
 

 

Atzinumi apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2022. gada 17. novembra sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Bērzaines pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Bērzaines 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 13.pantam un 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Nav rasta iespēja uzlabot apgaismojumu 

abonementa telpā 

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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Bērzaines pagasta bibliotēkas attīstības plāns 

2022.-2026. 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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 



 

 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 89 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 pieaudzis par 

26%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

50% un nodrošina attīstību. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Stabils. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 30%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 46%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Iedzīvotāju aptvērums    22% no pagasta 548 iedzīvotājiem.  



 

 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   7581 vienība.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Bērzaines pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 538 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News” - 410 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 64 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 10, 

tematiskās izstādes – 61 

Piedalījās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

projektā 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   10 materiālu kopas: Bērzaines, Jaunburtnieku 

pagasts, cilvēki pagastā, nodarbošanās, teikas, 

iestādes, lauksaimniecība, tūrisms, notikumi, 

albumi, mājas. 

Notiek materiālu digitalizācija 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar PII, pamatskolu, kultūras 

centru, zemnieku saimniecību “Atmatas” 



 

 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Notikušas 2 rakstiskas 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 – 149 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  Uzlabot apgaismojumu abonementa telpā. 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nomainīt novecojušās lasītavas mēbeles. 

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  Uzlabot klimatiskos apstākļus abonementā 



 

 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Rast iespēju uzlabot apgaismojumu abonementa telpā. 

3. Rast iespēju nomainīt lasītavas mēbeles. 

4. Rast iespēju uzlabot klimatiskos apstākļus abonementā. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Brenguļu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Brenguļu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 13.pantam un 

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



 

 

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Brenguļu pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 38 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 pieaudzis par 

7%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

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    Samazinājies par 31%. Rādītājus negatīvi 

ietekmēja pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 37%. Rādītājus negatīvi 

ietekmēja pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 20%. Rādītājus negatīvi 

ietekmēja pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Iedzīvotāju aptvērums    28% no pagasta 833 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   9303 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Brenguļu pagasta 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 307 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 88 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta                      

2016. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 149 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 14, 

tematiskās izstādes – 22 

Piedalās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

projektā 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēkā pieejamas novadpētniecības kopas 

par  Brenguļu pagastu, iestādēm, 

uzņēmumiem, biedrībām un iedzīvotājiem, 

kas tiek digitalizētas. 

Nozīmīgu darbs ieguldīts barikāžu dalībnieku 

apzināšanā, intervēšanā, materiālu 

apkopošanā, planšetes izstādes veidošanā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar PII, sākumskolu, Informācijas, 

izglītības, sporta un sociālās aprūpes centru 

“Kaimiņi”, jauniešu sporta klubu “Zaļā pēda”, 

uzņēmējiem 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Reizi nedēļā sākumskolas bērni apgūst 

datorapmācību “Mans draugs dators” 



 

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   2020. gada vasarā tika veikta bibliotēkas 

lietotāju aptauja par bibliotēkas darba 

vērtējumu un kvalitāti un analizēti 

anketēšanas rezultāti 

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 – 140 m² 

Nepieciešama telpa krātuvei 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Rast iespēju nodrošināt telpu krātuvei.   

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Dikļu pagasta bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras bibliotēkas kā 

reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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  Nav rasta iespēja uzlabot apgaismojumu 

novadpētniecības zonā 

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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - Dikļu 

pagasta bibliotēkas attīstības plāns  2022.-

2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 52 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 samazinājies par 

30%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

30% un nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 33%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 38% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 40% 

Iedzīvotāju aptvērums    16% no pagasta 1003 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4557 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Dikļu pagasta bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politika 2022. - 

2026.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     

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” – 43 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 32 sesijas. Aktualizēt darbu ar 

tiešsaistes datu bāzēm. Izmantot Letonikas 

datu bāzes lietotāju attālināto pieeju 

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  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    

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 – 40, 

tematiskās izstādes – 34 

Piedalās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

projektā, organizē ikgadēju pasākumu “Bērnu 

literatūras maģija” 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas par pagasta personībām, 

kultūras objektiem, Dziesmu svētkiem. 

Digitalizēti materiāli par kultūras darbnieku, 

novadnieku Edgaru Lusti 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar PII, pamatskolu, kultūras centru 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Tiek veiktas mutiskas 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 – 103,9 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  Uzlabot apgaismojumu novadpētniecības 

zonā 

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   Nepieciešams atjaunot uzbrauktuvi 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Aktualizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju attālināto pieeju. 

3. Rast iespēju uzlabot apgaismojumu novadpētniecības zonā. 

4. Rast iespēju atjaunot uzbrauktuvi apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Jērcēnu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Jērcēnu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību 

akreditācijas nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 13.pantiem 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Daļēji izpildīts ieteikums - sabalansēt 

līdzekļus krājuma komplektēšanai, par 

prioritāru izvirzot grāmatu krājuma 

atjaunošanu 



 

 

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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Jērcēnu pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz 0,7 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. 0,3 slodze - 

strādnieks Strenču apvienības saimnieciskajā 

nodaļā. Bibliotēkas vadītājam noteikta amata 

saime – 18.2, saimes līmenis – II, mēnešalgu 

grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 42 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 pieaudzis par 

19%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

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    Stabils  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 44%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Iedzīvotāju aptvērums    29% no pagasta 391 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4272 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Jērcēnu pagasta bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     



 

 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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  Sabalansēt līdzekļus krājuma komplektēšanai, 

par prioritāru izvirzot grāmatu krājuma 

atjaunošanu 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi popularizētas 

un izmantotas 

X   „Letonika” – 107 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 75 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   Jērcēnu pagasta bibliotēka kā Valmieras 

bibliotēkas struktūrvienība ir tikai kopš 2021. 

gada 1. septembra. Valmieras bibliotēka kā 

RGB metodisko darbu veic Strenču 

apvienības bibliotēkās kopā ar Valkas 

Centrālo bibliotēku, kuras atbildībā un 

pārraudzībā ir kopkatalogs 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti  26 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 54, 

izstādes – 106.  

Darbojas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”, “Stāstu bibliotēkas” tīklā. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Līdz ATR Jērcēnu bibliotēka bija ietverta 

novada tūrisma maršrutā un bibliotekāre 

aktīvi iesaistījās, piedāvājot ekskursijas. 

Ir izveidojusies sadarbība ar novada 

iedzīvotājiem, kuri pēta dzimtas vēsturi. 

Apkopoti materiāli par Kaņepju māju 

saimnieku Cīruļu dzimtas likteni. Veikti 

atmiņu pieraksti par dzīvi Jaunjērcēnmuižā no 

1912.- 1915.gadam. 

Tiek veidotas tematiskās mapes. Digitalizēta 

materiālu kopa: “Ceļojums laikā: manas 

bibliotēkas ēkas vēsture”, sagatavoti 

tiešsaistes novadpētniecības resursi par 

Jērcēnmuižu. 



 

 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar tautas namu, Strenču 

pamatskolu, novada Strenču nodaļu “Glābiet 

bērnus”, “Esam Jērcēniem”. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Notiek apmeklētāju intervijas. Rezultāti tiek 

apkopoti 

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 – 36 m² 

Nepieciešams bibliotēkas telpu 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   Turpināt nomainīt bibliotēkas plauktus 

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 Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta 

individuāla apkalpošana  

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Sabalansēt līdzekļus krājuma komplektēšanai, par prioritāru izvirzot grāmatu krājuma atjaunošanu. 

3. Rast iespēju veikt remontu bibliotēkas telpās. 

4. Turpināt nomainīt bibliotēkas plauktus. 

 

 

 

 



 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Jeru pagasta bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras bibliotēkas kā 

reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un vērtējumu par telpu un infrastruktūras stāvokli, izvērtēja bibliotēkas atbilstību akreditācijas 

nosacījumiem vietējas nozīmes bibliotēkas statusā pēc akreditācijas termiņa beigām atbilstoši Bibliotēku likuma 9., 10.un 13.pantam un LR Ministru 

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - Jeru 

pagasta bibliotēkas attīstības plāns  2022.-

2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 



 

 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 57 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 samazinājies par 

41,5%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

5,6% un nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 86%.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 15%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 66% 

Iedzīvotāju aptvērums    38% no pagasta 1199 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     



 

 

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4897 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Jeru pagasta bibliotēkas krājuma attīstības 

koncepcija 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 247 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 301 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 195 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 12, 

tematiskās izstādes – 16 

Bibliotēkas vadītāja organizē ekskursijas pa 

pagasta ievērojamākajām vietām un Endzeles 

muižas dendroloģisko parku. 

Aktīvi iesaistās bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu aktivitāšu organizēšanā. 

Tika organizēts pasākums un izstāde veltīta 

Jeru pagasta muzikantiem un Rūjienas 

mūzikas skolas 40 gadu jubilejai 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēkā pieejamas novadpētniecības kopas 

par  pagasta vēsturi, Jeru pagasta muižām, 

pagasta cilvēkiem. Ir iekārtota vēstures istaba 

ar pieejamiem novadpētniecības materiāliem. 



 

 

Daļa no novadpētniecības materiāliem ir 

digitalizēti. 

Bibliotekāre regulāri piedalās Valmieras 

bibliotēkas novadpētniecības konkursos- 

Baltijas ceļam - 30 Rūjienas novadā, Jeru 

pagasta bibliotēkas vēsture, Teātra spēlēšanas 

tradīcijas Jeru pagastā, Nozīmīgas personības 

Jeru pagasta saimnieciskajā darbībā laika 

periodā no 1945. – 1991. gadam. Papildus 

sagatavoti un pievienoti - Jeru puses spīganu 

stāsti, Uldis Zuments, Pirmo Sedas orķestra 

mūziķu vaibsti. Tiek izstādītas 

novadpētniecības izstādes un piesaistītas 

Valmieras muzeja izstādes. Novadpētniecības 

materiāli tika nodoti arī Barikāžu muzejam, 

Latvijas tautas frontes muzejam, Folkloras 

krātuvei. 

Bagātīgā materiāla apkopošanai ir iecere 

izveidot planšetu izstādi. Rast iespēju 

nodrošināt finansiālu atbalstu 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Īpaši laba sadarbība ar Valmieras muzeju 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Katru gadu ir notikušas 2 mācības 

iedzīvotājiem. Lekcija par pensiju sistēmu 

Latvijā un mācības datoru apguvē 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    



 

 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   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 – 37 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    

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 Izvietot norādi uz bibliotēku 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    



 

 

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Rast iespēju nodrošināt finansiālu atbalstu novadpētniecības planšetu izstādes izveidei. 

3. Rast iespēju uzlabot apgaismojumu atsevišķās bibliotēkas zonās. 

4. Nepieciešams apdzīvotajā vietā izvietot norādi uz bibliotēku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Kauguru pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Kauguru 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Kauguru pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Darbiniece 

publiskās bibliotēkas slodzes ietvaros strādā 

arī par Kauguru pamatskolas bibliotēkas 

vadītāju. Bibliotēkas vadītājam noteikta amata 

saime – 18.2, saimes līmenis – II, mēnešalgu 

grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 37 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 samazinājies par 

19%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

7% un nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 14% 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 44%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 72% Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Iedzīvotāju aptvērums    12% no pagasta 1342 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   5285 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Kauguru pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 72 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 61 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta                      

2016. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 104 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 15, 

tematiskās izstādes – 24 

Piedalās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

projektā, konkursā “Nacionālā skaļā 

lasīšana”, organizatoriski iesaistās pasākumos 

“Draudzīgais aicinājums”, dzejoļu konkursos, 

Dzejas dienās 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Pārskata periodā kopā ar Kauguru pagasta 

Mūrmuižas bibliotēku sagatavoti un publicēti 

digitālie materiāli: Teātra spēlēšanas tradīcijas 

Kauguru pagastā /2018./, Baltijas ceļam 30 

/2019./, Kauguru pagasta bibliotēkas /2020./, 

Nozīmīgas personības Kauguru pagasta 

saimnieciskajā attīstībā laika periodā no 1945. 

- 1991. gadam /2021./ 

Bibliotēka piedalījās izstādes un pasākuma 

“Baltijas ceļam 30” sagatavošanā. Līdzdalība 

Lāčplēša ordeņa kavalieru izstādes tapšanā. 

2021. gadā apkopoti materiāli par barikāžu 

dalībniekiem.  



 

 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar pamatskolu, kultūras namu, 

amatierteātri “Vīzija”, bērnu vokālo ansambli 

“Domino” 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Notiek 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 – 88 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   Jauniešu zonā nepieciešams mūsdienīgs 

aprīkojums 



 

 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Rast iespēju jauniešu zonā nodrošināt mūsdienīgu aprīkojumu. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Kocēnu pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Kocēnu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Kocēnu pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 44 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 pieaudzis par 

7%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

28% un nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 23%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 52% 

Iedzīvotāju aptvērums    11% no pagasta 2904 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   5547 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Kocēnu pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 100 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 417 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta                      

2016. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti  273 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 14, 

tematiskās izstādes – 14 

Piedalās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

projektā. 

Organizē Dzejas dienas. Iniciē un aktīvi 

piedalās liela mēroga kultūras pasākumu 

organizēšanā Kocēnos 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas par pagasta notikumiem, 

iedzīvotājiem, vietām. 

Izveidotas ceļojošās izstādes: par folkloristu 

Kārli Bukumu; Kocēnu novada Lāčplēši; 

Krogi Vidzemē pie vecā Rīgas ceļa no 

Zvirgzda kroga līdz Brandeļu krogam; 

Septiņas alejas / kuras vedušas uz seno 

Kokmuižu; Kokmuižas svētki cauri laikiem. 

Piedalās Florbola slavas zāles veidošanā, 

atlasot un apkopojot materiālus par sporta 

dzīvi pagastā 



 

 

Digitalizēti materiāli: “Mujānu Izglītības 

biedrība”, “Kocēnu bibliotēkas vēsture” un 

“Valmieras rajona Ļeņina kolhoza 

priekšsēdētājs Alfrēds Vinters” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar PII, pamatskolu, kultūras namu, 

sporta skolu un sporta namu 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Tiek veiktas 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 – 299 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  Bērnu, jauniešu zonā nepieciešams uzlabot 

mēbeles un spēļu piedāvājumu 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Rast iespēju bērnu, jauniešu zonā uzlabot mēbeles un spēļu piedāvājumu. 

 

 

 



 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Lodes pagasta bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras bibliotēkas kā 

reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - Lodes 

pagasta bibliotēkas attīstības plāns  2022.-

2026.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   Līdz ATR bibliotēkā bija darbinieks uz 0,1 

slodzi, pēc ATR bibliotēkas vadītājam ir 0,7 

darba slodze. Līdztekus bibliotekārajam darba 

pilda arī Valmieras novada pašvaldības klientu 

apkalpošanas punkta speciālistu pienākumus. 



 

 

Bibliotēkas vadītājam noteikta amata saime – 

18.2, saimes līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 55 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 samazinājies par 

28%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

24% un nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 34% 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 153% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 16% 

Iedzīvotāju aptvērums    34% no pagasta 255 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     



 

 

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   3853 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Lodes pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 35 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas.  

Aktivizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. 

Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju 

attālināto pieeju 

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 33 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 4, 

tematiskās izstādes – 9 

Tiek organizētas izstādes gan bibliotēkas 

telpās, gan kultūras namā, savukārt sadarbībā 

ar Lodes Kultūras centru - kopīgi pasākumi. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēkā pieejamas novadpētniecības kopas 

par  pagasta vēsturi, pagasta bijušajiem un 

esošajiem iedzīvotājiem 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Ir laba sadarbība ar apvienības iestādēm, īpaši 

ar sociālās aprūpes centru “Lode” un kultūras 

darba organizatori 



 

 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Tiek veiktas 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 – 73 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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Aktivizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju attālināto pieeju. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Matīšu pagasta bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 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.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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas – 

Matīšu pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz pilnu slodzi. 

Līdztekus bibliotekārajam darbam pilda arī 

Valmieras novada pašvaldības klientu 

apkalpošanas punkta speciālistu pienākumus. 

Bibliotēkas vadītājam noteikta amata saime -

18.2, saimes līmenis – II, mēnešalgu grupa – 

8. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu 

amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

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 10 

% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 0.5 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 12 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 2 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 44 % 

Iedzīvotāju aptvērums    25 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   8205 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Matīšu pagasta bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politika 2022. - 

2026.gadam 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība - 0,4. 

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   Krājums bērniem sastāda 24 % no kopējā 

apjoma. 



 

 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 49, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 95 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” -107 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 167 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016. 

gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 71 lasītājam.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   https://biblioteka.valmiera.lv/lv/matisu-

pagasta-biblioteka 

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

pagasta-biblioteka 

https://biblioteka.valmiera.lv/lv/matisu-pagasta-biblioteka
https://biblioteka.valmiera.lv/lv/matisu-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/matisu-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/matisu-pagasta-biblioteka


 

 

https://facebook.com/people/Matīšu-

bibliotēka-novadpētniecība  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Informācija tiek izvietota arī uz 

informācijas stenda. 

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 – 94 

izstādes un 10 pasākumi. Bibliotēka 

organizēja  tikšanās ar rakstniekiem, 

māksliniekiem, kultūrvēsturnieku, notikušas 

gleznu, rokdarbu, foto izstādes 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 50 tematiskās mapes. 

Materiāli ir pieejami Valmieras bibliotēkas 

vietnē - novadpētniecības digitālajā platformā 

un bibliotēkai izveidots profils “Matīšu 

bibliotēka, novadpētniecība” sociālajā vietnē 

Facebook. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar PII “Namiņš” un pamatskolu, tā 

kā ir apvienota ar skolas bibliotēku un atrodas 

tās telpās.Sadarbībā ar pašvaldību izveidota 

atpūtas vieta Dzirnavu laukumā. 

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   P., O., T., P. 9.00-17.00 un C. 10.00-18.00.  

https://facebook.com/people/Matīšu-bibliotēka-novadpētniecība
https://facebook.com/people/Matīšu-bibliotēka-novadpētniecība


 

 

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  128 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  Atjaunot datortehniku. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Iegādāties multifunkcionālo iekārtu. 

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  

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

 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

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

3. Rast iespēju nomainīt datortehniku bibliotēkas lietotājiem un iegādāties multifunkcionālo iekārtu. 

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

un nolietotās literatūras. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Mazsalacas pilsētas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Mazsalacas 

pilsētā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras bibliotēkas 

kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Mazsalacas pilsētas bibliotēkas attīstības 

plāns 2022.-2026.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 darbinieki uz pilnu darba slodzi - bibliotēkas 

vadītāja, vecākā bibliotekāre Pieaugušo nodaļā 

un vecākā bibliotekāre Bērnu nodaļā. 

Līdztekus bibliotekārajam darba pilda arī 

Valmieras novada pašvaldības klientu 

apkalpošanas punkta speciālistu pienākumus. 

Bibliotēkas vadītājam noteikta amata saime – 

18.2, saimes līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Pavisam darbinieki apmeklēja 168 

profesionālās pilnveides pasākumus 



 

 

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 

16%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir stabils un 

nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 17%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Iedzīvotāju aptvērums    34% no pilsētas 1734 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   16 492 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Mazsalacas pilsētas bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika  

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

sniegtās informācijas 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 1217 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 768 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  366 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 51, 

tematiskās izstādes – 84 

Piedalās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

projektā. Sadarbojoties ar Mazsalacas 

vidusskolu, tiek organizētas Dzejas dienas. 

Daudzveidīgs pasākumu piedāvājums. 

Aktīvi iesaistās NVO projektos. Kā 

sadarbības partneris īsteno starptautisko 

Erasmus+ projektu “Tech.Library” 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Tiek akcentēts mazsalaciešu veikums kultūrā, 

mākslā, sportā un citās jomās, veidojot 

izstādes, materiālu kopas, organizējot 

pasākumus.  

Novadpētniecības darbā izmanto dažādas 

netradicionālas metodes, izmantojot ārtelpu. 

Veiksmīgi īstenoti stāstnieku pasākumi un 

Mazsalacas stāstnieku iesaistīšana Vidzemes 

mēroga pasākumos. 



 

 

Tiek saglabāts ievērojamās kultūras 

darbinieces Nellijas Nurmikas atstātais 

mantojums. 

Digitalizēti materiāli par māksliniekiem 

Alfredu Turauski un Jāni Strautu, grafiķi Elzu 

Veidi- Meistari un dzejnieci Indru Mežnoru 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar PII, pamatskolu, vidusskolu, 

kultūras centru, mūzikas un mākslas skolu, 

senioru biedrību “Atbalss”, muzejiem 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Sadarbībā ar pašvaldību 

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 – 214 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    

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   Ieejas zonā nodrošināt automātiskās durvis 

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  

 Mazsalacas pilsētas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Rast iespēju uzlabot apgaismojumu atsevišķās zonās. 

3. Rast iespēju ieejas zonā nodrošināt automātiskās durvis. 



 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Kauguru 

pagasta Mūrmuižā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkas 

attīstības plāns  2022.-2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 



 

 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 35 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 samazinājies par 

15%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

7% un nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 37%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 15%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 58%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 



 

 

Iedzīvotāju aptvērums    36% no pagasta apkalpes teritorijas apt. 400 

iedzīvotājiem 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   8012 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 138 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 102 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 132 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X    

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 – 27, 

tematiskās izstādes – 24 

Organizē nodarbības Mūrmuižas Tautas 

universitātē 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Pārskata periodā kopā ar Kauguru pagasta 

bibliotēku tika sagatavots un publicēts 

digitalizētais materiāls “Nozīmīgas personības 

Kauguru pagasta saimnieciskajā attīstībā laika 

periodā no 1945. – 1991. gadam”. Norit darbs 

pie Artūra Salaka ģimenes foto albumiem, 



 

 

fotogrāfiju atlases skenēšanai, skenēšanas un 

apraksta veidošanas. 

Periodā kopš 2017. gada ir izstrādātas un 

Valmieras bibliotēkas Novadpētniecības 

digitālajā platformā publicētas 6 

novadpētniecības materiālu tēmas. 

Bibliotēkā pieejamas novadpētniecības mapes  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar pagasta pamatskolu, PII, 

Trikātas kultūras centru un Kauguru kultūras 

namu, Valmieras muzeju 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   2019. gadā veikta bibliotēkas lietotāju aptauja 

par bibliotēkas darba vērtējumu un kvalitāti. 

Tika saņemtas 30 anketas, kas tika analizētas 

turpmākā darba uzlabošanai 

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 – 145 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  Atsevišķās zonās jāuzlabo apgaismojums 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nepieciešams uzlabot bibliotēkas mēbeles 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X   Turpināt uzlabot informācijas tehnoloģijas 

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  

 Kauguru pagasta Mūrmuižas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   



 

 

2. Rast iespēju uzlabot bibliotēkas mēbeles. 

3. Turpināt uzlabot informācijas tehnoloģijas. 

4. Atsevišķās zonās jāuzlabo apgaismojums. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Naukšēnu pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Naukšēnu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar 

Valmieras   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.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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Naukšēnu pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

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 

% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 8 

% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 14 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 6 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 18 % 

Iedzīvotāju aptvērums    35  % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   9606 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Naukšēnu pagasta 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Notiek regulāri. Krājuma apgrozība 2019.gadā 

- 0,8, 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, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 209, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 69 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” -63 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 150 sesijas. 

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 23 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://biblioteka.valmiera.lv/nauksenu-

pagasta-biblioteka 



 

 

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

pagasta-biblioteka 

sociālā vietnē Facebook 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   ”Naukšēnu novada Vēstis”, no 2021. gada – 

Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Laikrakstā “Liesma” 

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 – 59 

izstādes un 35 pasākumi. 

Rīko Skatuves runas konkursu, piedalās 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” projektā. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 24 tematiskās un 54 

personāliju mapes. Papildināti materiāli par 

pagasta lauku sētām un realizēts projekts 

“Naukšēni toreiz un tagad”. Pasākumu ciklā 

“Seno gadu stāsti” notika tikšanās ar 

bijušajiem pasta darbiniekiem. Materiāli ir 

pieejami arī Valmieras bibliotēkas vietnē - 

novadpētniecības digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar Naukšēnu vidusskolu, biedrību 

“Sarma”, Kultūras namu un deju kopu 

“Švunkas”. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kocenu-pagasta-rubenes-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kocenu-pagasta-rubenes-biblioteka


 

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

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

16.00 

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  152 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  Ierīkot atpūtas stūrīti bērniem, nepieciešami 

krēsli bibliotēkas lietotājiem 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Nepieciešams projektors un ekrāns pasākumu 

organizēšanai. 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

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

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

4. Ierīkot atpūtas stūrīti bērniem. 

5. Rast iespēju iegādāties krēslus bibliotēkas lietotājiem. 

6. Rast iespēju iegādāties projektoru un ekrānu pasākumu kvalitatīvai organizēšanai. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Plāņu pagasta bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 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.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 Ieteikumi nav izpildīti sakarā ar nepietiekamo 

darbinieka likmi. 

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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - Plāņu 

pagasta bibliotēkas attīstības plāns  2022.-

2026.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  1 darbinieks uz 0,2 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda Strenču apvienības 

īpašuma apsaimniekošanas speciālista zemes 

nomas jautājumos Plāņu pagastā. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu. 

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 pieaudzis par 

19% 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     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Stabils  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 22 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 59 % 

Iedzīvotāju aptvērums    14  % no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   3413 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Plāņu pagasta bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politika 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Krājuma apgrozība .-0,6 

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 339, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 35 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” -3 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”-0 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 6 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    



 

 

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   http://biblioteka.valmiera.lv/planu-pagasta-

biblioteka 

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

pagasta-biblioteka  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā.  

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 – 11 

izstādes un 2 pasākumi. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Apkopoti materiāli par pagasta vēsturi, 

apkopotas fotogrāfijas albūmos, izveidotas 

tematiskās mapes. Pierakstītas pagasta 

iedzīvotāju atmiņas. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Bibliotēka atvērta 2 dienas nedēļā pirmdienās 

un ceturtdienās, 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiska aptauja. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/planu-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/planu-pagasta-biblioteka


 

 

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  75 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  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  

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

 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

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

3. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Ramatas pagasta bibliotēkai 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Ramatas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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  Bibliotēka pārvietota uz pagasta ēku. Nav 

rasta iespēja nodrošināt bibliotēkas 

pieejamību cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. Nav iegādāti jauni krēsli 

apmeklētājiem 



 

 

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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Ramatas pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz 0,7 slodzi, papildus 0,3 slodze 

- saimniecības vadītājs Ramatas pagasta 

teritorijā (Mazsalacas apvienības pārvaldes 

Saimnieciskajā nodaļā). Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 40 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 samazinājies par 

24%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 31%  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Stabils  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Iedzīvotāju aptvērums    24,1% no pagasta 382 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4884 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Ramatas pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 94 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 433 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    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti  35 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X    

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 – 5, 

izstādes – 71 

Nepieciešams aktivizēt krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas 

pasākumus 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   1 materiālu kopa digitalizēta - “Nozīmīgas 

personības Ramatas pagasta saimnieciskajā 

attīstībā laika periodā no 1945.- 1991. 

gadam”. Kopā ar Mazsalacas apvienības 

bibliotēkām sagatavots materiāls “Baltijas 

ceļam - 30”. Tiek veidotas tematiskās mapes. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar Mazsalacas bibliotēku, kultūras 

centru, PII, Mazsalacas vidusskolas Ramatas 

filiāli 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Sadarbībā ar pašvaldību 

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 – 58 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  Rast iespēju iegādāties jaunus apmeklētāju 

krēslus. 

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 Nodrošina individuālu apkalpošanu, 

piegādājot grāmatas dzīvesvietā. Pie ēkas 

ieejas nepieciešams nodrošināt uzbrauktuvi. 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Nepieciešams aktivizēt krājuma popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus. 

3. Rast iespēju iegādāties jaunus apmeklētāju krēslus. 

4. Pie ēkas ieejas nodrošināt uzbrauktuvi apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Rencēnu pagasta 1. bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Rencēnu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras integrētās 

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.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  Turpināt krājuma saturisko izvērtēšanu. 

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   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 pieaudzis par 

15% 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     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 7 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 25 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 15 % 

Iedzīvotāju aptvērums    35 % no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   7641 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

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

2019.gadā – 0,6, 2021.gadā – 0,8. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    



 

 

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    Krājums bērniem sastāda 21 % no kopējā 

apjoma. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 303, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 126 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” -15 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 76 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2016. 

gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 58 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   http://biblioteka.valmiera.lv/rencenu-pagasta-

1-biblioteka 



 

 

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

pagasta-1-biblioteka 

https://www.facebook.com 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Līdz 2021. gadam “Burtnieku novada vēstīs”. 

Pēs ATR laikrakstā “Liesma” un Valmieras 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā. 

Informācija tiek izvietota arī informācijas 

stendos. 

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 – 60 

izstādes un 24 pasākumi.Pārsvarā tiek izliktas 

dažādas izstādes, rīkoti Dzejas dienu 

pasākumi, radošās darbnīcas bērniem, rīkotas 

viktorīnas. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēka apkopojusi materiālus par Rencēnu 

pagasta vēsturi, cilvēkiem, zemnieku 

saimniecībām, muižām, izglītību un 

bibliotēkas vēsturi. 3 grāmatas par Rencēnu 

pagasta un iedzīvotāju dzimtu vēsturi. 

Materiāli ir pieejami Valmieras bibliotēkas 

vietnē - novadpētniecības digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Bibliotēkai ir izveidojusies sadarbība ar 

Rencēnu pamatskolu un tās novadpētniecības 

muzeju, PII, pensionāru biedrību “Sapratne”, 

Camhill ciematu “Rožkalni”, kultūras namu. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/burtnieku-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/burtnieku-pagasta-biblioteka
https://www.facebook.com/people/Burtnieku-pagasta-bibliotēka/100083555613345/


 

 

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   O. , T., C. , P. 8.45-12.00 un 13.00-17.00 , S. 

9.00-15.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Veikta iedzīvotāju kvalitatīva un saturīga 

anketēšana par bibliotēkas pakalpojumiem. 

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  67 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  Nepieciešamas jaunas mēbeles pieaugušo 

nodaļā. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Atjaunot datortehniku 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Atjaunot datortehniku 



 

 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Nepieciešams kondicionieris klimatisko 

apstākļu uzlabošanai.. 

 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Izvietot norādi uz bibliotēku. 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

 Rencēnu pagasta 1. bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

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

un nolietotās literatūras.  

3. Rast iespēju izvietot apdzīvotā vietā norādi uz bibliotēku. 

4. Rast iespēju iegādāties stacionāro kondicionieri.  

5. Rast iespēju iegādāties jaunas mēbeles un žalūzijas. 

6. Pakāpeniski atjaunot datortehniku lietotājiem un darbiniekam. 

 

 



 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Rencēnu pagasta 2. bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Rencēnu  

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras integrētās 

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  1 darbinieks uz 0,7 slodzi, papildus pienākumi 

0,3 slodze saimniecības vadītāja. 

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 samazinājies 

par 17,4 % un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir pieaudzis par 

19% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 4 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 74 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 41 % 

Iedzīvotāju aptvērums    56 % no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   5389 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Notiek regulāri. Krājuma apgrozība – 0,5. 

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    



 

 

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 76, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 72 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” -56 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 105 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    

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   http://biblioteka.valmiera.lv/rencenu-pagasta-

2-biblioteka 



 

 

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

pagasta-2-biblioteka 

https://www.facebook.com 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Informācija tiek izvietota arī 

informācijas stendos. 

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 – 81 

izstādes un 5 pasākumi. Bibliotēkā tiek 

īstenots Eiropas Kultūras fonda projekts 

“Eiropas izaicinājums 2022”. Tiek rīkotas 

tematiskas izstādes un sadarbībā ar Valmieras 

pagasta bibliotēku rīkoti kopīgi pasākumi. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēka apkopojusi materiālus par Rencēnu 

pagasta un bibliotēkas vēsturi, cilvēkiem, 

muižām. Materiāli ir pieejami Valmieras 

bibliotēkas vietnē - novadpētniecības 

digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   O. , T., C. 9.00-17.00, P. 9.00-14.00., S.10.00-

14.00 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/burtnieku-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/burtnieku-pagasta-biblioteka
https://www.facebook.com/people/Burtnieku-pagasta-bibliotēka/100083555613345/


 

 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   2022. gadā veikta iedzīvotāju anketēšana. 

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  80 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  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  

 Rencēnu pagasta 2. bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Rast iespēju atjaunot darbiniecei pilnu slodzi.  

3. Rast iespēju ierīkot ventilāciju.  

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kocēnu pagasta Rubenes bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Kocēnu 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras integrētās 

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.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   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 samazinājies par 

13 % un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

50 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 24 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 16 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 53 % 

Iedzīvotāju aptvērums    9,4 % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   6653 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Kocēnu pagasta Rubenes 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 

2022. - 2026.gadam 

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

2019.gadā - 0,7, 2021.gadā - 0,6. 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X   Jau 21 gadu piedalās lasīšanas veicināšanas 

projektā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija”. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 99, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 48 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” -249 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 391 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    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti 78 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://biblioteka.valmiera.lv/lv/kocenu-

pagasta-rubenes-biblioteka 

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

pagasta-rubenes-biblioteka 

sociālā vietnē Facebook 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   ”Kocēnu novada Vēstis”, no 2021. gada – 

Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Laikrakstā “Liesma” 

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 – 43 

izstādes un 42 pasākumi. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 10 tematiskās mapes. Par 

Rubenes ciemu, baznīcu, pamatskolu, 

Rubenes bibliotēkas vēsture. Apkopoti avīžu 

materiāli “Kocēnu novada vēstis” 11 mapēs 

no 1995. gada līdz 2021. gadam. Materiāli ir 

pieejami arī Valmieras bibliotēkas vietnē - 

novadpētniecības digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar senioru interešu grupu “Rubenes 

rokdarbnieces”, Rubenes pamatskolu. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kocenu-pagasta-rubenes-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kocenu-pagasta-rubenes-biblioteka


 

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

 X  P. 9.00-17.00, O.,T.,C.,P. 8.30-17.00 

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  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    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Ierīkot stūrīti bērniem 

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  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  

 Kocēnu pagasta Rubenes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Rast iespēju uzlabot ventilāciju. 

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

4. Ierīkot stūrīti bērniem. 

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

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Rūjienas pilsētas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Rūjienas 

pilsētā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar 

Valmieras   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.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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas – 

Rūjienas pilsētas bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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 darbinieki uz pilnām slodzēm. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam un darbiniekiem 

atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu 

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 24 

% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 1 

% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 16 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 19 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 43 % 

Iedzīvotāju aptvērums    28  % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   18 318 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Rūjienas pilsētas 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Notiek regulāri. Krājuma apgrozība - 0,6. 

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas. 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 281, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 656 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” 477 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”-142 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 43 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://biblioteka.valmiera.lv/rujienas-pilseta-

biblioteka 

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

pilseta-biblioteka 

www.biblioteka.lv  

Sociālā vietnē Facebook 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Līdz 2021. gadam pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Rūjienas Vēstnesis”. Pēc reformas 

Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Laikrakstā “Liesma” 

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 un 54 pasākumi. 

 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Izveidotas tematiskās mapes,, veidotas 

dažādas izstādes, rīkotas tematiskas tikšanās 

ar novadniekiem, rīkoti konkursi par Rūjienas 

novadu un teātra spēlēšanu pagastā, kā arī 

rīkotas literārās tiesas. Materiāli ir pieejami 

arī Valmieras bibliotēkas vietnē - 

novadpētniecības digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar Rūjienas mākslas skolu, kultūras 

namu, PII “Vārpiņa”un citām bibliotēkām. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rujienas-pilseta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/rujienas-pilseta-biblioteka
http://www.biblioteka.lv/


 

 

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   Bibliotēka atvērta arī sestdienās. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X Nav veiktas. 

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  302 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  Uzlabot apgaismojumu atsevišķās zonās 

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 Nav norādes 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam un darbiniekiem atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

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

3. Uzlabot apgaismojumu atsevišķās zonās. 

4. Izvietot norādi apdzīvotā vietā. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Sedas pilsētas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Sedas pilsētā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras   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.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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas – Sedas 

pilsētas bibliotēkas attīstības plāns  2022.-

2026.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 darbinieki uz 2 slodzēm. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam un darbiniekam 

atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu 

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 stabils un 

nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

54 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 29 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 5 % 

Iedzīvotāju aptvērums    9  % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4400 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Sedas pilsētas bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politika 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Notiek regulāri. Krājuma apgrozība 2019.gadā 

- 0,4, 2021.gadā - 0,6. 

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas. 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 408, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 521 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” 13 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”-2 sesijas. 

Aktualizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. 

Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju 

attālināto pieeju 

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 52 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://biblioteka.valmiera.lv/sedas-pilseta-

biblioteka 

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

pilseta-biblioteka 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Līdz 2021. gadam pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Mūsu Novada Vēstis”. Pēc 

reformas Valmieras novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā. Laikrakstā “Liesma” 

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 – 3 izstādes 

un 13 pasākumi. 

 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Sedas stāstnieku apzināšana, stāstu vākšana 

un ierakstīšana par dažādām tēmām latviešu 

un krievu valodās. Informatīvais izdevums 

“Sedas Ziņas” tiek sagatavoti Valmieras 

bibliotēkai digitalizācijai lai materiāli ir 

pieejami arī Valmieras bibliotēkas vietnē - 

novadpētniecības digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar Strenču apvienības bibliotēkām, 

Strenču pamatskolu, biedrību “Cerību 

pakāpieni”, Strenču Tūrisma un informācijas 

centru, kultūras namu. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/sedas-pilseta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/sedas-pilseta-biblioteka


 

 

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   Bibliotēka atvērta arī sestdienās. 

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  98 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Nepieciešamas plašākas telpas. 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X    

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Uzlabot apgaismojumu krājuma daļā 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Atjaunot datortehniku 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam un darbiniekam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Aktualizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju attālināto pieeju 

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

4. Uzlabot apgaismojumu krājuma daļā. 

5. Realizēt ieceri par telpu paplašināšanu. 

6. Rast iespēju atjaunot datortehniku. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Sēļu pagasta bibliotēkai 

 

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

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras bibliotēkas kā 



 

 

reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - Sēļu 

pagasta bibliotēkas attīstības plāns  2022.-

2026.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   1 darbinieks uz 0,7 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. 0,3 slodze - 

saimniecības vadītāja Mazsalacas apvienības 

pārvaldes Saimnieciskajā nodaļā. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 



 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 30 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 pieaudzis par 

22,6%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 36,3% un to nepieciešams palielināt jauno 

grāmatu iegādei 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Stabils  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 61,4% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 21,6% 

Iedzīvotāju aptvērums    54% no pagasta 327 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   6001 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Sēļu pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 



 

 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 556 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 69 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  48 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 16, 

tematiskās izstādes – 17 

Piedalās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

projektā, organizē ikgadēju pasākumu “Bērnu 

literatūras maģija” 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas par ievērojamiem cilvēkiem, 

notikumiem, iestādēm, kultūras un vēstures 

pieminekļiem. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar Sēļu muižu, tautas namu 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    



 

 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Sadarbībā ar pašvaldību 

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 – 30,3 m².  

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Pasākumus rīko tautas namā. Izskatīt arī 

iespēju pasākumu rīkošanai labiekārtot 

ārtelpu 

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  Ir norāde par publisko internetu. Rast iespēju 

izvietot norādi uz bibliotēku. 



 

 

 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Palielināt finansējumu krājuma iegādei. 

3. Rast iespēju pasākumu rīkošanai labiekārtot ārtelpu. 

4. Rast iespēju izvietot norādi uz bibliotēku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Skaņkalnes pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Skaņkalnes 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 rasta iespēja nodrošināt bibliotēkas 

pieejamību cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem, jo bibliotēka atrodas 

daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā un nav 

iespējas pārbūvēt kāpņu telpu. 

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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Skaņkalnes pagasta bibliotēkas attīstības 

plāns  2022.-2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu. 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 39 profesionālās pilnveides 

pasākumi. 2021.gadā iegūts 3. profesionālās 

kvalifikācijas līmenis 



 

 

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%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 23% un to nepieciešams palielināt jauno 

grāmatu iegādei 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 30%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 16%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 27%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Iedzīvotāju aptvērums    14,3% no pagasta 607 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4757 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Skaņkalnes pagasta 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 



 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 211 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 47 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    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti  77 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    



 

 

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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

 X  Pasākumu skaits pārskata periodā – 3, 

izstādes – 96 

Nepieciešams aktivizēt krājuma 

popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas 

pasākumus 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   3 materiālu kopas, kas digitalizētas: 

“Skulberģu (Skaņkalnes) Jēzus šķīstīšanās 

pareizticīgo baznīca”, “Manas bibliotēkas 

vēstures lappuses”, “Nozīmīgas personības 

Skaņkalnes pagasta saimnieciskajā attīstībā 

laika periodā no 1945.- 1991. gadam”. Kopā 

ar Mazsalacas apvienības bibliotēkām 

sagatavots materiāls “Baltijas ceļam - 30”. 

Tiek veidotas tematiskās mapes par pagasta 

iedzīvotājiem, vietējiem uzņēmējiem, dabu, 

vēsturi un svarīgiem notikumiem. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar Mazsalacas bibliotēku, kultūras 

centru, muzeju 



 

 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Sadarbībā ar pašvaldību 

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 – 48 m².  

Nepieciešams 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    

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 Nepieciešamība gadījumā, tiek piedāvāta 

individuāla apkalpošana 

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  

 Skaņkalnes pagasta bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Nepieciešams aktivizēt krājuma popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus. 

3. Nepieciešams palielināt finansējumu jauno grāmatu iegādei. 

4. Rast iespēju bibliotēkas telpās veikt kosmētisko remontu. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Strenču pilsētas bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Strenču pilsētā. 

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu kā arī ar Valmieras bibliotēkas kā 



 

 

reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 rasta iespēja izremontēt bibliotēkas 

kāpņu telpu 

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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Strenču pilsētas bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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 darbinieki uz pilnu darba slodzi - bibliotēkas 

vadītāja, 2 vecākās bibliotekāres. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 



 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Pavisam darbinieki apmeklēja 64 

profesionālās pilnveides pasākumus 

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 

38%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir pieaudzis par 

7%. Nodrošina attīstību 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 54%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 58% Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Iedzīvotāju aptvērums    30% no pilsētas 1047 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   7594 vienības  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Strenču pilsētas bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 



 

 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 226 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 95 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   Strenču pilsētas bibliotēka kā Valmieras 

bibliotēkas struktūrvienība ir tikai kopš 2021. 

gada 1. septembra. Valmieras bibliotēka kā 

RGB metodisko darbu veic Strenču 

apvienības bibliotēkās kopā ar Valkas 

Centrālo bibliotēku, kuras atbildībā un 

pārraudzībā ir kopkatalogs 



 

 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti  113 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 57, 

tematiskās izstādes – 17 

Piedalās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

projektā, konkursā “Nacionālā skaļā 

lasīšana”. 

Organizē Dzejas dienu pasākumus u.c. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Notiek laikraksta “Mūsu Novada Vēstis” 

digitalizācija LNB Digitālo objektu 

pārvaldības sistēmā. 

Notika sadarbība ar Latvijas Televīzijas 

raidījuma “Ielas garumā” žurnālistiem. 



 

 

Preses rakstu kopijas tiek vāktas, 

sistematizētas un glabātas novadpētniecības 

mapēs. 

Digitalizētas materiālu kopas: “Ceļā uz 

Dziesmu svētkiem”, “Mūsu stāsti Latvijas 

simtgadei” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Līdz ATR ļoti laba sadarbība ar Strenču 

novada pašvaldības Plānošanas un attīstības 

nodaļu, radot un izstrādājot kopīgus projektus. 

Sadarbojas ar PII, pamatskolu, vidusskolu, 

kultūras centru, mūzikas skolu, biedrībām 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

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 – 246 m². 

Nepieciešams bibliotēkas kāpņu telpas 

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    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X   Bērnu un jauniešu zonā nepieciešams 

mūsdienīgs jauno tehnoloģiju aprīkojums 

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  

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

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   



 

 

2. Rast iespēju veikt bibliotēkas kāpņu telpas remontu. 

3. Rast iespēju bērnu un jauniešu zonā nodrošināt mūsdienīgu jauno tehnoloģiju aprīkojumu. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Trikātas pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Trikātas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas aptver 

visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Trikātas pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 47 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 pieaudzis par 

14%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

6,7% un nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Stabils.  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 55%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 



 

 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 42%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Iedzīvotāju aptvērums    33% no pagasta 866 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   8100 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Trikātas pagasta bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas politika 

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

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, 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” – 122 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 78 sesijas 



 

 

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 126 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, novada izzināšanai veltītus pasākumus, 

izstādes) u.c. 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 8, 

tematiskās izstādes – 46 

Piedalās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 

projektā, konkursā “Nacionālā skaļā 

lasīšana”, 1 gadu - projektā “Grāmatu starts” . 

Karjeras nedēļas ietvaros katru gadu 

bibliotēka piedalās “Pieredzes stundās” 



 

 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Valmieras bibliotēkas Novadpētniecības 

digitālajā platformā ievietoti materiāli - 

“Teātra spēlēšanas tradīcijas Trikātas 

pagastā” un ”Nozīmīgas personības Trikātas 

pagasta saimnieciskajā attīstībā periodā no 

1945. - 1991.gadam”.  

Bibliotēkā pieejamas novadpētniecības mapes 

- “Trikātas baznīca”, “Trikātas pilskalns”, 

“Trikātas pamatskola”, “Pienotava”, 

“Dziedāšanas biedrība/koris”, “Tālivaldis - 

Tālavas valdnieks”, “Mūsu pagasta cilvēki”, 

“Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri”, “Jānis 

Ķelpe”. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar pamatskolu, kultūras namu  

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Tiek veiktas 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 – 85 m².  

Bērnu, jauniešu zonā nepieciešams 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   Bērnu, jauniešu zonā nepieciešams 

mūsdienīgs aprīkojums 

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  

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

 



 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Rast iespēju bērnu, jauniešu zonā veikt remontu un nodrošināt mūsdienīgu aprīkojumu. 

 

 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Vaidavas pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Vaidavas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras integrētās 

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.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   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 pieaudzis par 8,6 

% 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    Samazinājies par 52 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 38 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 64 % 

Iedzīvotāju aptvērums    10  % no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   6391 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Notiek regulāri. Krājuma apgrozība 0,4 

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    



 

 

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 99, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 48 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   2020 .g. „Letonika” -37 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 109 sesijas. 

2021.gadā notika darbinieku maiņa. 

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 27 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://biblioteka.valmiera.lv/lv/vaidavas-

pagasta-biblioteka 



 

 

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

pagasta-biblioteka 

sociālā vietnē Facebook 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X    Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Laikrakstā “Liesma” 

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 – 35 

izstādes un 16 pasākumi. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 5 tematiskās mapes. 

Izveidota atsevišķa ekspozīcija par Niklāvu 

Strunki un viņa saistību ar Vaidavas pagastu. 

Materiāli ir pieejami arī Valmieras bibliotēkas 

vietnē - novadpētniecības digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Bibliotēkai ir izveidojusies veiksmīga 

sadarbība ar Vaidavas kultūras un 

amatniecības centru, novadpētniecības 

ekspozīcijas vadītāju,Ziemeļvidzemes 

pamatskolu, fondu DOTS sarunu festivāla 

sagatavošanā. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kocenu-pagasta-rubenes-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kocenu-pagasta-rubenes-biblioteka


 

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   P. , T. , P. 8.30-16.00, O., C. 13.00-19.00 

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  46 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  Jaunas mēbeles lasītavā, saules atstarojušās 

žalūzijas. 

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Atjaunot datortehniku lietotājiem 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Iegādāties multifunkcionālo iekārtu 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Rast iespēju iegādāties multifunkcionālo iekārtu. 

3. Pakāpeniski atjaunot lietotājiem datortehniku. 

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

5. Rast iespēju iegādāties jaunas mēbeles lasītavā un saules atstarojušās žalūzijas. 

6. Veikt krājuma izmantošanas analīzi, izmantojot BIS ALISE Cirkulācijas moduļa piedāvātās iespējas. Atbrīvot krājumu no mazizmantotās 

un nolietotās literatūras.  

 
 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Valmieras pagasta bibliotēkai 

 

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

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras integrētās 



 

 

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   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 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     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 6,2 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 94 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 6,9 % 

Iedzīvotāju aptvērums    10 % no apkalpes teritorijas.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   5217 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X    

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā X   Notiek regulāri. Krājuma apgrozība 2019.gadā 

– 1,0, 2021.gadā – 1,7 

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    Krājums bērniem sastāda 19 % no kopējā 

apjoma. 

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 290, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 107 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” -34 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 3 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 26 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   hhttp://biblioteka.valmiera.lv/lv/valmieras-

pagasta-biblioteka 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/valmieras

-pagasta-biblioteka 

https://www.facebook.com 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikraksts “Liesma” un Valmieras novada 

pašvaldības informatīvajā izdevumā. 

Informācija tiek izvietota arī informācijas 

stendos un vietējā Top! veikalā. 

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 – 57 

izstādes un 4 pasākumi.Pārsvarā tiek izliktas 

dažādas izstādes, rīkoti Dzejas dienu 

pasākumi, radošās darbnīcas bērniem, rīkotas 

viktorīnas. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēka apkopojusi materiālus par 

Valmieras pagasta vēsturi, cilvēkiem un 

bibliotēkas vēsturi. Materiāli ir pieejami 

Valmieras bibliotēkas vietnē - 

novadpētniecības digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Bibliotēkai ir izveidojusies sadarbība ar PII 

“Burtiņš” un Rencēnu pagasta 2.bibliotēku. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

https://biblioteka.valmiera.lv/lv/burtnieku-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/burtnieku-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/burtnieku-pagasta-biblioteka
https://www.facebook.com/people/Burtnieku-pagasta-bibliotēka/100083555613345/


 

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   O. 9.00-18.00, T., C. 9.00-17.00 ,P. 9.00-

16.00, S. 10.00-14.00 

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  50 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    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Rast iespēju iegādāties portatīvo datoru. 

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Uzlabot telpu ventilāciju vasarā. 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X Izvietot norādi uz bibliotēku. 



 

 

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne   X  

 

Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Rast iespēju izvietot norādi uz bibliotēku. 

3. Atsevišķās zonās bibliotēkā uzlabot apgaismojumu. 

4. Apmeklētāju ērtībām ieplānot velonovietnes uzstādīšanu pie bibliotēkas.  

5. Rast iespēju uzlabot telpu ventilāciju vasarā. 

6. Rast iespēju kvalitatīvākai lietotāju apkalpošanai iegādāties portatīvo datoru. 

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

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Vecates pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Vecates 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar 

Valmieras 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.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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Vecates pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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  1 darbinieks uz 0,7 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. 0,3 slodze - 

strādnieks saimnieciskajā nodaļā. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu. 

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 pieaudzis par 2 

% 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     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 47 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies  par 53 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 76 % 

Iedzīvotāju aptvērums    27  % no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   5950 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Vecates pagasta bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas politika 2022. - 

2026.gadam 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Krājuma apgrozība – 2019.g.-0,4,  2021.g.-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, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 40, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 71 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” -4 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas 

Aktualizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. 

Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju 

attālināto pieeju. 

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 17 lasītājiem.  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    



 

 

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

X   http://biblioteka.valmiera.lv/vecates-pagasta-

biblioteka 

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

pagasta-biblioteka 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Informācija tiek izvietota arī 

informācijas stendos. 

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 – 19 

izstādes un 8 pasākumi. Bibliotēkā pārskata 

periodā nomainījušies 3 darbinieki un nav 

precīzu datu par notikušiem pasākumiem. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Aprakstīti materiāli par Vecates skolas 

direktoru Aleksandru Petrovu. Materiāli ir 

pieejami Valmieras bibliotēkas vietnē - 

novadpētniecības digitālajā platformā. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   P., P. 10.00-17.00, O., C. 11.00-18.00., T. 

9.00-16.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiska aptauja. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/burtnieku-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/burtnieku-pagasta-biblioteka


 

 

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  83 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  Bibliotēkas tualetē nepieciešams veikt 

kosmētisko remontu. 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Atjaunot datortehniku 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

 X  Nepieciešama multifunkcionālā iekārta. 

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  

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

 

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Veikt bibliotēkas tualetē kosmētisko remontu, nodrošinot piekļuvi apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. 

3. Atjaunot datortehniku lietotājiem. 

4. Rast iespēju iegādāties multifunkcionālo iekārtu. 

5. Uzlabot klimatiskos apstākļus. 

6. Aktualizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju attālināto pieeju. 

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

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Vilpulkas pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Vilpulkas 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 

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.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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas 

Vilpulkas pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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  1 darbinieks uz 0,5 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus - 0,2 slodze un 

Vilpulkas saimniecības vadītāja 0.3 slodze. 

Bibliotēkas vadītājam noteikta amata saime – 

18.2, saimes līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu. 

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 samazinājies 

par 6 % un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā ir pieaudzis par 

7 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 16 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 30 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 33 % 

Iedzīvotāju aptvērums    21 % no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   4051 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Vilpulkas pagasta 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika 

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

Atbilst - pēc reģiona galvenās bibliotēkas 

sniegtās informācijas 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    
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Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X    

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   Pārskata periodā saņemti 398, uz citām 

bibliotēkām nosūtīti 46 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” -4 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”6 sesijas 

Aktualizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. 

Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju 

attālināto pieeju 

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     

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 9 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   http://biblioteka.valmiera.lv/vilpulkas-

pagasta-biblioteka 

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

pagasta-biblioteka  

Sociālā vietnē Facebook. 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Valmieras novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā. Laikrakstā “Liesma” 

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 – 21 

izstādes un 33 pasākumi un radošās darbnīcas 

- 9 

Tika rīkoti tematiski pasākumi, grāmatu 

atvēršanas svētki, tematiskas izstādes un ar 

novadpētniecību saistītas ekskursijas apkārtnes 

iedzīvotājiem. Piedalījās dažādās akcijās, 

piem. Baltijas ceļa ziedu paklāja 23.08 

veidošanā. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Apkopoti materiāli par Vilpulkas vēsturi, 

cilvēkiem. 2022.gadā tika apzināti un 

digitalizēti Vilpulkas izdotās vietējās avīzītes 

un informatīvās lapas. Bibliotēkas pārziņā 

atrodas Rūjas skolas vēstures materiāli. 

Novadpētniecības materiāli pieejami 

Valmieras bibliotēkas tīmekļa vietnes 

novadpētniecības digitālajā platformā. 

https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/vilpulkas-pagasta-biblioteka
https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/vilpulkas-pagasta-biblioteka
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Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālas konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   P. 12.00-18.00, O. 9.00-15.00, T. 11.00-17.00, 

C. 9.00-15.00, P. 9.00-13.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiska aptauja. 

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  33.1 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  Atjaunot datortehniku 

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  Tiek piedāvāta iespēja grāmatas saņemt 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu. 

2. Aktualizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju attālināto pieeju. 

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

4. Aktivizēt darbu ar autorizētajiem lietotājiem, popularizējot attālinātos pakalpojumus un e-bibliotēku. 

5. Pakāpeniski atjaunot datortehniku lietotājiem. 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Zilākalna pagasta bibliotēkai 

 

Bibliotēka veic kultūras, informācijas un izglītības funkcijas Valmieras novada pašvaldībā un nodrošina bibliotekāros pakalpojumus Zilākalna 

pagastā. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas darbu, kā arī ar Valmieras 
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bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas sniegto informāciju un 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 rasta iespēja realizēt projektu par bērnu 

stūrīša pilnveidošanu un tā rekonstrukciju 

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   Valmieras bibliotēkas filiālbibliotēkas - 

Zilākalna pagasta bibliotēkas attīstības plāns  

2022.-2026.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   1 darbinieks uz 1 slodzi. Līdztekus 

bibliotekārajam darba pilda arī Valmieras 

novada pašvaldības klientu apkalpošanas 

punkta speciālistu pienākumus. Bibliotēkas 

vadītājam noteikta amata saime – 18.2, saimes 

līmenis – II, mēnešalgu grupa – 8.  

Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata 

līmeni un mēnešalgu grupu 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 37 profesionālās pilnveides 

pasākumi 
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Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

13%. Nodrošina pamatfunkciju veikšanu un 

attīstību 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

40% un nodrošina attīstību  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 33%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 33%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 56%. Rādītājus ietekmēja 

pandēmijas Covid-19 ierobežojumi. 

Iedzīvotāju aptvērums    17% no pagasta 757 iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un aplūkojams X   7215 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Valmieras novada Zilākalna pagasta 

bibliotēkas krājuma komplektēšanas un 

organizācijas politika 2022. - 2026. gadam 

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

sniegtās informācijas 



 

168 

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X    

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

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” – 54 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 400 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    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

X   Autorizācijas dati izsniegti  80 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    

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 – 16, 

tematiskās izstādes – 51 

Piedalījās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

projektā 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Ir izveidotas un tiek papildinātas 15 

nosaukumu tematiskās mapes. 

Izveidotas divas digitālās kolekcijas: “Teātra 

spēlēšanas tradīcijas Zilākalna pagastā” un  

“Zilākalna pagasta bibliotēkas vēstures 

lappuses”. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības rīkotajos 

pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Laba sadarbība ar apvienības iestādēm, īpaši 

ar izglītības un senioru namu “Zilaiskalns”. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X    

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X    

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X   Tiek veiktas mutiskas aptaujas 
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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 – 66 m². Uz 

laiku, kamēr tiek renovēta jaunā bibliotēkai 

iegādātā ēka, bibliotēka atrodas pagaidu 

telpās, kur nepieciešama paplašināšana un 

remonts 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Telpas ir šauras  

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  Nepieciešama nomaiņa 

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 Neatbilstoši 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Noteikt bibliotēkas vadītājam atbilstošu amata līmeni un mēnešalgu grupu.   

2. Rast iespēju pie pagaidu ēkas ierīkot velonovietni. 

3. Rast iespēju pagaidu telpu paplašināšanai, bērnu zonas izveidei, klimatisko apstākļu uzlabošanai, mēbeļu nomaiņai. 

4. Realizēt bibliotēkai iegādātās ēkas renovāciju. 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja      (*paraksts) Dzidra Šmita 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


