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1. Bibliotēkas vispārīgs raksturojums 

 Tabores pagasta bibliotēkai ir vietējā informācijas, izglītošanas, atpūtas un 

sociālās komunikācijas centra nozīme. Tā nodrošina kvalitatīvas informācijas 

pieejamību ikvienam lietotājam un komplektē iespieddarbus un citus dokumentus 

visām lietotāju grupām, ņemot vērā arī viņu vēlmes. 

Bibliotēkas misija ir padarīt savus informācijas resursus pieejamus un 

noderīgus Tabores pagasta iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par 

grāmatu, saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. 

Tabores pagasta bibliotēkas mērķauditorija galvenokārt ir vietējie 

iedzīvotāji – bērni un jaunieši no 5 līdz 18 gadu vecumam, strādājošie, 

mājsaimnieces, bezdarbnieki, personas ar īpašām vajadzībām, seniori, attālinātie 

lietotāji.  

Bibliotēkas pamatfunkcijas ir izglītot, informēt un izklaidēt. Rūpēties par         

pilnvērtīgu un kvalitatīvu krājuma attīstību, regulāri padziļināt un paplašināt         

augstvērtīgu literatūras klāstu, līdz ar to sekmēt mūžizglītības iespējas saviem          

apmeklētājiem, kā arī veicināt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu. 

 

2. Krājuma veidošanas vispārīgie principi, mērķi un

uzdevumi  

  

2.1. Krājuma veidošanas vispārīgie principi 

Svarīgākais Tabores pagasta bibliotēkas krājuma komplektēšanas un       

organizācijas politikā ir nodrošināt, lai jebkurš bibliotēkas lietotājs saņemtu         

vajadzīgo informāciju īstajā vietā un īstajā laikā. 

Krājuma veidošanas vispārīgie pamatprincipi: 

● informācijas resursiem jāatspoguļo dažādi viedokļi; 

● izvēloties dokumentus nav pieļaujama politiska, konfesionāla,      

komerciāla vai cita ietekmēšana; 

● bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un       

vajadzībām; 

2 



● informācijas resursiem jānodrošina pieeja dažādos formātos. 

Tabores pagasta bibliotēkai ir piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.         

Bibliotēku krājumu komplektēšanā svarīgi ir zināt, ko vēlas un kas nepieciešams           

lasītājam. Lai to konstatētu, bibliotēka izmanto anketēšanas un novērošanas         

metodes, kuru rezultātā tiek noskaidrots, ka vispopulārākā ir daiļliteratūra,         

mājsaimniecības literatūra un izklaides informācija. Krājuma mērķauditorija ir bērni         

un jaunieši no 5 līdz 18 gadu vecumam, strādājošie, seniori, mājsaimnieces,           

bezdarbnieki, izglītības un radošo sfēru pārstāvji, attālinātie lietotāji.  

2.2. Krājuma veidošanas mērķis un uzdevumi  

Bibliotēkas krājumu pārzina un veido bibliotēkas vadītāja. 

Bibliotēkas pamatkrājumu veido monogrāfiskie izdevumi, periodiskie      

izdevumi, novadpētniecības krājums, elektroniskie dokumenti un dāvinājumi. 

Krājuma veidošanas mērķis: maksimāli palielināt bibliotēkas vērtību,       

nodrošinot jaunu un esošo lasītāju un  lietotāju piesaisti. 

Bibliotēkas pamatkrājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra un       

periodiskie izdevumi. Krājums tiek veidots un papildināts atbilstoši bibliotēkas         

statusam, bibliotēkas nolikumā noteiktajām funkcijām, mērķiem, uzdevumiem. Kā        

arī bibliotēkā veido speciālu krājumu ar novadpētniecības dokumentiem par         

Daugavpils novadu, Tabores pagastu un tā iedzīvotājiem neatkarīgi no izdevuma          

veida un izdošanas vietas. 

Krājuma komplektēšanas uzdevumi:  

● pirmā saskarsme ar grāmatu; 

● piekļuve informācijai gan drukātā, gan elektroniskā veidā; 

● piekļuve valsts un pašvaldības dokumentiem; 

● atbalsts formālajai un mūžizglītībai; 

● iespēja atpūsties. 

Krājumā nekomplektē: 

● pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru; 
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● īslaicīgas nozīmes literatūru (bukletus, reklāmas, aicinājumus, partiju       

programmas u.tml.); 

● pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas; 

● mūzikas ierakstus; 

● nošu izdevumus; 

● kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecību); 

● attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību); 

● rokrakstus (izņemot novadpētniecību). 

Tabores pagasta bibliotēkas krājums ir universāls. Minimālajā līmenī tiek         

komplektēta visu nozaru literatūra. 

Prioritātes krājuma komplektēšanā: 

● literatūra bērniem; 

● uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži); 

● latviešu daiļliteratūra. 

Literatūras atlases kritēriji: 

● atbilstība lietotāju vajadzībam un interesēm; 

● izdevumu kvalitāte; 

● publikācijas forma un stils; 

● iesējums; 

● valodas aspekts; 

● cena. 

Finansēšanas avoti:  

● Tabores pagasta pārvaldes budžeta asignējumi; 

● Daugavpils novada domes budžeta asignējumi; 

● dalība projektos. 

Krājuma komplektēšanas avoti: pirkumi, abonēšana, saņemšana      

bezatlīdzībā, dalība KKF mērķprogrammā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 

4 



Jaunas grāmatas bibliotēka saņem centralizēti no Daugavpils novada Kultūras         

pārvaldes, kuras tiek iepirktas ar Daugavpils novada bibliotēku metodiskā centra          

palīdzību. Preses izdevumi tiek abonēti Latvijas Pasta abonēšanas sistēmā. 

 

3. Dāvinājumi 

Bibliotēkā katrs dāvinājums tiek izvērtēts pēc šādiem kritērijiem: 

● aktualitāte; 

● izdevuma nolietojuma pakāpe - nelietots vai mazlietots; 

● valoda - latviešu, prioritāra krievu; 

● izdošanas laiks - ne vecāks par 5 gadiem; 

● netiek pieņemti saturiski novecojuši, nolietoti, krājumā esoši dokumenti; 

● atsevišķos gadījumos var pieņemt dāvinājumu, ja tam ir kultūrvēsturiska         

nozīme; 

● periodiskos izdevumus pieņem pilnu komplektu par gadu; 

● bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām         

vai piedāvāt lietotājiem. 

Valodu aptvērums: 

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu un krievu valodā. Nozaru literatūra latviešu           

valodā, krievu un minimālajā apmērā arī svešvalodās. 

 

4. Norakstīšana 

Lai krājums būtu aktuāls ar mūsdienīgu informāciju, bibliotēka katru gadu veic           

krājuma rekomplektēšanu – dokumentu izvērtēšanu un norakstīšanu. Kopumā ir         

izvērtēts un saglabāts, mūsdienu prasībām atbilstošs krājums. 

Ja dokumenti tiek uzskatīti par bibliotēkas lietotājiem nederīgiem, tie tiek atlasīti un            

norakstīti. 
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Krājuma norakstīšanas iemesli: 

● nolietoti izdevumi; 

● liekie dubleti; 

● novecojuši pēc satura; 

● nozaudēti izdevumi; 

● dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ. 

Abonēto presi bibliotēkā glabā: 

● avīzes - 1 gadu; 

● populāra rakstura žurnālus - 4 gadus; 

● nozaru žurnālus - 4 gadus; 

● novada informatīvos izdevumus - 4 gadus. 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika ir sabalansēta un mērķēta uz to,           

lai visi līdzekļi būtu ieguldīti tālākiglītības, mūžizglītības un informacionālajā         

apkalpošanā, pakalpojumu sniegšanā. Iedzīvotāji var saņemt aktuālāko jaunāko        

literatūru, datubāzu un elektronisko dokumentu piekļuvi, nelielu elektronisko        

dokumentu piedāvājumu, periodisko izdevumu informatīvo un interešu       

nodrošinājumu. Bērnu un jauniešu vidū tiek saglabāta interese par literatūru,          

veicinot viņu garīgo, kulturālo un sociālo izaugsmi. Ar krājuma politikas ieviešanu           

bibliotēka var nodrošināt vērtīgas literatūras un nepieciešamās informācijas        

saņemšanu visiem bibliotēkas lietotājiem.  

 

Tabores pagasta bibliotēkas vadītāja __________________ Ilga Kipļuka 

2021.gada 26.janvārī 
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