
Atzinumi apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2022.gada 27.oktobra sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas KAUGURU bibliotēkai 

 

Bibliotēka ir Jūrmalas Centrālās bibliotēkas (turpmāk - Jūrmalas CB) struktūrvienība, veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Kauguru apkaimē. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Vineta Baško) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Jūrmalas Centrālās 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 palielināts finansējums krājuma 

komplektēšanai.  

Nav uzlabots telpu apgaismojums. 

Nav veikts telpu kosmētiskais remonts. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

 X  Bibliotēkas nolikums apstiprināts 2011.gadā. 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti 

2015.gadā.  

Dokumentus nepieciešams aktualizēt, 

iekļaujot plašāku informāciju par personu 

datu apstrādi un aizsardzību. 

Dokumenti ir pieejami bibliotēkā, bet nav 

pieejami bibliotēkas mājaslapā. 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

 X  Bibliotēka strādā saskaņā ar Jūrmalas 

Centrālās bibliotēkas attīstības programmu 
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2016.-2020.gadam. Nepieciešams aktualizēt 

attīstības programmu. 

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   Bibliotēkas vadītāja un 6 darbinieki uz pilnu 

slodzi. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide   X  Finansējums profesionālajai pilnveidei ir 

nepietiekams, nenodrošina visu darbinieku 

augstu profesionālo kompetenci. 

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   Jūrmalas CB un filiālbibliotēkām ir kopējs 

budžets. Finansējums pārskata periodā ir 

palielinājies par 39 %. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Jūrmalas CB un filiālbibliotēkām ir kopējs 

budžets. Finansējums pārskata periodā ir 

stabils. Finansējums krājumam uz 1 

iedzīvotāju pašvaldībā sastāda EUR 0,6. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās 1776   Samazinājies par 31 %. 
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Izsniegums skaits pārskata perioda beigās 51959   Samazinājies par 57 %. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās 16355   Samazinājies par 35 %. 

Iedzīvotāju aptvērums    8,82 % no apkaimes iedzīvotājiem. Aktīvāk 

popularizēt bibliotēkas pakalpojumus 

iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   Krājumā ir 30 591 vienības. 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Jūrmalas CB un filiālbibliotēkām ir vienota 

“Jūrmalas Centrālās bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika (2021-2025)”, tomēr 

tā ir formāla un neatspoguļo struktūrvienību 

krājumu komplektēšanas koncepciju. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

 X  „Letonika” – 92 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 77 sesijas. Samazinājusies datubāzu 
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izmantošana. Nepieciešams aktīvāk 

popularizēt datubāzes lietotājiem. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Inventarizācija tika veikta 2016.gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 89 lasītājiem. 

Lietotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas 

datu izmantošanas iespējām. 

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  Tā kā Jūrmalas CB nav izveidota bibliotēkas 

tīmekļa vietne, tās struktūrvienībām ir 

problemātiski sniegt informāciju lietotājiem. 

Tiek izmantota vietne www.jurmala.lv ,kura 

ir nepārskatāma un informācija grūti 

atrodama, kā arī sociālie tīkli Facebook un 

vietne www.kulturasdati.lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pārskata periodā rīkoti 65 pasākumi - tikšanās 

ar autoriem, 95 izstādes, arī Jūrmalas 

mākslinieku darbu izstādes. Vasarā pasākumi 

http://www.jurmala.lv/
http://www.kulturasdati.lv/
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notiek pagalmā. Ļoti noderīga būtu vasaras 

terase. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Pārskata periodā: 15 izstādes, 9 pasākumi. 

Mapes par Kaugurciema un Kauguru vēsturi. 

Tematiski pasākumi par zvejnieku dzīvi, 

sadarbībā ar Jūrmalas Brīvdabas muzeju. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Jūrmalas izglītības iestādēm, 

Jūrmalas Probācijas dienestu, Kauguru 

kultūras namu, Jūrmalas muzeju, Foto kluba 

“Rīga ” māksliniekiem u.c. 

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   Darbadienās no 11.00-19.00, sestdienās 

10.00-16.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas aptaujas. Ieteicams izveidot 

Jūrmalas CB kopīgu  iedzīvotāju aptauju par 

bibliotēku 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 - 223m². Telpu 

platība pietiekama, bet nepieciešams to 

remonts (iepriekšējais bija pirms 20 gadiem). 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

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

bibliotēkas telpas, pārgrupējot mēbeles. 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs  X  Ieteicams uzlabot, nepieciešams atbilstoši 

izvietot gleznu izstādes. 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Atsevišķās zonās jāuzlabo. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Daļa mēbeļu ir jāatjauno. 

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  Nepieciešams uzlabot ventilāciju. 

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  

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Kauguru bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Atjaunot bibliotēkas darbību reglamentējošos pamatdokumentus, iekļaujot plašāku informāciju par personu datu apstrādi un aizsardzību.  

2. Aktualizēt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas attīstības programmu un krājuma veidošanas koncepciju, plānojot arī struktūrvienību attīstību.  
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3. Rast iespēju izveidot atsevišķu Jūrmalas centrālās bibliotēkas tīmekļvietni, kurā ietverta arī tās struktūrvienību aktuālā informācija. 

4. Rast iespēju palielināt finansējumu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku krājuma komplektēšanai. 

5. Rast iespēju paātrināt dāvinājumu (grāmatu) saņemšanas procesu Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, dāvinājumu procesu veicot atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

6. Nepieciešams palielināt finansējumu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku bibliotekāro darbinieku profesionālajai pilnveidei. 

7. Aktīvāk popularizēt abonētās tiešsaistes datubāzes “Letonika”, Laikrakstu bibliotēku “News” un autorizācijas izmantošanas iespējas 

lietotājiem. 

8. Uzlabot apgaismojumu apmeklētāju apkalpošanas telpās.  

9. Ieplānot bibliotēkas telpu kosmētisko remontu; rast iespēju ierīkot ventilāciju, pie ēkas izvietot videokameras. 

10. Lai aktivizētu bibliotēkas darbību vasaras mēnešos, rast iespēju izbūvēt terasi pie bibliotēkas. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas ĶEMERU bibliotēkai 

 

Bibliotēka ir Jūrmalas Centrālās bibliotēkas (turpmāk - Jūrmalas CB) struktūrvienība, veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Ķemeru apkaimē. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Vineta Baško) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Jūrmalas 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 palielināts finansējums krājuma 

komplektēšanai.  
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Nav iegādāts printeris čeku drukāšanai 

darbam ar BIS ALISE. 

Nav uzlabots telpu apgaismojums. Nav veikts 

telpu kosmētiskais remonts. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

 X  Bibliotēkas nolikums apstiprināts 2011.gadā. 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti 

2015.gadā.  

Dokumentus nepieciešams aktualizēt, 

iekļaujot plašāku informāciju par personu 

datu apstrādi un aizsardzību. 

Dokumenti ir pieejami bibliotēkā, bet nav 

pieejami bibliotēkas mājaslapā. 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

 X  Bibliotēka strādā saskaņā ar Jūrmalas 

Centrālās bibliotēkas attīstības programmu 

2016.-2020.gadam. Nepieciešams aktualizēt 

attīstības programmu. 

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   Bibliotēkas vadītājs un 4 darbinieki uz pilnu 

slodzi. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide   X  Finansējums profesionālajai pilnveidei ir 

nepietiekams, nenodrošina visu darbinieku 

augstu profesionālo kompetenci. 

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

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Jūrmalas CB un filiālbibliotēkām ir kopējs 

budžets. Finansējums pārskata periodā ir 

palielinājies par 39 %. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   . Finansējums pārskata periodā ir stabils. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās 652   Samazinājies par 24 %. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās 16069   Samazinājies par 66 %. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās 7174   Samazinājies par 51 %. 

Iedzīvotāju aptvērums    1,12 % no apkaimes iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   10 927 vienības. 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Jūrmalas CB un filiālbibliotēkām ir vienota 

“Jūrmalas Centrālās bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika (2021-2025)”, tomēr 

tā ir formāla un neatspoguļo struktūrvienību 

krājumu komplektēšanas koncepciju. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus X    
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Latvijā  

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” – 52 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas. Ievērojami samazinājusies 

datubāzu izmantošana. Nepieciešams aktīvāk 

popularizēt datubāzes lietotājiem. 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015.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 100 lasītājiem. 

Lietotāji aktīvi jāinformē par autorizācijas 

datu izmantošanas iespējām. 

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta  X  Tā kā Jūrmalas CB nav izveidota bibliotēkas 
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kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

tīmekļa vietne, tās struktūrvienībām ir 

problemātiski sniegt informāciju lietotājiem. 

Tiek izmantota vietne www.jurmala.lv ,kura 

ir nepārskatāma un informācija grūti 

atrodama, kā arī sociālie tīkli. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Bibliotēkas ēkā iekārtots pašvaldības 

Apmeklētāju apkalpošanas centrs. 

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 – 46 

izstādes, tajā skaitā vietējo mākslinieku, 20 

pasākumi. Tikšanās ar autoriem, Dzejas dienu 

pasākumi, jauno grāmatu apskati, radošās 

darbnīcas bērniem, dalība LNB lasīšanas 

veicināšanas programmās. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(materiālu vākšanu, sistematizēšanu, popularizēšanu) 

X   Novadnieku dzimtu vēstures pētīšana. 

Materiāli tiek krāti mapēs. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Ķemeru PII, atbalsta centru 

bērniem, Valsts probācijas dienestu, Ķemeru 

evaņģēliski luterisko draudzi, Ķemeru 

Nacionālā parka administrāciju u.c. 

Aktivizējusies sadarbība ar Jūrmalas jauniešu 

iniciatīvu centru. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  Individuālas konsultācijas, tomēr lielāka 

vērība jāpievērš mērķtiecīgai bibliotēkas 

informācijas resursu popularizēšanai. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbadienās no 8.30 – 18.30, brīvdienās 

slēgts. 

http://www.jurmala.lv/
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Jautājumi  facebook. Ieteicams izveidot 

Jūrmalas CB kopīgu  iedzīvotāju aptauju par 

bibliotēku pakalpojumiem. 

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību  

X   No 2022.gada maija bibliotēkai jauna 

vadītāja, līdz ar to iezīmējas jaunas 

aktivitātes, piem. Mazuļu rīti, sadarbība ar 

Jūrmalas jauniešu iniciatīvu centru. 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

 X  Telpas lasītāju apkalpošanai - 236 m². 1.stāva 

telpu rekonstrukcija 2012.gadā, 2.stāva 

remonts bija 2002.gadā. 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Ieteicams telpas iekārtot funkcionālāk, 

izveidojot zonu jauniešiem, pusaudžiem, 

gleznu izstādēm utt.  

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs  X  Ieteicams uzlabot. 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Starp plauktiem atsevišķās vietās jāuzlabo. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Daļa mēbeļu jāatjauno. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Pakalpojumi pieejami 1.stāvā. 

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  

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Ķemeru bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas 

nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Atjaunot bibliotēkas darbību reglamentējošos pamatdokumentus, iekļaujot plašāku informāciju par personu datu apstrādi un aizsardzību. 

2. Aktualizēt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas attīstības programmu un krājuma veidošanas koncepciju, plānojot arī struktūrvienību attīstību. 

3. Rast iespēju izveidot atsevišķu Jūrmalas centrālās bibliotēkas tīmekļvietni, kurā ietverta arī tās struktūrvienību aktuālā informācija. 

4. Rast iespēju palielināt finansējumu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku krājuma komplektēšanai. 

5. Rast iespēju paātrināt dāvinājumu (grāmatu) saņemšanas procesu Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, dāvinājumu procesu veicot atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

6. Nepieciešams palielināt finansējumu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku bibliotekāro darbinieku profesionālajai pilnveidei. 

7. Rast iespēju pilnvērtīgam darbam ar BIS ALISE iegādāties printeri čeku drukāšanai. 

8. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu, aktīvāk popularizējot bibliotēkas pakalpojumus, tajā skaitā pieejamos informācijas resursus 

9. Rast iespēju veikt bibliotēkas telpu kosmētisko remontu, uzlabot apgaismojumu atsevišķās zonās; uzlabot telpu iekārtojuma 

funkcionalitāti. 

10. Izvērtēt bibliotēkas pieslēgšanas iespējas un nepieciešamību pilsētas siltuma sistēmai. 
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AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Alberta Kronenberga SLOKAS bibliotēkai 

 

Bibliotēka ir Jūrmalas Centrālās bibliotēkas (turpmāk - Jūrmalas CB) struktūrvienība, veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Slokas apkaimē. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Punga, 

Vineta Baško) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Jūrmalas 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 palielināts finansējums krājuma 

komplektēšanai. 

Nav uzlabots telpu apgaismojums. 

Nav veikts telpu kosmētiskais remonts. 

Nav nomainīti novecojušie plaukti. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un ir apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

 X  Bibliotēkas nolikums apstiprināts 2011.gadā. 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi apstiprināti 

2015.gadā.  

Dokumentus nepieciešams aktualizēt, 

iekļaujot plašāku informāciju par personu 

datu apstrādi un aizsardzību. 

Dokumenti ir pieejami bibliotēkā, bet nav 

pieejami bibliotēkas mājaslapā. 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas  X  Bibliotēka strādā saskaņā ar Jūrmalas 

Centrālās bibliotēkas attīstības programmu 
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aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 2016.-2020.gadam. Nepieciešams aktualizēt 

attīstības programmu. 

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   Bibliotēkas vadītājs un 3 darbinieki uz pilnu 

slodzi. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide   X  Finansējums profesionālajai pilnveidei ir 

nepietiekams, nenodrošina visu darbinieku 

augstu profesionālo kompetenci. 

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   Jūrmalas CB un filiālbibliotēkām ir kopējs 

budžets. Finansējums pārskata periodā ir 

palielinājies par 39 %. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir stabils. 

Finansējums krājumam uz 1 iedzīvotāju 

pašvaldībā sastāda EUR 0,6. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās 859   Samazinājies par 28 %. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās 48712   Samazinājies par 20 %. 
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Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās 9643   Samazinājies par 37 %. 

Iedzīvotāju aptvērums    8,91 % no apkaimes iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, ērti pieejams un aplūkojams X   21972 vienības. 

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Jūrmalas CB un filiālbibliotēkām ir vienota 

“Jūrmalas Centrālās bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika (2021-2025)”, tomēr 

tā ir formāla un neatspoguļo struktūrvienību 

krājumu komplektēšanas koncepciju. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X    

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes 

tiek aktīvi popularizētas un izmantotas 

  X 2021.gadā datubāzes „Letonika” un 

Laikrakstu bibliotēka „News” nav izmantotas. 

Nepieciešams aktīvāk izmantot datubāzes un 

popularizēt tās lietotājiem. 



17 

 

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 145 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  Tā kā Jūrmalas CB nav izveidota bibliotēkas 

tīmekļa vietne, tās struktūrvienībām ir 

problemātiski sniegt informāciju lietotājiem. 

Tiek izmantota vietne www.jurmala.lv ,kura 

ir nepārskatāma un informācija grūti 

atrodama, kā arī sociālie tīkli Facebook un 

vietne www.kulturasdati.lv 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    

Bibliotēkas pakalpojumi un rīkotie pasākumi     

Bibliotēka regulāri rīkoja krājuma popularizēšanas un lasīšanas 

veicināšanas pasākumus (jauno grāmatu apskatus, tikšanās ar 

literātiem, Dzejas dienas, izstādes u.c.) 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 94 

izstādes, 18 pasākumi. A.Kronenberga 

dzimšanas dienas pasākumi, dzejas lasījumi, 

tikšanās ar autoriem, dalība LNB lasīšanas 

veicināšanas pasākumos. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju X   Ļoti aktīva un saistošs novadpētniecības 
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(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

darbs. Ar projekta finansējumu, bērniem 

izveidota A.Kronenberga darbnīca „Zīmē un 

rīmē!”. Iesaistījās LNB digitālās kolekcijas 

„Industriālais mantojums” veidošanā, LNB 

Atbalsta biedrības projektā „Bibliotēkas, kas 

palīdzēja izaugt Latvijai. Reizi nedēļā 

Facebook vietnē publicē “Slokas vēstures 

stāstus”. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar Kauguru kultūras namu,  

Aspazijas māju - muzeju, Jūrmalas pilsētas 

muzeju, Veselības un sociālās aprūpes centru. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana darbam ar 

datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu bāžu, digitālo 

resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  Individuālas konsultācijas. Darbs ir jāaktivizē. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbadienās no 10.00-18.00, sestdienās no 

10.00-16.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiskas aptaujas. Ieteicams izveidot 

Jūrmalas CB kopīgu  iedzīvotāju aptauju par 

bibliotēku 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 - 214 m². 

Nepieciešams kosmētiskais remonts 1.stāvā. 

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  Atsevišķās zonās ieteicams atjaunot. 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Atsevišķās zonās jāuzlabo. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Daļa mēbeļu jāatjauno. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Pakalpojumi ir pieejams 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  

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Atjaunot bibliotēkas darbību reglamentējošos pamatdokumentus, iekļaujot plašāku informāciju par personu datu apstrādi un aizsardzību. 

2. Aktualizēt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas attīstības programmu un krājuma veidošanas koncepciju, plānojot arī struktūrvienību attīstību. 

3. Rast iespēju izveidot atsevišķu Jūrmalas centrālās bibliotēkas tīmekļvietni, kurā ietverta arī tās struktūrvienību aktuālā informācija. 
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4. Rast iespēju palielināt finansējumu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku krājuma komplektēšanai. 

5. Rast iespēju paātrināt dāvinājumu (grāmatu) saņemšanas procesu Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, dāvinājumu procesu veicot atbilstoši 

normatīvajiem aktiem. 

6. Nepieciešams palielināt finansējumu Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku bibliotekāro darbinieku profesionālajai pilnveidei. 

7. Rast iespēju pilnvērtīgam darbam ar BIS ALISE iegādāties printeri čeku drukāšanai. 

8. Aktivizēt darbu ar vietējo kopienu, aktīvāk popularizējot bibliotēkas pakalpojumus, tajā skaitā pieejamos informācijas resursus. 

9. Rast iespēju uzlabot telpu apgaismojumu apmeklētāju apkalpošanas telpās.  

10. Rast iespēju veikt bibliotēkas pirmā stāva telpu kosmētisko remontu un uzlabot apgaismojumu. 

 

 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja      (*paraksts) Dzidra Šmita 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 


