
ATZINUMS 

Par Rīgas rajona Vangažu pilsētas bibliotēku 

Publisko bibliotēku akreditācijas komisija 2009.gada 16.aprīlī pārbaudīja Rīgas rajona 

Vangažu pilsētas bibliotēkas (turpmāk tekstā – bibliotēka) atbilstību akreditācijas nosacījumiem 

un konstatēja: 

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un 

informācijas pieejamību ikvienam pilsētas iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina pilsētas 

sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības 

informācijas aprites vieta.  

Tā ir vienīgā bibliotēka pilsētā. 

Iedzīvotāju skaits pilsētā 4290. 2008. gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja ap 17% 

pilsētas iedzīvotāju.  

Bibliotēkas apkalpojamā teritorijā atrodas vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde, vairāki 

būvmateriālu ražošanas un kokapstrādes uzņēmumi, un citas institūcijas. 

Bibliotēka dibināta 1971. gadā. 

Bibliotēkai ir izstrādāti un apstiprināti bibliotēkas darbību reglamentējošie pamatdokumenti. 

Bibliotēkai ir izstrādāts perspektīvais darbības plāns 2006. – 2010. gadiem un darba plāns gadam 

un mēnešiem, kas sniedz pilnīgu priekšstatu par bibliotēkas darbu.  

Materiāltehniskais stāvoklis 

Bibliotēka atrodas pašvaldības domes ēkas otrajā stāvā. Pie ēkas ieejas ir izvietota izkārtne ar 

bibliotēkas nosaukumu un darba laiku.  

Bibliotēkas telpu kopējā platība ir 234 m
2
, no tiem lasītāju apkalpošanai – 186 m

2
, krātuves 

telpa - 24 m
2
.  

 2004.gadā tika veikts telpu remonts un rekonstrukcija, telpas plašas, labi pārskatāmas. 

Bibliotēkas aprīkojums nomainīts, izņemot daļēji plauktus.  

Ir izveidota atbilstoši aprīkota, krāsaina, vizuāli ļoti pievilcīga zona bērniem, kuru lieliski 

papildina rotaļlietas un spēles. Pārdomāti izvietotās norādes, daleņi palīdz orientēties bibliotēkas 

lietotājiem bibliotēkas krājumā. 

Bibliotēkā ir 16 lasītāju darba vietas, no tām 8 ir datorizētas. 

Telpu apgaismojums ir atbilstošs prasībām.  

Bibliotēka nav pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet nepieciešamības gadījumā 

bibliotekārie pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināti. 

 Ir izaugsmes iespējas, daudz vietas jaunām grāmatām un periodiskiem izdevumiem. Telpām 

patīkams estētiskais noformējums, bet lasītavas zona iezīmēta neskaidri. 

Bibliotekārais personāls 

Bibliotēkā strādā trīs bibliotekārās darbinieces pilnā slodzē – bibliotēkas vadītāja ar augstāko 

profesionālo izglītību un 2 bibliotekāres ar vidējo speciālo izglītību.  

Darbinieces regulāri piedalās dažādos semināros, konferencēs un pieredzes apmaiņas 

braucienos. 2007. un 2008.gadā darbinieces ieguva vispusīgas zināšanas Latvijas publisko 

bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros organizētos mācību kursos. 

Iegūtās zināšanas tiek pielietotas darbā, veicinot darba kvalitātes paaugstināšanu un 

pakalpojumu klāsta palielināšanu.  



Tālākizglītības plāns izstrādāts līdz 2010.gadam. 

Finansiālā nodrošinājuma dinamika 

Piešķirtie budžeta līdzekļi pārskata periodā katru gadu pieauga, nodrošinot bibliotēkas 

pamatfunkciju veikšanu ar nelielu attīstību. Plānotie budžeta līdzekļi 2009. gadā ap 22 000 latu. 

Krājuma komplektēšanai piešķirtais finansējums atbilst LR MK noteikumu Nr. 415 

„Bibliotēku darbībai nepieciešamie finansējuma normatīvi” ieteikumiem, 2008.gadā tas sastādīja 

1,14 Ls uz vienu pašvaldības iedzīvotāju. 

Bibliotēkas rādītāji 

Bibliotēkas darba galvenajiem rādītājiem – lasītāju un apmeklējumu skaitam ir jūtama 

tendence palielināties, ko sekmē bibliotēkas darbinieku profesionalitāte, mērķtiecīga bibliotēkas 

pakalpojumu popularizēšana iedzīvotāju vidū, kā arī informācijas tehnoloģiju plaša pieejamība 

bibliotēkā, bet izsniegumu skaits samazinājies par 10%, jo vairumam bibliotēkas apmeklētājiem 

interese par grāmatu un lasīšanu mazinājusies. 

Krājuma apgrozība ir 1,08, kas ir labs rādītājs. 

Bibliotēkas krājums 

Krājums(16.798 vienības) izvietots pārskatāmi, tā fiziskā kvalitāte ir laba. 

Regulāri tiek veikta krājuma atlase no mazpieprasītas, dublešu un nolietotas literatūras, taču 

darbs pie krājuma pilnveides jāturpina. 

Uzziņu literatūras kvalitāte laba.  

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu klāsts ir daudzveidīgs, to abonēšanai izlietota 

aptuveni 1/3 no finansējuma krājuma komplektēšanai.  

Bibliotēka papildina krājumu, izstrādājot un īstenojot projektus Valsts Kultūrkapitāla 

fonda(VKKF) programmās „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” 

un “Bērnu žūrija”. 

Krājuma vienību individuālā un summārā uzskaite tiek veikta atbilstoši prasībām.  

Bibliotēka strādā ar ALISEs 4i versiju, 15 % no bibliotēkas krājuma atspoguļoti rajona 

elektroniskajā kopkatalogā un darbs ir aktīvi jāturpina. 

Bibliotēkā pieejams sistematizēts, noformēts novadpētniecības materiālu klāsts.  

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pilsētas vēstures, kā arī 

novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu 

Bibliotēkas pakalpojumi  

Bibliotēka nodrošina lietotājiem informacionālos pakalpojumus gan tradicionālā veidā, gan 

izmantojot informācijas tehnoloģijas.  

Bibliotēkā lietotājiem pieejamas abonētās elektroniskās datubāzes „Letonika”, „Lursoft 

laikrakstu bibliotēka”, NAIS.  

Bibliotēkas darbiniecēm ir labas informācijas meklēšanas prasmes.  

Bibliotēka veic individuālo apmācību darbam ar datoru un internetu, tiek sniegtas konsultācijas 

darbam ar abonētajām datubāzēm un bibliogrāfiskajiem resursiem. Katru gadu bibliotēka 

organizē bibliotekāro zināšanu dienu arodskolas audzēkņiem. 

Apmeklētājiem tiek piedāvātas izstādes, bibliotēkā tiek rīkotas tikšanās ar rakstniekiem un 

dzejniekiem, tematiskās pēcpusdienas. Aktīvs darbs ar bērniem, īpaši ar Bērnu žūriju un tās 

ekspertiem – ekskursijas, zīmējumu konkursi, filmu skatīšanās u. c.  



Bibliotēka iesaistās Vangažu pilsētas sabiedriskajā dzīvē un norisēs. Laba sadarbība ar citām 

pašvaldības iestādēm - skolu, tautas namu, pašvaldību, bet sadarbībā ar Mākslas un mūzikas 

skolu organizē audzēkņu darbu atraktīvas izstādes un muzikālos pavadījumus bibliotēku 

pasākumos. 

 Par bibliotēkas aktualitātēm sniedz informāciju laikrakstā „Vangažu vēstis”. Informācija par 

bibliotēku ir pieejama globālajā tīmeklī. 

Apmeklētāju vērtējumu par bibliotēkas darbību un sniegtajiem pakalpojumiem sniedz 

Atsauksmju un ierosinājumu burtnīca, kurā ir pozitīvas atsauksmes.  

Bibliotēka atvērta lietotājiem 41 stundas nedēļā.  

 

Slēdziens 

Rīgas rajona Vangažu pilsētas bibliotēka atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas 

rezultātā bibliotēkai jāpiešķir vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 

Ieteikumi 

1. Turpināt strādāt pie krājuma kvalitātes uzlabošanas. 

2. Aktīvāk veikt krājuma rekataloģizāciju. 

3. Lasītavas zonu veidot kompaktu un lietotājiem ērti izmantojamu, rast iespēju iegādāties 

galdus lasītājiem. 

 

Bibliotēkām informāciju par akreditācijas komisijas ieteikumu izpildi līdz 2010.gada 

decembrim iesniegt Publisko bibliotēku akreditācijas komisijai. 

 

 

 

Publisko bibliotēku akreditācijas komisijas locekle     M. Jēkabsone   
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