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Viesītes novada Viesītes bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Viesītes novada pašvaldības 

kultūras, izglītības un informācijas iestāde. 

Bibliotēkas MISIJA - nodrošinot ikvienam neierobežotu un ātru piekļuvi kvalitatīvai 

informācijai, piedāvājot daudzveidīgus informācijas avotus gan poligrāfiskā, gan digitālā formā, 

attīstīt Bibliotēku par mūsdienīgu kultūras un izglītības centru novadā, kas sadarbībā ar citām 

novada kultūras un izglītības iestādēm, īpaši novada pagastu bibliotēkām, piedalās kulturālas, uz 

zināšanām balstītas sabiedrības veidošanā Viesītes pilsētā un novadā kopumā. 

Krājuma komplektēšanas galvenie mērķi: 

- komplektēt krājumu atbilstoši LR MK noteikumiem un IFLAS vadlīnijām, 

- atlasīt, saglabāt un nodrošināt pieeju dažādiem informācijas resursiem ikvienam 

interesentam, 

- veidot aktuālu, lietotājorientētas bibliotēkas statusam atbilstošu krājumu, 

- sadarboties krājuma veidošanā ar pārējām novada bibliotēkām: 

Bibliotēka kā vienīgā pilsētas bibliotēka novadā ar lielāko krājumu, lietotāju skaitu un 

finansējumu krājuma veidošanā veido plašāku, uz visu novada bibliotēku lasītāju vajadzībām un 

interesēm orientētu krājumu, ko nepieciešamības gadījumā var izmantot visa novada iedzīvotāji, gan 

personīgi ierodoties Bibliotēkā, gan ar savu pagasta bibliotēku starpniecību (SBA), 

- veicināt ekonomisko un sociālo attīstību, mūžizglītību savā pilsētā un novadā, 

- nodrošināt pilnvērtīgas atpūtas iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm, veicināt 

bērnu un jauniešu lasīšanu. 

Bibliotēka darbības pamatuzdevums - nodrošināt tās lietotājiem kvalitatīvu informāciju, 

kvalitatīvu krājumu un kvalitatīvus pakalpojumus, līdz ar to tās krājuma veidošanas politika balstīta 

uz to, lai apmierinātu dažādu lietotāju grupu vajadzības un intereses. 

Krājuma veidošanas vadlīnijas izstrādātas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 317 “Nacionālā 

bibliotēku krājuma noteikumi”, MK noteikumiem Nr. 355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla 

darbības noteikumi”, Viesītes novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm 

(lauksaimniecība, tūrisms, izglītība), Bibliotēkas nolikumu, ņemot vērā lietotāju grupu 

informacionālās vajadzības. Vadlīniju izstrādē Bibliotēka izmantojusi arī LNB izstrādātās “Krājuma 

veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”. 

Krājuma lietotāju grupas 

Bibliotēkas pakalpojumus izmanto Viesītes pilsētas un Viesītes pagasta iedzīvotāji, taču tie 

pieejami arī pārējo novada pagastu ļaudīm, kā arī citu novadu cilvēkiem. Bibliotēka apkalpo jebkuru 

tās apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un neierobežojot pakalpojumu pieejamību. 



Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā ir vairākas izglītības iestādes (Viesītes vidusskola, 

Viesītes Mākslas un mūzikas skola, Sēlijas Sporta skola, pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”), 

citas pašvaldības un privātās iestādes un uzņēmumi (novada dome, kultūras pils, muzejs “Sēlija”, 

pasta nodaļa, z/s, kokapstrādes uzņēmumi u.c.). 

Galvenās Bibliotēkas lietotāju grupas: 

- bērni un jaunieši līdz 18 gadiem (veido apmēram 47% no lietotāju kopskaita), 

- strādājošie, 

- nestrādājošie (bezdarbnieki, mājsaimnieces), 

- pensionāri, 

- studenti. 

Pamatkritēriji izdevumu atlasei un krājuma attīstībai kopumā: 

-  saistība ar lietotāju vajadzībām un interesēm: 

īpaša uzmanība pievēršama bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanai – tās saturam, tēmas 

aktualitātei un dziļumam, žanru daudzveidībai, noformējumam, 

- ilglaicīgums un kvalitāte - izdevumu komplektēšana, kam ir paliekoša vērtība, dziļš saturs, 

aktuāla tēma, 

- visu nozaru aptvērums, taču ar atlasi, sabalansēti, atbilstoši bibliotēkas uzdevumiem, 

specifikai, 

- lasāmība un pieprasījums, 

- konkrētā izdevuma pieejamība citās novada bibliotēkās, reģiona ietvaros, 

- regulāra, pārdomāta krājuma pārskatīšana un izdevumu norakstīšana, kas vairs neatbilst 

Bibliotēkas lietotāju vajadzībām, interesēm, Bibliotēkas uzdevumiem. 

Atlases principi 

 Daiļliteratūra 

Tā veido krājuma lielāko daļu (apmēram 50% no krājuma). Komplektē, vadoties no lasītāju 

pieprasījuma, īpašu uzmanību pievēršot: 

- jaunākajai, literatūrkritikā un sabiedrībā atzītākajai latviešu oriģinālliteratūrai un arī 

vērtīgākajiem pasaules literatūras darbiem, 

- satura dziļumam un kvalitātei. 

 Nozaru literatūra 

Mērķis - finansiālo iespēju robežās sniegt ieskatu visās zinātņu nozarēs, atlasot 

populārzinātniska rakstura literatūru. Atlasi nosaka: 

- saprotams tēmas izklāsts, izdevums ir saistošs un to var izmantot iespējami plašāks lasītāju 

loks, 



- tēmas izklāsta plašums, dziļums; materiāls izmantojams mācību, studiju un savu zināšanu 

pilnveides procesiem. 

Specifiskiem pieprasījumiem tiek izmantoti SBA pakalpojumi. 

 

 Uzziņu izdevumi 

Atbilstoši pieprasījumam - jaunākās enciklopēdijas, vārdnīcas u.c., iekļaujot uzziņu izdevumus 

bērniem un jauniešiem, kuru atlasē īpaši izvērtē materiāla izklāstu un izkārtojumu, atbilstību 

attiecīgās vecuma grupas sagatavotības un izpratnes līmenim, vizuālo noformējumu un pievienoto 

ilustratīvo materiālu. Tas nosaka, vai izdevums būs pieprasīts un tiks izmantots. 

 Literatūra bērniem un jauniešiem 

Komplektē jaunākos daiļliteratūras un nozaru literatūras izdevumus attiecīgajām vecuma 

grupām, pievēršot uzmanību: 

1) daiļliteratūrā: 

- grāmatām, kuru saturs un noformējums stimulē iztēli, garīgu izaugsmi, 

- aizraujošam sižetam, 

- žanru daudzveidībai, 

- mācību programmās ieteicamajai daiļliteratūrai (nomainot vecos izdevumus ar jauniem, 

iepērkot jaunos), kas palīdzētu skolēniem mācību procesā; 

2) nozaru literatūrā – noteicošais ir saprotams, iespējami aptverošāks tēmas izklāsts un atbilstība 

attiecīgās vecuma grupas vajadzībām un interesēm. 

 Periodika 

Finansiālo iespēju robežās komplektē Bibliotēkas lietotāju pieprasītākos laikrakstus un 

žurnālus. Noteicošais: 

- reģionālās preses pieejamība, 

- žurnālu izvēlē – saturs, to veidojošās informācijas praktiskā pielietojamība, iespēja iegūt 

zināšanas, kas izglīto un garīgi pilnveido, dažādu nozaru un visu vecuma grupu aptvērums. 

 Citas dokumentu formas 

Finansiālo iespēju robežās krājuma komplektēšanā iekļaujamas dokumentu elektroniskās 

formas, datu bāzes, kā arī datu bāzu abonēšana tiešsaistē. 

Krājumā nekomplektē: 

- daiļliteratūru svešvalodās (izņemot krievu valodu) un nozaru literatūru svešvalodās, 

- mūzikas ierakstus un dokumentus, 

- mācību grāmatas, 

- tehnisko, zinātnisko literatūru, 



- reti pieprasītus nozaru izdevumus (nodrošina SBA kārtā). 

Novadpētniecības krājuma izveides principi 

Novadpētniecības krājumā tiek iekļauti materiāli par Viesītes pilsētu un novadu, tā 

cilvēkiem, kā arī materiāli par Sēliju, tās cilvēkiem kultūrvēsturiskā aspektā, aptverot šī novada 

vēsturiskās robežas. 

 

Novadpētniecības krājumā tiek komplektētas: 

- grāmatas par novadu un novadniekiem, 

- novadā un novadnieku izdotās grāmatas, 

- novadnieku darbi daiļliteratūrā un zinātņu nozarēs. 

Valodas aptvērums 

Krājums tiek komplektēts latviešu valodā. Izņēmums - jaunākā daiļliteratūra krievu valodā, 

kas tiek komplektēta ļoti mazā apjomā – 1-5% no komplektējamo izdevumu skaita. 

Krājuma veidošanas avoti 

1) Dokumentu iepirkšana par pašvaldības līdzekļiem vairumtirdzniecības un 

mazumtirdzniecības vietās (arī no grāmatu izplatītājiem). 

Bibliotēka neiegādājas izdevumus, kas tiek piedāvāti pa telefonu. 

2) Dāvinājumi un ziedojumi 

Dāvinātājs var būt jebkura persona - gan fiziska, gan juridiska. 

Kā dāvinājumi tiek pieņemtas grāmatas: 

- kas izdotas pēdējo piecu gadu laikā, ja tādas nav krājumā, 

- paaugstināta pieprasījuma literatūra (tā var būt arī vecāka), 

- izdevumi, ar ko var aizvietot jau esošās krājuma vienības (nolietotos eks.). 
 

 

Dāvinājumos tiek ielīmēta ielīme ar dāvinātāja uzvārdu un dāvināšanas gadu. Bibliotēka ir 

tiesības rīkoties ar dāvinājumiem pēc tās ieskatiem: 

- atdāvināt citām bibliotēkām, iestādēm izdevumus, kurus tai nevajag, 

- veidot akciju: “Lasītājs – lasītājam”, atsevišķā plauktā izvietojot šīs grāmatas un ļaujot tās 

paņemt citiem lasītājiem. 

3) Iespēju robežās - fondu līdzekļu piesaistīšana ar projektu palīdzību. 

Bibliotēka seko piedāvājumam un iesaistās projektu konkursos, kuros iespējams iegūt 

jaunākās literatūras kolekcijas. 

Norakstīšanas politika 

Bibliotēkā regulāri notiek krājuma resursu izvērtēšana un materiālu norakstīšana. Norakstāmo 

izdevumu atlase noris saskaņā ar profesionālo praksi un metodisko koncepciju. 



Izdevumu norakstīšanas iemesli: 

- lasītāju nozaudēti, 

- nolietoti, 

- aktualitāti zaudējuši. 

Izvērtēšana tiek veikta: 

- nolietotajiem dokumentiem - pēc to fiziskā stāvokļa, 

aktualitāti zaudējušajiem - pēc: 

- cirkulācijas biežuma, 

- vispārējiem apstākļiem, kas attiecas uz konkrēto izdevumu, 

- materiāla esamības katalogos, 

- iespējamās pielietojamības nākotnē, 

- materiāla datējuma, 

- materiāla vērtības Bibliotēkas krājumā, 

- informācijas pieejamības citur. 

Bibliotēkas abonēto periodisko izdevumu uzglabāšanas ilgums: 

- laikrakstiem – 2 gadi, 

- žurnāliem – 3 gadi (nozaru žurnāliem – pēc nepieciešamības), 

- novadpētnieciska rakstura periodiskajiem izdevumiem – visu bibliotēkas pastāvēšanas laiku. 

 

Bibliotēkas krājuma veidošanas vadlīnijas tiks ieviestas 2018. gadā. Tās īstenošanas 

lietderīgumu vērtē līdz nākamo vadlīniju izstrādes brīdim. 2018. - 2022. gada krājuma veidošanas 

vadlīniju izvērtēšanai izmantos krājuma apgrozības rādītājus, savukārt pirms nākamo vadlīniju 

izstrādes veiks padziļinātas lietotāju aptaujas ar mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un 

vajadzības. 

Viesītes novada Viesītes bibliotēkas vadītāja                                            L. Griškena. 

 


