
 

 

Atzinumi apstiprināti ar Latvijas Bibliotēku padomes 

2022.gada 17.augusta sēdes lēmumu 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Smiltenes novada Blomes bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Nav rasta iespēja paplašināt bibliotēkas telpas 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Apstiprināti struktūrvienības Smiltenes 

novada bibliotēka apakšstruktūras nolikums 

un Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas 

noteikumi 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Smiltenes novada bibliotēkas attīstības plāns 

2022.-2024. gadam 

Bibliotēkai ir izstrādāts gada darba plāns un pasākumu plāni, 

kas atspoguļo bibliotēkas darbu 

X    

Bibliotēkas personāls     

Bibliotēkas darbinieku skaits nodrošina visu bibliotēkas X   1 darbinieks uz 0,5 slodzi. Rast iespēju 

palielināt bibliotēkas pieejamību, nodrošinot 



 

 

funkciju veikšanu bibliotēkas vadītājam pilnu slodzi. 

 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 20 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   Smiltenes novada bibliotēkas (kopā ar 

struktūrvienībām) finansējums pārskata 

periodā pieaudzis par 28,5% un nodrošina 

attīstību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

24,14% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 35,13%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 20,11% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 91,77% 

Iedzīvotāju aptvērums    11% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     



 

 

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   4329 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Smiltenes novada bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politika 

2022. – 2024.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” – 13 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 43 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                      

2018. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā X    



 

 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati 2020.-2021.g. izsniegti                   

6 lasītājiem. Aktivizēt darbu autorizācijas 

datu izsniegšanā. 

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 – 35, 

izstādes – 31. 

Piedalās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

projektā, Skaļās lasīšanas sacensībās, 

tradicionāli organizē Dzejas dienas 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopa par skolas vēsturi.  

Novadpētniecības materiāli pārvietoti uz 

Vēstures piemiņas istabu Blomes pilī.  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X    Sadarbojas ar PII, pamatskolu 



 

 

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  Bibliotēka nav pieejama darbdienās pēc plkst. 

17.00. Nodrošināt iedzīvotājiem apmeklēt 

bibliotēku minimums vienā nedēļas darbdienā 

pēc plkst.17.00 vai brīvdienā. 

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 – 140,8 m². 

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar PII un 

pamatskolu 

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  Nepieciešams 1 jauns datorkomplekts 

lietotājiem 



 

 

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Nav pieejama, bet nepieciešamības gadījumā 

pakalpojumi tiek nodrošināti individuāli. 

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  

 Smiltenes novada Blomes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju palielināt bibliotēkas pieejamību, nodrošinot bibliotēkas vadītājam pilnu slodzi. 

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

3. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā. 

4. Rast iespēju pārskatīt bibliotēkas darba laiku. 

5. Nepieciešams jauns datorkomplekts lietotājiem. 

6. Telpu apgaismojums jāuzlabo atsevišķās zonās. 

7.  Apdzīvotā vietā izvietot norādi uz bibliotēku. 



 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Smiltenes novada Brantu bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X   Turpināt izvērtēt darba laika atbilstību 

iedzīvotāju interesēm un iespēju apmeklēt 

bibliotēku pēc plkst.17.00 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Apstiprināti struktūrvienības Smiltenes 

novada bibliotēka apakšstruktūras nolikums 

un Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas 

noteikumi 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Smiltenes novada bibliotēkas attīstības plāns 

2022.-2024. 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   Viens darbinieks uz 0,5 slodzi 

 



 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 29 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   Smiltenes novada bibliotēkas (kopā ar 

struktūrvienībām) finansējums pārskata 

periodā pieaudzis par 28,5% un nodrošina 

attīstību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

26% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 14%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Stabils 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 37% 

Iedzīvotāju aptvērums    17% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   3128 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Smiltenes novada bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politika 



 

 

2022. – 2024.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” - 64 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 339 sesijas 

Piešķirt lietotājiem attālinātās piekļuves datus 

datu bāzei “Letonika” 

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 4 lasītājiem. 

Aktivizēt darbu autorizācijas datu 

izsniegšanā. 



 

 

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, 

izstādes – 57 

 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas:  “Par mums raksta”, 

“Kultūras un sporta dzīve” un “Vidzemīte – 

vakar un šodien”. 

Lielu atsaucību guva fotogrāfiju izstāde 

“Atpazīsti sevi” par Brantu pagastu laika 

posmā no 2000. – 2009.gadam 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar lauksaimniecības konsultantu 

un kultūras darba organizatoru pagastā 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek individuālas konsultācijas 



 

 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

 X  Bibliotēka nav pieejama darbdienās pēc plkst. 

17.00. Nodrošināt iedzīvotājiem apmeklēt 

bibliotēku minimums 1 nedēļas darbdienā pēc 

plkst.17.00 vai brīvdienā. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X   

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 36 m² 

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    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Nepieciešams jauns datorkomplekts 

lietotājiem 

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  

 Smiltenes novada Brantu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Izmantot Letonikas datu bāzes lietotāju attālināto pieeju. 

2. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā. 

3. Rast iespēju pārskatīt bibliotēkas darba laiku. 

4. Nepieciešams jauns datorkomplekts lietotājiem. 

5. Apdzīvotā vietā izvietot norādi uz bibliotēku 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Ērģemes bibliotēkai ar nodaļu Turnā  

 

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

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

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



 

 

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Integrēts Valkas bibliotēkas vidējā termiņa 

attīstības plānā 2021.-2023. 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, 1 uz pilnu slodzi, Turnas nodaļā 

0.2 slodze 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    



 

 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

36% un nodrošina attīstību.   

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 31 

% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās X   Stabils  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās X   Stabils  

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās X   Samazinājies par 11 % 

Iedzīvotāju aptvērums X   26 % no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   8122 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Krājuma attīstības koncepcija 2022.-2024. 

gadam 

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 1,6.  



 

 

 

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   Saņemti 190, nosūtīti 21 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 Periodikas un grāmatu iegādes summu 

proporcija nav sabalansēta  

 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi 

popularizētas un izmantotas 

 X  „Letonika” - 5 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas 

Covid-19 ierobežojumu dēļ datubāzu 

izmantojamība 2021. gadā strauji  kritusies 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija Ērģemes bibliotēkā 

tika veikta 2015. gadā, nodaļai Turnā 2022. 

gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir 

atspoguļoti 100 % no krājuma. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 4 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    



 

 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

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

biblioteka; 

http://biblioteka.valka.lv/lv/omulu-biblioteka ; 

https://es-

la.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/34658

66520100477/  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Reģiona laikrakstā “Ziemeļlatvija” un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valkas 

Novada Vēstis” 

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, 52 

izstādes. Dzejas dienas, radošas nodarbības, 

prāta spēles, lekcijas, pārgājieni pa 

vēsturiskām vietām. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 23, no tām 3 aprakstītas un 

pieejamas novadpētniecības datubāzē  

Bibliotēkā izvietots Novadpētniecības stends 

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   Individuālās konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot   X Darba dienās no 8.00-15.00 

http://biblioteka.valka.lv/lv/omulu-biblioteka
https://es-la.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3465866520100477/
https://es-la.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3465866520100477/
https://es-la.facebook.com/valkasbiblioteka/posts/3465866520100477/


 

 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā Bibliotēkai pārceļoties uz jaunām telpām, 

darba laiks tiks pārskatīts. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiski 

 

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 (nodaļa 

Turnā) un 63 (Ērģemē) 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 

 Ērģemes bibliotēka ar nodaļu Turnā atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu bibliotēkas lietotājiem. 

2. Sabalansēt līdzekļus grāmatu un periodikas iegādei.  

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

4. Turpināt novadpētniecības mapju aprakstīšanu. 

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

pieejamību.  

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Smiltenes novada Gaujienas bibliotēkai 

 

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

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

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



 

 

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Nav izpildīts: 

1. Iesaistīties reģiona novadpētniecības datu 

bāzes veidošanā. 

2. Rast iespēju pieņemt bibliotekāri darbā uz 

pusslodzi. 2020.g. 0,5 slodzes bibliotekāra 

amats tiek likvidēts. 

3. Nepieciešami jauni grāmatu plaukti 

abonementā.  

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Apstiprināti struktūrvienības Smiltenes 

novada bibliotēka apakšstruktūras nolikums 

un Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas 

noteikumi 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Smiltenes novada bibliotēkas attīstības plāns 

2022.-2024. 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   Viens darbinieks uz pilnu slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēts 21 profesionālās pilnveides 

pasākums 



 

 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X   2021. gadā vadītāja apguvusi mācības un 

ieguvusi apliecību LU Sociālo zinātņu 

fakultātes tālākizglītības programmā 

“Izglītības iestādes bibliotekārs” (64 stundu 

apjomā). 

2022.gadā vadītāja ir pabeigusi mācības LNB 

kompetenču attīstības centra 960 stundu 

profesionālās tālākizglītības programmā 

“Bibliotēkas zinības” un nokārtojusi 

kvalifikācijas eksāmenu 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Smiltenes novada bibliotēkas (kopā ar 

struktūrvienībām) finansējums pārskata 

periodā pieaudzis par 28,5% un nodrošina 

attīstību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 2% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 46%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 50% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 67% 

Iedzīvotāju aptvērums    31% no pagasta iedzīvotājiem.  



 

 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   7488 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Smiltenes novada bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politika 

2022. – 2024.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” - 957 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 230 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta                    

2014. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā X    



 

 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 33 lasītājiem. 

Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā  

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 – 41, 

izstādes – 68 

Piedalās projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija”  

Rīko pasākumus ar ievērojamām personībām 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Tiek veidotas 8 materiālu kopas. 

Realizēja akcijas “Gaujiena 100 grāmatu 

lappusēs”, “Gaujiena gleznās”, “Gaujienas 

māju stāsti”. 

Iesaistīties reģiona novadpētniecības datu 

bāzes veidošanā 



 

 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar tautas namu, mūzikas un 

mākslas skolu, pamatskolu, PII, pagasta 

muzejiem 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek individuālas konsultācijas 

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   Bērniem un jauniešiem notika rakstiska 

aptauja “Es un bibliotēka 2021”. 

Regulāri notiek viedokļu izzināšana, 

aptaujājot lasītājus mutiski 

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    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba  X  Nepieciešami jauni grāmatu plaukti abonementa 

telpā 



 

 

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  Ir krāsns apkure. 

Rast risinājumu gaisa ventilācijai 

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  

 Smiltenes novada Gaujienes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Iesaistīties reģiona novadpētniecības datu bāzes veidošanā. 

2. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā. 

3. Nepieciešami jauni grāmatu plaukti abonementā.  

4. Rast risinājumu gaisa ventilācijai bibliotēkas telpās. 

 



 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Kārķu bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Apstiprināts reglaments un bibliotēkas 

lietošanas noteikumi 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Iekļaujas kopējā Valkas novada Centrālās 

bibliotēkas attīstības plānā 2021.-2023.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   Viens darbinieks uz pilnu slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 34 profesionālās pilnveides 

pasākumi 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns X    



 

 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

11% un nodrošina attīstību.   

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 9%, kas nenodrošina attīstību. Rast 

iespēju palielināt finansējumu jauno grāmatu 

iegādei 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Stabils  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Palielinājies par 32% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 30% 

Iedzīvotāju aptvērums    32% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X    5825 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Ir apstiprināta “Kārķu bibliotēkas krājuma 

organizācijas un attīstības 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” - 259 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 4185 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 40 lietotājiem. 

Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta X   Pandēmijas laikā bibliotēkas Facebook lapā 



 

 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

bija iespēja spēlēt virtuālās spēles “Atmini 

Kārķos pierakstītās mīklas” divos variantos, 

kā arī “Zini vai mini autorus, kas iemūžinājuši 

Kārķu vārdu”  

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, 

izstādes – 185. 

Aktīvi piedalās projektos “Grāmatu starts”, 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 48 mapes. 

Krājumā ir bakalaura un studiju darbi par 

novadu.   

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar pamatskolu (likvidētas 2019.g.), 

pirmskolas izglītības grupu, TIC, tautas namu 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek individuālas konsultācijas 

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 X    



 

 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

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   Ir krāsns apkure 

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

uzstādīts domofons. Pakalpojumi tiek 

nodrošināti individuāli 

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  

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

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju palielināt finansējumu jauno grāmatu iegādei. 

2. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā. 

3. Apdzīvotā vietā izvietot norādi uz bibliotēku. 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Smiltenes novada Launkalnes bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X   Turpināt izvērtēt darba laika atbilstību 

iedzīvotāju interesēm un iespēju apmeklēt 

bibliotēku pēc plkst.17.00 



 

 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Apstiprināti struktūrvienības Smiltenes 

novada bibliotēka apakšstruktūras nolikums 

un Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas 

noteikumi 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Smiltenes novada bibliotēkas attīstības plāns 

2022.-2024. 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   Viens darbinieks uz 0,8 slodzi. Rast iespēju 

atjaunot bibliotēkas vadītājam pilnu slodzi 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 26 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   Smiltenes novada bibliotēkas (kopā ar 

struktūrvienībām) finansējums pārskata periodā 

pieaudzis par 28,5% un nodrošina attīstību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 



 

 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 30,3 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 33%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 46,5% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 42% 

Iedzīvotāju aptvērums    13,2% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   4216 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Smiltenes novada bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politika 

2022. – 2024.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 

X    



 

 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi 

popularizētas un izmantotas 

X   „Letonika” – 396 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 960 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tiks 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 27 lasītājiem. 

Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā 

  

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, 

X   Pasākumu skaits pārskata periodā – 13, 

izstādes – 22. 

Organizē radošās nodarbības un pasākumus 



 

 

izstādes) u.c. bērniem. 

Rast iespēju piedalīties lasīšanas veicināšanas 

projektos (Grāmatu starts, BJVŽ u.c.) 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopa “10 gadi Smiltenes novadā” 

u.c. 

Novadpētniecības materiālus prezentē 

ikgadējā Muzeju naktī sadarbībā ar 

privātkolekcijas muzeju “Lejas Kleperi” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar PII, tautas namu, sākumskolu, 

muzeju 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

 X  Bibliotēka nav pieejama darbdienās pēc plkst. 

17.00. Nodrošināt iedzīvotājiem apmeklēt 

bibliotēku minimums 1 nedēļas darbdienā pēc 

plkst.17.00 vai brīvdienā. 

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    

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  Bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā. Klientu 

ērtībai 1.stāvā ir novietota grāmatu nodošanas 

kaste un pie kāpnēm ierīkota zvana poga. 

Nepieciešamības gadījumā pakalpojumi tiek 

nodrošināti individuāli 

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  

 Smiltenes novada Launkalnes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 



 

 

 

Ieteikumi 

1. Rast iespēju atjaunot bibliotēkas vadītājam pilnu slodzi. 

2. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā. 

3. Rast iespēju pārskatīt bibliotēkas darba laiku. 

4. Rast iespēju iesaistīties lasīšanas veicināšanas projektos “Grāmatu starts”, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” u.c. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Lugažu bibliotēkai ar nodaļu Sēļos 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Datubāzes netiek izmantotas, nav sabalansēti 

līdzekļi krājuma komplektēšanai, nav uzlabots 

apgaismojums bibliotēkā.  

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir X    



 

 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Integrēts Valkas bibliotēkas vidējā termiņa 

attīstības plānā 2021.-2023. 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 (3 dienas Sēļos 

un 2 dienas Lugažos) 

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 5 % un 

nodrošina attīstību.   

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 9 % un nodrošina pamatfunkciju veikšanu. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās X   Samazinājies par 17 % 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās X   Palielinājies par 28 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās X   Samazinājies par 21 % 

Iedzīvotāju aptvērums X   10 % no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   12 195 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Krājuma attīstības koncepcija 2022.-2024. 

gadam 

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 0,32.  



 

 

 

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   Saņemti 0, nosūtīti 31 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 Periodikas un grāmatu iegādes summu 

proporcija nav sabalansēta  

 

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi 

popularizētas un izmantotas 

 X  „Letonika” - 8 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas 

Covid-19 ierobežojumu dēļ datubāzu 

izmantojamība 2021. gadā strauji  kritusies 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija Lugažu bibliotēkā 

tika veikta 2019. gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir 

atspoguļoti 100 % no krājuma. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati izsniegti 0 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    



 

 

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

informācija par pasākumiem, jaunumiem.  

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

biblioteka; 

http://biblioteka.valka.lv/; 

https://www.facebook.com/lugazu.biblioteka.9 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Reģiona laikrakstā “Ziemeļlatvija” un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valkas 

Novada Vēstis” 

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 – 20, 64 

izstādes. Dzejas dienas, radošas nodarbības, 

prāta spēles, “Velgas diena” - katru gadu 

augustā dzejniecei Velgai Krilei veltīts 

pasākums, ikgadējs dzejas konkurs “Tu arī 

spēsi mani izpildīt”. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 20, no tām 6 aprakstītas un 

pieejamas novadpētniecības datubāzē  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbībā ar biedrību “Dāmu klubs” un saieta 

namu “Lugažu muiža” ikgadējs dzejas 

konkurs “Tu arī spēsi mani izpildīt”. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot   X Lugažu bibliotēkā: otrdien, ceturtdien 9.00-

http://biblioteka.valka.lv/lv/omulu-biblioteka


 

 

pakalpojumus darba dienās arī pēc plkst. 17:00 vai brīvdienā 17.00 

Nodaļā Sēļos: pirmdien, trešdien, piektdien 

8.00-16.00 

 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiski 

 

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 – 186 (Lugažu 

bibliotēkā) un 186 (nodaļa Sēļos) 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  

Lugažu bibliotēkai ar nodaļu Sēļos atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktīvāk popularizēt datubāzes.  

2. Sabalansēt līdzekļus grāmatu un periodikas iegādei. 

3. Realizēt ieceri par apgaismojuma uzlabošanu. 

4. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu bibliotēkas lietotājiem. 

5. Palielināt finansējumu krājuma iegādei.  

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

7. Turpināt novadpētniecības mapju aprakstīšanu. 

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

9. pieejamību.  

 



 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Smiltenes novada bibliotēkai 

 

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

pilsētā. Bibliotēkai ir 13 struktūrvienības. Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija (Dzintra Dzene, Skaidrīte Daņiļēviča) iepazinās ar bibliotēkas 

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Turpinās risinājumu meklējumi bibliotēkas 

telpu uzlabošanai. 

Bērnu nodaļā nedarbojas ventilācija. 

Turpinās darbs pie krājuma kvalitātes 

uzlabošanas un neaktuālo izdevumu 

norakstīšanas.  

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Vidēja termiņa attīstības plāns izstrādāts                

2022. – 2024.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   9 darbinieki uz pilnu slodzi – 8 bibliotekārie, 

1 tehniskais darbinieks 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 287 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   Vadītāja ir profesionāli aktīva, enerģiska un 

ieinteresēta bibliotēkas attīstībā 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums (kopā ar struktūrvienībām) pārskata 

periodā pieaudzis par 28,5% un nodrošina attīstību.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

27,2% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 36,9%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 20% 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 32% 

Iedzīvotāju aptvērums    19% no pilsētas iedzīvotājiem 



 

 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

 X  21 313 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Smiltenes novada bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politika 

2022.-2024. gadam. 

Krājuma izvērtēšana notiek regulāri, pietiekamā apjomā  X  Turpināt darbu pie  krājuma kvalitātes 

uzlabošanas. 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus 

Latvijā  

X    

Krājuma bērniem un pusaudžiem tiek komplektēts 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” - 369 sesijas; Laikrakstu 

bibliotēka „News”- 471 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. 

gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā X   Kopkatalogā ir atspoguļoti 100 % no krājuma 



 

 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 112 lasītājiem 

2021.gadā, aktivizēt autorizācijas datu 

izsniegšanu lietotājiem 

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   Smiltenes novada pašvaldības 

mājaslapas sadaļā “Bibliotēkas”; 

sociālos tīklos: facebook.com,  

instagram.com, Youtube kanālā 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikraksta “Ziemeļlatvija” 

interneta portālā un preses izdevumā, 

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis 

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 – 92 

lasīšanas veicināšanas pasākumi; 17 

novadpētniecības resursu popularizēšanas 

pasākumi 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas:  99, no tām 14 ir aprakstītas 

un  elektroniski pieejamas novadpētniecības 

datubāzē. Izveidots Novadpētniecības emuārs, 

kurā tiek publicēts Novadnieku kalendārs, 

virtuālās izstādes, veikts nozīmīgs darbs 



 

 

Smiltenes simtgades svarīgāko notikumu 

apkopojums. Ļoti laba sadarbība ar muzeju un 

vietējiem novadpētniekiem.Veikts apjomīgs 

un nozīmīgs kultūras mantojuma izpētes un 

apkopošanas darbs. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Plaša sadarbība ar Smiltenes novada Kultūras, 

sporta un mūžizglītības pārvaldes 

struktūrvienībām, ar partneriem - pašvaldība, 

NVO, nozaru organizācijām, Sarkanā Krusta 

slimnīcas pansionātu. izglības iestādēm 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   2021. gadā bibliotēka organizēja arī tiešsaistes 

apmācības bibliotēkas lietotājiem 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Darbadienās bibliotēka atvērta no 10.00-

18.00, sestdienās no 9.00-15.00 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

 X  Telpas lasītāju apkalpošanai - 435 m² 

Bibliotēkai nepieciešamas risinājums telpu 

papalašināšanai un uzlabošanai 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X   



 

 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Nelieliem pasākumiem tiek izmantotas 

bibliotēkas telpas, lielākiem – kultūras centra 

telpas  

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs  X  Jāuzlabo 

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām  X  Bērnu apkalpošanas nodaļā vasarā lielā 

karstumā arī telpās ir karsts. Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļā apmierinoši – krāsns 

apkure 

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem.  X  Baznīcas laukumā 13 ir vienkārša 

uzbrauktuve bez margām, Gaujas ielā 1 – nav 

pieejama lietotājiem ar kustību traucējumiem, 

izņēmuma gadījumā iespējams izmantot 

kultūras centra pacēlāju.  

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  



 

 

 Smiltenes novada bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas 

statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Rast risinājumu bibliotēkas telpu un apgaismojuma uzlabošanai. 

2. Bērnu apkalpošanas nodaļā nodrošināt telpu ventilāciju vai kondicionēšanu. 

3. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu. 

4. Turpināt krājuma kvalitātes uzlabošanu, norakstot neaktuālos izdevumus. 

5. Rast risinājumu pilsētā izvietot norādes uz bibliotēku. 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Smiltenes novada Bilskas bibliotēkai  

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    



 

 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Integrēts Smiltenes novada bibliotēkas vidēja 

termiņa attīstības plānā 2022. – 2024. 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: 1 darbinieks uz pilnu slodzi, 1 

darbinieks uz 0,5 slodzi Lobērģu nodaļā 

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 vadītāja darbu uzsākusi 2021. 

gadā, nepieciešams pilnveidot zināšanas 

informācijpratībā un bibliotekārajā darbā. 

 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

X   Finansējums pārskata periodā palielinājies. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā palielinājies par 

34% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 58 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 72 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 69 % 



 

 

Iedzīvotāju aptvērums    16 % no iedzīvotāju skaita 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   7341 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Integrēta Smiltenes novada bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika 2022.-2024. gadam. 

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 0,58.  

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   Saņemti 17, nosūtīti 18 dokumenti.  

Periodisko izdevumu klāsts nodrošina dažādas iedzīvotāju 

intereses 

X    

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu abonēšanai izlietoti 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai, kas atbilst 

sabalansēta krājuma veidošanas principiem 

X    

Bibliotēkā pieejamās Kultūras informācijas sistēmu centra 

abonētās pilno tekstu tiešsaistes datu bāzes tiek aktīvi 

popularizētas un izmantotas 

 X  „Letonika” - 15 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 0 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. gadā 



 

 

paredzētajam termiņam 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir 

atspoguļoti 100 % no krājuma. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 10 lasītājiem 

2021.gadā. 

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   Smiltenes novada pašvaldības mājaslapas 

sadaļā “Bibliotēkas”; sociālos tīklos: 

facebook.com,  instagram.com, Youtube 

kanālā 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikraksta “Ziemeļlatvija” interneta portālā un 

preses izdevumā, Smiltenes Novada 

Pašvaldības Vēstis 

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 – 70 

lasīšanas veicināšanas pasākumi 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bilskas bibliotēkā izvietots novadpētniecības 

stends, uzsākts darbs pie tematisko mapju 

aprakstīšanas un informācija pieejama Valkas 

bibliotēkas vietnē, sadaļā Novadpētniecība. 



 

 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Laba sadarbība ar  pgasta pārvaldi, Smiltenes 

muzeju, Bilskas pamatskolu. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Pirmdien, otrdien no 8.30-17.00 -Birzuļos 

Trešdien no 8.30-12.30 Bilska 

Ceturtdien, piektdien no 8.30-17.00, Bilska 

ar pārtraukumu no 12.30-13.00  

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 235 m² Bilskas 

bibliotēkai, 56 m² Birzuļu bibliotēkai 

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  Bilskas bibliotēkā jāuzlabo apgaismojums 

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   Grāmatas tiek piegādātas mājās. 

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku.   X  

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    

Slēdziens  

 Smiltenes novada Bilskas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

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

2. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu. 

3. Bilskas bibliotēkā uzlabot apgaismojumu atsevišķās zonās. 

4. Bibliotēkas vadītājai pilnveidot zināšanas informācijpratībā un bibliotekārajā darbā. 

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

6.  Izvietot apdzīvotā vietā norādi uz bibliotēku. 

7. Turpināt darbu novadpētniecības dokumentu aprakstu pievienošanu Novadpētniecības datubāzē. 



 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Smiltenes novada Grundzāles bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  1. Aktivizēt novadpētniecības darbu – Nav 

izpildīts. 

2. Aktivizēt mērķtiecīgu darbu ar dažādām 

iedzīvotāju grupām – Nav izpildīts. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Integrēta Smiltenes novada bibliotēkas vidēja 

termiņa attīstības plānā 2022. – 2024. 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 0,6 slodzi 

 

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 palielinājies  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā palielinājies par 

20 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 29 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 13 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 62 % 

Iedzīvotāju aptvērums    17 % no iedzīvotāju skaita 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     



 

 

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   4305 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Integrēta Smiltenes novada bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika 2022.-2024. gadam. 

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 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   Saņemti 2, nosūtīti 4 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” - 55 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 10 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2019. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā X   Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir 



 

 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. atspoguļoti 100 % no krājuma. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

  X Autorizācijas dati 2021. gadā nav izsniegti.   

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   Smiltenes novada pašvaldības mājaslapas 

sadaļā “Bibliotēkas”; sociālos tīklos: 

facebook.com,  instagram.com, Youtube 

kanālā 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikraksta “Ziemeļlatvija” interneta portālā un 

preses izdevumā, Smiltenes Novada 

Pašvaldības Vēstis 

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 

lasīšanas veicināšanas pasākumi;  

novadpētniecības resursu popularizēšanas 

pasākumi nav notikuši. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas: 10, tiek veidotas par pagasta 

vēsturi, Aumeistaru muižas vēsturi, 

novadniekiem. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Laba sadarbība ar  pagasta pārvaldi, biedrību 

Grundzāle-2010, Valkas bibliotēku. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

X   Individuālās konsultācijas. 



 

 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Pirmdien, trešdien, ceturtdien no 8.00-16.30, 

ar pārtraukumu no 12.30-13.00. 

 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 124 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Grundzāles kultūras nama lielā un mazā zāle 

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  

 Smiltenes novada bibliotēkas struktūrvienība “Grundzāles bibliotēka” atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

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

2. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu. 

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

4. Aktivizēt novadpētniecības darbu. 

5. Aktivizēt mērķtiecīgu darbu ar dažādām iedzīvotāju grupām. 

6. Rast iespēju palielināt finansējumu grāmatu iegādei.  

 

 

 

 

 



 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Smiltenes novada Palsmanes bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Integrēts Smiltenes novada bibliotēkas vidēja 

termiņa attīstības plānā 2022. – 2024. 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 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 34 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 palielinājies  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā palielinājies par 

33 % un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 27 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 9 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 47 % 

Iedzīvotāju aptvērums    23 % no iedzīvotāju skaita 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     



 

 

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   4972 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Integrēta Smiltenes novada bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika 2022.-2024. gadam. 

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 0,77.  

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   Saņemti 25, nosūtīti 8 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” - 20 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 21 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2022. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā X   Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir 



 

 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. atspoguļoti 100 % no krājuma. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 6 lasītājiem 

2021.gadā. 

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   Smiltenes novada pašvaldības mājaslapas 

sadaļā “Bibliotēkas”; sociālos tīklos: 

facebook.com,  instagram.com, Youtube 

kanālā 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikraksta “Ziemeļlatvija” interneta portālā un 

preses izdevumā, Smiltenes Novada 

Pašvaldības Vēstis 

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 

lasīšanas veicināšanas pasākumi; 6 

novadpētniecības resursu popularizēšanas 

pasākumi 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Krājumā pieejami skolotāju bakalauru un 

maģistu darbi par Palsmanes skolas vēsturi, 

skolēnu pētnieciskie darbi par ievērojamām 

personībām. Valkas reģiona bibliotēkas vietnē 

pieejami materiāli par Palsmanes deju 

kolektīvu vēsturi, bibliotēkas ēkas vēsturi u.c. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības X   Laba sadarbība ar  Kultūras namu, sieviešu 



 

 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO biedrību “Spēkavots”, Valkas novada 

bibliotēku, Palsmanes pamatskolu, pagasta 

pārvaldi. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Darba dienās no 8.00-17.00, 

ar pārtraukumu no 12.00-13.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 51 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Kultūras  nama telpas 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

 X  Atjaunot datortehniku lietotājiem. 



 

 

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  

 Smiltenes novada Palsmanes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

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

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

3. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu. 

4. Palielināt finansējumu bibliotēkas pasākumu organizēšanai. 

5. Rast iespēju atjaunot datortehniku lietotājiem.  

 

 

 



 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Smiltenes novada Trapenes bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  1. Atjaunot krājumu visās zinātņu nozarēs, 

valsts valodā un svešvalodās – izpildīts daļēji 

nepietiekamā finansējuma dēļ. 

2. Nodrošināt bibliotēkas izveidotās 

mājaslapas pieejamību – nav izpildīts. 

Informācija par bibliotēku ievietota Smiltenes 

novada pašvaldības mājaslapas sadaļā 

“Bibliotēkas”. 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Integrēts Smiltenes novada bibliotēkas vidēja 

termiņa attīstības plānā 2022. – 2024. 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 0,9 slodzi 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 41 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 18 % un 

nodrošina pamatfunkciju veikšanu.  

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    Samazinājies par 30 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 16 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 55 % 

Iedzīvotāju aptvērums    28 % no iedzīvotāju skaita 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     



 

 

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

 X  7541 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Integrēta Smiltenes novada bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika 2022.-2024. gadam. 

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 0,6.  

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   Saņemti 2, nosūtīti 4 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” - 78 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 8 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2017. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā X   Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogā ir 



 

 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. atspoguļoti 100 % no krājuma. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 8 lasītājiem 

2021.gadā. 

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   Smiltenes novada pašvaldības mājaslapas 

sadaļā “Bibliotēkas”; Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas vietnē ; sociālos tīklos: 

facebook.com,  instagram.com, Youtube 

kanālā 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikraksta “Ziemeļlatvija” interneta portālā un 

preses izdevumā, Smiltenes Novada 

Pašvaldības Vēstis 

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 – 102 

lasīšanas veicināšanas pasākumi; 11 

novadpētniecības resursu popularizēšanas 

pasākumi 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas:  18,   tās aprakstītas un  

elektroniski pieejamas Alūksnes reģiona 

novadpētniecības datubāzē. Pieejami 7 CD par 

bibliotēkas notikumiem no 2017.-2021. 

gadam. Pieejami 8 fotoalbūmi. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības X   Laba sadarbība ar Trapenes sākumskolu, 



 

 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO kultūras namu, Novadpētniecības centru, 

Sociālo aprūpes centru. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Darbadienās bibliotēka atvērta no 8.30-16.00, 

pirmdien no 8.30-17.00, ar pārtraukumu no 

12.30-13.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

  X  

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 95 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

 X  Nomainīt grīdas segumu 

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Kultūras centra zāle 

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   Abonementa telpā nepieciešams 

kondicionieris, vasarās ļoti karsts 

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  

 Smiltenes novada Trapenes bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

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

2. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu. 

3. Palielināt finansējumu krājuma iegādei un pasākumu nodrošināšanai. 

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

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

6. Rast iespēju uzstādīt kondicionieri abonementa telpā un nomainīt grīdas segumu. 

 

 



 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

 Smiltenes novada Vidagas bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Lietošanas noteikumi ir aktualizēti saskaņā ar 

personas datu aizsardzību 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Integrēts Smiltenes novada bibliotēkas vidēja 

termiņa attīstības plānā 2022. – 2024. 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 0,9 slodzi 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 20 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 vadītāja darbu uzsākusi 2022. 

gada maijā, nepieciešams pilnveidot zināšanas 

informācijpratībā un bibliotekārajā darbā. 

 

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies par 31 % un 

nodrošina pamatfunkciju veikšanu.  

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies par 

3% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 29 %  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 51 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 58 % 



 

 

Iedzīvotāju aptvērums    30 % no iedzīvotāju skaita 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   4295 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Integrēta Smiltenes novada bibliotēkas 

krājuma komplektēšanas un organizācijas 

politika 2022.-2024. gadam. 

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 0,36.  

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   Saņemti 3, nosūtīti 0 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” - 12 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 5 sesijas 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2015. gadā 



 

 

paredzētajam termiņam 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogā ir 

atspoguļoti 100 % no krājuma. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 3 lasītājiem 

2021.gadā. 

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   Smiltenes novada pašvaldības mājaslapas 

sadaļā “Bibliotēkas”; Alūksnes pilsētas 

bibliotēkas vietnē ; sociālos tīklos: 

facebook.com,  instagram.com, Youtube 

kanālā 

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Laikraksta “Ziemeļlatvija” interneta portālā un 

preses izdevumā, Smiltenes Novada 

Pašvaldības Vēstis 

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 

lasīšanas veicināšanas pasākumi; 6 

novadpētniecības resursu popularizēšanas 

pasākumi 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Materiālu kopas:  18,   tās aprakstītas un  

elektroniski pieejamas Alūksnes reģiona 

novadpētniecības datubāzē. 2020. gadā atklāts 

novadpētniecības centrs “Mājvieta”, ar kuru 



 

 

bibliotēka sadarbojas, jaunas materiālu kopas 

netiek veidotas. 2021.gadā Sadarbībā ar Apes 

novada bibliotēkām izveidota un izdota darba 

burtnīca-grāmata “Ceļojums pa Apes novadu” 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Laba sadarbība ar  Novadpētniecības centru 

“Mājvieta”, Virešu saieta namu, biedrību 

“Piegauja”, Alūksnes pilsētas bibliotēka, 

Pagasta attīstības grupa Vireši. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas. 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X Pirmdien no 8.30-17.00, 

otrdien – piektdien no 8.30-16.00, ar 

pārtraukumu no 12.30-13.00. 

Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

X    

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi sekmē iedzīvotāju 

mūžizglītību (atbalsta formālo izglītību, īsteno neformālo un 

interešu izglītību) 

X    

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai - 94 m² 

Telpu iekārtojums ir funkcionāls, ir nodrošināti ērti apstākļi 

dažādām iedzīvotāju mērķgrupām 

X    

Bibliotēkai ir pieejama telpa pasākumu rīkošanai X   Virešu saieta namā, skolas telpās 



 

 

Telpu noformējums ir estētiski pievilcīgs un informatīvs X    

Telpu apgaismojums ir atbilstošs X    

Mēbeļu un pārējā aprīkojuma atbilstība – laba X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums lietotājiem (datori, 

multifunkcionālās iekārtas) ir labs 

X    

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

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  

 Smiltenes novada Vidagas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

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

2. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu. 

3. Bibliotēkas vadītājai pilnveidot zināšanas informācijpratībā.  



 

 

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

5. Rast iespēju palielināt finansējumu grāmatu iegādei.  

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Smiltenes novada Variņu bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

 X  Ieteikums par bibliotēkas pārcelšanu uz ērti 

pieejamām telpām nav izpildīts. Uzlabotas 

esošās telpas. 

Darba laiks nenodrošina iedzīvotājiem 

apmeklēt bibliotēku darbdienās pēc 

plkst.17.00 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X   Apstiprināti struktūrvienības Smiltenes 

novada bibliotēka apakšstruktūras nolikums 

un Smiltenes novada bibliotēkas lietošanas 

noteikumi 



 

 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Smiltenes novada bibliotēkas attīstības plāns 

2022.-2024. 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 

 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 36 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   Smiltenes novada bibliotēkas (kopā ar 

struktūrvienībām) finansējums pārskata periodā 

pieaudzis par 28,5% 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 48,4%. Aktivizēt darbu 

lietotāju piesaistē 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 36% 



 

 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 55,3% 

Iedzīvotāju aptvērums    15,7% no pagasta iedzīvotājiem.  

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   4316 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Smiltenes novada bibliotēkas krājuma 

komplektēšanas un organizācijas politika 

2022. – 2024.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” – 6 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 2 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                    

2018. gadā 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X    

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 3 lasītājiem. 

Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā  

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 – 28, 

izstādes – 45. 

2017.-2019.g. piedalījās Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas projektā. 

Tiek organizētas radošās darbnīcas bērniem 

un jauniešiem 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

 X  Aktivizēt novadpētniecības darbu 



 

 

popularizēšanu) 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbojas ar PII, tautas namu, pamatskolu 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

 X  2020.-2021.g. apmācības un konsultācijas nav 

notikušas. Aktivizēt darbu lietotāju 

konsultēšanā informācijas tehnoloģiju 

izmantošanā 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

 X  Bibliotēka nav pieejama darbdienās pēc plkst. 

17.00. Nodrošināt iedzīvotājiem apmeklēt 

bibliotēku minimums 1 nedēļas darbdienā pēc 

plkst.17.00 vai brīvdienā. 

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  Jāuzlabo mūžizglītības pakalpojumu 

piedāvājums 

Bibliotēkas infrastruktūra     

Bibliotēkas telpu platība, to tehniskais stāvoklis ir atbilstoši, lai 

sniegtu kvalitatīvus un daudzveidīgus bibliotekāros pakalpojumus 

X   Telpas lasītāju apkalpošanai – 120 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  Nepieciešams 1 jauns datorkomplekts 

bērniem un jauniešiem 

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  Bibliotēka atrodas ēkas trešajā stāvā. 

Nepieciešamības gadījumā pakalpojumi tiek 

nodrošināti individuāli 

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  

   Smiltenes novada Variņu bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem, un akreditācijas rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes 

bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt darbu lietotāju piesaistē. 

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

3. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā. 

4. Aktivizēt novadpētniecības darbu. 



 

 

5. Aktivizēt darbu lietotāju konsultēšanā informācijas tehnoloģiju izmantošanā. 

6. Jāuzlabo mūžizglītības pakalpojumu piedāvājums. 

7. Rast iespēju pārskatīt bibliotēkas darba laiku. 

8. Nepieciešams jauns datorkomplekts bērniem un jauniešiem. 

9. Telpu apgaismojums jāuzlabo atsevišķās zonās. 

10.  Apdzīvotā vietā izvietot norādi uz bibliotēku. 

 

 

 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Vijciema bibliotēkai 

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X   Objektīvu iemeslu dēļ nav nepieciešams 

paplašināt bibliotēkas telpas 

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir X   Apstiprināts reglaments un bibliotēkas 



 

 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami lietošanas noteikumi 

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Iekļaujas kopējā Valkas novada Centrālās 

bibliotēkas attīstības plānā 2021.-2023.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   Viens darbinieks uz pilnu slodzi 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X   Tika apmeklēti 13 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 15% un 

nodrošina attīstību. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

X   Finansējums pārskata periodā pieaudzis par 

11% un nodrošina attīstību.  

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 57%  

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 49% 



 

 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās    Samazinājies par 61% 

Iedzīvotāju aptvērums    10% no pagasta iedzīvotājiem. Nepieciešams 

uzlabot darbu bibliotekāro pakalpojumu 

piedāvājumā un iedzīvotāju iesaistē 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X    5130 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Ir apstiprināta “Vijciema bibliotēkas krājuma 

attīstības koncepcija 2022.-2024.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” - 59 sesijas; Laikrakstu bibliotēka 

„News”- 37 sesijas. Aktivizēt darbu ar 

tiešsaistes datu bāzēm. 



 

 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija tika veikta 2014.gadā 

un tiek plānota 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 2020.-2021.g. izsniegti                

15 lasītājiem. Aktivizēt darbu autorizācijas 

datu izsniegšanā 

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 – 25, 

izstādes – 137 

Aktīvi piedalās projektos “Grāmatu starts”, 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, 

tradicionāli organizē ikgadējās Dzejas dienas 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

X   Materiālu kopas: 10 tematiskās mapes. 

Materiāli tika izmantoti grāmatu sagatavošanā 



 

 

popularizēšanu) par Vijciemu  

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Sadarbība ar sākumskolu (likvidēta 2021.g.), 

tautas namu, Valkas PII Vijciema grupu 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Notiek individuālas konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

X   Atvērts mēneša pirmajā sestdienā no plkst. 

9.30 – 13.30 

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 – 43 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 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  

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

 

Ieteikumi 

1. Nepieciešams uzlabot darbu bibliotekāro pakalpojumu piedāvājumā un iedzīvotāju iesaistē. 

2. Lasītāju piesaistei, rast iespēju palielināt finansējumu jauno grāmatu iegādei. 

3. Aktivizēt darbu ar tiešsaistes datu bāzēm. 

4. Aktivizēt darbu autorizācijas datu izsniegšanā. 

5. Apdzīvotā vietā izvietot norādi uz bibliotēku. 

 

 

 

 



 

 

AKREDITĀCIJAS ATZINUMS 

Zvārtavas bibliotēkai  

 

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

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

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

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

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

Kritērijs Atbilst Daļēji  Neatbilst  Pamatojums. Piezīmes  

Bibliotēkas akreditācijas ieteikumi par iepriekšējo periodu ir 

izpildīti 

X    

Iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti     

Bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti ir 

izstrādāti un apstiprināti atbilstoši prasībām, ir publiski pieejami 

X    

Bibliotēkai ir izstrādāts vidēja termiņa attīstības plāns, kas 

aptver visus bibliotēkas darbības virzienus 

X   Integrēts Valkas bibliotēkas vidējā termiņa 

attīstības plānā 2021.-2023. 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, papildus 0,3 

apkopējas slodze 

Pārskata periodā regulāri tika īstenota profesionālā pilnveide  X    



 

 

Bibliotēkai ir izstrādāts profesionālās pilnveides plāns 

nākamajam plānošanas periodam bibliotekārā darba jomās.  

X    

Vadītāja profesionālā kompetence ir pietiekami augsta, 

nodrošina kvalitatīvu bibliotēkas darbību 

X    

Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pārskata 

periodā (5 gadi) 

    

Finansējums nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un 

veicina bibliotēkas attīstību 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies par 33% un 

nodrošina pamatfunkciju veikšanu.   

Krājuma komplektēšanai piešķirtais pašvaldības finansējums 

nodrošina kvalitatīva krājuma veidošanu ilgtermiņā 

 X  Finansējums pārskata periodā samazinājies 

par 6 %. 

Darbības pamatrādītāji pārskata periodā     

Bibliotēkas lietotāju skaits pārskata perioda beigās X   Samazinājies par 24 % 

Izsniegums skaits pārskata perioda beigās X   Samazinājies par 30 % 

Apmeklējums skaits pārskata perioda beigās X   Samazinājies par 25 % 

Iedzīvotāju aptvērums X   25 % no pagasta iedzīvotājiem. 

Informācijas resursi (krājums, datu bāzes)     

Krājums ir sistematizēts, lietotājiem ērti pieejams un 

aplūkojams 

X   4027 vienības.  

Bibliotēkai ir izstrādāta krājuma komplektēšanas koncepcija  X   Krājuma akomplektēšanas un organizācijas  

koncepcija 2022.-2024. gadam 

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

sniegtās informācijas, krājuma apgrozība 

2021.g.- 0.5.  

 

Latviešu oriģinālliteratūras krājums atspoguļo literāros procesus X    
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Latvijā  

Krājuma bērniem un pusaudžiem ir pieejams pietiekamā apjomā 

visām vecuma grupām 

X     

Aktuāls un daudzveidīgs grāmatu un periodikas krājums tiek 

nodrošināts, aktīvi izmantojot starpbibliotēku abonementa iespējas 

X   2021. gadā saņemti 10, nosūtīti 0 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 

Covid-19 ierobežojumu dēļ datubāzu 

izmantojamība 2021. gadā strauji  kritusies 

Krājuma inventarizācija tika veikta atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajam termiņam 

X   Krājuma inventarizācija Zvārtavas bibliotēkā 

tiks veikta 2022. gadā. 

Bibliotēka ievada datus par krājumu reģiona elektroniskajā 

kopkatalogā, krājuma dati pilnībā ir atspoguļoti kopkatalogā. 

X   Valkas reģiona bibliotēku kopkatalogā ir 

atspoguļoti 100 % no krājuma. 

Tiešsaistē darbojas attālais pakalpojums lietotājiem - grāmatu 

rezervēšana/pasūtīšana un grāmatu termiņa pagarināšana 

 X  Autorizācijas dati izsniegti 5 lasītājiem  

Bibliotēka nodrošina novada pašvaldības sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību 

X    

Bibliotēkas publicitāte; informācija par bibliotēku tīmekļa 

vietnēs 

    

Bibliotēkas lietotājiem tīmekļa vietnēs tiek sniegta 

kontaktinformācija, informācija par darba laiku, aktuāla 

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

biblioteka; 
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informācija par pasākumiem, jaunumiem.  http://biblioteka.valka.lv ; 

https://d.facebook.com/Zvārtavas-pagasta-

bibliotēka-851041418395895/?__tn__=C-R  

Informācija par bibliotēku ir pieejama arī drukātā formā 

(informatīvie bukleti, jauno grāmatu saraksti, afišas apdzīvotā 

vietā), kā arī vietējos preses izdevumos 

X   Reģiona laikrakstā “Ziemeļlatvija” un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Valkas 

Novada Vēstis” 

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 – 13, 97 - 

izstādes. Dzejas dienas, radošas nodarbības, 

prāta spēles, semināri lauksaimniekiem, 

dažādu kolekciju izstādes. 

Bibliotēka veic kultūras mantojuma saglabāšanas funkciju 

(novadpētniecības materiālu vākšanu, sistematizēšanu, 

popularizēšanu) 

X   Bibliotēkā izveidots novadpētniecības stūrītis, 

pieejami materiāli par pagasta vēsturi, par 

kora dziesmu un tautas deju vēsturi 

Zvārtavā, turpinās materiālu vākšana par 

apdzīvotām vietām Zvārtavas pagastā. Tiek 

veikta mapju aprakstu pievienošana BIS 

ALISE. 

Pārskata periodā bibliotēka aktīvi iesaistījās pašvaldības 

rīkotajos pasākumos, sadarbojās ar novada iestādēm, NVO 

X   Aktīvi sadarbojas ar biedrību “Atrodi laiku 

sev”, pagasta pārvaldi, tautas namu, 

pirmsskolas izglītības grupu. 

Bibliotēkā regulāri notika lietotāju konsultēšana un apmācība 

darbam ar datoru, konsultēšana par elektroniskā kataloga, datu 

bāžu, digitālo resursu, e-pakalpojumu izmantošanu 

X   Individuālās konsultācijas 

Bibliotēkas darba laiks nodrošina lietotājiem iespēju izmantot 

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

  X No pirmdienas līdz ceturtdienai 8.00-13.00 

Samazinātās slodzes dēļ bibliotēka pieejama 

ierobežotu laiku. 

http://biblioteka.valka.lv/
https://d.facebook.com/Zvārtavas-pagasta-bibliotēka-851041418395895/?__tn__=C-R
https://d.facebook.com/Zvārtavas-pagasta-bibliotēka-851041418395895/?__tn__=C-R
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Tika veiktas aptaujas, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un 

ierosinājumus par bibliotēkas darbību un pieejamību 

 X  Mutiski 

 

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  Nepieciešams palielināt interneta tīkla 

darbības ātrums  

Tehnoloģiskais nodrošinājums darbiniekiem (datori, printeri, 

multifunkcionālās iekārtas, skeneri) ir labs 

X    

Klimatiskie apstākļi telpās ir atbilstoši prasībām X    

Bibliotēka ir pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. X    

Apdzīvotā vietā ir izvietotas norādes uz bibliotēku. X    

Apmeklētāju informēšanai pie ieejas ir plāksne ar bibliotēkas 

nosaukumu un darba laiku 

X    

Lietotāju ērtībai pie ēkas ir velo novietne X    
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Slēdziens  

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

 

Ieteikumi 

1. Aktivizēt autorizācijas datu izsniegšanu bibliotēkas lietotājiem. 

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

3. Palielināt finansējumu krājuma papildināšanai. 

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

5.  Rast iespēju palielināt interneta tīkla darbības ātrumu.  

6. Turpināt novadpētniecības mapju aprakstīšanu. 

 

 

Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja,  

Bibliotēku akreditācijas komisijas priekšsēdētāja        Dzidra Šmita 

 


