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Akreditācijas mērķi

• Sekmēt bibliotēku atbilstību bibliotēku darbības 
profesionālajiem standartiem, normām un 
vadlīnijām

• Sekmēt kvalitātes vadību bibliotēku sistēmā 
kopumā un katrā atsevišķā bibliotēkā

• Sekmēt katras atsevišķas bibliotēkas spējas un 
gatavību ieslēgties nacionālajā un starptautiskajā 
bibliotēku sadarbībā un  informācijas apmaiņā

• Sakārtot bibliotēku sistēmu, nosakot valsts 
nozīmes, reģionu galveno un vietējas nozīmes
bibliotēku statusus



321.11.2008

Normatīvie akti
• Bibliotēku likums: 9.pants. Bibliotēku akreditācija

• Bibliotēku likums: 10.pants. Akreditēto bibliotēku 
statuss

• Bibliotēku likums: 12.pants. Reģiona galvenā 
bibliotēka

• Bibliotēku likums: 13.pants. Vietējas nozīmes 
bibliotēka

• Bibliotēku akreditācijas noteikumi
(MK noteikumi Nr. 709, 2006.gada 29.augustā)



421.11.2008

Akreditācijas organizācija
• Akreditācijas norisi organizē Kultūras ministrija

• Akreditāciju veic Bibliotēku akreditācijas komisija

• Akreditācijas komisiju apstiprina Latvijas Bibliotēku 
padome

• Akreditācijas komisija sastāv no 3 apakškomisijām, 
kuras akreditē noteikta tipa bibliotēkas: 

- Augstskolu, zinātnisko un speciālo bibliotēku akreditācijas 
apakškomisija;

- Publisko bibliotēku akreditācijas apakškomisija;
- Skolu un  profesionālās izglītības iestāžu bibliotēku 

akreditācijas apakškomisija



521.11.2008

Pašvaldību publisko bibliotēku 
akreditācijas organizācija

• Vispirms tiek akreditētas reģionu galvenās 
bibliotēkas (28): 2005.-2008.gadi

• Nākamajā posmā – vietējās pašvaldību publiskās 
bibliotēkas (851): 2006.-2009.gadi

– Vietējo pašvaldību publisko bibliotēku akreditācija 
notiek sadarbībā ar attiecīgo reģiona galveno 
bibliotēku

– Reģionu galvenās bibliotēkas veic ikgadējās 
bibliotēku apsekošanas, sniedz metodisko 
palīdzību



621.11.2008

Bibliotēku akreditācijas procedūra

• Akreditācijas komisija Latvijas Bibliotēku 
padomei iesniedz atzinumu par atbilstību 
akreditācijai

• Atzinumā var būt norādījumi trūkumu 
novēršanai vai izteikti ierosinājumi darbības 
uzlabošanai

• Ja bibliotēka netiek akreditēta, tai gada laikā 
atkārtoti jāiesniedz akreditācijas dokumenti

• Akreditācijas rezultātā bibliotēka saņem kultūras 
ministres parakstītu Akreditācijas apliecību

• Akreditācijas termiņš ir pieci gadi



721.11.2008

Dokumenti akreditācijai

• Bibliotēkas akreditācijas iesniegums

• Ziņas par bibliotēku

• Pašvaldības vērtējums par bibliotēkas 
darbu

• Vietējas nozīmes pašvaldību bibliotēkām 
– arī reģiona galvenās bibliotēkas 
vērtējums



821.11.2008

Ziņas par bibliotēku
1. Bibliotēkas darbības stratēģija
2. Bibliotekārais personāls
3. Bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma dinamika pēdējo 3 gadu 

laikā
4. Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai

5. Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
6. Informācijas tehnoloģiju attīstība bibliotēkā
7. Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā
8. Informācijas pakalpojumu attīstības novērtējums
9. Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums

10.Darbs ar bērniem un jauniešiem

11.Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība

12.Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību



921.11.2008



1021.11.2008



1121.11.2008

Komisija vērtē uz vietas

• Bibliotēkas nolikums, nosaukuma 
atbilstība

• Bibliotēkas lietošanas noteikumi, 
datorlietošanas noteikumi
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1421.11.2008



1521.11.2008
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Komisija vērtē uz vietas (turp.)

• Bibliotēkas darba plāns
(gada, ceturkšņa, mēneša), vēlama stratēģija

• Amatu apraksti, darba līgumi
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Komisija vērtē uz vietas (turp.)

• Bibliotēkas ēkas atpazīstamība
(plāksne, norādes, darba laiki)
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2821.11.2008
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3021.11.2008

Komisija vērtē uz vietas (turp.)

• Bibliotēkas ēkas tehniskais 
stāvoklis

• Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem
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3221.11.2008

Komisija vērtē uz vietas (turp.)

• Telpu funkcionālais iekārtojums
(apgaismojums, lasītāju vietas)
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