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Akreditācijas norise

• Pirmā bibliotēka – Patentu tehniskā bibliotēka tika 
akreditēta 2004.gada decembrī

• Sākot ar 2005.gadu notiek plānveida akreditācija

• 2010.gada uzsākta atkārtota akreditācija• 2010.gada uzsākta atkārtota akreditācija

• Darbojas 2 akreditācijas apakškomisijas: 
o Augstskolu, zinātnisko un speciālo (AZS) bibliotēku,

o Pašvaldību publisko bibliotēku (PPB)  apakškomisija



Akreditētas

• Akreditācijas process veikts 808 bibliotēkām, no tām:

• Akreditētas 786 bibliotēkas (28 RGB, 731 PPB, 27 
AZS bibliotēkas)

• 14 bibliotēkas akreditētas atkārtoti (3 valsts nozīmes, • 14 bibliotēkas akreditētas atkārtoti (3 valsts nozīmes, 
6 RGB, 3 vietējas nozīmes bibliotēkas)

• Akreditācija tika atlikta 8 bibliotēkām, 4 no tām 
pašlaik ir akreditētas

• Jāakreditē apmēram 110 bibliotēkas (74 PPB)



Akreditētas

• 7 valsts nozīmes bibliotēkas (1 no tām –
Latvijas Medicīnas bibliotēka - reorganizēta)

• 18 augstākās izglītības iestāžu un speciālās 
vietējās nozīmes bibliotēkasvietējās nozīmes bibliotēkas

• 28 reģiona galvenās bibliotēkas, 6 atkārtoti

• 731 pašvaldību publiskā bibliotēka



2011.gads

• Plānots akreditēt 87 bibliotēkas, no tām:

• 54 pašvaldību publiskās

• 5 augstskolu un koledžu bibliotēkas

• Latvijas Neredzīgo bibliotēka un 7 filiāles• Latvijas Neredzīgo bibliotēka un 7 filiāles

• 18 atkārtoti (10 augstskolu un koledžu, 8 reģionu 
galvenās bibliotēkas,)

• 2 pašvaldību publiskajām bibliotēkām -
pārakreditācija



Atgriezeniskā saite

• Pēc gada bibliotēkas un to dibinātāji sniedz 
pārskatu par akreditācijas ieteikumu izpildi

• Informācija tiek apkopota, analizēta un 
prezentēta Latvijas Bibliotēku padomē un prezentēta Latvijas Bibliotēku padomē un 
akreditācijas komisijas locekļiem



Kvalitatīvie rādītāji

• Veikta bibliotēkas darba rādītāju analīze, 

• Izstrādāta bibliotēkas darbības stratēģija / 
attīstības koncepcija

• Aktīvi notiek krājuma izvērtēšana, uzlabojot • Aktīvi notiek krājuma izvērtēšana, uzlabojot 
kvalitāti

• Būtiski uzlabojusies bibliotēku darbinieku 
informācijpratība



Kvalitatīvie rādītāji

• Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta bērnu 
un pusaudžu lasīšanas veicināšanai

• Uzlabojusies sadarbība ar citām institūcijām 
pašvaldības teritorijā – bibliotekārās stundas, pašvaldības teritorijā – bibliotekārās stundas, 
kopīgi pasākumi, projekti

• Vairāk tiek pievērsta uzmanība bibliotēkas 
publicitātei



Paldies par uzmanību!

Jūsu 

• Pārdomas

• Vērtējums• Vērtējums

• Ierosinājumi


