novada 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 13.pantiem 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 ir 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   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.  
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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   Kopējā finansējuma dinamika nav vērtējama, 
jo 2020. un 2021. gadā  kopējā budžetā nav 
atsevišķi izdalīta Atlīdzība, funkciju veikšana 
nodrošināta. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 
nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 
par 5%  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Stabils  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 9% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 6% 

Iedzīvotāju aptvērums    36% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   5018 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 
Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 
visām vecuma grupām 

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

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 
intereses 

X    

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

X    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 
tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” - 45 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 
„News”- 111 sesijas 2021. gadā. 

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 132 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.tirza.lv; 
https://www.facebook.com/Tirzas-pagasta-
bibliot%C4%93ka-359174438254628; 
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/p
agastu-bibliotekas/tirzas-pagasta-biblioteka. 

http://www.tirza.lv/
https://www.facebook.com/Tirzas-pagasta-bibliot%C4%93ka-359174438254628
https://www.facebook.com/Tirzas-pagasta-bibliot%C4%93ka-359174438254628
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/tirzas-pagasta-biblioteka
http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/novads/pagastu-bibliotekas/tirzas-pagasta-biblioteka
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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   Novada avīzes  “Gulbenes Novada Ziņas” un 
“Dzirkstele”. 
 

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

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

X   Pasākumu skaits pārskata periodā no 2019.g.  
–56 un  51 izstāde. 

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

X    

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

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana 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 Pirmdien 8.00 - 15.00; otrdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien-8.00 - 16.00. Jāpārskata 
darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm. 

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 - 64 m² 
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Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 
dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Lielākiem pasākumiem ēkā ir pieejama 
plašāka telpa, arī kultūras nama zāle 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X   Bērnu krājumam pieejamībai vēlamas 
grāmatu kastes, bibliotēkas vadītājai  - skapis 
saimnieciskām lietām, garderobes funkcijai. 

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  
Gulbenes novada bibliotēkas struktūrvienība Tirzas pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 
1. Jāpārskata darba laika atbilstība iedzīvotāju interesēm, nosakot elastīgu darba laiku.  
2. Rast iespēju iegādāties  bērnu krājuma pieejamībai grāmatu kastes, bibliotēkas vadītājai  - skapi saimnieciskām lietām, garderobes funkcijai. 
3. Izvērtēt iespēju datortehnikas nomaiņai lietotājiem. 

 
Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja      Dzidra Šmita 
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