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Iršu pagasta bibliotēka ir Kokneses novada domes izglītojoša, informatīva un 

kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijā un kuras uzdevums ir veidot iespieddarbu, elektronisko izdevumu, 

rokrakstu un citu dokumentu krājumu, veikt tā sistematizēšanu, kataloģizēšanu un 

saglabāšanu, nodrošinot informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.   

 

Normatīvie dokumenti 

 Iršu pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika izstrādāta balstoties 

uz Bibliotēku likuma 5. pantā noteikto kārtību krājuma komplektēšanā: 

(1) Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un 

citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai 

cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai 

personai bibliotēku noteiktajā kārtībā. 

(2) Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst 

ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku 

krājumu veidošanā var noteikt tikai ar likumu. 

Iršu pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas politika izstrādāta ņemot vērā 

LNB Attīstības Institūta “Vadlīnijas krājuma komplektēšanā” un Ministru kabineta 

noteikumus  Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”. 

 

Bibliotēkas vispārīgs raksturojums 

Iršu pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka -  Kokneses novada domes iestāde. 

Bibliotēka ir vienīgā publiskā bibliotēka pagastā. Bibliotēkas sadarbības partneri  – 

Pērses sākumskola, ĢAC “Dzeguzīte”, sporta halle “Irši”, biedrība “Irsis”, Iršu klubs 

un pensionāru klubiņš “Vālodzīte”, Kokneses novada bibliotēkas  un Aizkraukles 

pilsētas bibliotēka. Bibliotēkas krājums kārtots brīvpieejā. 

 

Bibliotēkas mērķis: nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, saglabāt interesi 

par grāmatu un veicināt lasīšanu, sekmēt pagasta kultūras mantojuma apzināšanu un 

popularizēšanu, radīt vidi, lai bibliotēkā katrs apmeklētājs justos gaidīts. 

Bibliotēkas misija: veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un būt par 

informācijas, izglītības un kultūras centru Iršu pagastā. 

Bibliotēkas vīzija: bibliotēka - vietējās nozīmes radošs, darbīgs informācijas un 

kultūras centrs, kurš sekmē mūžizglītības iespējas, apzina un popularizē pagasta 

kultūrvēsturisko mantojumu. 



 

                  Krājuma komplektēšanas stratēģija  

 

Krājuma attīstības un komplektēšanas pamatuzdevumi: 
 saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu;  

 komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt Bibliotēkas jaunieguvumus, veikt krājuma 

sistematizēšanu un uzskaiti;  

 nodrošināt uzziņu krājuma papildināšanu –psiholoģijas, pedagoģijas, dabaszinātņu, 

sabiedrisko zinātņu, vēstures nozaru jomās. Papildināt krājumu ar  vārdnīcām, 

enciklopēdijām, rokasgrāmatām un elektroniskajiem resursiem;  

 nodrošināt pagasta iedzīvotājiem atbalstu formālajai un mūžizglītībai;  

 turpināt bērnu un jauniešu literatūras - uzziņu, daiļliteratūras komplektēšanu;  

 saglabāt, papildināt un popularizēt Bibliotēkas novadpētniecības krājumu, apkopot 

un komplektēt materiālus par Iršu pagastu un iedzīvotājiem.  

Krājuma veidošanas vispārīgie principi: 
 Bibliotēka attiecībā uz krājuma veidošanu ir neatkarīga; 

 Bibliotēkas krājumam jāatbilst Iršu pagasta iedzīvotāju interesēm un 

vajadzībām; 

 Bibliotēka vāc materiālus, noformē un saglabā novadpētniecības krājumu; 

 nozaru literatūras iegāde pakārtota bibliotēkas apmeklētāju interešu izpētei. 

Krājuma organizācijas uzraudzība : 

 Bibliotēkas vadītājs ir atbildīgs par kārtību, kādā notiek bibliotēkas krājuma 

veidošana, papildināšana, uzskaite, uzturēšana un dokumentu saglabāšana; 

 Bibliotēkas krājuma uzskaites komisija izvērtē dokumentu  norakstīšanu, 

dokumentu ņemšanu uzskaitē, dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanu, un veic 

krājuma inventarizāciju. 

Finansējums: 

 Pašvaldības līdzekļi; 

 Projektu līdzekļi; 

 Ziedojumi un dāvinājumi. 

Krājuma komplektēšanai paredzētā finansējuma sadalījumā pa izdevumu veidiem tiek 

ievērotas šādas aptuvenas proporcijas (% ) 

Grāmatas  70 % 

Periodika  30% 

Grāmatu un periodikas finansējums paredzēts bērniem un pieaugušajiem. Finansējums 

lielums minētajām mērķgrupām ir atkarīgs no bibliotēkas lietotāju skaita un sadalīts 

proporcionāli. 

Literatūras un citu materiālu izvēles kritēriji: 
 atbilstība Bibliotēkas lietotāju vajadzībām un interesēm; 

 izdevuma vērtība ( avota zinātniskā, informatīvā vai literāri mākslinieciskā 

vērtība); 

 reģionālais un valodu aspekts; 

 lasītāju pieprasījumi; 

 ar Kokneses novadu saistīti izdevumi, neatkarīgi no izdevuma veida; 

 cena; 

 Dāvinājumu un ziedojumu pieņemšana: 

 izdošanas laiks –pēdējie 3-5gadi, ja izdevums nav krājumā vai ir 

pieprasīts; 

 retumi un seni izdevumi ( labā stāvoklī); 

 vērtīgas kolekcijas. 



Dāvinājumus novērtē un aktus paraksta krājuma uzskaites komisija. Grāmatas vai 

cita dokumenta cena tiek noteikta savstarpēji vienojoties Bibliotēkas krājuma 

uzskaites komisijai. Ja grāmata vēl ir pārdošanā, tad tā tiek novērtēta atbilstoši 

veikala cenai (arī grāmatu bāzes).  Komplektējot Iršu pagasta bibliotēkas krājumu, 

tiek ņemtas vērā bibliotēkas funkcijas un identificētas mērķauditorija, kas nosaka 

komplektēšanas profilu un līmeņus.  

Prioritātes krājuma komplektēšanā: 

 Daiļliteratūra ( latviešu oriģinālliteratūra); 

 Literatūra bērniem un jauniešiem; 

 skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, 

dabaszinātnes,);  

 Nozaru literatūra ( psiholoģija, pedagoģija); 

 Uzziņu resursi. 

Minimālā līmenī tiek komplektēta visu nozaru literatūra.  

Valodu aptvērums: 

Bibliotēkas krājums pārsvarā tiek komplektēts latviešu valodā. 

Krājumā nekomplektē: 

 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru; 

 Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, partiju programmas); 

 Sākumskolas un pamatskolas mācību grāmatas; 

 Mūzikas ierakstus un nošu izdevumus; 

 Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot, kas saistīti ar Iršu pagasta 

novadpētniecību); 

 Attēlizdevumus (izņemot, kas saistīti ar Iršu pagasta novadpētniecību); 

 Rokrakstus (izņemot, kas saistīti ar Iršu pagasta novadpētniecību). 

Krājuma komplektēšanas veidi  
 kārtējā jaunieguvumu komplektēšana;  

 retrospektīvā komplektēšana, izvērtējot lasītāju pieprasījumu;  

 rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā 

novecojušiem, nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem.  

Krājuma komplektēšanas avoti: 

 Pirkumi; 

 Abonēšana – periodiskie izdevumi bērniem un pieaugušajiem; 

 Dāvinājumi  - privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi; 

  Lasītāju atvietotie iespieddarbi; 

Katra iespieddarba vai cita dokumenta nozaudēšanas gadījumu bibliotēka vērtē 

atsevišķi. Ņemot vērā dokumenta saturu, notiek vienošanās ar lasītāju par jauna 

dokumenta iegādi, cenas ziņā līdzvērtīgu vai vērtīgāku par nozaudēto. Bibliotēkas 

krājuma uzskaites  komisija izvērtē lasītāju piedāvātās grāmatas; 

 Dalība KKF mērķprogrammā – „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

Komplektēšanas organizācija 

Pēc izdevniecību, apgādu, grāmatnīcu u.c. tīmekļa vietnēs ievietotām informācijām  par 

grāmatu  jaunumiem, tiek izvēlēti izdevumi un bibliotēkas krājuma komplektēšanai tiek 

veidots pasūtamo eksemplāru saraksts. Jaunieguvumi tiek iegādāti Zvaigznes 

ABC grāmatnīcās Aizkrauklē, grāmatu bāzē “Latvijas Grāmata”. “Latvijas Grāmatā” 

bibliotēka iepērkas izmantojot internetveikala pakalpojumus.  

 Izdevumus plānots iegādāties reizi divos mēnešos. Jaunieguvumi tiek apstrādāti 

BIS “Alise” 4-5 dienu laikā un jaunumu apskats lasītājiem tiek piedāvāts pēc katra 

grāmatu pirkuma. Literatūra tiek komplektēta vienā eksemplārā bērniem un 

pieaugušajiem. 



Mērķauditorija: 

 pirmsskolas vecuma bērni; 

 skolēni un jaunieši līdz 18 gadiem; 

 strādājošie; 

 pensionāri (klubiņš “Vālodzīte” ) 

 interešu grupas ( “Čaklie pirkstiņi”) 

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2010. gad 30. marta noteikumiem Nr. 317 

tiek veikta bibliotēkas krājuma uzskaite un norakstīšana. 

Bibliotēkas krājuma uzskaite 

 Bibliotēkas krājuma uzskaites vienība ir fiziska vienība ( eksemplārs, sējums) 

un nosaukums. Krājumu uzskaita, izmantojot datorizēto uzskaiti BIS ALISE. Krājuma 

uzskaiti veic bibliotēkas vadītājs. Pieņemot iespieddarbus un citus dokumentus, tos 

salīdzina ar pavaddokumentu. Ja tāda nav, tiek sastādīts pieņemšanas akts par 

iespieddarbu un citu dokumentu saņemšanu bez pavaddokumenta. Pavaddokumentos 

un pieņemšanas aktos norāda ierakstu numurus krājuma summārās uzskaites grāmatā 

un individuālās uzskaites numurus. Vienu dokumentu eksemplāru nodod 

grāmatvedībai, sniedzot ziņas par bibliotēkas krājumā iekļauto iespieddarbu un citu 

dokumentu skaitu un summu. Veicot datorizēto uzskaiti, katram saņemtajam 

eksemplāram piešķir individuālo uzskaites numuru un svītrkodu. Datubāzē par katru 

saņemto iespieddarbu ieraksta ziņas: 

 ieraksta datums; 

 piegādes avots; 

 piegādātājs; 

 pavaddokumenta Nr.; 

 individuālais uzskaites numurs un svītrkods; 

 bibliogrāfiskais apraksts (pilns); 

 izdevuma tips; 

 struktūrvienība ( izdevuma glabātājs); 

 plaukta indekss; 

 vērtība ( Latvijas nacionālajā ); 

 datorizētās uzskaites dati; 

 krājuma kustības numurs. 

Visu saņemto iespieddarbu eksemplāru titullapā un 17. lappusē iespiež bibliotēkas 

zīmogu ar bibliotēkas nosaukumu un ieraksta individuālās uzskaites numuru. katram 

eksemplāram ielīmē svītrkodu. Summārā uzskaite sniedz ziņas par bibliotēkas krājumu 

pēc atsevišķām pazīmēm atbilstoši bibliotēkas specifikai. Periodikas izdevumiem – 

žurnāliem, veic bibliogrāfisko aprakstu un piešķir svītrkodu. Periodikas izdevumus 

neuzskaita bilancē. 

Krājuma rekomplektēšana ( norakstīšana) 

Lai bibliotēkas krājums būtu aktuāls un  pievilcīgs lasītājam, tiek veikta nolietotās, 

vērtību zaudējušās literatūras norakstīšana un izslēgšana no krājuma. 

Rekomplektēšanas iemesli: 

 Nolietoti izdevumi, 

  Dokumenti - novecojuši pēc satura, 

 Lieki dubleti, 

 Bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši izdevumi un maz izmantoti 

dokumenti 

 Dažādu iemeslu dēļ bojāti izdevumi ( ugunsgrēks, plūdi), 

 Dokumenti nav atgūstami bibliotēkas lietotāju vainas dēļ ( dzīvesvietas maiņa) 

 Dokumenti nodoti citām bibliotēkām, 



 Iespieddarbi un citi dokumenti pazuduši  brīvpieejas apstākļos izvietotā 

krājumā. 

 Lietotāju nozaudēti iespieddarbi un citi dokumenti, kuri pazuduši (piemēram, 

pasta sūtījumu laikā) un kuru zudumu bibliotēka ir konstatējusi; 

Katram norakstīšanas iemeslam tiek rakstīts atsevišķs akts.  

Bibliotēkas vadītājs veic norakstāmo dokumentu atlasi. Bibliotēkas krājuma uzskaites 

komisija (Rīkojums Nr.13., izdots Kokneses novada Iršu pagasta pārvaldē 2013. gada 

12. jūnijā) pārbauda un akceptē norakstīšanai paredzētos dokumentus. Norakstīšanas 

aktos norāda individuālās uzskaites numurus. Vienu dokumentu eksemplāru nodod 

grāmatvedībai, sniedzot ziņas par no bibliotēkas krājuma izslēgto iespieddarbu un citu 

dokumentu skaitu un summu.  

Lēmumu par grāmatu norakstīšanu pieņem krājuma uzskaites komisijas locekļi un 

materiāli atbildīgā persona – bibliotēkas vadītāja, uz norakstīšanas akta apliecinot to ar 

parakstiem. Aktu apstiprina  Kokneses novada Iršu pagasta pārvaldes vadītājs. 

Norakstīšanas akts tiek iesniegts grāmatvedībā. Norma 0,3 % no bibliotēkas krājuma 

vērtības uz saimniecisko gadu attiecas tikai uz brīvpieejas apstākļos pazudušajiem 

dokumentiem. 

Periodikas glabāšanas termiņi 

 Žurnālus pieaugušajiem glabā 1 gadu. 

 Aizkraukles reģiona laikrakstu „Staburags” uzglabā 3 gadus; 

 Iršu pagasta avīzīti ”Irši ” un „Kokneses Novada Vēstis ” patstāvīgi; 

 Pieprasītus ar lauksaimniecību, vēsturi, zinātni, literatūrzinātni  saistītos 

periodiskos izdevumus glabā 2 gadus.  

 Bērnu un jauniešu žurnālus glabā 3 gadus. 

Krājuma elektroniskā inventarizācija 

 Inventarizāciju veic saskaņā ar Kokneses novada domes priekšsēdētāja 

rīkojumu. Inventarizācijas process notiks izmantojot BIS “ALISE” inventarizācijas 

modeli 

 notiek plauktā esošo eksemplāru svītrkodu skenēšana, datu apkopošana sistēmā, 

atskaišu faila izveide; 

 Pēc krājuma dubultās pārbaudes, veido norakstīšanas aktus. 

Norakstīšanas aktus sastāda bibliotēkas vadītājs. Tos pēc iepazīšanās ar inventarizācijas 

rezultātiem, apstiprina bibliotēkas krājuma uzskaites komisija. 

Bibliotēkas krājuma inventarizācija veikta 2019. gadā. 

Iršu pagasta bibliotēkas krājuma izpētes un analīzes metodes: 

 Izmantojot BIS “Alise” cirkulācijas moduli, tiek analizēta pieprasījumu, rindu 

un izsniegumu vēsture; 

 Lasītāju aptaujas par krājuma atbilstību lasītāju vajadzībām organizēšana. 

Bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija tiks ieviesta 2019. gadā. Tās 

īstenošanas lietderīgumu vērtē līdz nākamās koncepcijas izstrādes brīdim. 2019. - 2023. 

gada krājuma attīstības koncepcijas izvērtēšanai izmantos krājuma apgrozības 

rādītājus, savukārt pirms nākamās koncepcijas izstrādes veiks padziļinātas lietotāju 

aptaujas, ar mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un vajadzības. 

 

Iršu pagasta bibliotēkas vadītāja                                                        Dace   Grele                  


