
Apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2022.gada 1.decembra sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Ceriņu bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus 

Daugavpils valstspilsēta. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Skaidrīte Daņiļēviča, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu, izvērtēja 

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

9., 10. un 13. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Pašlaik izstrādes procesā ir LCB (t.sk. filiāļu) 

attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam. 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    



Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   3 bibliotekārie 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 

9%.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā bija stabils. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 15 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 36 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 28 % 

Iedzīvotāju aptvērums    13 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   13 872 vienības.  



Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   LCB un tās filiāļu krājuma komplektēšana 

notiek saskaņā ar “Latgales Centrālās 

bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju 

2021.-2025. gadam”. 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X   Aktīvi izmanto SBA. 

 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” - 315 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 112 sesijas. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2022. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 



Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 82 % no lietotāju 

kopskaita, 2021. gadā izsniegti 35 lasītājiem. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   LCB vietnē http://www.lcb.lv, 

http://www.lcb.lv/berniem, Sociālajā tīklā 

https://www.facebook.com/lcb.cerini 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikrakstā “Latgales Laiks”, portālos Lsm.lv 

un Gorod.lv, grani.lv, Daugavpils pilsētas 

pašvaldības tīmekļa vietnēs, izglītības iestāžu 

vietnēs un bibliotēkas informācijas stendā.  

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 – 161, 

izstādes – 104. 

Aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas 

programmās “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”, projektā “Grāmatu starts”, 

izdevniecības “Liels un mazs” programmā 

“Mūsu mazā bibliotēka”, LCB programmā 

“Skaistā vasara bibliotēkā” un lasīšanas spēlē 

“Bibliopols”. Rīkoja radošās darbnīcas, 

izstādes, tikšanās ar literātiem, ceļojumu stāstu 

vakarus, organizēti pasākumi ģimenēm no 

autisma centra “Mūsu pasaule”, rīkotas 

ekskursijas izglītības iestāžu audzēkņiem. 

http://www.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/berniem
https://www.facebook.com/lcb.jaunbuve


Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas – 9. 

Informācija par novadpētniecības mapju saturu 

ir pieejama LCB elektroniskajā katalogā. 

Izveidots bibliotēkas vēstures albums. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Daugavpils pilsētas izglītības 

iestādēm, Daugavpils autisma centru “Mūsu 

pasaule, Bērnu klubs “Mezgls”, Sociālo māju 

un patversmi, aprūpes centru.. Piedalās 

projektā “Darbīgās kopienas” sadarbībā 

British Council pārstāvniecību Latvijā. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli. 30 stundu datorapmācības notiek 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbdienās no 11.00-18.00, sestdienās no 

10.00-17.00. Brīvdienas – svētdiena, 

pirmdiena. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   2019. -2020. gadā LCB un tās filiālēs tika 

veikta lietotāju aptauja par periodikas klāstu 

bibliotēkā. 

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 - 207 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  Jāuzlabo atsevišķās zonās. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Iegādāties krēslus apmeklētājiem, pakāpeniski 

nomainīt plauktus abonementā. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Iegādāties krāsu printeri. 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Lietotājiem ar kustību traucējumiem ir iespēja 

saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā 

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 Nav velonovietnes. 

 

Slēdziens  

 Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Ceriņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 



1. Rast iespēju nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. 

2. Apmeklētāju ērtībām iegādāties krēslus un pakāpeniski nomainīt plauktus abonementā. 

3. Rast iespēju iegādāties krāsu printeri. 

4. Apmeklētāju ērtībām ieplānot velonovietnes uzstādīšanu pie bibliotēkas.  

5. Uzlabot apgaismojumu atsevišķās zonās. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Gaismas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus 

Daugavpils pilsētā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, izvērtēja 

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

9., 10. un 13. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Nodrošināt piekļuvi cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem – ieteikums nav izpildīts. 

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   Pašlaik izstrādes procesā ir LCB (t.sk. filiāļu) 

attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam. 



Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    



Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   2 bibliotekārie 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 ir stabils un 

nodrošina pamatfunkciju veikšanu.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir stabils un 

nodrošina pamatfunkciju veikšanu.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 23 %. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 47 %. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 58 %. 

Iedzīvotāju aptvērums    13,3 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

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



Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   LCB un tās filiāļu krājuma komplektēšana 

notiek saskaņā ar “Latgales Centrālās 

bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju 

2021.-2025. gadam”. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X   Aktīvi izmanto starpbibliotēku abonementu. 

 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   Lai veicinātu datubāzu izmantošanu lietotāju 

vidū, informācija par LCB veidotiem e–

resursiem, abonētām datubāzēm utt. ir 

pieejama lietotāju datoros – atverot interneta 

pārlūkprogrammu, pirmkārt atveras LCB 

mājaslapa, kur uzreiz redzami resursu baneri. 

„Letonika” - 78 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 74 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   Dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 235 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   LCB tīmekļa vietnē www.lcb.lv, sociālajā 

tīklā Facebook.  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikrakstā “Latgales Laiks”, portālos Lsm.lv 

un Gorod.lv, Grani.lv, Daugavpils pilsētas 

pašvaldības tīmekļa vietnēs, izglītības iestāžu 

vietnēs un bibliotēkas informācijas stendā.  

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 kopš 2019.gada – 91, 

izstādes – 188. Bibliotēka aktīvi piedalījās 

lasīšanas veicināšanas programmās “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”, rīkoja Dzejas 

dienu un Bibliotēku nedēļas pasākumus, 

Karjeras nedēļas, Patriotu nedēļas un 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes un 

daudzveidīgas bibliotekāras stundas sadarbībā 

ar izglītības iestādēm.  

http://www.lcb.lv/


Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Izveidotas 8 novadpētniecības mapes (Latgale, 

Daugavpils vēsture, Daugavpils apkaimes, 

Daugavpils cietoksnis, Daugavpils ielas, 

Daugavpils izglītības iestādes, Kultūras dzīve 

Daugavpilī, Daugavpils novadnieki). Krājumā 

mapes un grāmatas ir apzīmētas ar īpašām 

uzlīmēm. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Cieša sadarbība ar Daugavpils Ruģeļu 

pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils 

pilsētas bērnu un jauniešu centra “Jaunība” 

Latgales brīvo mākslinieku asociāciju, pilsētas 

biedrībām.  

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli. Lasītājiem ir iespēja apgūt 30 

stundu “Datoru un interneta apguves kursu bez 

priekšzināšanām” datorapmācības notiek LCB 

Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbdienās no 11.00-18.00, sestdienās no 

10.00-17.00.  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   2019. -2020. gadā LCB un tās filiālēs tika 

veikta lietotāju aptauja par periodikas klāstu 

bibliotēkā. 

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 - 93 m² 



Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Bibliotēkā ir integrētā telpa, kur izvietots 

krājums un tiek rīkoti bibliotēkas pasākumi. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Ir nepieciešams turpināt nomainīt grāmatu 

plauktus pieaugušo lasītāju sektorā. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Lietotājiem ar kustību traucējumiem ir iespēja 

saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā 

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  

 Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Pārdaugavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 



 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. 

2. Nomainīt grāmatu plauktus pieaugušo lasītāju sektorā. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Jaunbūves bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus 

Daugavpils pilsētā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Skaidrīte Daņiļēviča, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu, izvērtēja 

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

9., 10. un 13. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Pašlaik izstrādes procesā ir LCB (t.sk. filiāļu) 

attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam. 

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   6 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 ir stabils. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir stabils.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 24 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 33 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 30 % 

Iedzīvotāju aptvērums    13 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   20 816 vienības.  



Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   LCB un tās filiāļu krājuma komplektēšana 

notiek saskaņā ar “Latgales Centrālās 

bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju 

2021.-2025. gadam”. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X   Aktīvi izmanto SBA. 2021. gadā ar ASV 

Vēstniecības atbalstu Bibliotēkai tika iegādāta 

grāmatu kopa angļu valodā, kurā tika iekļauta 

daiļliteratūra pirmsskolas un jaunākā skolas 

vecuma bērniem un grāmatas angļu valodas 

apguvei dažādos līmeņos. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” - 239 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News” - 200 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   Dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 48 % no lietotāju 

kopskaita, 2021. gadā izsniegti 49 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   LCB virtnē http://www.lcb.lv , tīmekļa resursā 

“LCB bērniem” http://www.lcb.lv/berniem , 

https://www.facebook.com/lcb.jaunbuve  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikrakstā “Latgales Laiks”, portālos Lsm.lv 

un Gorod.lv, Daugavpils pilsētas pašvaldības 

tīmekļa vietnēs, izglītības iestāžu vietnēs un 

informācijas stendos bibliotēkā. 

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 – 319. 

Lietotājiem tika piedāvāti arī attālināti 

pasākumi un virtuālās izstādes. 2020.-2021. 

gadā 71% pasākumu tika novadīts tiešsaistē.  

Aktīvi piedalījās lasīšanas veicināšanas 

programmās “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”, projektā “Grāmatu starts”, 

izdevniecības “Liels un mazs” programmā 

“Mūsu mazā bibliotēka”, LCB programmā 

“Skaistā vasara bibliotēkā” un lasīšanas spēlē 

http://www.lcb.lv/
http://www.lcb.lv/berniem
https://www.facebook.com/lcb.jaunbuve


“Bibliopols”. Rīkoja radošās darbnīcas, 

izstādes, tikšanās ar literātiem. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Novadpētniecības krājumā ir strukturēti 

pieejami izdevumi par Latviju, Latgali un 

Daugavpili, novadnieku literārie darbi, 

Daugavpils autoru grāmatas bērniem, 23 

novadpētniecības mapes, 8 fotoalbumi. 

Krājums ir marķēts ar uzlīmi “Daugavpils 

novadpētniecība”, iespieddarbi ar autoru 

veltījuma ierakstiem un autogrāfiem ir marķēti 

ar uzlīmi “Īpaša grāmata”. Ir notikuši 136 

pasākumi. No 2019. gada profesionālajiem 

māksliniekiem un amatiermākslas pārstāvjiem 

ir iespēja rīkot mākslas un radošo darbu 

izstādes Bibliotēkas izstāžu zālē. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centru “Jaunība”, Daugavpils pilsētas 

iestādēm un biedrībām, Daugavpils 

mākslinieces Ingas Vasiļjevas studiju „IV 

Darbnīca”, Šveices biroju Daugavpilī u.c. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli. 30 stundu datorapmācības notiek 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbdienās no 11.00-18.00, sestdienās no 

10.00-17.00.  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   2019. -2020. gadā LCB un tās filiālēs tika 

veikta lietotāju aptauja par periodikas klāstu 

bibliotēkā. 2019. gadā Lasīšanas veicināšanas 

projekta “Grāmatu starts” ietvaros tika veikta 



vecāku viedokļu aptauja. Aptauja “Mūsu 

kopienas sirds – Jaunbūves bibliotēka” par 

bibliotēkas nozīmi un lasīšanas paradumiem. 

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 - 335 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    



Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

 

Slēdziens  

 Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikums 

Rast iespēju nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Pārdaugavas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus 

Daugavpils pilsētā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, izvērtēja 

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

9., 10. un 13. pantam un LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” un konstatēja: 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    



Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   LCB un tās filiāļu galvenie attīstības virzieni 

2014.-2020. gadam tika noteikti “Daugavpils 

pilsētas attīstības stratēģijā “Mana pils 

Daugavpils” 2014.-2020. gadam” (iesniegti 

iepriekšējai bibliotēkas akreditācijai 2017. 

gadā). Pašlaik izstrādes procesā ir LCB (t.sk. 

filiāļu) attīstības stratēģija 2023.-2027. gadam. 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    
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Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   2 bibliotekārie 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 ir stabils un 

nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir stabils un 

nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 34 %. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 49 %. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 50 %. 

Iedzīvotāju aptvērums    13 % no apkalpes teritorijas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   10 697 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   LCB un tās filiāļu krājuma komplektēšana 

notiek saskaņā ar “Latgales Centrālās 
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bibliotēkas krājuma attīstības koncepciju 

2021.-2025. gadam”. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X   Aktīvi izmanto starpbibliotēku abonementu.. 

 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” - 287 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 401 sesija. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2022. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 285 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.  

X   LCB tīmekļa vietnē http://www.lcb.lv/berniem 

, J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas vietnē 

www.rainisskola.lv 

https://www.facebook.com/lcb.pardaugava, 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikrakstā “Latgales Laiks”, portālos Lsm.lv 

un Gorod.lv, grani.lv, Daugavpils pilsētas 

pašvaldības tīmekļa vietnēs, izglītības iestāžu 

vietnēs un bibliotēkas informācijas stendā.  

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 – 161, 

izstādes – 104. Bibliotēka aktīvi piedalījās 

lasīšanas veicināšanas programmās “Bērnu, 

jauniešu un vecāku žūrija”, akcijā “Adventes 

lasījumi, rīkoja radošās darbnīcas, izstādes, 

tikšanās ar literātiem, izstāžu ciklu “Jauno 

grāmatu grozs”. Lasītāju iecienītas kļuva 

izstādes “Grāmata gaida savu lasītāju”, “Vērts 

izlasīt”, “Jauno grāmatu diena”.  

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas – 18. 2021. gadā sadarbība ar 

biedrības “Stāstnīca” fotogrāfiem un ar 

biedrību “Grīvas attīstībai” tika rīkota izstāde 

“Viena diena Grīvā”. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Grīvas apkaimes kultūras un 

izglītības iestādēm – J. Raiņa Daugavpils 6. 

pamatskolu, Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra “Jaunība” brīva laika 

pavadīšanu klubu “Grīva”, VSAC “Latgale” 

http://www.lcb.lv/berniem
http://www.rainisskola.lv/
https://www.facebook.com/lcb.pardaugava
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filiāli “Kalkūni”, Šveices biroju Daugavpilī, 

biedrībām.  

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuāli. 30 stundu datorapmācības notiek 

LCB Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbdienās no 11.00-18.00, sestdienās no 

10.00-17.00.  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   2019. -2020. gadā LCB un tās filiālēs tika 

veikta lietotāju aptauja par periodikas klāstu 

bibliotēkā. 

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 - 85 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    
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Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Mutvārdu vēstures fiksēšanai nepieciešams 

diktofons. 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Lietotājiem ar kustību traucējumiem ir iespēja 

saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā 

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  

 Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Pārdaugavas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir 

vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. 

2. Rast iespēju iegādāties diktofonu mutvārdu vēstures fiksēšanai. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Piekrastes bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus 

Daugavpilī. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 



 

27 

 

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 vides pieejamību 

bibliotēkai.     2019. gadā projekts “LCB 

filiāļu telpu pieejamības nodrošināšana 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām t.sk. tehniskā 

projekta izstrāde” tika izslēgts no Daugavpils 

pilsētas attīstības programmas Rīcību un 

investīciju plāna projekta lielu izmaksu dēļ. 

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   Daugavpils pilsētas attīstības stratēģija “Mana 

pils Daugavpils” 2014.-2020. gadam, tiek 

izstrādāta stratēģija 2023.-2027. gadam 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   3 bibliotekārie darbinieki  

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   LCB un tās 6 filiālēm ir kopīgs budžets 

Finansējums pārskata periodā bija stabils.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   LCB un tās 6 filiālēm ir kopīgs finansējums, 

pārskata periodā tas bija stabils. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā lasītāju skaits samazinājies 

par 24%. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā samazinājies par 27%.  

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā samazinājies par 31%. 

Iedzīvotāju aptvērums    13% no pilsētas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   16 209 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Latgales Centrālās bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepcija 2021.-2025. gadam”. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 2,5. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    



 

29 

 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Aktīvi izmanto. 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   2021. gadā „Letonika” -339 sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 545 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 177 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     
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Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – izstādes 

230; pasākumi 287. Programmas bērniem 

”Skaistā vasara bibliotēkā” un “Bibliopols”, 

tikšanās ar literātiem, ģimeņu svētki u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Pārskata periodā 95 izstādes, 45 pasākumi. 

Tikšanās ar vietējiem autoriem, apkārtnes 

iedzīvotāju radošo darbu izstādes,  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Daugavpils pašvaldības 

Izglītības un Kultūras pārvaldēm, Sociālo 

dienestu, Dienas aprūpes centru utt. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. Informācijpratības 

nodarbības grupās skolēniem. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Atvērta darbdienās no 11.00-18.00, sestdienās 

no 10.00- 17.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Lasītāju aptaujas notiek regulāri. 

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 -242 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  Lietotājiem ar kustību traucējumiem ir iespēja 

saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā 

dzīvesvietā. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X   Pašlaik norāde ir noņemta. Ar Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības Būvvaldi tiek 

saskaņota norādes izvietošanas jaunā vieta. 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikums 

Rast iespēju nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. 

 



 

32 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiālei Piekrastes bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus 

Daugavpilī. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzidra Šmita, Dzintra Punga) iepazinās ar bibliotēkas darbu, 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 vides pieejamību 

bibliotēkai.     2019. gadā projekts “LCB 

filiāļu telpu pieejamības nodrošināšana 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām t.sk. tehniskā 

projekta izstrāde” tika izslēgts no Daugavpils 

pilsētas attīstības programmas Rīcību un 

investīciju plāna projekta lielu izmaksu dēļ. 

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   Daugavpils pilsētas attīstības stratēģija “Mana 

pils Daugavpils” 2014.-2020. gadam, tiek 

izstrādāta stratēģija 2023.-2027. gadam 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, kas 

atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas funkciju 

veikšanu 

X   3 bibliotekārie darbinieki  
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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   LCB un tās 6 filiālēm ir kopīgs budžets 

Finansējums pārskata periodā bija stabils.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   LCB un tās 6 filiālēm ir kopīgs finansējums, 

pārskata periodā tas bija stabils. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā    Rādītājus ietekmēja pandēmijas Covid-19 

radītie ierobežojumi. 

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā lasītāju skaits samazinājies 

par 24%. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā samazinājies par 27%.  

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Pārskata periodā samazinājies par 31%. 

Iedzīvotāju aptvērums    13% no pilsētas iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   16 209 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Latgales Centrālās bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepcija 2021.-2025. gadam”. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība 2,5. 



 

34 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Aktīvi izmanto. 

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

X   2021. gadā „Letonika” -339 sesijas; 

Laikrakstu bibliotēka „News”- 545 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 177 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   Pasākumu skaits pārskata periodā – izstādes 

230; pasākumi 287. Programmas bērniem 

”Skaistā vasara bibliotēkā” un “Bibliopols”, 

tikšanās ar literātiem, ģimeņu svētki u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Pārskata periodā 95 izstādes, 45 pasākumi. 

Tikšanās ar vietējiem autoriem, apkārtnes 

iedzīvotāju radošo darbu izstādes,  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Daugavpils pašvaldības 

Izglītības un Kultūras pārvaldēm, Sociālo 

dienestu, Dienas aprūpes centru utt. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. Informācijpratības 

nodarbības grupās skolēniem. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Atvērta darbdienās no 11.00-18.00, sestdienās 

no 10.00- 17.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Lasītāju aptaujas notiek regulāri. 

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 -242 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  Lietotājiem ar kustību traucējumiem ir iespēja 

saņemt Bibliotēkas pakalpojumus savā 

dzīvesvietā. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X   Pašlaik norāde ir noņemta. Ar Daugavpils 

valstspilsētas pašvaldības Būvvaldi tiek 

saskaņota norādes izvietošanas jaunā vieta. 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 
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Ieteikums 

Rast iespēju nodrošināt darbiniekiem konkurētspējīgu atalgojumu. 

 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja      Dzidra Šmita 

 

 

 


