
 

Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2022.gada 1.decembra sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Bikstu bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Dobeles novada Centrālās 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem 

vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 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  Nav palielināta bibliotēkas vadītājas darba 

slodze. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību. 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Attīstības plāns 2022. – 2026. gadam. 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X   Detalizēti izstrādāts darba plāns, kurā 

ietvertas nozīmīgākās aktivitātes. 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks - bibliotēkas vadītāja uz 0.75 

slodzi. Vadītāja atrodas ilgstošā prombūtnē, 

viņu aizvieto uz laiku pieņemta darbiniece, 

kura aktīvi iesaistījusies bibliotēkas darbā. 
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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   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 13% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 23% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās 2019. – 195 

                                                                                  2021. - 114 

   Līdz 2019.gadam lasītāju skaits palielinās, no 

2019.gada samazinājies par  39% . 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    samazinājies no 2019. gada par 45%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā samazinājies par 70%. 

Iedzīvotāju aptvērums    14 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   5300 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Krājuma komplektēšanas vadlīnijas 2022. – 

2026. gadam. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība  0,5. 
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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   Aktīvi izmantots. 

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   2021. gadā „Letonika” - 34 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    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 30 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   Izveidots konts Facebook. 
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā: 48 

izstādes; 43 pasākumi. 

Daudzveidīgas aktivitātes – Dzejas dienu 

pasākumi, radošās darbnīcas, ziedu izstādes, 

erudītu konkursi, bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija. Aktīva bibliotēka. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Izveidotas mapes par pagasta vēsturi. Vidēji 3 

pasākumi gadā – pagasta iedzīvotāju 

vaļasprieku izstādes, atmiņu vakari. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Bikstu kultūras un atpūtas 

centru, Bikstu pamatskolu, pensionāru 

biedrību, sieviešu biedrību “Senēcija”. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas par e-

pakalpojumiem. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Atvērta 3 dienas nedēļā. Trešdienās 

darbalaiks līdz 18.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Individuālas aptaujas. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     
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Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai -49 m² 

 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Rīkojot pasākumus, iespējams pārgrupēt 

bērnu zonas mēbeles. Lielākiem pasākumiem 

iespējams izmantot pagasta pārvaldes zāli. 

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   2023. gadā ieplānota jaunas multifunkcionālās 

iekārtas iegāde. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Vasarā telpās ļoti karsts. 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Atrodas 2.stāvā, ierīkota zvana poga. 8 seniori 

tiek apkalpoti dzīvesvietā. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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



6 

 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt krājuma popularizēšanu, atbrīvot krājumu no maz izmantotajiem izdevumiem. 

2. Ieplānot kondicioniera iegādi. 

3. Izveidot norādi uz Bikstu bibliotēku. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Lejasstrazdu bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Dobeles novada Centrālās  

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem 

vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 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  Nav atrisināts jautājums par piekļuvi 

apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību. 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Attīstības plāns 2022. – 2026. gadam. 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X   Detalizēti izstrādāts darba plāns, kurā 

ietvertas nozīmīgākās aktivitātes. 
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Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks- bibliotēkas vadītāja uz  0.75 

slodzi.  

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 8% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 49% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās  (106 lasītāji)    Lasītāju skaits samazinājies par 17%. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 6%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā samazinājies par 39%. 

Iedzīvotāju aptvērums    31 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   3726 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Krājuma komplektēšanas vadlīnijas 2022. – 

2026. gadam 
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība ir 0,9. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Ļoti aktīvi izmanto. 

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   2021. gadā „Letonika” -43 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 12 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 14 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   Ir izveidots arī konts Facebook. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Afišas tiek izvietotas ciemata centrā. 

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: 26 

izstādes, 43 pasākumi. Daudzveidīgas 

aktivitātes – Dzejas dienu pasākumi, 

galvenokārt radošās darbnīcas, ziedu izstādes, 

arī virtuālās izstādes sociālajos tīklos,  “Spēļu 

pēcpusdienas” un  “Spēļu turnīri”. Ļoti aktīva 

bibliotēka.  

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Izveidotas mapes par pagasta vēsturi. 

Pasākumu skaits pārskata periodā: 26 izstādes 

12 pasākumi. Tiek vākti pagasta iedzīvotāju 

dzīvesstāsti. 

ārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Lejasstrazdu sākumskolu, 

atbalsta centru “Lejasstrazdi”, Dobeles 

pieaugušo izglītības centru, Dobeles 

novadpētniecības muzeju, Dobeles pagasta 

sporta organizatoru. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas par e-

pakalpojumiem atbilstoši apmeklētāja 

vajadzībām. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Atvērta otrdienās, piektdienās no 12.00-16.00, 

trešdienās, ceturtdienās 10.00- 18.00. 
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Individuālas lasītāju 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 - 65 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  Atrodas 1.stāvā, augsti pakāpieni, 

uzbrauktuves nav. 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt bibliotēkā pieejamos tiešsaistes resursus, tajā skaitā elektronisko katalogu un pakalpojumu “Mana bibliotēka” 

2. Lai nodrošinātu bibliotēkas pieejamību apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, realizēt ieceri par durvju pielāgošanu caur blakus esošo 

sociālo dienestu. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Zebrenes bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Zebrenes  

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Dobeles novada Centrālās  

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem 

vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 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   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību. 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Attīstības plāns 2022. – 2026. gadam. 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X   Detalizēti izstrādāts darba plāns, kurā 

ietvertas nozīmīgākās aktivitātes. 

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks- bibliotēkas vadītāja uz  nepilnu 

(0.75) slodzi.  

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies  

par 16% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 41% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās      Lasītāju skaits samazinājies par 19% (104 

lasītāji). 
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Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 107% (tiek skaidrots –

pandēmijas dēļ retāk apmeklēja bibliotēku, 

bet izsniedza vairāk dokumentus vienā reizē). 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā samazinājies par 34%. 

Iedzīvotāju aptvērums    24% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   6383 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Krājuma komplektēšanas vadlīnijas 2022. – 

2026. gadam. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība  0,3. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   2021. gadā „Letonika” - 55 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 62 sesijas (iepriekšējos 

pārskata gados News – 0, Letonika 23). 
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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 20 lasītājiem. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Izveidots konts Facebook. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā: 75 

izstādes, 65 pasākumi, tajā skaitā tiešsaistes. 

Daudzveidīgas aktivitātes – muzikāli dzejas 

pasākumi, radošās darbnīcas, lekciju cikli, 

meistarklases “Domāt zaļi”, labiekārtojot 

Zebrenes Sajūtu taku. Skolas brīvlaikā – 

aktivitātes bērniem.  

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Novadpētniecības krājums izvietots atsevišķā 

telpā - Novadpētniecības istabā. Aplūkojami 
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arī priekšmeti. Uz šo materiālu bāzes tiek 

veidotas izstādes. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar NVO “Dīva”, rokdarbu pulciņu 

“Pūriņš”, kultūras organizatoru. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas par e-

pakalpojumiem atbilstoši apmeklētāja 

vajadzībām. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Bibliotēka atvērta arī sestdienās no 10.00 – 

14.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Individuālas lasītāju aptaujas. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X   Pagastā nav izglītības iestāžu, tādēļ darbs ar 

bērniem iespējams skolas brīvlaikā. 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai -118 m² 

 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    
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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  Atrodas 2.stāvā, iedzīvotāji informēti par 

iespēju saņemt pakalpojumu dzīvesvietā.  

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt bibliotēkas krājumu un pieejamos tiešsaistes resursus, tajā skaitā elektronisko katalogu un pakalpojumu “Mana 

bibliotēka”. 

2. Izslēgt no krājuma maz izmantotos izdevumus. 

3. Rast iespēju izveidot norādi uz Zebrenes bibliotēku. 

 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja      Dzidra Šmita 
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Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2022.gada 18.maija sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Aizstrautnieku bibliotēkai 

 

Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Aizstrautnieku pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, Astra Pumpura) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā 

arī ar Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas 

atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 

12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Darbinieks strādā 0,75 slodzi, Abonementā 

nav veikts remonts, apgaismojums nomainīts 

daļēji. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

 X  Viens darbinieks uz nepilnu 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   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

15.4 % un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

49%  un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    2021.g. samazinājies par 3%, periodā no 

2017.-2019.g. -palielinājies par  3%. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    2021.gadā samazinājies par 42%, periodā no 

2017.-2019.g. samazinājies par 17%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2021.gadā samazinājies par 7%, periodā no 

2017.-2019.g. samazinājies par 6%. 

Iedzīvotāju aptvērums    27 % no 372 pagasta iedzīvotājiem.-2021. g., 

29% - 2019.g. (pagastā ir 2 bibliotēkas). 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams    4155 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    
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Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 0.54, 2019.g.- 0.81. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts, ir pieejams 

pietiekamā apjomā visām vecuma grupām 

   Izmanto SBA. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Saņemti 105, nosūtīti 3 dokumenti. 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” - 265 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News” - 103 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 

   Autorizācijas dati izsniegti 8 lasītājiem, BIS 

“Alise” no 2020.gada janvāra. 

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   http://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/aizstrautni

eku-biblioteka 

https://www.facebook.com/Aizstrautniekubibli

oteka/ 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 87 

izstādes, 44 pasākumi. 

 Dzejas dienas, radošas nodarbības, prāta 

spēles, lekcijas. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 12 mapes, bibliotēka 

darbojas  UNNESCO Stāstu bibliotēku tīklā, 

Aizstrautnieku pagasta dzīvesstāsti, projekts 

“Dobeles pagasta kultūrvēsturiskās un 

ainaviskās vietas” u. c. Pārskata periodā 12 

izstādes, 8 pasākumi.   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Biedrība “Gaismas koks”, Literātu biedrība 

“Spārni”, Lestenes Tautas nams, Dobeles 

bērnu invalīdu biedrība “Laimiņa”, Dobeles 

SAC senioru centrs “Stariņš”. 

http://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/aizstrautnieku-biblioteka
http://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/aizstrautnieku-biblioteka
https://www.facebook.com/Aizstrautniekubiblioteka/
https://www.facebook.com/Aizstrautniekubiblioteka/


21 

 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Otrdienas, Trešdienas, ceturtdienas 10.00-

17.00, Piektdienas 10.00-15.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

 X  Telpas lasītāju apkalpošanai – 102 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  Nepieciešams kosmētiskais remonts. 

 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X   Jāuzlabo apgaismojums visā telpā. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

3. Rast iespēju vadītājai nodrošināt pilnu slodzi. 

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

5. Nepieciešams veikt kosmētisko remontu un uzlabot apgaismojumu visā telpā. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Annenieku bibliotēkai 

 

Dobeles novada Annenieku pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina 

bibliotekāros pakalpojumus Annenieku pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas 

darbu kā arī ar Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja 

bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 

9., 10. un 13.pantiem un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 
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Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Darba slodze nav palielināta. 

Norādi plānots uzstādīt ciemata ielu 

apgaismojuma rekonstrukcijas laikā  

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  1 darbinieks uz nepilnu slodzi (0,75). 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies  

par 22 % un nodrošina attīstību.  
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 17% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 18%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 22% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 64% 

Iedzīvotāju aptvērums    19% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   5668 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 2019.g. - 0,7, 2021.g. - 

0,5. 

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    
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Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   Pārskata periodā „Letonika” - 56 sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”-155 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 40 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   Ir izveidots konts Facebook. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 95 

izstādes, 38 pasākumi. Izstāde  “Kaķu māja”, 

kur sastopami kaķu tēli dažādās formās un 

veidolos, dzejas dienas – aktīva bibliotēka. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Izdots radošo cilvēku literāro darbu almanahs 

“Ar sirdi Anneniekos”, grāmatu “Zudušo 

māju atmiņu stāsti” un “Atmiņu varā” 
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atvēršanas svētki. Fotostends “Tā dzīvojam...” 

- reizi 2 mēnešos jaunas fotogrāfijas. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Ar kultūras namu- ieražu, valstssvētku 

rīkošanā, PII, senioru klubiņu “Zelta ābele”, 

Annenieku attīstības biedrību 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

 X  Atvērta 26 stundas nedēļā, darbadienās 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas aptaujas 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X   Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo biedrību 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 109 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  1 dators jauns, 2 jāmaina. 
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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  Uzbrauktuve izveidota līdz 1.stāvām, 

sazinoties ar bibliotekāri, grāmatas tiek 

nonestas. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Izvietos, kad notiks ielas rekonstrukcija. 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti un jaunu pakalpojumu ieviešanu 

2. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem bibliotēkas pakalpojumu pieejamību, izskatīt iespēju palielināt bibliotēkas vadītājas darba slodzi. 

3. Ieplānot novecojušo lietotāju datoru nomaiņu 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Auces pilsētas bibliotēkai 

Dobeles novada Auces pilsētas bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Auces pilsētā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, Astra Pumpura) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar 
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Dobeles novada centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un 

LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   4 darbinieki uz pilnu slodzi, 1 tehniskais 

darbinieks, notikusi vadības un darbinieku 

maiņa. 

Ir ārējās apkalpošanas punkts Ķevele -0,2 

slodze. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    
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Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies par  

9% , nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

15 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    2021.g. samazinājies par 29%, periodā 2017.-

2019.g.- pieaudzis par 12 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    2021.g. samazinājies par 24 %, periodā 2017.-

2019.g pieaudzis par 1% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2021.g samazinājies par 75% , periodā 2017.-

2019.g. palielinājies par 5% 

Iedzīvotāju aptvērums    2021.g-28% no pagasta iedzīvotājiem, 37% 

2019.g. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams    28878 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība ir 

0,5. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts, ir pieejams 

pietiekamā apjomā visām vecuma grupām 

X     
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Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X  Saņemti 2, nosūtīti 14 dokumenti. 

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 

    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” -207 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News” - 19 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   Autorizācijas dati izsniegti 98 lasītājiem. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   http://aucesbiblioteka.blogspot.com/ 

http://aucesnovadabiblioteka.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/aucesbiblioteka 

https://www.instagram.com/auces_biblioteka 

http://aucesbiblioteka.blogspot.com/
http://aucesnovadabiblioteka.blogspot.com/
https://www.facebook.com/aucesbiblioteka
https://www.instagram.com/auces_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    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 200 

izstādes, pasākumi- 34. Notiek tikšanās ar 

rakstniekiem, citu kultūras jomu pārstāvjiem, 

organizē tematiskas nedēļas, konkursus u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

 X  Netiek veidots vietējās kopienas vēstures 

fonds. 

Pārskata periodā 10 izstādes, 6 pasākumi. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar PII “Pīlādzītis”, Auces 

vidusskolu 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Bibliotekārie rīti , pensionāru apmācība,  

individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Darba dienās 9.00-17.00 , ārējās apkalpošanas 

punktā Ķevelē  T., C.10.00-14.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai – 276 m². 
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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   Bērnu un jauniešu nodaļa ir otrajā stāvā, 

vajadzības gadījumā apkalpo 1.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  

Auces pilsētas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt Novadpētniecības darbu. 

2. Novadpētniecības telpu pievienot bibliotēkai. 
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3. Veikt vietējās kopienas iedzīvotāju interešu un vajadzību izpēti par bibliotēkas darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamību. 

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

5. Rast iespēju palielināt darbiniecei atalgojumu. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Augstkalnes bibliotēkai 

 

Dobeles novada Augstkalnes pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina 

bibliotekāros pakalpojumus Augstkalnes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas 

darbu kā arī ar Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja 

bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 

9., 10. un 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     
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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   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies  

par 12% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 4% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 33%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    samazinājies par 45% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    samazinājies par 63% 

Iedzīvotāju aptvērums    26% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   6390 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Apgrozība 0,5 
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X  Bērnu un jauniešu grāmatu iegāde 

palielinājusies pēdējos 2 gados 

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   Pārskata periodā „Letonika” - 1091sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 274 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

  X Krājuma inventarizācija tika veikta 2012. 

gadā, nākamā ieplānota 2022. 

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 20 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X    
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Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pārskata periodā – 87 izstādes, 37 pasākumi. 

Dzejas dienu pasākumi kopā ar citām 

bibliotēkām, tikšanās ar autoriem, radošās 

darbnīcas. Aktīva bibliotēka. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Pārskata periodā 8 izstādes par novadniekiem, 

izmantojot dāvinājumus, 5 pasākumi. Lasītāju 

klubiņa tikšanās “Manas jaunības dienu foto”,  

“Tēvs – Latvijas armijas karavīrs”,u.c. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar PII, biedrību ,,Mežmuižas 

Mežrozītes”, Augstkalnes pamatskolu 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Trešdienās līdz 18.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X   Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 116 m² 
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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  Atsevišķās zonās 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    

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Bērnu un jauniešu krājuma komplektēšanā uzlabot sadarbību ar Augstkalnes pamatskolas bibliotēku un pedagogiem. 

2. Sadarbībā ar PII un Augstkalnes pamatskolu,  bērniem un jauniešiem organizēt  lasīšanas veicināšanas aktivitātes 
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3. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti un jaunu pakalpojumu ieviešanu. 

4. Atsevišķās zonās bibliotēkā uzlabot apgaismojumu 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Bēnes bibliotēkai 

 

Dobeles novada Bēnes bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Bēnes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, Astra Pumpura) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar 

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un 

LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     
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Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   Divi darbinieki uz pilnu slodzi. 

. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

18% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par  

23% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    2021.g., samazinājies par 31% , periodā 

2017.-2019.g.- samazinājies par 6% 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    2021.g. samazinājies par 38%, periodā 2017.-

2019.g.- samazinājies par 21% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2021.g. samazinājies par 51%, periodā 2017.-

2019.g.- samazinājies par 3% 

Iedzīvotāju aptvērums    21% no pagasta iedzīvotājiem 2021.gadā, 

26%-2019.g. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams    13192 vienības.  



40 

 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.-0,43, 2019.g.-0,55 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    Izmanto SBA 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   No 38, uz 8 

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 

    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” -89 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 110 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2005. 

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 

   Autorizācijas dati izsniegti 75 lasītājiem.  

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.  

   https://dobelesbiblioteka.lv/ 

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

biblioteka 

 

https://www.facebook.com/B%C4%93nes-

bibliot%C4%93ka-102850825194528/ 

 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 175 

izstādes, 86 pasākumi. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 20 (Bēnes pagasta vēsture, 

Bēne interneta resursos) 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   PII “Rūķītis”, Bēnes pamatskola, Mūzikas un 

mākslas skola, Pensionāru klubs “Atvasara ” 

u.c. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas 

https://dobelesbiblioteka.lv/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/benes--biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/benes--biblioteka
https://www.facebook.com/B%C4%93nes-bibliot%C4%93ka-102850825194528/
https://www.facebook.com/B%C4%93nes-bibliot%C4%93ka-102850825194528/
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Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Pirmdienas -  Piektdienas 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 (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai – 117 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

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  1. stāvā ir poga, apkalpo lasītājus arī viņu 

dzīvesvietā. 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Regulāri veikt krājuma izmantošanas analīzi, izmantojot sistēmas Alise Cirkulācijas moduļa piedāvātās iespējas.  

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

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

pieejamību. 

4. Jāuzlabo novadpētniecības tematisko mapju sistematizēšana. 

5. Rast iespēju palielināt atalgojumu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Bites bibliotēkai 

 

Dobeles novada Tērvetes pagasta Bites bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina 

bibliotekāros pakalpojumus Tērvetes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas 

darbu kā arī ar Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja 

bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 

9., 10. un 13.pantiem un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 
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Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X   Visi ieteikumi izpildīti 

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   1 darbinieks uz pilnu slodzi. Notikusi vadītāju 

maiņa 2021. gada jūnijā. Pirms tam vadītāja 

strādājusi skolas bibliotēkā. 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies   

par 7 % un nodrošina attīstību.  
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 14 % un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās     Samazinājies par 13% (no 2021.gada 

palielinās) 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 64% (samazinājums jau no 

2017.g.). 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 67% (samazinājums jau no 

2017.g.). 

Iedzīvotāju aptvērums    22%  no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X    6834 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība 2019. -0,7; 2021.- 0,4. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X   Krājums palielinājies pēdējos 2 gados. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Aktīvi izmanto. 

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    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   Pārskata periodā „Letonika” – 516 sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 321 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2021. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 5 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Izveidots konts Facebook. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – izstādes 

118, pasākumi 59, darbojas interešu klubs, 

gleznu un foto izstādes, aktivizējies darbs ar 

skolēniem. 
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Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   11 izstādes, 9 pasākumi. Vēsturnieka 

A.Vēvera arhīvs, novadpētniecības mapes, 

ieraksti novadpētniecības datubāzē. 

Ekskursijas, tikšanās ar autoriem dažādām 

mērķgrupām. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   A.Brigaderes pamatskola, AS ”Latvijas valsts 

meži”, PII Sprīdītis, senioru klubiņu 

“Kamenītes” 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas, digitālajā nedēļā 

sadarbība ar Dobeles amatniecības vsk. 

praktikantiem senioru konsultēšanā.  

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Pirmdienās darbalaiks līdz 19.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Aptauja par darbalaiku, periodikas abonēšanu. 

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 - 60 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai  X  Atsevišķas telpas nav, tiek pārgrupēts 

aprīkojums lasītāju apkalpošanas zonā. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    
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Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X   Iegādāts jauns dators. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X   Iegādāta digitāla fotokamera, portatīvais 

dators, palielināts interneta ātrums. 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Ir ieplānots 2023.gadā. 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X  

 

Slēdziens  

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

 

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt bērniem un jauniešiem bibliotēkas pakalpojumus, tajā skaitā elektronisko katalogu un izdevumu rezervēšanas iespējas. 

Iesaistīties lasīšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”. 

2. Turpināt krājuma attīrīšanu no maz izmantotajiem izdevumiem. 

3. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti un jaunu pakalpojumu ieviešanu. 

4. Apmeklētāju ērtībām ieplānot velonovietnes uzstādīšanu pie bibliotēkas. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Bukaišu bibliotēkai 

 

Dobeles novada Bukaišu bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Bukaišu pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar 

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un 

LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   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 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

33% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 3 %,  nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. palielinājies par 3% ;  

no 2019.-2021.g.samazinājies par 20 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. palielinājies par 11% ;  

no 2019.-2021.g. samazinājies par 33%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. samazinājies par 6% ; 

no 2019.-2021.g. samazinājies par 23%. 

Iedzīvotāju aptvērums    37.4 % no pagasta iedzīvotājiem 2019. gadā ; 

30.2% - 2021.gadā. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams    6159 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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

sniegtās informācijas; krājuma apgrozība 

2021.gadā - 0,62, 2019.gadā - 0,97. 
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Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts  X   2017.gadā likvidēta skola, nav PII, izmanto 

SBA. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X  Saņemti 7, uz citām bibliotēkām nosūtīti 2 

dokumenti. 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

 X  „Letonika” -43 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 40 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 20 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.  

   Dobeles novada Centrālās bibliotēkas tīmekļa 

lapā www.dobele.lv 

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

biblioteka 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 67 

izstādes, 41 pasākumi. Tematiski pasākumi, 

tikšanās ar grāmatu autoriem, izstādes u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

 X  Materiālu kopas: 123, pārskata periodā 12 

izstādes, 12 pasākumi. 

 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Vides draugu kopa, Bērnu pieskatīšanas 

istaba “Saule”, Tautas nams. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas . 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Pirmdienās, Otrdienās, Ceturtdienās 8.00-

16.30, Trešdienās  8.00-18.00, Piektdienās 

8.00-14.30. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas aptaujas. 

http://www.dobele.lv/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/bukaisu-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/bukaisu-biblioteka
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Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 100 m². 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Lieliem pasākumiem izmanto tautas nama 

zāli. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    
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Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

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

izstādēm, grāmatu jaunumiem. 

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

un nolietotās literatūras. 

3. Aktivizēt darbu ar bērniem un jauniešiem. 

4. Nepieciešams sakārtot un sistematizēt novadpētniecības materiālus. 

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

6. Rast iespēju nomainīt datortehniku bibliotēkas lietotājiem. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Īles bibliotēkai 

 

Dobeles novada Īles pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Īles pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Dobeles 

novada Centrālās  bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 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  Datortehnika nav atjaunota, datubāzu 

izmantošana joprojām zema, mēbeļu 

nomaiņa uzsākta 

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   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  Nepieciešams uzlabot BIS ALISE lietošanas 

prasmes 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 16% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies  

par 38% un nodrošina attīstību. 
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 6 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 5 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 19% 

Iedzīvotāju aptvērums    37% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams  X  3243 vienības. Atsevišķiem grāmatu 

plauktiem apgrūtinoša pieeja 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Notiek neregulāri. Krājuma apgrozība 

2019.gadā - 0,3, 2021.gadā - 0,7. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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  Pārskata periodā „Letonika” – 158 sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 sesijas. 
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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   BIS ALISE ir no 2021.gada. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati izsniegti 0 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    

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 – 88 

izstādes, 44 pasākumi. Lasīšanas maratons 

bērniem vasarā, gadskārtu pasākumi 

 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Izveidots vēstures stūrītis, iekļauts Dobeles 

novada tūrisma objektu skaitā, tiek veidotas 

izstādes. 16 izstādes, 11 pasākumi. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Biedrība “Vīgriezes”, Dobeles Tūrisma 

informācijas centrs 
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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   Atvērta sestdienās, 2x nedēļā līdz 18.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X    Aptaujas par atsevišķiem jautājumiem – 

darbalaikiem, periodiku, aktivitātēm. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X   Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 78 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Izvērtēt iekārtojuma funkcionalitāti 

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  Turpināt aprīkojuma nomaiņu 

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    
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Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Atrodas 2.stāvā, pakalpojumi tiek 

nodrošināti. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

Slēdziens  

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

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu mērķtiecīgi popularizējot bibliotēkas pakalpojumus, datubāzes, izdevumu rezervēšanas iespējas. 

2. Pilnveidot BIS ALISE  un citu tiešsaistes datubāzu lietošanas  profesionālās kompetences.  

3. Izvērtēt telpu iekārtojuma funkcionalitāti. 

4. Plānveidīgi turpināt aprīkojuma nomaiņu. 

5. Rast iespēju palielināt darbiniecei atalgojumu. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Jaunbērzes bibliotēkai 

 

Dobeles novada Jaunbērzes bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Jaunbērzes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, Astra Pumpura) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar 

Dobeles novada centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un 

LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

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

izpildīti 

 X  Apdzīvotā vietā nav norāde uz bibliotēku. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   Viens darbinieks uz pilnu slodzi. 

Vienu reizi nedēļā apkalpo lasītājus Bērzē. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

51% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

4% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     
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Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    2021.g. samazinājies par 64% , periodā  no 

2017.g-2019.g.-pieaudzis par 6%. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    2021.g.samazinājies par 77%, periodā  no 

2017.g-2019.g. samazinājies par 22%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2021.g.samazinājies par 61% ,  periodā  no 

2017.g-2019.g.-palielinājies par 48%. 

Iedzīvotāju aptvērums    12 % no pagasta iedzīvotājiem 2021.gadā,  

32% -2019.gadā.    

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams    6896 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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

sniegtās informācijas, 2021.g krājuma 

apgrozība 0,35, 2019.gadā – 1,58. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts, ir pieejams 

pietiekamā apjomā visām vecuma grupām 

X   Izmanto arī SBA. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Saņemti 174, nosūtīti 7 dokumenti. 

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   
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Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” -670 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 32 lasītājiem. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

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

s-biblioteka 

https://www.facebook.com/jpbiblioteka 

 

 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 46 

izstādes, 48 pasākumi,   

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jaunberzes-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/jaunberzes-biblioteka
https://www.facebook.com/jpbiblioteka
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iesaistās LNB lasīšanas veicināšanas 

pasākumos, dzejas dienas, organizē radošas 

darbnīcas, izstādes. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 22 mapes, notiek konkursi, 

piemēram, “Liekam iekšā jaunu bildi!”, 

virtuālas izstādes u.c. Pārskata periodā  8 

izstādes, 2 pasākumi. 

 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Mežinieku pamatskolu, PII “Minkuparks”, 

Jaunbērzes pagasta kultūras namu biedrību 

“Dobeles Jauniešu dome”, bibliotēka piedalās 

labdarības projektā “Sirds siltuma darbnīca” 

u.c. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   P.,O., T., P. 8.00-17.00, C. 15.00-18.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai – 195 m² 
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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  Karstās vasaras dienās bibliotēka ātri uzkarst 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Pirmajā stāvā ir poga, apkalpo lasītājus arī 

mājās 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

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

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

3. Rast iespēju iegādāties stacionāro kondicionieri. 

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

5. Rast iespēju novietot apdzīvotā vietā norādi uz bibliotēku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Krimūnu bibliotēkai 

 

Dobeles novada Krimūnu pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina 

bibliotekāros pakalpojumus Krimūnu pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas 

darbu kā arī ar Dobeles novada Centrālās  bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja 

bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 

9., 10. un 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  Datubāzes netiek izmantotas, darba slodze 

nav palielināta 

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     
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Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz nepilnu slodzi (0.75) 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide   X  Neregulāri apmeklēti Dobeles NCB rīkotie 

profesionālās pilnveides pasākumi. 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

 X   

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 18% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 24% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Kopš pārskata perioda sākuma samazinājies 

par 27%. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Kopš pārskata perioda sākuma samazinājies 

par 49%.  

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Kopš pārskata perioda sākuma samazinājies 

par 79%. 

Iedzīvotāju aptvērums    2017.g  -12%; 2021.g. - 9%   no pagasta 

iedzīvotājiem, kas ir zems rādītājs. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     
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Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   6144 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Pārskata periodā  krājuma apgrozība zema 

(2021.gadā – 0,3). 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

  X „Letonika” – 0 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 2 sesijas gadā. Skaidrojums – nav 

lasītāju intereses. Apzināti netika izmantots 

Trešā tēva dēla pieslēgums, kas liedza 

lietotājiem piekļuvi datu bāzēm. 

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 38 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   Izveidots konts facebook. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 106 

izstādes, 33 – pasākumi. Tikšanās ar 

pieaugušo un bērnu autoriem, radošās 

darbnīcas 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Ar fotogrāfiju izstādēm piedalās pagasta 

pasākumos, rīko iedzīvotāju radošo darbu 

izstādes.  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar PII, tautas namu. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  Individuālas konsultācijas. Bibliotēkas 

vadītājai jāattīsta informācijpratība par 

digitālo resursu un e-pakalpojumu 

izmantošanu. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbadienās no 10.00 – 18.00. 
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas pārrunas par periodikas abonēšanu.  

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    

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 netiek 

pilnvērtīgi izmantots lietotāju apkalpošanā. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Bibliotēkas telpās ir paaugstināts mitruma 

līmenis, kas rada pelējumu. Tas tiek mazināts, 

izmantojot mitruma savācējus. 

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    
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Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu, mērķtiecīgi popularizējot bibliotēkas pakalpojumus, tajā skaitā datubāzes, izdevumu rezervēšanas 

iespējas. 

2. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti un jaunu pakalpojumu ieviešanu. 

3. Izslēgt no krājuma mitruma bojātos un maz izmantotos izdevumus. 

4. Pilnveidot profesionālās kompetences, apmeklējot reģiona galvenās bibliotēkas rīkotos profesionālās pilnveides pasākumus. 

5. Sakārtot lietotāju datoru pieslēgumu bibliotēku tīklam, lai nodrošinātu piekļuvi datubāzēm Letonika.lv  un Lursoft laikrakstu bibliotēkai.  

6. Lai samazinātu mitruma daudzumu, ievērot speciālistu ieteikumus un nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu. 

7. Izvietot Krimūnās norādi uz bibliotēku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Lielauces bibliotēkai 

 

Dobeles novada Lielauces pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina 

bibliotekāros pakalpojumus Lielauces pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas 

darbu, kā arī ar Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja 

bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 

9., 10.un 12.pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 
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Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

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   Notikusi darbinieku maiņa, jauna bibliotēkas 

vadītāja,  strādā kopš 2021.gada jūlija. 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

40% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

31 % ,  nodrošina attīstību.  
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Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. stabils, samazinājies par 

1 % ; 2017.-2021.g.samazinājies par 34 % . 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. samazinājies par 19% ;  

no 2017.-2021.g. pieaudzis par 4 %. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. samazinājies par  9 % ; 

no 2017.-2021.g. samazinājies par 44 % 

Iedzīvotāju aptvērums    18 % no pagasta iedzīvotājiem  2021. gadā; 

26% - 2019.gadā. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams    4093 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g-0.33, 2019.g.- 0.31. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts  X   Izmanto SBA 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X  No 1, uz citām bibliotēkām 1 (2021.g.) 

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    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

 X  „Letonika” -15 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 8 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

  X Krājuma inventarizācija nav veikta. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 6 lasītājiem, BIS 

“Alise” lietotāju apkalpošana uzsākta 

2021.gada septembrī. 

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.  

   Dobeles novada Centrālās bibliotēkas tīmekļa 

lapā  

www.dobele.lv 

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

biblioteka 

https://www.auce.lv/kultura/bibliotekas/lielau

ces-biblioteka/ 

 

 

http://www.dobele.lv/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/lielauces-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/lielauces-biblioteka
https://www.auce.lv/kultura/bibliotekas/lielauces-biblioteka/
https://www.auce.lv/kultura/bibliotekas/lielauces-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    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 68 

izstādes, 22 pasākumi. 

Tematiski pasākumi, tikšanās ar grāmatu 

autoriem, izstādes u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 18 mapes, materiāli par 

pagasta vēsturi. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Biedrība “Lielauce attīstībai”, Lielauces 

tautas nams u.c. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Otrdienas-Sestdienas 9.00-17.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas aptaujas 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 90.6 m² 
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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  Vasarā ļoti zema temperatūra 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt datubāzes. 
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2. Attīstīt bibliotēkas publicitāti virtuālajā vidē, nodrošinot bibliotēkas sniegto pakalpojumu reklāmu un informāciju par pasākumiem, 

izstādēm, grāmatu jaunumiem. 

3. Aktivizēt darbu ar bērniem un jauniešiem un vietējo kopienu. 

4. Veikt krājuma inventarizāciju. 

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

pieejamību.  

6. Rast iespēju palielināt atalgojumu. 

7. Rast iespēju novietot velo novietni pie ēkas. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Naudītes bibliotēkai 

 

Dobeles novada Naudītes pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina 

bibliotekāros pakalpojumus Naudītes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas 

darbu kā arī ar Dobeles novada Centrālās  bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja 

bibliotēkas atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 

9., 10. un 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  Datubāzu izmantošana joprojām 0. 

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   1 darbinieks uz nepilnu slodzi (0,75). 

 

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  Nav izpratnes par darbu ar informācijas 

resursiem bibliotēkā. 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies  

par  22%  un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 28% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 69% (samazinājums no 

2018.gada). 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 65% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    samazinājies par 86% 
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Iedzīvotāju aptvērums    12% no pagasta iedzīvotājiem 2021., 18% 

2019.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   3593 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  2019.-2020. g. izslēgts 0; krājuma apgrozība 

0,7. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 0 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 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    
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Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 11 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   Sociālajos tīklos izveidotajos kontos nav 

aktuālas informācijas 

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 – 102 

izstādes, 28 pasākumi, galvenokārt rokdarbu 

izstādes, sadarbība ar rokdarbniecēm  

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Pārskata periodā 8 izstādes, 1 pasākums – 

veltīts novadnieka A.Čaka jubilejai 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Dobeles Novadpētniecības muzeju, foto 

studiju Dobelē 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  Individuālas konsultācijas, bibliotēkas 

vadītājai jāuzlabo informācijas meklēšanas 

prasmes 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Atvērta 4 dienas nedēļā: P 8.00-14.00, 

O.,T.,C. no 8.00 – 17.00 
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas aptaujas par periodikas pasūtīšanu 

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 - 51 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 Ir poga/zvans saziņai ar bibliotekāri, lasītājus 

apkalpo arī mājās. Bibliotēkas pakalpojumi 

tiek nodrošināti 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    
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Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti, tajā skaitā par bibliotēkas darbalaiku un jaunu pakalpojumu 

ieviešanu.  

2. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu, rīkojot aktivitātes ģimenēm sadarbībā ar tautas namu. 

3. Skolēnu brīvlaikos rīkot lasītveicināšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem. 

4. Mērķtiecīgi popularizēt bibliotēkas krājumu, elektroniskos resursus un citus bibliotēkas pakalpojumus. 

5. Bibliotēkas vadītājai pilnveidot zināšanas informācijpratībā. 

6. Aktualizēt sociālajos tīklos izveidotos kontus. 

7. Izvietot norādi uz bibliotēku. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Penkules bibliotēkai 

 

Dobeles novada Penkules bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Penkules pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, Astra Pumpura) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar 

Dobeles novada centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un 

LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

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

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   Viens darbinieks uz pilnu slodzi. 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 13 

% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par  

21% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     
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Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    2021.g samazinājies par 15%, 2017.-2019.g. 

palielinājies par 10%. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    2021.g.samazinājies par 16%, 2017.-2019.g. 

pieaudzis par 7%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2021.g.samazinājies  par 10%, 2017.-2019.g 

palielinājies par 85 %. 

Iedzīvotāju aptvērums    28 % no pagasta iedzīvotājiem 2021.gadā, 

35%- 2019.gadā. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams    6843 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība - 

0,5. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts, ir pieejams 

pietiekamā apjomā visām vecuma grupām 

X    Izmanto SBA 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Saņemti 34, nosūtīti 18 dokumenti. 

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    
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Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” -164 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 81 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 84 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

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

biblioteka 

Blogs http://penkulesbdc.blogspot.com/ 

https://www.biblioteka.lv/libraries/dobeles-

novada-penkules-biblioteka/ 

un Facebook konts. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 95 

izstādes, 40 pasākumi. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/penkules-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/penkules-biblioteka
http://penkulesbdc.blogspot.com/


85 

 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

Tematiskas izstādes, literārās pēcpusdienas, 

konkursi, radošas darbnīcas u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 48 mapes, pagasta vēsture, 

krustvārdu mīklas, čaklākie pagasta cilvēki -

digitalizēti  atmiņu stāsti. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Kultūras namu, pamatskolu, 

sieviešu klubu “Liepas”, pensionāru kopu 

“Sarmas” u.c. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Bibliotēkas vadītāja - digitālais aģents. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Darba dienās no 9.00-17.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas -78 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    

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  

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

 

Ieteikums 

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

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Šķibes bibliotēkai 
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Dobeles novada Bērzes pagasta Šķibes bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina 

bibliotekāros pakalpojumus Bērzes pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (A.Pumpura, Dz.Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī 

ar Dobeles novada Centrālās  bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas 

atbilstību akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 

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   Detalizēti izstrādāts darba plāns, kurā 

ietvertas nozīmīgākās aktivitātes 

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) 
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Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies  

par 5 % un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 23% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās 2019. – 220 

                                                                                  2021. - 174 

   Līdz 2019.gadam stabils, no 2019.gada 

samazinājies par 26% . 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies visa pārskata perioda laikā par 

43% . 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Līdz 2019. gadam  palielinājies par 18%, no 

2019.gada samazinājies par 53%. 

Iedzīvotāju aptvērums    30 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   9444 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība nemainīgi zema - 0,3. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Ļoti aktīvi izmantots. 

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    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   2021. gadā „Letonika” – 101 sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 34 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2019. g. 

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 45 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   Izveidots konts Facebook. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – izstādes 

101; pasākumi - 51. Daudzveidīgas aktivitātes 

– tikšanās ar autoriem, lekcijas, velobrauciens 

vasarā.  
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Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Izveidotas mapes par pagasta vēsturi. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Dobeles Pieaugušo izglītības un 

uzņēmējdarbības atbalsta centru, Dobeles 

novadpētniecības muzeju u.c. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas, grupās Digitālās 

nedēļas laikā. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Atsevišķas aktivitātes tiek rīkotas sestdienās. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Aptauja 2019. gadā. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X   Sadarbība ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai -50 m². 

Jāplāno kosmētiskais remonts. 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    
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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    

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Turpināt krājuma izvērtēšanu un atbrīvoties no mazizmantotajiem izdevumiem. 

2. Ieplānot bibliotēkas telpu kosmētisko remontu. 

3. Ieplānot norādes uz bibliotēku izvietošanu Šķibes teritorijā. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Tērvetes bibliotēkai 
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Dobeles novada Tērvetes bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Bunkas pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, Astra Pumpura) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar 

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 12.pantam un 

LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   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 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

25% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par  

5% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    2021.gadā samazinājies par 26%, periodā 

2017.-2019.g.  palielinājies par 2%. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    2021.g. samazinājies par 59%, periodā 2017.-

2019.g.- pieaudzis par 1%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    2021.g. samazinājies par 42%, periodā 2017.-

2019.g.- pieaudzis par 8% 

Iedzīvotāju aptvērums    2021.g.- 24% no 904 pagasta iedzīvotājiem, 

2019.g.- 43%. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams    5781 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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

sniegtās informācijas; krājuma apgrozījums 

2021.gadā - 0,7, 2019.gadā bija 1.4. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    Izmanto SBA. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X  No 15, uz 2 
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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 

    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” - 42/28 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News” - 110 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2013. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 25 lasītājiem. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

 X  https://dobelesbiblioteka.lv/ 

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

biblioteka 

Grāmatu jaunumu popularizēšanai izveidota 

WhatsApp grupa skolotājiem. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

https://dobelesbiblioteka.lv/
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/tervetes-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/tervetes-biblioteka
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Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 108 

izstādes, 40 pasākumi. Tikšanās ar grāmatu 

autoriem, dzejas dienas, izstādes u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 64 mapes  

Tērvetes novada vēsture, agrofirma Tērvete, 

grāmatu muzejs “Ķipi” u.c. Pārskata periodā 

– 12 izstādes, 12 pasākumi. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Interešu klubs “Kopā”, A. Brigaderes 

pamatskola, muzejs “Ķipji” u.c. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   P.,O,C. 8.00-16.30, Pkt.8.00-15.00,Tr.8.00-

18.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

   Telpas lasītāju apkalpošanai – 47.25 m². 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    
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Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

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

un nolietotās literatūras. 

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

izstādēm, grāmatu jaunumiem. 
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3. Aktīvāk ar bērnu un jauniešu auditoriju. 

4. Rast iespēju apdzīvotā vietā novietot norādi uz bibliotēku. 

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

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Vītiņu bibliotēkai 

 

Dobeles novada Vītiņu pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles  novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Vītiņu pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar 

Dobeles novada Centrālās  bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 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     
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Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   1 darbinieks uz pilnu slodzi. Notikusi vadītāju 

maiņa 2021.gada decembrī 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Iepriekšējā vadītāja 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X   Neraugoties uz nelielo darba pieredzi 

bibliotēkā, ir izpratne par bibliotēkas 

uzdevumiem, ieceres aktivitātēm un 

prof.pilnveidei. 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies  

par 21% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 50% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. samazinājies par 12% ; 

no 2019.-2021. samazinājies 75% 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. samazinājies par 23%; no 

2019.-2021.g.samazinājies par 55% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Periodā līdz 2019.g. samazinājies par 36%; no 

2019.-2021.g.samazinājies par 85% 

Iedzīvotāju aptvērums    22% no pagasta iedzīvotājiem (2019.); 6% - 

2021.  
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Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   3000 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 0,3. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X  Tuvumā nav izglītības iestāžu, jāizvērtē 

iespējamais šīs mērķgrupas lietotāju skaits, 

optimālai krājuma komplektēšanai. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

 X  Pēdējos 3 gados netiek izmantots. 

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   Pārskata periodā „Letonika” - 97sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 380 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   BIS ALISE no 2021.gada. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 2 lasītājiem. 

Jāaktivizē šis pakalpojums 
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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   Jāaktivizē konts Facebook. Pašlaik tajā nav 

jaunas informācijas. 

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 – 109 

izstādes; 48 pasākumi 

Jaunumu apskati, dzejas lasījumi 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   22 izstādes; 14 pasākumi. Savākti 

fotomateriāli, atmiņas par pēckara gadiem utt. 

Barikāžu atceres pēcpusdiena. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   ar sieviešu klubiņu “Ābele” un pensionāru 

biedrību “Mežābele”, tautas namu. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas par VID un citiem 

e-pakalpojumiem. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   No otrdienas līdz sestdienai 9.00-17.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas aptaujas. 
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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 - 74m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X   

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Vītiņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikumi 

1. Veikt iedzīvotāju aptauju par bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti un jaunu pakalpojumu ieviešanu, akcentējot bērnu un jauniešu 

informacionālās vajadzības. 

2. Popularizēt bibliotēkas daudzveidīgos pakalpojumus, tajā skaitā izdevumu rezervēšanu. 

3. Aktīvāk popularizēt krājumu, izmantot SBA iespējas izdevumu piedāvājuma daudzveidībai. 

4. Turpināt bērnu stūrīša labiekārtošanu. 

5. Apdzīvotajā vietā izvietot norādi uz bibliotēku. 

6. Rast iespēju palielināt darbiniecei atalgojumu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ukru bibliotēkai 

 

Dobeles novada Ukru pagasta bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Dobeles  novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros 

pakalpojumus Ukru pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Astra Pumpura, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar 

Dobeles novada Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10. un 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  Pārskata periodā notikusi bieža vadītāju 

maiņa, līdz ar to bibliotēkas darbības 

aktivizēšanās nav vērojama. 

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   Viena darbiniece uz nepilnu slodzi (0,75),  

2 gadu laikā nomainījušies 5 bibliotēkas 

vadītāji.  

Pašreizējā vadītāja strādā kopš 2021. gada 

decembra. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide     Darbinieku biežās maiņas dēļ nav vērtējams, 

esošai vadītājai atsevišķus RGB profesionālās 

pilnveides pasākumus ir apmeklējis 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

  X Pašreizējai vadītājai ir vidējā izglītība. Ir 

nepieciešams apgūt profesionālās 

kompetences, uzlabot datorprasmes, ir 

jāapgūst BIS ALISE lietošanas zināšanas. 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā ir samazinājies 

par 12%. Bibliotēkas pamatfunkcijas tiek 

nodrošinātas. 
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Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir palielinājies 

par 7% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās     Samazinājies par 14 % (samazināšanās 

notiek no 2017.g.) lasītāju skaits 2017. – 42; 

2021.-36 , ir tikai pieaugušie lasītāji. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 47%. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 85%. 

Iedzīvotāju aptvērums   (iedzīv. skaits pagastā 327)    11% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   3045 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  2017.,2019. darbs ar krājumu netika veikts. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

 X  Grāmatu iegādāts maz, bet nav arī bērnu 

lasītāju. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

  X Netiek izmantots 

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    
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Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

 X  „Letonika” – līdz 2019.gadam 200 sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 0 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 netika izsniegti lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X    

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 – 78 

izstādes, 6 pasākumi. 2x gadā tika rīkotas 

ziedu un rokdarbu izstādes. Aktivitātes 

gadskārtu svētkiem 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Kopā ar pagasta muzeju novadpētniecības 

materiālu izstādes  



106 

 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar pagasta pārvaldi, kultūras darba 

organizatori 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  Pašreizējai vadītājai nav pietiekamas 

zināšanas, lai kompetenti konsultētu lietotājus 

par datubāzēm u.c. e-resursiem. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Strādā arī sestdienās 9.00-12.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Aptauja par darbalaiku, bet nav par 

pakalpojumiem. 

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 -189 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    
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Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

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

pakalpojumi cilvēkiem ar pārvietošanās 

grūtībām tiek nodrošināti, grāmatas 

piegādājot mājās.  

 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X  

 

Slēdziens  

 Ņemot vērā Ukru bibliotēkas darbinieku biežo maiņu pārskata periodā un esošās vadītājas nepietiekamo profesionālo kompetenci, bibliotēkas 

akreditāciju atlikt uz 1 gadu. 

  

Ieteikumi 

1. Bibliotēkas vadītājai apgūt profesionālās kompetences, BIS ALISE profesionālas lietošanas un informācijas meklēšanas prasmes, kā arī 

iegūt izpratni par bibliotēkas daudzveidīgajām funkcijām.  

2. Izmantot starpbibliotēku abonementa iespējas. 

3. Nepieciešams aktīvi popularizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus, datubāzes. 

4. Uzsākt autorizācijas datu izsniegšanu lasītājiem. 

5. Veikt vietējo iedzīvotāju aptauju par esošo bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti un jaunu nepieciešamību. 

6. Kopīgi ar pašvaldību izvērtēt Ukru pagastu bibliotēkas tālākās attīstības perspektīvas.  

7. Izveidot velonovietni pie bibliotēkas un norādi uz bibliotēku apdzīvotā vietā. 
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Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja        Dzidra Šmita 


