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Ievads 
 
2010.gada 30.martā stājās spēkā jaunie LR Ministru Kabineta „Nacionālā bibliotēku 
krājuma noteikumi” Nr.317, (turpmāk tekstā MK noteikumi ), kuru praktiskajā pielietojumā 
bibliotekāriem radušās vairākas neskaidrības. 2010.gada oktobrī LNB Bibliotēku konsultatīvā 
centra organizētajā seminārā publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem tika 
aktualizēts jautājums par Krājuma veidošanas vadlīniju Latvijas bibliotēkām (turpmāk tekstā 
Vadlīnijas) izstrādāšanu un darba grupas izveidi šā darba veikšanai. Seminārā tika apzināti 
nozares speciālisti, kuri piekrita izstrādāt aktuālo tēmu. 
 
2011.gadā saņemta un apkopota informācija par neskaidrībām un problēmsituācijām krājuma 
pārvaldībā. Apzināti esošie normatīvie dokumenti un profesionālie izdevumi 
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavas krājumā par krājuma 
veidošanas problemātiku. Nozares dokumenti un teorētiskās nostādnes, kā arī darba grupas 
locekļu izteiktie viedokļi, bibliotēku darba pieredze un komentāri ir iestrādāti vadlīniju tekstā. 
 
Vadlīniju uzdevums ir noteikt krājuma veidošanas politiku un vienotus uzskaites principus, 
kā arī ar skaidrojumu, ieteikumu, pieredzes palīdzību sekmēt precīzāku to īstenošanu. 
Vienlaicīgi tie katrai bibliotēkai sniedz iespēju pilnveidot sava krājuma veidošanas stratēģiju 
un uzskaites principus.  
 
Bibliotēkas krājuma veidošanu un uzskaiti regulē MK noteikumi. Krājuma politikas 
veidošana bibliotēkā sākas ar normatīvo dokumentu izpēti. Izdevumā sniegts īss šo 
dokumentu raksturojums. Tabulā apkopoti dokumenti, kuri tieši vai pastarpināti nosaka 
krājuma politikas jautājumus, kā arī minēti atsevišķi punkti un panti, kuriem jāpievērš īpaša 
uzmanība. 
 
Vadlīnijas adresētas ikvienai Latvijas bibliotēkai, tomēr pārsvarā tajā akcentēts publisko 
bibliotēku darbs. 
 
Vadlīnijas izmantojamas kā ieteicošs metodisks materiāls bibliotēku krājuma veidošanā un 
uzskaitē.   
 
Vadlīnijās izklāstīti atsevišķi MK noteikumu punkti, svarīgākās lietas izceltas un 
paskaidrotas. Apkopota Latvijas bibliotēku pieredze, sniedzot iespēju speciālistiem izvērtēt 
situāciju savā bibliotēkā un rīkoties atbilstoši tai, vai arī pārņemot citu bibliotēku pieredzi.  
 
Sevišķi nozīmīgi punkti iekrāsoti vai izcelti.  
Atzīme J&A nozīmē Jautājums un atbilde; tie ir bibliotēkāru uzdotie jautājumi.  
 
Vadlīnijas sagrupētas 4 lielās nodaļās: 

� Bibliotēku krājuma organizācijas normatīvo dokumentu raksturojums; 
� Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana; 
� Bibliotēku krājuma uzskaite; 
� Dokumentu norakstīšana. 

 
Nodaļu ietvaros teksts balstās uz MK noteikumiem. Katrā nodaļā izklāstīta arī bibliotēku 
pieredze attiecīgajos krājuma veidošanas procesos.  
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Darba grupa izstrādājusi Summārās uzskaites grāmatas 1., 2., 3. daļas paraugu, kurš tapis pēc 
MK noteikumu 5. pielikumā publicētā parauga. Šis dokuments pievienots pielikumā Nr.9.  
 
Termins UDK sadaļas vai nodaļas tekstā aizstāts ar mūsdienīgāku terminu – UDK klases [2].  
Klasifikācijas pamatelements ir klase un dokumenti tiek uzskaitīti atbilstoši UDK klasēm. 
 
Vadlīnijās nav runāts par inventarizācijas procesu bibliotēkā.  
Iespēju robežās nav minēta neviena konkrēta Bibliotēku informācijas sistēma, uzsverot, ka 
jebkura no tām pielāgojama attiecīgās bibliotēkas krājuma uzskaites vajadzībām.  
 

 
 
 

 

 



Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām 

6 

 

1. Bibliotēku kr ājuma organizācijas normatīvo dokumentu 
raksturojums 
 

Bibliotēku likums nosaka, ka bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai 
tās struktūrvienība, kura veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko 
izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, 
bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību 
un tās izmantošanu (Bibliotēku likums, 1.pants, 12.punkts, 2.pants). 

Likumā noteikts, ka bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti 
un citi dokumenti, neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida 
pārliecības vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku 
noteiktajā kārtībā. 
 

! Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot 

politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā var 
noteikt tikai ar likumu (Bibliotēku likums, 5.pants, 2.punkts). 
Valsts nozīmes bibliotēkas krājums ir universāls vai specializēts atsevišķā zinātnes nozarē 
vai vairākās zinātņu nozarēs un ir būtiska nacionālā bibliotēku krājuma sastāvdaļa. Bibliotēka 
nodrošina sava krājuma, datubāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu 
pieejamību ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās, izmantojot starpbibliotēku abonementu 
pakalpojumus, kā arī nodrošina datubāzu un informācijas sistēmu izveidi attiecīgajā nozarē un 
to pieejamību ikvienai bibliotēkai. Valsts nozīmes bibliotēka sniedz metodisku palīdzību 
ikvienai bibliotēkai atbilstoši savam darbības virzienam un nodrošina bibliotēku krājumu 
komplektēšanas koordināciju (Bibliotēku likums, 11.pants). 

Reģiona galvenās bibliotēkas krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši attiecīgās 
administratīvās teritorijas attīstības interesēm. Bibliotēka nodrošina sava krājuma, datubāzu 
un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, 
izmantojot starpbibliotēku abonementu pakalpojumus. Reģiona galvenā bibliotēka nodrošina 
attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju, veic 
depozītbibliotēkas funkcijas, kā arī sniedz konsultatīvu un metodisku palīdzību visām 
attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām un popularizē to darbu (Bibliotēku likums, 
12.pants). 

Vietējas nozīmes bibliotēka uzkrāj un sistematizē universāla vai specifiska rakstura 
iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas lietotāju pieprasījumu pēc 
iespieddarbiem un cita veida dokumentiem, kā arī informācijas ar citu bibliotēku starpniecību 
(informējot par pieprasīto dokumentu pieejamību citās bibliotēkās, pasūtot pieprasīto 
dokumentu no citas bibliotēkas utt.). Vietējas nozīmes bibliotēka nodrošina bibliotēku 
pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību, atpūtas vietas un citu vietu tiešā 
tuvumā (Bibliotēku likums, 13.pants). 
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1. tabulā sniegts ieskats nozīmīgākajos dokumentos, kā arī pievienots īss to satura izklāsts:  
 

Tabula Nr.1. 
Normatīvais akts Informācija par normatīvajā aktā ietvertajiem  jautājumiem 
Bibliot ēku likums  
(21.05.2008., 
pēdējie grozījumi 
01.06.2011.) 

Likuma mērķis ir noteikt sabiedriskās attiecības bibliotēku jomā, lai 
nodrošinātu bibliotēku darbību un veicinātu Latvijas kultūras mantojuma 
saglabāšanu un attīstību. Likums attiecas uz visām bibliotēkām, kuras tieši 
vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību 
budžetiem vai valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, kā arī uz 
reģistrētajām privātajām bibliotēkām 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=48567&mode=KDOC 

Likums „ Par 
Latvijas 
Nacionālo 
bibliot ēku”  
(16.12.1992., 
pēdējie grozījumi 
01.01.2007.) 

Likums nosaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas funkcijas, tiesisko statusu, 
krājumu komplektēšanas avotus, krājumu izmantošanas tiesības un citus 
jautājumus. 
(4.pants 1., 2., 3., 4.punkts)  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=62905&mode=KDOC 
 

Obligāto 
eksemplāru 
likums 
(18.05.2006.) 

 

Likums nosaka, kādā kārtībā izdevējiem jānogādā savi izdevumi Latvijas 
Nacionālajai bibliotēkai publiskai lietošanai, cik eksemplāros un kurām 
Latvijas bibliotēkām tie tiek sadalīti. 
! Darba grupa strādā pie likuma grozījumiem. 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=136682&mode=DOC 

MK noteikumi 
Nr.317 „Nacionālā 
bibliot ēku 
kr ājuma 
noteikumi” 
(30.03.2010.) 

Noteikumi nosaka nacionālā bibliotēku krājuma veidošanas, 
papildināšanas, uzskaites, uzturēšanas un saglabāšanas, kā arī nacionālajā 
bibliotēku krājumā esošo seniespiedumu, reto grāmatu, rokrakstu un citu 
kultūras pieminekļu restaurācijas un konservācijas kārtību. Noteikumu 7 
pielikumos pievienoti sekojoši aktu paraugi: 
1.pielikums – Akts par saņemto iespieddarbu un citu dokumentu skaita 
neatbilstību pavaddokumentiem; 
2.pielikums – Akts par iespieddarbu un citu dokumentu saņemšanu bez 
pavaddokumentiem; 
3.pielikums – Akts par iespieddarbu un citu dokumentu pieņemšanu, kuri 
saņemti no bibliotēkas lietotājiem nozaudēto vietā; 
4.pielikums – Individuālās uzskaites grāmatas paraugs; 
5.pielikums – Summārās uzskaites grāmatas paraugs: 1., 2., 3.daļa; 
6.pielikums – Bibliotēkas krājuma inventarizācijas akts; 
7.pielikums – Norakstīšanas akts. 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207514&from=off 

MK noteikumi 
Nr.709 
„Bibliot ēku 
akreditācijas 
noteikumi"   
(29.08.2006., 
pēdējie grozījumi 
31.03.2009.) 

Noteikumi nosaka valsts un pašvaldību dibināto bibliotēku, kā arī privāto 
bibliotēku akreditācijas kārtību un termiņus. 
http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=142695 

MK noteikumi 
Nr.395 
„Bibliot ēku 

Noteikumi nosaka bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvus, 
kuri piemērojami, ievērojot attiecīgās bibliotēkas darbības virzienus. 
Noteikumos ietvertas ziņas par telpām, apgaismojumu, mikroklimatu 
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materiālā un 
tehniskā pamata 
normatīvi"   
(11.09.2001.) 
 

bibliotēkā, noteikts plauktu augstums, attālums starp tiem, bibliotēkas telpu 
pamatplatības. 
(7., 13., 14., 17., 18., 19., 22.1.punkts, 5., 7.pielikums) 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53872&mode=DOC 
 

MK noteikumi 
Nr.415  
„Bibliot ēku 
darbībai 
nepieciešamā 
finansējuma 
normatīvi"  
(25.09.2001., 
pēdējie grozījumi 
12.05.2009.) 

Noteikumos ietverti bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma 
normatīvi, kuru izpildi nodrošina attiecīgās bibliotēkas dibinātājs. 
(2.1., 2.2., 2.3., 2.4. punkti)  
http://www.likumi.lv/doc.php?id=54230&mode=DOC 
 

MK noteikumi 
Nr.355 „Viet ējas 
nozīmes 
bibliot ēku tīkla 
darbības 
noteikumi"   
(07.08.2001., 
pēdējie grozījumi 
27.10.2009.) 
 

Noteikumi nosaka vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbību pašvaldību 
administratīvajās teritorijās, bibliotēku skaita nepieciešamību atkarībā no 
iedzīvotāju skaita novada pagastā, novada pilsētā, republikas pilsētā, Rīgā.  
Noteikumi paredz, kā un ar kādiem dokumentiem nodrošināt bibliotēkas 
lasītājus, minimālo izdevumu skaitu, jaunieguvumu skaitu, pasūtāmo 
periodisko izdevumu skaitu; atsevišķi sniegtas ziņas par skolas bibliotēkās 
nepieciešamo izdevumu skaitu, periodisko izdevumu skaitu, kā arī norādīts 
nepieciešamais bērnu izdevumu skaits attiecīgajā bibliotēkā.  
(3., 3.1.-3.8.punkts) 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=33429&mode=DOC 
 

MK noteikumi 
Nr.356 „Nacionālā 
kopkataloga 
veidošanas un 
izmantošanas 
kārt ība” 
(07.08.2001.) 

Noteikumi nosaka Nacionālā kopkataloga veidošanas un izmantošanas 
kārtību, kā arī kopkatalogā iekļaujamo ziņu apjomu. 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=33430&mode=DOC 
! Darba grupa strādā pie MK noteikumu grozījumiem. 

MK noteikumi 
Nr.371 
„Noteikumi par 
bibliot ēkas 
darbam 
nepieciešamo 
darbinieku skaitu 
un darbinieku 
amatu ieņemšanai 
nepieciešamo 
izglītību"  
(14.08.2001.) 

Noteikumi nosaka bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu, kā 
arī darbinieku amatus, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta akadēmiskā 
vai profesionālā izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts 
bibliotēku darba jomā, atkarībā no bibliotēkas statusa, struktūras, darba 
apjoma un uzdevumiem. 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=53241&mode=DOC 
! Darba grupa strādā pie MK noteikumu  grozījumiem. 
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Citi dokumenti. 

Dokuments Informācija par dokumentā ietvertajiem jautājumiem 
Vispārējās 
izglītības iestādes 
bibliot ēkas 
reglamenta 
paraugs 
(apstiprināts LSBB 
valdes sēdē 
2007.gada 
13.februārī) 
 

Norāda, kā veidojams izglītības iestādes bibliotēkas reglaments. Tajā 
nosakāmi bibliotēkas mērķi, pamatuzdevumi, struktūra, darba organizācija, 
darbinieku skaits, finansēšanas kārtība.  
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/sk_bibliotekas_reglamenta 
_paraugs.doc  
 
 
 

Nolikumu un 
bibliot ēkas 
lietošanas 
noteikumu 
paraugi 
pašvaldību 
publiskajām 
bibliot ēkām 
(Rīga, 2007) 

Dokumentā ietverti: „Bibliotēkas nolikuma paraugs republikas pilsētas 
galvenajai bibliotēkai”, „Bibliot ēkas nolikuma paraugs rajona galvenajai 
bibliotēkai”, „Bibliot ēkas nolikuma paraugs novada centrālajai bibliotēkai”, 
„Bibliot ēkas nolikuma paraugs pilsētas (pagasta) publiskajai bibliotēkai”. 
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/pasvaldibu_biblio.pdf 
 

Statistiskā 
uzskaite. 
Vadlīnijas 
Latvijas 
bibliot ēkām   
(Rīga, 2009) 

Vadlīniju mērķis ir skaidrot statistiskās uzskaites nepieciešamību un sniegt 
lietišķus ieteikumus statistikas gada pārskatu sagatavošanā.  
Veicot dokumentu uzskaiti, jāvadās pēc nepieciešamajiem datiem, kas 
sniedzami pārskatos, atskaitēs. Statistikas veidlapās prasīts uzrādīt bibliotēkas 
krājuma vienību skaitu pārskata perioda sākumā, jaunieguvumu vienību 
skaitu, izslēgto dokumentu vienību skaitu, dokumentu vienību skaitu pārskata 
perioda beigās. Statistikas veidlapās minētie dokumentu veidi jāuzskaita arī 
summārās uzskaites grāmatā.  
Par krājuma papildinājumu naudas izteiksmē aizpildāma lapa Finansiālajos 
rādītājos.  
http://dev.lndb.lv/lnb/Statistiska-uzskaite-vadlinijas.pdf 
 

Latvijas standarts 
„LVS ISO 
2789:2007: 
Inform ācija un 
dokumentācija. 
Starptautiskā 
bibliot ēku 
statistika”. 

Standartā iekļauti bibliotēku termini un definīcijas. Sniegts ieskats statistikas 
datu ieguvē un izmantošanā, datu vākšanas ierobežojumos, statistikas 
pārskatu veidošanas iespējās. 

Koncepcija par 
komplektēšanas 
politikas izveidi 
Latvijas 
bibliot ēkās (2004) 
 

2004.gadā Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā komplektēšanas darba 
grupa izstrādāja koncepcijas projektu komplektēšanas politikas izveidei 
Latvijas bibliotēkās. Koncepcijas projektā krājuma izvērtēšanai ieteikta 
conspectus metode, ko izstrādājusi IFLA 2001.gadā. Tā ļauj novērtēt krājuma 
saturu pēc tā kvalitātes (dziļuma), kā arī saredzēt krājuma nepilnības un vājās 
vietas. Pielietojot šo metodi, visu bibliotēku krājumi kļūst salīdzināmi, kā arī 
ir iespējama to tālākās attīstības saskaņošana. 
http://www.lataba.lv/public/files/Komplektesana_koncepcija.pdf 

Guidelines for a 
collection 
development 

Conspectus metode sniedz detalizētu ieskatu katra krājuma sastāvā. 
Metode piedāvā izvērtēt krājumu pēc nozaru principa, kā arī definē 
kritērijus, pēc kuriem noteikt, kādā līmenī tiek komplektēti dokumenti.   

http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/sk_bibliotekas_reglamenta_paraugs.doc
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/sk_bibliotekas_reglamenta_paraugs.doc
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policy using the 
conspectus model 
(2001) (angļu val.) 
 

http://archive.ifla.org/VII/s14/nd1/gcdp-e.pdf 
 

IFLA Bibliot ēku 
statistikas 
manifests 
(10.04.2010.) 
 

Bibliotēku statistikas dati izmantojami daudz plašāk, nekā līdz šim ierasts. Jo 
īpaši nozīmīgi tie ir investīciju un produktivitātes izvērtēšanā, stratēģiskajā 
plānošanā un bibliotēku pakalpojumu popularizēšanā to politikas veidotājiem, 
finansētājiem un sabiedrībai. 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/Izdevumi/pielikumi/biblioteku-
pasaule/IFLA_Biblioteku.pdf 
 

Gifts for the 
Collections: 
Guidelines for 
Libraries  (2008) 
(angļu, krievu val.)  

Vadlīnijas bibliotēkām dāvinājumu pieņemšanā krājumam. Saturā  aprakstīta 
dāvinājumu pieņemšanas politikas veidošana bibliotēkā, problēmas, to 
risinājumi, darbs ar dāvinātājiem,  dāvinājumu izvērtēšana, dāvinājumu 
pieņemšanas procedūra. 
http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-112 
http://www.ifla.org/files/hq/publications/professional-report/116.pdf 
 

 

2010.gada 30.marta MK noteikumi Nr.317 nosaka krājuma veidošanas, papildināšanas, 
uzskaites, uzturēšanas un saglabāšanas kārtības galvenos principus. Noteikumos definēta arī 
bibliotēkas krājumā esošo seniespiedumu, retu grāmatu restaurācijas un konservācijas kārtība. 
(Pilns noteikumu teksts pieejams tabulā pievienotajā saitē nodaļā „Bibliot ēku krājuma 
organizācijas normatīvo dokumentu raksturojums”.) 
 

! Noteikumos noteikts, ka bibliotēkas vadītājs (direktors) uzrauga bibliotēkas iekšējo 
kārtību, kādā notiek bibliotēkas krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, uzturēšana un 
dokumentu saglabāšana (MK noteikumi, 2.punkts).   
 
Bibliotēku likumā noteikts, ka nacionālais bibliotēku krājums ir visu akreditēto bibliotēku 
krājuma kopums, kas tiek organizēts, ievērojot noteiktus principus. Nacionālais bibliotēku 
krājums ir valsts bagātība un atrodas valsts aizsardzībā. 
(Bibliotēku likums, 19. pants, 1.2. punkts) 
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2. Bibliotēku kr ājuma veidošana un papildināšana 
 

Bibliotēkas krājums tiek veidots un papildināts atbilstoši bibliotēkas statusam, bibliotēkas 
nolikumā (reglamentā) noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, mērķiem, kā arī ņemot vērā 
krājuma komplektēšanas profilu. 

!   Metodiskie noteikumi: „Nolikumu un bibliotēkas lietošanas noteikumu paraugi 
pašvaldību publiskajām bibliotēkām” pieejami tīmekļa vietnē 
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/pasvaldibu_biblio.pdf 
 

!   „Vispārējās izglītības iestādes bibliotēkas reglamenta paraugs” pieejams tīmekļa 
vietnē http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/biblio/sk_bibliotekas_reglamenta_paraugs.doc 
 
MK noteikumos ietvertie nosacījumi attiecināmi uz visu akreditēto bibliotēku krājuma 
veidošanu. Valsts un pašvaldību bibliotēkām akreditācija ir obligāta, tā veicama MK 
noteikumos minētajos termiņos un kārtībā (MK noteikumi Nr.709 "Bibliotēku akreditācijas 
noteikumi" ). 
 
Bibliotēkas krājums – bibliotēkā esošo dokumentu kopums (Bibliotēku likums, 1.pants, 
13.punkts) – jāorganizē atbilstoši MK noteikumiem. 
 

! Veidojot bibliotēkas krājumu, katra bibliotēka vadās pēc izstrādātās krājuma 
komplektēšanas politikas.  
 
Krājuma komplektēšanas politika norāda skaidru attiecīgās bibliotēkas krājuma veidošanas 
stratēģiju. Tā pamato dokumenta iegādes un saglabāšanas nepieciešamību, kā arī 
norakstīšanas iemeslus.    
Komplektēšanas politika nosaka arī katra lietotāja nodrošināšanu ar informāciju, sekmē 
bibliotēku sadarbību un finansu resursu lietderīgu izlietojumu, liek izvērtēt esošo krājumu, 
pārskatīt prioritātes un aktualizēt bibliotēkas mērķus un uzdevumus. 
Krājuma komplektēšanas politika ietver krājuma profila analīzi.  
Krājuma profils – krājuma raksturojums pēc iespieddarbu u.c. dokumentu satura, veidiem,  
izdošanas laika, valodas, vērtības u.c. specifiskiem aspektiem. Profilu nosaka bibliotēkas 
uzdevumi un lasītāju pieprasījumi[18]. 
 
Krājuma komplektēšanas politikas saturā ieteicams ietvert šādus punktus: 

1) Bibliotēkas vispārīgs raksturojums, struktūra, misija, mērķi, adresāts, mērķauditorijas 
raksturojums, vispārīgs krājuma komplektēšanas un komplektējamo informācijas resursu 
apraksts; 

2) Galvenās prioritātes un krājuma veidošanas pamatprincipi, hronoloģiskais aptvērums, 
eksemplaritāte, krājuma komplektēšanas finansēšanas avoti, finansējuma sadales 
principi, krājuma komplektēšanas avoti, krājuma izmantošanas kārtība, dokumentu 
atlases kritēriji (valoda, cena, kvalitāte, izdevuma veids, formāts), krājumā 
nekomplektējamie dokumenti, dāvinājumu politika; 

3) Krājuma dziļuma rādītāji (Conspectus metode); 
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Conspectus metode piedāvā sistematizētu informāciju par bibliotēkas iespējām – nozaru 
satura un pilnīguma līmeņa apspoguļojumu. Izmantojot nozares un priekšmetus, 
bibliotekāri un lietotāji tiek informēti par bibliotēkas krājuma saturu [7,18,19]; 

4) Krājuma rekomplektēšanas iemesli un kārtība; 
5) Krājuma attīstības politikas ieviešana, novērtējums, analīze. 

 
Krājuma attīstības koncepciju bibliotēka izstrādā uz konkrētu laiku, piemēram, pieciem 
gadiem. Pēc tam veic izstrādāto koncepciju izpildes analīzi, izdara secinājumus.  

 
 

Bibliot ēku pieredze darbā ar kr ājuma attīstības plāniem  
  

� Latgales Centrālajā bibliotēkā, balstoties uz MK noteikumiem, izstrādāti Latgales 
Centrālās bibliotēkas Vienotā krājuma noteikumi, kuros ir formulēts krājuma sastāvs 
un struktūra, veidošana un papildināšana, uzskaite, finansējums, izmantošana, 
uzturēšana un saglabāšana. Izstrādāta arī Vienotā krājuma attīstības koncepcija 2007. 
– 2012.gadam. Dokumentā noteikti galvenie rīcības virzieni konkrētajam periodam.  

� Bauskas Centrālajā bibliotēkā 2006.gadā izstrādāta Bauskas Centrālās bibliotēkas 
Krājuma attīstības koncepcija, 2006. – 2011.gadam. Sagatavošanas procesā ir jaunā 
koncepcija. To izstrādājot, tiek noteikti krājuma veidošanas politikas galvenie mērķi 
un uzdevumi, ņemot vērā Bauskas novada sociāli ekonomiskās attīstības programmā 
noteiktajām prioritātēm, dažādo lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, 
iepriekšējās koncepcijas rezultātu analīzes, kā arī citu bibliotēku pieredzes. 

� p/a Kuldīgas Galvenā bibliotēka sagatavojusi Krājuma komplektēšanas politiku, ar to 
var iepazīties bibliotēkas tīmekļa vietnē http://biblio.kuldiga.lv/?id=217&r=Krājuma-
komplektēšanas-politika        

� Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā sagatavots Bibliotēkas krājuma attīstības plāns. Tas 
izstrādāts 2006.gadā un reizi 2 – 3 gados tiek pārskatīts, papildināts un precizēts. Plānā 
formulēta Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas misija, noteikti bibliotēkas galvenie 
uzdevumi un prioritātes, krājuma veidošanas tematika, komplektējamo izdevumu 
veidi, komplektēšanas kritēriji, krājuma attīstības tendences, komplektēšanas avoti, 
iegādes politika, krājuma rekomplektēšana. Komplektēšanas procesu koordinē 
Komplektēšanas komisija. 

 
Bibliotēku krājuma speciālisti pozitīvi vērtē Rīgas Centrālās bibliotēkas pieredzi.  
� Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) krājuma attīstības un komplektēšanas koncepcija 

2008. – 2012.g. 
2008.gada 13.jūnijā apstiprināta RCB krājuma attīstības un komplektēšanas 
koncepcija 2008. – 2012.gadam. 
Koncepcijā ietverti: 
• Rīgas Centrālās bibliotēkas struktūra; 
• krājuma attīstības stratēģiskais plāns; 
• krājuma komplektēšanas finansēšanas avoti; 
• krājuma komplektēšanas avoti; 
• krājuma izmantošanas un rekomplektēšanas kārtība; 
• kārtība, kādā krājuma komplektēšanā iesaistās dažādu kategoriju bibliotēkas 

speciālisti; 
• komplektēšanas atlases kritēriji; 
• krājuma dziļuma rādītāji; 
• krājuma attīstības politikas īstenošanas un pārskatīšanas gaita. 
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Krājuma dziļuma rādītāji izstrādāti visām RCB filiālbibliotēkām, atbilstoši to 
ģeogrāfiskajam izvietojumam un konkrētās filiālbibliotēkas lietotāju vajadzībām. 
Dziļuma indikatori piešķirti UDK klasēm. Valodu kodi piešķirti daiļliteratūras 
žanriem (piemēram, romāni, esejas, dzeja u.c. žanri), kā arī bibliotēkas lietotāju 
grupām (piemēram, pusaudži, pirmsskolas vecuma bērni u.c.), nodrošinot daudzvalodu 
principu. 
Diskutējamu un problēmsituāciju risināšanai krājuma komplektēšanas jautājumos tiek 
sasaukta RCB Komplektēšanas padomes sēde, kā arī pieaicināti nozaru speciālisti. 
RCB darbojas arī  Krājuma komisija. Komplektēšanas padomes un Krājuma komisijas 
sastāvu nosaka RCB direktore. RCB Komplektēšanas padomei un Krājuma komisijai 
ir atšķirīgi uzdevumi. 
RCB Komplektēšanas padomes uzdevumi:  
• krājuma  komplektēšanas koncepcijas izstrāde; 
• krājuma atlases kritēriju noteikšana; 
• lēmumu par jaunu kvalitatīvu iespieddarbu un citu izdevumu iegādi bibliotēkās; 
• līdzekļu racionālas izlietošanas izvērtējums; 
• periodisko izdevumu abonēšana. 

RCB Krājuma komisijas uzdevumi:  
• norakstīšanai paredzēto dokumentu izvērtēšana; 
• iespieddarba cenas noteikšana, ja to nav noteicis izdevējs vai dāvinātājs;  
• iespieddarbu un citu dokumentu pieņemšana bibliotēkas krājumā bibliotēkas  

lietotāju nozaudēto vietā; 
• mazizmantotās literatūras nodošana Repozitārijam; 
• norakstīto iespieddarbu un citu dokumentu nodošana bibliotēkām un citām 
institūcijām.  

RCB Komplektēšanas padomes sēdes notiek reizi mēnesī. Tiek izvērtēti iepirkšanai 
paredzētie informācijas avoti un konceptuāli pieņemti lēmumi par jaunieguvumu 
eksemplāru skaitu un sadalījumu struktūrvienību krājumos, atbilstoši krājuma 
attīstības un komplektēšanas koncepcijai.  
Lai nodrošinātu periodisko izdevumu vienmērīgu pieejamību, aptvertu visas lasītāju 
grupas, kā arī tiktu pārstāvēts pēc iespējas pilnīgāks periodisko izdevumu klāsts, reizi 
gadā RCB Komplektēšanas padome aktualizē RCB struktūrvienību abonētās 
periodikas sarakstus. 
Sēdes tiek protokolētas. 

 
RCB veikusi aptauju filiālbibliotēkās, lai precizētu komplektēšanas aktuālākos 
virzienus. Aptaujas rezultāti publicēti RCB tīmekļa vietnē pieejamajā Informatīvajā 
izdevumā „Jaunās Vēstis”, 2011. gada Nr.1. 
http://www.rcb.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid 
=54&lang=lv_LV  

 
� Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) savu krājuma attīstības politiku mērķtiecīgi un 

atbilstoši mūsdienu bibliotēku praksei un teorijai veido kopš 20.gs. 90.gadu beigām. 
Šajā laikā ir izstrādāta krājuma veidošanai un attīstībai nepieciešamā dokumentu kopa. 
LNB kopējā stratēģijā (2011 – 2013) ir sadaļa par krājumu attīstību. Paredzēts 
izstrādāt vienotu dokumentu LNB krājuma attīstības vadlīnijas, kurā tiktu integrēti 
visi zemāk minētie dokumenti, nepieciešamības gadījumā veicot to redakciju: 
• LNB krājuma attīstības pamatprincipi; 

 http://www.lnb.lv/lv/par-lnb/krajumi/lnb-krajuma-attistibas-pamatprincipi  
• Latvijas izdevumu komplektēšanas profils Latvijas Nacionālajā bibliotēkā; 

http://www.rcb.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=54&lang=lv_LV
http://www.rcb.lv/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=54&lang=lv_LV
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• LNB visu krājumu komplektēšanas profili (10 speciālie krājumi, 5 nozaru 
lasītavas); 
• Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras izslēgšanas principi un kritēriji; 
• Kārtība, kādā notiek iespieddarbu un citu dokumentu izslēgšana no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas krājuma (pēdējā redakcija 29.01.2010.); 
• Grāmatu un citu izdevumu dāvinājumu pieņemšanas nosacījumi LNB; 
http://www.lnb.lv/lv/par-lnb/atbalsti-lnb-krajumu/davinajumi/vadlinijas 
• Latvijas elektronisko publikāciju krājuma attīstības vadlīnijas; 
http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/izdevejiem-saistosie-likumi-un-noteikumi/latvijas-
elektronisko-publikaciju-krajuma-attistibas-vadlinijas.pdf 
• Kārtība, kādā tiek veikta Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma uzskaite. 
 

LNB krājuma attīstību koordinē Krājuma attīstības padome. Tajā darbojas gandrīz 
visu LNB krājumu pārzinātāji – pieredzējuši nozaru bibliotekāri. 

 
Krājuma attīstības padomes galvenie uzdevumi un pienākumi: 
• nodrošināt kvalitatīvu un mērķtiecīgu LNB krājuma attīstību, atbilstoši LNB 
darbības mērķiem, bibliotēku normatīvajiem dokumentiem, nacionālo bibliotēku 
krājumu veidošanas tradīcijām un mūsdienu attīstības tendencēm pasaulē; 
• izstrādāt LNB krājuma attīstības koncepciju, sekot tās īstenošanai, sistemātiski 
izvērtēt to (ne retāk kā reizi 5 gados), kā arī citus krājuma attīstībai nepieciešamos 
dokumentus, vadlīnijas;  
• sistemātiski analizēt LNB krājumu un piedāvāt optimālus risinājumus tā 
attīstībai, pieņemt konceptuālus lēmumus par atsevišķu izdevumu veidu, grupu 
iekļaušanu vai izslēgšanu no LNB krājuma;  
• rūpēties par pārdomātu un mērķtiecīgu finansiālo līdzekļu plānošanu un 
izmantošanu LNB krājumam;  
• izstrādāt LNB komplektēšanas gada budžetu un iesniegt apstiprināšanai 
administrācijā, sekot tā izpilde; 
• iniciēt un īstenot ziedojumu un dāvinājumu projektus; 
• apzināt citu valstu bibliotēku pieredzi krājumu veidošanā, jaunas idejas 
profesionālajā literatūrā, sekmēt to radošu izmantošanu LNB krājuma attīstībai u.c. 

 
Krājuma attīstības padomes ietvaros darbojas 2 komisijas: 
• Literatūras izslēgšanas komisija. Tās galvenais uzdevums ir izvērtēt un 
akceptēt izdevumu izslēgšanu no LNB krājuma; 
• Literatūras izvērtēšanas komisija. Tās galvenais uzdevums ir izvērtēt saturiski 
un noteikt vērtību retiem un vērtīgiem izdevumiem, kurus LNB krājumam piedāvā 
iegādāties vai dāvināt. 

 
LNB Krājuma attīstības padome un abas komisijas darbojas saskaņā ar LNB direktora 
apstiprinātiem nolikumiem. 
LNB krājumu speciālistu un nozaru bibliotekāru atlasītos izdevumus pasūta, ar 
piegādātājiem sadarbojas Komplektēšanas nodaļa. Tās pārziņā ir arī dokumentu 
starptautiskā apmaiņa un dāvinājumu saņemšana. 
2007.gadā, pirms tam veicot visai apjomīgu sagatavošanās un teorētiskās izpētes 
darbu, tika veikta nozaru literatūras svešvalodās izvērtēšana, izmantojot Conspectus 
metodi. 
Galvenie uzdevumi bija sekojoši: 
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• izvērtēt atsevišķu nozaru komplektēšanas aptvērumu un dziļumu („stiprās” un 
„vājās” puses); 
• noskaidrot krājuma proporcionālo dalījumu pa nozarēm, valodām; 
• noskaidrot saturiskā pārklājuma nepilnības, nevienmērīgumu; 
• apzināt konkrēto nozaru krājuma vērtīgās, „stiprās” puses; 
• izvērtēt esošā krājuma komplektēšanas intensitāti; 
• definēt uzdevumus turpmākajai krājuma attīstībai (līdz LNB jaunajai ēkai), 

ieskaitot retrospektīvo komplektēšanu; 
• precizēt krājuma attīstības mērķus konkrētās nozarēs;  
• precizēt literatūras atlases kritērijus, konkrētu nozaru valodu un reģionālās 

robežas. 
Viens no lielākajiem izvērtēšanas ieguvumiem – daudz plašāka nozaru bibliotekāru 
iesaistīšana krājuma veidošanā, pamatīgāka sava atbildībā esošo nozaru iepazīšana un 
izpēte, secinājumi turpmākajai konkrēto nozaru krājuma veidošanai.  

 
 

Bibliotēkas krājuma veidošanu uzrauga un kontrolē bibliotēkas vadītāja (direktora) iecelta 
bibliotēkas krājuma komisija. Bibliotēkas komisijas darbu koordinē bibliotēkas vadītājs. Ja 
bibliotēkā ir mazāk par trim darbiniekiem, komisiju izveido un tās sastāvu nosaka bibliotēkas 
dibinātājs.  
Krājuma komisijas galvenie uzdevumi un pienākumi: 

• krājuma komplektēšanas koncepcijas izstrāde; 
• krājuma atlases kritēriju noteikšana; 
• norakstīšanai paredzēto dokumentu izvērtēšana; 
• lemšana par jaunu kvalitatīvu iespieddarbu, citu izdevumu iegādi bibliotēkās; 
• līdzekļu racionālas izlietošanas izvērtējums; 
• periodisko izdevumu abonēšana; 
• iespieddarba cenas noteikšana, ja to nav noteicis izdevējs vai dāvinātājs;  
• iespieddarbu un citu dokumentu pieņemšana bibliotēkas krājumā bibliotēkas 

lietotāju nozaudēto vietā; 
• mazizmantotās literatūras nodošana depozitārijam; 
•    norakstīto iespieddarbu un citu dokumentu nodošana bibliotēkām un citām 

institūcijām (MK noteikumi, 5.punkts). 
 

Bibliotēkas krājuma komisijas locekļu skaits ir no 3 līdz 5 cilvēkiem. Komisijas sastāvā var 
būt tālāk tekstā nosaukto nodaļu pārstāvji: 
Direktora vietnieks, komplektēšanas un apstrādes nodaļas pārstāvis, repozitārija darbinieks, 
grāmatvedis, pārstāvis no bērnu bibliotēkas, pārstāvis no publiskās bibliotēkas, lasītāju 
apkalpošanas nodaļas pārstāvis, informācijas nodaļas pārstāvis, fonda izmantošanas un 
organizācijas nodaļas pārstāvis, metodiskās nodaļas pārstāvis, pagastu bibliotēku pārstāvji. 
Pēc novadu reformas ieviešanas valstī bibliotēkās tiek veidotas Novada krājuma komisijas. 
Komisijas sagatavotie dokumenti (akti vai izziņas) ir spēkā esoši, ja tos akceptē vairākums 
komisijas locekļu.  
 
Bibliotēkas krājumu veido un papildina, izmantojot trīs komplektēšanas paņēmienus: 

1) sākotnējā komplektēšana – bibliotēkas krājuma pamatdaļas veidošana, dibinot 
bibliotēku; 

2) kārtējā komplektēšana – sistemātiska un plānveidīga bibliotēkas krājuma 
papildināšana ar jauniznākušiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem; 
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3) piekomplektēšana – plānveidīga bibliotēkas krājuma papildināšana ar trūkstošiem 
vai nepietiekamā eksemplāru skaitā esošiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem. 

(MK noteikumi, 6.punkts) 
 

Viens no krājuma papildināšanas paņēmieniem ir dāvinājumi bibliotēkām. 
Dāvinājumi un ziedojumi ir bezatlīdzības kārtā saņemtas materiālās vērtības, t.sk. arī 
grāmatas un citi dokumentu veidi. Gadījumos, kad dāvinājumi ir bez pavaddokumenta, 
iestādes izveidotā krājuma komisija sastāda aktu par dāvinājumu saņemšanu (MK noteikumi, 2. 
pielikums). Tajā tiek norādīts dāvināto dokumentu skaits un vērtība naudas izteiksmē. Ja 
dāvinātājs cenu grāmatām un citiem dokumentiem nav noteicis, to nosaka bibliotēkas 
speciālisti (skatīt pieredzes aprakstu dokumenta cenas noteikšanā). Tālāk dāvinājums tiek 
nodots materiāli atbildīgajai personai.  
 
IFLA izstrādātajās vadlīnijās par dāvinājumu pieņemšanu bibliotēkās norādīts, kā veidot 
dāvinājumu pieņemšanas politiku. Analizētas iespējamās problēmas dāvinājumu saņemšanā 
un piedāvāti to risinājumi, kā arī sniegti ieteikumi dāvinājumu izvērtēšanai un pieņemšanai.  
Latvijas bibliotēkas šo dokumentu var izmantot par paraugu savas bibliotēkas dāvinājumu 
politikas veidošanā.  
http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-112 
http://www.ifla.org/files/hq/publications/professional-report/116.pdf 
 
 

Bibliot ēku pieredze dāvinājumu saņemšanā 

� Latgales Centrālajā bibliotēkā izstrādāti „Noteikumi par iespieddarbu un citu 
dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu” (skat. pielikumu Nr.5). Saņemot 
dāvinājumus no juridiskām personām, par pamatu akta sastādīšanai tiek izmantota klāt 
pievienota dāvinātāja vēstule.  

� Bauskas Centrālajā bibliotēkā dāvinājumu pieņemšanas kritēriji ir iestrādāti Krājuma 
attīstības koncepcijā. Ja lasītāji vēlas dāvināt grāmatas, bibliotēka uzrāda 
nepieciešamo grāmatu sarakstu vai krājuma organizācijas speciālists dodas pie 
dāvinātāja uz mājām, atlasot Centrālajai bibliotēkai, pagastu bibliotēkām vai 
repozitārijam nepieciešamās grāmatas.   

� Rīgas Centrālajā bibliotēkā piekomplektēšana notiek, izmantojot RCB 
piekomplektēšanas datubāzi (skat. pielikumu Nr.2). Datubāze nodrošina operatīvu 
informācijas apmaiņu starp RCB filiālbibliotēkām un Komplektēšanas un apstrādes 
nodaļu. Piekomplektēšana nenotiek bez iepriekšējas plānošanas. Tiek operatīvi reaģēts 
uz radušos pieprasījumu un nolemts, kā nepieciešamo izdevumu racionāli uzņemt 
attiecīgās struktūrvienības krājumā.  

� Latvijas Universitātes bibliotēka savā tīmekļa vietnē http://www.lu.lv/biblioteka/par-
biblioteku/davinajumi pateicas par vērtīgiem un nozīmīgiem dāvinājumiem, kas 
veicinājuši bibliotēkas krājuma papildināšanu ar nepieciešamiem un augstvērtīgiem 
informācijas resursiem. LU Bibliotēka pieņem informācijas resursu dāvinājumus, kas 
atbilst LU studiju un pētniecības virzieniem un ir ar kultūrvēsturisku un/vai zinātnisku 
vērtību. LU bibliotēka sazinās ar dāvinātājiem un piedāvā studiju procesam 
nepieciešamo grāmatu sarakstu. 

� Jelgavas Zinātniskā bibliotēka pieņemšanas aktu dāvinājumiem neveido. Ir izstrādāta 
instrukcija par dāvinājumu pieņemšanas un uzskaites kārtību, kurā noteikts, ka 
bibliotēka patur tiesības uzņemt savā krājumā bibliotēkai nepieciešamos un profilam 
atbilstošos iespieddarbus. Pārējie izdevumi tiek piedāvāti Jelgavas novada pagastu 
bibliotēkām vai izlikti speciālā plauktā „Lasītājs dāvina lasītājam”. Krājumā uzņemto 
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iespieddarbu saraksts kopā ar attiecīgas formas aktu jeb izziņu tiek izdrukāts no 
Bibliotēku informācijas sistēmas. Viens eksemplārs glabājas bibliotēkā, otrs tiek 
nodots grāmatvedībā uzņemšanai bilancē. 

� Latvijas Nacionālā bibliotēka dāvinājumu saņemšanā vadās pēc dāvinājumu 
pieņemšanas vadlīnijām „Grāmatu un citu izdevumu dāvinājumu pieņemšanas 
nosacījumi LNB”. 

 http://www.lnb.lv/lv/par-lnb/atbalsti-lnb-krajumu/davinajumi/vadlinijas 
LNB savā tīmekļa vietnē pateicas ikvienam atbalstītājam par iespēju nodrošināt 
lasītājus gan ar vairākām konkrētu izdevumu kopijām, gan arī ar izdevumiem, kas bez 
dāvinātāju palīdzības bibliotēkas krājumā nebūtu pieejami. Tīmekļa vietnē tiek 
ievietoti arī krājuma papildināšanai nepieciešamo grāmatu un periodisko izdevumu 
saraksti.  
 

 

Bibliot ēku pieredze dokumenta cenas noteikšanā 

� Latvijas Nacionālajā bibliotēkā dokuments par cenošanas noteikumiem nav izstrādāts. 
Ja grāmata vēl ir pārdošanā, dāvinājums tiek novērtēts atbilstoši veikala cenai. Ja 
grāmatas pārdošanā vairs nav, cenošanas formula ir 1 santīms par 1 lappusi + 20 līdz 
50 santīmi par vērtību. Bukinistiskai grāmatai cena var būt augsta, pat ja tajā ir neliels 
lappušu skaits, bet tā ir vērtīga pēc satura. Jāatceras noteikums, ka aizvietotās 
grāmatas cena nedrīkst būt zemāka par nozaudētās grāmatas cenu.  

� Latgales Centrālā bibliotēka izmanto Latvijas Grāmattirgotāju asociācijas Jauno 
grāmatu biļetenu, kurā norādītas arī cenas. No fiziskām personām iespieddarbus 
bibliotēka neiepērk. Pieņemot dāvinājumus, iepriekšējos gados izdotajām izklaides 
satura grāmatām cenas tiek noteiktas mērenas, ievērojot gan izdošanas gadu, iesējumu 
un grāmatas fizisko stāvokli, gan tās saturisko vērtību. Tikai pēdējo gadu izdevumi 
tiek pielīdzināti grāmatu veikalu cenām.  

� Jelgavas Zinātniskā bibliotēka no fiziskām personām grāmatas iepērk retos gadījumos. 
Ja nepieciešams noteikt cenu, rīkojas līdzīgi kā LNB aprakstītajā pieredzē. Ikdienā 
dāvinājumi tiek cenoti pēc aprēķina formulas: 1 santīms par lappusi  + 50 santīmi vai 
vairāk par vērtīgu saturu. Jo izdevums vecāks, jo cena augstāka. 

� Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai ir sadarbības līgums ar izdevniecībām 
un grāmatu veikaliem, kas garantē arī noteiktu atlaižu sistēmu. No fiziskām personām 
iespieddarbus bibliotēka neiepērk. Obligātajam eksemplāram, kā arī dāvinātām 
grāmatām, kas izdotas divu pēdējo gadu laikā, vērtība tiek noteikta pēc tirdzniecības 
cenām. Savukārt, agrāko gadu izdevumiem (dāvinājumiem) cena tiek aprēķināta pēc 
formulas: 1 santīms par lappusi. 

� Rīgas Centrālajā bibliotēkā ir noteikums, ka aizvietotās grāmatas cena nedrīkst būt 
zemāka par nozaudētās grāmatas cenu. Ja ar vienu grāmatu aizvietot nozaudēto nevar, 
tad jāaizvieto ar vairākām. Jaunajām, kā arī nosacīti lietotajām dāvinātajām grāmatām 
noteicošā ir tirdzniecības cena. Nolietotas grāmatas dāvinājumā nepieņem. Audio, CD 
un DVD formātiem dāvinājumu kārtā pieņem tikai jaunus, nelietotus eksemplārus – 
cena tiek noteikta atbilstoši tirdzniecības cenai.  

� Bauskas Centrālā bibliotēka no privātpersonām grāmatas neiepērk. Novērtējot 
dāvinātos dokumentus, cenas  tiek pielīdzinātas  elektroniskajā katalogā esošajām tāda 
paša izdevuma dokumenta cenām. Ja grāmata nav pārdošanā, tiek izmantota jau 
iepriekš bibliotēku pieredzē minētā formula: 1 līdz 2 santīmi par lappusi, vērtīgākās 
nozaru un mākslas grāmatas – 5 santīmi par lappusi. Vienlaicīgi dokumenta cenas 
noteikšanas princips tiek skaidrots arī grāmatvedībai.  
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3. Bibliotēku kr ājuma uzskaite 
 

Bibliotēkas krājuma uzskaite ietver šādus darba procesus: 
1. Iespieddarbu un citu dokumentu pieņemšana saskaņā ar pavaddokumentu un akta 

sastādīšana, ja šāda dokumenta nav vai saņemto iespieddarbu un citu dokumentu 
skaits neatbilst pavaddokumentā norādītajam skaitam; 

2. Iespieddarbu un citu dokumentu pieņemšana, kuri saņemti pasta sūtījuma veidā, kā 
dāvinājumi, bibliotēku savstarpējas apmaiņas kārtā vai citā veidā bez 
pavaddokumenta, un akta sastādīšana; 

3. Iespieddarbu un citu dokumentu pieņemšana, kuri saņemti no bibliotēkas lietotājiem 
nozaudēto vietā, un akta sastādīšana; 

4. Iespieddarbu un citu dokumentu individuālā uzskaite; 
5. Iespieddarbu un citu dokumentu summārā uzskaite; 
6. Iespieddarbu un citu dokumentu bibliogrāfiskā apraksta sastādīšana un elektroniskā 

vai kartīšu kataloga veidošana; 
7. Iespieddarbu un citu dokumentu norakstīšana; 
8. Bibliotēkas krājuma inventarizācija un esamības pārbaude. 

(MK noteikumi, 10.punkts) 

! Saņemot iespieddarbus un citus dokumentus, to skaitu un vērtību salīdzina ar 
pavaddokumentu (MK noteikumi, 13.punkts). 
 
Ja saņemto dokumentu skaits neatbilst pavaddokumentos norādītajam, tiek sastādīts akts par 
dokumentu neatbilstību pavaddokumentos norādītajam (MK noteikumi, 1.pielikums). Akta 
kopija iesniedzama piegādātājam.  
Akts par dokumenta saņemšanu rakstāms arī šādos gadījumos: 

•  ja dokumenti saņemti kā dāvinājumi (MK noteikumi, 2.pielikums); 
•  ja dokumenti saņemti lasītāju nozaudēto dokumentu vietā (MK noteikumi, 3. pielikums). 
 

 

Bibliot ēku pieredze aktu sastādīšanā 
� Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieredze. Bibliotēkas ar lieliem krājumiem atbilstoši 

savai specifikai un iekšējās kārtības noteikumiem izstrādā direktora apstiprinātas 
dokumentu saņemšanas, norakstīšanas, citu atskaišu veidlapas, par pamatu izmantojot 
MK noteikumos iekļautos paraugus.  
LNB jaunieguvumu piegādes avotu skaits krietni pārsniedz vidusmēra bibliotēku 
krājumu papildināšanas veidus. Katram raksturīgākam dokumentu saņemšanas veidam 
izstrādāta individuāla akta forma uz oficiālas LNB veidlapas. Akts sastādīts pēc MK 
noteikumos iekļautā akta parauga (Akts par iespieddarbu un citu dokumentu 
saņemšanu bez pavaddokumentiem (MK noteikumi, 2.pielikums)). Aktos ietvertās ziņas 
papildinātas ar specifiskiem LNB dokumentos formulētiem datiem.  
Mēnesī tiek sastādīti vairāki aktu saraksti ar ierobežotu eksemplāru skaitu un uzskaitei 
nepieciešamām ziņām. Ir vienošanās ar grāmatvedību, ka ikmēneša atskaite par 
norakstītajiem un saņemtajiem dokumentiem tiek apvienota. Atskaitēm tiek pievienoti 
izslēgto un saņemto izdevumu pavaddokumentu saraksts. 
Atsevišķi tiek reģistrēti laikrakstu gada komplekti (pastāv atsevišķas laikrakstu 
summārās uzskaites grāmatas) un žurnāli. 

� Rīgas Centrālajā bibliotēkā tiek izmantotas norakstīšanas/saņemšanas aktu veidlapas, 
kas sagatavotas pēc MK noteikumos ietvertā parauga un ir nedaudz papildinātas. Lai 
aktā ietverto informāciju būtu ērtāk ierakstīt summārās uzskaites grāmatā, 
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norakstīšanas akta un kalendārajā gadā saņemtās abonētās periodikas (žurnāli, 
laikraksti) akta veidlapa ir papildināta ar tabulu, kurā tiek ierakstīta informācija no 
atbilstošām summārās uzskaites grāmatu ailēm.  
Par iepirktajiem jaunieguvumiem grāmatvedībā tiek nodots viens pavadzīmes 
eksemplārs uzreiz pēc attiecīgo informācijas resursu saņemšanas.  
RCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļa reizi pusgadā apkopo datus par dāvinātiem 
un aizvietotiem dokumentiem un iesniedz aktu par šiem dokumentiem grāmatvedībā. 
Akts pielāgots MK noteikumos iekļautajam paraugam. Aktā ietverta sekojoša 
informācija: akta numurs, nosaukums, informācija par akta sastādītājiem, datums, 
saņemšanas veids (piemēram, lasītāju dāvinājumi, dāvinājumi visai RCB sistēmai, 
saņemti no RCB Repozitārija Apmaiņas fonda, privātpersonu dāvinājumi, nevalstisko 
organizāciju dāvinājumi, saņemti VKKF projektu ietvaros, izdevniecību dāvinājumi, 
ārvalstu vēstniecību dāvinājumi u.c.), saņemto eksemplāru skaits un summa. Par katru 
no saņemtajiem dokumentu veidiem grāmatvedībai tiek sagatavots un iesniegts 
atsevišķs akts. 

� Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā: aktu sastāda saskaņā ar MK noteikumiem, numuru 
piešķir Bibliotēku informācijas sistēma un to ieraksta aktā. Šīs ziņas tiek uzrādītas 
rēķina otrā pusē vai uz akta no teksta brīvā vietā. Ziņās tiek noradīta bilancē uzņemtā 
summa, dokumentu skaits pa veidiem, tiem piešķirtie inventāra numuri, ieraksta 
numurs summārās uzskaites grāmatā, datums, paraksts.  

� Jelgavas Zinātniskā bibliotēka grāmatvedībā nodod iegādāto iespieddarbu pavadzīmi 
kopā ar noteiktas formas izziņu un krājumā uzņemto iespieddarbu sarakstu, kas 
izdrukāti no Bibliotēku informācijas sistēmas. Šajā izdrukā redzamas visas 
nepieciešamās ziņas – krājumā iekļauto eksemplāru skaits, summa utt.  

� Bauskas Centrālā bibliotēka iepirktajiem izdevumiem aktu neraksta, bet uz 
pavadzīmes uzraksta ieraksta numuru Summārās uzskaites grāmatā  un akta otrā pusē 
vai citā brīvā vietā – tekstu: Bauskas CB saņemti iespieddarbi par … summu ar 
individuālās uzskaites Nr. no… līdz…. Abi pavadzīmju eksemplāri glabājas 
grāmatvedībā. Bibliotēkā uz vietas aktus neglabā. 
Par dāvināto iespieddarbu saņemšanu tiek rakstīts akts pēc MK noteikumu parauga. 
Aktam tiek pievienots saraksts, kas tiek  izdrukāts no elektroniskā kataloga. 

 

 
J&A 

Vai dāvinājumiem par to ņemšanu uzskaitē ir j āraksta akti?  
Visi dokumenti bibliotēkā tiek uzskaitīti, katram ienākošajam dokumentam jābūt 
uzrādītam aktā, t.sk., dāvinājumiem. Akti veidojami pēc MK noteikumu 2. pielikumā 
ietvertā parauga.  

J&A 
 Kā bibliot ēkām būtu jār īkojas grāmatu nozaudēšanas gadījumos? 

Katra iespieddarba vai cita dokumenta nozaudēšanas gadījumu bibliotēkas vērtē 
atsevišķi. Ņemot vērā dokumenta saturu, notiek vienošanās ar lasītāju par jauna 
dokumenta iegādi, cenas ziņā līdzvērtīgu vai vērtīgāku par nozaudēto. Bibliotēkas 
krājuma komisija izvērtē lasītāju piedāvātās grāmatas.  
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Bibliot ēkas krājumā uzskaitīto dokumentu veidi 

Tabula Nr.2 
Dokumentu veids Īss apraksts 

grāmata (arī ja tās 
apjoms nepārsniedz 49 
lappuses) 

Neperiodisks iespiests dokuments kodeksa formā, t.i., ar vienā malā 
sastiprinātām lapām. 
 

audiovizuāls 
dokuments 

Dokuments, kurā pārsvarā ir skaņa un/vai attēli un kam nepieciešama 
īpaša iekārta, lai to noskatītos un/vai noklausītos (skaņuplates, lentes, 
kasetes, audiokompaktdiski, DVD diski, digitālie audioieraksti, vizuālie 
dokumenti (diapozitīvi, transparenti, kinofilmas, videoieraksti u.tml.)). 
 

seriālizdevums Iespiesta vai cita veida publikācija, kas iznāk secīgās daļās, parasti ar 
skaitlisku vai hronoloģisku numerāciju (periodiskie izdevumi, pārskati, 
žurnāli, tēzes, zinātniskie raksti u.tml.). Neietver monogrāfiju sērijas – 
tās uzskaitāmas kā grāmatas. Otrs nosaukums, ko bibliotēkas varētu 
lietot, ir „turpinājumizdevumi,” bet standartā noteikts termins 
„seriālizdevumi”.  
 

mikroforma Fotogrāfisks dokuments, kuru izmantojot, nepieciešams palielinājums 
(mikrofišas, mikrofilmas). 
 

kartogr āfisks 
dokuments 

Telpā un laikā lokalizētu parādību nosacīts attēlojums samazinātā 
mērogā (kartes, globusi, plāni, topogrāfiskie modeļi, reljefkartes un 
uzņēmumi no gaisa, izņemot atlantus un kartogrāfiskus dokumentus 
kodeksa, mikroformā, audiovizuālā un elektroniskā formā). 
 

nošizdevums Dokuments, kura galvenais saturs ir mūzikas attēlojums, parasti nošu 
rakstā – lapas vai kodeksa formā. 
 

attēlizdevums Iespiests dokuments, kura galvenā pazīme ir attēls (iespiedgrafika, 
mākslas darba oriģināls, mākslas darba reprodukcijas plakāts, 
mācībattēli, tehniskie zīmējumi, izņemot attēlmateriālus kodeksa, 
mikroformā, audiovizuālā vai  elektroniskā formā). 
 

elektronisks dokuments Elektroniskie resursi (datubāzes, elektroniskie seriālizdevumi, digitālie 
dokumenti), kas publicēti lasāmatmiņas kompaktdiskos (CD-ROM), 
lasāmatmiņas videodiskos (DVD-ROM) vai citos datu nesējos, kā arī 
digitāli dzimušie resursi (e-grāmatas, rasmotas tīmekļa vietnes). 
 

rokraksts Dokumenta oriģināls rokrakstā vai mašīnrakstā. 

cits dokuments Cita veida neelektroniska formāta dokuments (diorāmas, trīsdimensiju 
dokumenti, spēles, rotaļlietas u.tml.) 

 
(Definīcijas no izdevuma Latvijas standarts „Informācija un dokumentācija. Starptautiskā 
bibliotēku statistika: LVS ISO 2789:2007”)[1] 
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!   Brošūras vairs netiek uzskaitītas kā atsevišķs dokumentu veids, tās pieskaitāmas 
grāmatām. 

(MK noteikumi, 7.1.punkts) 
 

!  Uzskaitot dokumentus, tiek ņemts vērā dokumenta veids, ne saturs.  
 

! Par kartogrāfiskiem dokumentiem netiek uzskatīti atlanti un kartogrāfiski dokumenti  
kodeksa, mikroformā, audiovizuālā un elektroniskā formā. 
 Nošizdevumi  attēloti gan lapās, gan kodeksa formā.  
 
Bibliotēkas krājuma uzskaites vienība  ir fiziska vienība (eksemplārs, sējums) un nosaukums. 
Grāmatas u.c. dokumentu veidus uzskaita katru kā atsevišķu vienību, izņemot iesietu 
periodisko izdevumu gada komplektu (MK noteikumi, 8.punkts). 
 

! Izņēmums attiecas uz periodiskajiem izdevumiem – laikrakstiem,  kas tiek uzskaitīti 
atšķirīgi: viena vienība = viens gada komplekts.  
 
Starp periodisko izdevumu, konkrēti, laikrakstu, uzskaites un izsniegšanas procesu pastāv 
atšķirības. Uzskaitot laikrakstus summārās uzskaites grāmatās, gada komplekts (viens 
nosaukums) tiek uzskaitīts kā viena vienība.  

! Laikrakstus izsniedzot, kārtējā gada robežās tie tiek uzskaitīti katrs eksemplārs kā 
viena vienība, atbilstoši lasītāju pieprasījumam. Iepriekšējo gadu laikrakstiem viena vienība 
pielīdzināta iesietajam komplektam (visbiežāk – mēnesis).  
 
Žurnāli izsniegumā tiek uzskaitīti katrs numurs kā viena vienība, neatkarīgi no izdošanas 
gada.  
Aktu par žurnālu un laikrakstu pieņemšanu sastāda ne retāk kā reizi gadā (MK noteikumi, 
15.punkts). 
 
J&A 

Pie kura izdevumu veida tiek uzskaitīti kartogr āfiskie dokumenti un 
attēlizdevumi audiovizuālā un elektroniskā formā? 
Šie dokumenti tiek pieskaitīti audiovizuālajiem un elektroniskajiem dokumentiem.  

J&A  
 Kuram dokumenta veidam pieskaitāmas klausāmgrāmatas? 

Klausāmgrāmatas ir audiovizuāls dokuments, jo saturs tiek uztverts ar skaņu – 
klausoties. 

J&A  
 Kā uzskaitāmas datorspēles? 
 Datorspēles uzskaitāmas kā elektronisks dokuments. 
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J&A  
Skolu bibliotēkās tiek saņemtas darba burtnīcas, darba lapas u.tml. mācību 
materiāli. Pieredze rāda, ka šie materiāli ir izmantojami tikai m ācību stundās kā 
izdales materiāls, tiem ir izteikti īslaicīga nozīme. Kā rīkoties ar uzskaiti? 
Bibliotēkās tiek veikta visu saņemto dokumentu veidu uzskaite. Arī minētos 
materiālus, līdzīgi mācību grāmatām, izsniedz skolotājam uz gadu. Ja tiem ir īslaicīga 
vērtība vai tie ir nolietojušies, tos noraksta. 
Bibliotēkas var sekot Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas pieredzei, šos materiālus 
neuzskaitot un neiekļaujot elektroniskajā katalogā, tikai veicot attiecīgu atzīmi 
pavadzīmē vai citā saņemšanas pavaddokumentā, kas ļauj minētās darba burtnīcas un 
darba lapas uzreiz norakstīt, bilancē neuzņemot. 
 

 

Bibliot ēku pieredze  laikrakstu un žurnālu uzskaitē 
� Latvijas Nacionālajā bibliotēkā žurnāli tiek reģistrēti summārās uzskaites grāmatas 

1.daļā kopā ar citiem izdevumu veidiem. Laikrakstiem pastāv speciāla Laikrakstu 
summārās uzskaites grāmata, jo laikrakstu uzskaites vienība ir nevis eksemplārs, bet 
gada komplekts. Lielo laikrakstu gada komplekti (piemēram, „Diena”) iesienot tiek 
sadalīti pa vairākiem iesējumiem, tomēr uzskaitīti tie tiek kā viena vienība. Bibliotēku 
informācijas sistēma nosaka nepieciešamību visu reģistrēt, katram šādam iesējumam 
tiek piešķirts svītrkods, bet statistikas lauki tiek aizpildīti pie viena (t.i., pirmā) 
svītrkoda.  

� Rīgas Centrālajā bibliotēkā vienu reizi gadā tiek sastādīts ienākušo žurnālu un 
laikrakstu akts. No 2012.gada atsevišķos summārās uzskaites grāmatas ierakstos tiek 
apkopoti dati par laikrakstiem (vienība – gada komplekts) un dati par žurnāliem 
(vienība – eksemplārs). Tas tiek darīts tāpēc, ka laikrakstu un žurnālu glabāšanas 
termiņi ir atšķirīgi. 
RCB sastāda arī izejošo žurnālu un laikrakstu aktu vienu reizi gadā atbilstoši 
glabāšanas periodam, kas no 2012.gada tiek samazināts: laikrakstiem līdz 
kalendārajam gadam, bet žurnāliem – kalendārais un iepriekšējais gads. Izmaiņas 
situācijā tiks atspoguļotas arī summārajā uzskaitē. 

 

 
J&A 

Vai pareizi aktā par kalendāraj ā gadā saņemtajiem laikrakstiem viena 
nosaukuma gada komplektu uzskatīt par vienu fizisko vienību (MK noteikumi, 
III noda ļa, 8.punkts), tādējādi, piemēram, par bibliot ēkā saņemtajiem trim 
laikrakstu nosaukumiem summārās uzskaites grāmatā norādot tikai tr īs 
vienības? 
Vai par gada komplektu ir atzīstams jebkurā gada periodā saņemts laikraksts, 
piemēram, vai par vienu fizisko vienību var uzskaitīt arī tādu laikrakstu, kurš 
bibliot ēkā tika saņemts tikai tr īs mēnešus, jo iznāca tikai šos trīs mēnešus, un 
laikrakstu, kurš abonēts bibliotēkā tikai, piemēram, pusgadu? 
Gada komplekts ir gada komplekts, neatkarīgi no tajā ietilpstošo eksemplāru skaita. 

J&A  
Vai žurnālu izsniegumu var uzskaitīt pēc vienota principa gan kalendārā gada, 
gan iepriekšējo gadu žurnāliem: kaut ar ī lasītājs izmanto vairākus kāda 
nosaukuma žurnāla viena gada numurus, kā izsniegumu uzskaitīt vienu vienību? 
Tad tiktu ievērots viens no statistikas pamatprincipiem – krājuma uzskaites 
pamatvienība un izsnieguma uzskaites pamatvienība ir vienāda. 



Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām 

23 

 

MK noteikumu III nodaļas 8.punktā skaidrota laikrakstu uzskaite. Uzskaitot žurnālus 
summārās uzskaites grāmatā, uzskaites vienība ir katrs eksemplārs. Arī izsniegumā 
žurnāliem piemērots tāds pats princips kā uzskaitē, neatkarīgi no žurnāla izdošanas 
gada. Tiek uzskaitīts un izsniegts katrs žurnāla eksemplārs. 
Ja tiek praktizēta žurnālu iesiešana, izsnieguma uzskaite tiek pielāgota laikrakstu 
izsnieguma uzskaitei (skat. iepriekš).  

J&A  
Vai var neuzskaitīt laikrakstu izsniegumu vispār?  
Laikrakstu izsniegums būtu jāfiksē. Par dokumentu izsnieguma rādītāju fiksēšanu 
atbildīgs struktūrvienības vadītājs. 
Piemēram, Rīgas Centrālajā bibliotēkā ar rīkojumu noteikts neuzskaitīt laikrakstu 
izdevumu izsniegumu, bet žurnālu izsniegumā uzskaitīt tikai to iepriekšējā gada 
žurnālus, kurus lasītājiem izsniedz uz mājām, reģistrējot vienu žurnāla eksemplāru kā 
vienu izsniegumu. 
 

Bibliot ēkas krājuma individu ālās un summārās uzskaites grāmatas 
 
Summārās uzskaites grāmatā tiek uzskaitīti gan ienākošie (I daļa, Saņemtie iespieddarbi un 
citi dokumenti),  gan izejošie (norakstītie) (II daļa, Norakstītie iespieddarbi un citi dokumenti) 
dokumenti. III daļa – Krājuma uzskaites kopsavilkums – atspoguļo bibliotēkas krājuma 
konkrētā brīža apjomu.  
 
Summārā uzskaite sniedz ziņas par bibliotēkas krājumā uzskaitīto vienību skaitu, krājuma 
vērtību, krājuma sadalījumu pēc izdevuma veida, valodas, zinātņu nozarēm. 
 
Bibliotēkā ienākušos dokumentus uzskaita, atzīmējot tos īpašās uzskaites grāmatās: 
individuālās uzskaites grāmatā un summārās uzskaites grāmatā (I daļa. Saņemtie iespieddarbi 
un citi dokumenti).  
 
Summārās uzskaites grāmatas Saņemto dokumentu daļā (I daļa) un Norakstīto dokumentu 
daļā (II daļa) numerāciju katru gadu sāk ar pirmo kārtas numuru (MK noteikumi, 25 punkts). 

Krājuma uzskaiti veic bibliotēkas darbinieki, kuriem tas noteikts darba pienākumos (MK 
noteikumi, 12.punkts).  
Pavaddokumentos un pieņemšanas aktos norāda ierakstu numurus krājuma summārās 
uzskaites grāmatā un individuālās uzskaites numurus. Vienu pavaddokumenta un 
pieņemšanas akta eksemplāru nodod grāmatvedībā. 

Katram saņemtajam eksemplāram piešķir individuālo uzskaites numuru vai, ja lieto 
elektronisko uzskaiti, − individuālo uzskaites numuru vai svītrkodu (MK noteikumi, 17.punkts). 
Latvijas bibliotēkas krājuma uzskaiti veic tradicionālā papīra formātā vai lieto Bibliotēku 
informācijas sistēmas uzskaiti. 
  
Visu saņemto dokumentu katra eksemplāra titullapā un 17. lappusē iespiež bibliotēkas zīmogu 
un ieraksta individuālās uzskaites numuru. Ja uzskaite tiek veikta elektroniski, tad  
eksemplārā tiek ielīmēts svītrkods (MK noteikumi , 21.punkts). Koda līmēšanas vietu nosaka, 
izvērtējot, lai tas būtu ērti nolasāms un iespējami ilgāk nenolietotos.  
 
Krājuma uzskaites grāmatām jābūt ar numurētām lapām, caurauklotām un ar sekojošu 
ierakstu pēdējā lapā: Šajā grāmatā ir ... (skaits ar cipariem un vārdos) numurētas, 
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caurauklotas un ar zīmogu apstiprinātas lapas. Ierakstu apliecina iestādes vadītājs ar parakstu 
un zīmogu. Visas bibliotēkas krājuma uzskaites grāmatas un žurnālus glabā līdz bibliotēkas 
likvidācijai. Pavaddokumentu un to kopiju glabāšanas laiks ir 5 gadi.  
Ja kādā no krājuma uzskaites dokumentiem gadās kļūdains ieraksts, to nosvītro ar vienu 
horizontālu svītru un virs nepareizās vietas ieraksta pareizo variantu. Virs labojuma raksta 
tekstu: Labotam ticēt! Pareizais variants. Datums. Bibliotekāre (paraksts, paraksta 
atšifrējums). Vai arī Svītroto neņemt vērā. Datums. Bibliotekāre (paraksts, paraksta 
atšifrējums).  
Krājuma uzskaites dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, nepamatoti labojumi vai 
svītrojumi un papildinājumi. Nedrīkst lietot korektoru, ja dokuments nododams grāmatvedībā.  
 

! Bibliotēkas krājuma individuālās un summārās uzskaites grāmatas glabā visu 
bibliotēkas pastāvēšanas laiku. Ja uzskaite tiek veikta elektroniski, tad ziņas par krājuma 
uzskaiti glabājas datubāzē (MK noteikumi, 11.punkts). 
 
J&A 

Kāpēc iedaļas Summārās uzskaites grāmatā nesaskan ar to, ko prasa statistiskā 
atskaite? Summārās uzskaites grāmatā nav paredzēta ne bērnu, ne mācību 
grāmatu uzskaite. 
Summārās uzskaites grāmatā minētās iedaļas jāizveido un jāaizpilda pašiem. 
Mācību grāmatas uzskaita skolu bibliotēkās, tās statistikas gada atskaitē „Pārskats par 
bibliotēkas darbību”, Latvijas digitālās kultūras kartes datubāzē uzrāda tikai skolu 
bibliotēkas. 
Bērnu grāmatu skaitu Summārās uzskaites grāmatā uzrāda publiskās bibliotēkas. Šajā 
iedaļā jāuzrāda tikai bērniem paredzētās grāmatas. Tās ir grāmatas pirmsskolas 
vecuma bērniem un 1. – 4. klašu skolēniem. 
Precizējumi un atbildes uz neskaidriem jautājumiem iespieddarbu un citu dokumentu 
statistiskajā uzskaitē atrodami elektroniskajā publikācijā „Statistiskā uzskaite: 
vadlīnijas Latvijas bibliotēkām”. 
http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/Statistiska-uzskaite-vadlinijas.pdf 
 

J&A 
Ar 2002.gadu Summārās uzskaites grāmatā nevajadzēja uzrādīt dokumentu 
sadalījumu pa zinātņu nozarēm, bet tagad vajag. Ko darīt ar tiem gadiem, kad 
uzskaite netika veikta un kad sākt uzskaitīt? 
Uzskaiti sāk no tā brīža, kad tiek nolemts uzrādīt dokumentu sadalījumu pa zinātņu 
klasēm, neko atpakaļ skaitīt nevajag. 

J&A 
Kā Summārās uzskaites grāmatā aizpildīt iedaļu „Izdevumu sadalījums pa 
zinātņu nozarēm (UDK), tajā ir tikai 4 apakšiedaļas? Vai drīkst arī dažas UDK 
klases apvienot? 
Izdevumu sadalījums pa UDK klasēm ir katras bibliotēkas iekšēja lieta, bibliotēka ir 
tiesīga izlemt, uz ko tā vēlas likt uzsvaru dokumentu uzskaitē. Pēc UDK klases 
dokumentus var uzskaitīt atsevišķi vai apvienot. Bibliotēku informācijas sistēma 
dokumentus uzskaita, automātiski sadalot UDK klasēs.  
Vadlīniju pielikumā atrodams pārstrādāts Summārās uzskaites grāmatas 1., 2., 3. daļas  
paraugs. Tas tiks iesniegts iespiešanai. Bibliotēkas ierakstus var veidot vecajās 
summārās uzskaites grāmatās vai veidot papildus sadaļas jaunajās grāmatās.  
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J&A 

Kāpēc Summārās uzskaites grāmatā ir nepieciešams sadalījums pa zinātņu 
nozarēm? Lai piešķirtu vair āk l īdzekļu krājuma komplektēšanai?  
Katrai bibliotēkai ir svarīgi zināt sava krājuma sastāvu pēc UDK klasēm. Pārvaldot 
bibliotēkas krājumu, svarīga ir krājuma analīze, te noder nozaru skaitliskais 
raksturojums. Arī analīze pēc Conspectus metodes nav veicama bez dokumentu un 
citu iespieddarbu sadalījuma zinātņu nozarēs.  

J&A 
Vai uzskaitījums pa zinātņu nozarēm netiks iekļauts pārskatu veidlapās kā 
obligāts nosacījums? 
Šobrīd šādas prasības nav. Uzskaitot dokumentus, bibliotēka vadās pēc krājuma 
komplektēšanas politikā noteiktās krājuma specifikas, lasītāju kontingenta.  

J&A 
Kāpēc Summārās uzskaites grāmatas 1.daļā ir iek ļauts izdevumu sadalījums 
UDK klasēs, bet   2. un 3.daļā tā nav? Nozares sadalījums tiek atklāts ienākošajos 
bibliot ēkas dokumentos, bet neparādās norakstāmajos dokumentos un krājumā 
kopumā. 
Ieteicams bibliotēkām sadalījumu UDK klasēs atklāt visās Summārās uzskaites 
grāmatas daļās, papildinot sadaļas. 
 

! Pielikumā iekļauts Summārās uzskaites grāmatas 1., 2., 3.daļas paraugs (skat. 
pielikumu Nr.9). Tas veidots, par pamatu ņemot MK noteikumos iekļautos paraugus (MK 
noteikumi, 5.pielikums), piemērojot tos bibliotēku vajadzībām.  
 
 

Bibliot ēku pieredze izdevumu sadalījumā pa zinātņu nozarēm 
�  Latvijas Nacionālā bibliotēka nozaru uzskaitījumu veic visās Summārās uzskaites 

grāmatas daļās. Summārās uzskaites grāmatas 3.daļā tiek uzrādīts katra ceturkšņa 
krājuma raksturojuma kopsavilkums. Līdz ar elektroniskā kataloga ieviešanu 
jaunieguvumu kopsavilkums pa zinātņu nozarēm tiek uzrādīts uz konkrētā gada 1. 
janvāri. Izslēgto dokumentu kopsavilkums, t.sk. arī  pa zinātņu nozarēm, tiek uzrādīts 
katru ceturksni. Lai atspoguļotu izslēgto dokumentu zinātņu nozaru aptvērumu, svarīgi 
arī Summārās uzskaites grāmatas 2.daļā uzrādīt sadalījumu UDK klasēs. Informācija 
Summārās uzskaites grāmatā tiek sagatavota, ņemot vērā MK noteikumos iekļauto 
paraugu un atskaitēm nepieciešamās ziņas. 

� Jelgavas Zinātniskā bibliotēka izmanto tradicionālo dalījumu UDK klasēs – sociālās 
zinātnes, dabas zinātnes, medicīna, tehnika, lauksaimniecība, māksla, atpūta, izklaide, 
sports, valodniecība, literatūrzinātne, ģeogrāfija, vispārīgā nodaļa, daiļliteratūra, B un 
J (pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma  bērnu literatūra). 

� Kuldīgas Galvenā bibliotēkā iespieddarbu indeksēšana notiek saskaņā ar UDK 
klasēm, šāds sadalījums ir būtisks, lai veiktu krājuma izmantošanas efektivitātes 
analīzi. Arī Bibliotēku informācijas sistēmai sasaistīta ar UDK. 

� Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā tradicionālajā Summārās uzskaites 
grāmatā netiek atzīmēts sadalījums pa zinātņu nozarēm, jo visu nepieciešamo 
informāciju var atlasīt elektroniskajā katalogā. 

� Rīgas Centrālā bibliotēka kopš elektroniskās uzskaites ieviešanas praksē visus  
dokumentus uzskaita, sadalot pa zinātņu nozarēm.  
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� Latgales Centrālajā bibliotēkā Summārās uzskaites grāmatās atjaunots dalījums  
klasēs. Gada sākumā manuāli tiek saskaitītas grāmatas plauktos, veikts ieraksts 
Summāras uzskaites grāmatas 3.daļā un tad tiek turpināts saņemto un izslēgto 
iespieddarbu un citu dokumentu sadalījuma uzskaitījums pa zinātņu nozarēm visās 
Summārās uzskaites grāmatas daļās. 

 

 
J&A  

Vai Latvijas bibliot ēkām nevajadzētu noteikt vienotu uzskaites sadalījumu pa 
zinātņu nozarēm?  
Normatīvie dokumenti nenosaka konkrētu nozaru sadalījumu summāras uzskaites 
grāmatā. Bibliotēku speciālisti iesaka bibliotēkām veikt nozaru uzskaitījumu atbilstoši 
attiecīgās bibliotēkas krājuma komplektēšanas politikā noteiktajiem mērķiem, 
uzdevumiem un dokumentu atlases kritērijiem.  
 

 

Bibliot ēku pieredze tradicionālajā un elektroniskajā uzskaitē 
� Kuldīgas Galvenā bibliotēka uzskaiti veic tikai elektroniskā formātā. Arī novadu 

bibliotēkās pakāpeniski notiek pāreja uz krājuma elektronisko uzskaiti. 
� Latgales Centrālā bibliotēka veido Inventāra grāmatas vai mapes; kad kārtējais rēķins 

vai akts ir ievadīts elektroniskajā katalogā un katram dokumentam piešķirts inventāra 
numurs un svītrkods, tiek veikta inventāra grāmatas izdruka, kura tiek ievietota 
kabatiņā un kārtota mapē.  

� Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā visa uzskaite notiek elektroniski un no Bibliotēku 
informācijas sistēmas tiek izdrukātas Inventāra grāmatai nepieciešamās lapas.  

� Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izmanto Summārās uzskaites grāmatu un 
elektronisko uzskaiti. 

� Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) kopš 2010.gada netiek aizpildītas krājuma 
individuālās uzskaites grāmatas tradicionālā veidā.  
RCB pamazām atsakās no tradicionālajām summārās uzskaites grāmatām arī 
struktūrvienībās. To plāno veikt pakāpeniski pēc katrā fili ālbibliotēkā Bibliotēku 
informācijas sistēmā veiktās krājuma pārbaudes.  
Tā kā RCB netiek plānota periodikas svītrkodēšana, RCB un tās filiālbibliotēku 
summārās uzskaites grāmatas tiks saglabātas un atradīsies Komplektēšanas un 
apstrādes nodaļā. 

� Bauskas Centrālā bibliotēka izmanto gan elektronisko, gan papīra formāta Inventāra 
grāmatu. Ar 2012.gadu bibliotēkā plānots pāriet tikai uz elektronisko inventāra 
grāmatu, jo viss krājums ir ievadīts elektroniskajā katalogā, vairs nav nepieciešamības 
veikt dubultu darbu. Arī novadu un pagastu bibliotēkās notiek pakāpeniska pāreja uz 
Bibliotēku informācija sistēmas elektronisko uzskaites formu. 

� Liepājas Centrālajā  zinātniskajā bibliotēkā netiek veidota Inventāra grāmata papīra 
formātā. No 1998.gada bibliotēka strādā ar elektronisko katalogu. Arī Liepājas 
Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēkās no 2010.gada notiek tikai 
elektroniskā uzskaite. 

� Salaspils novada bibliotēka Inventāra grāmatu izdrukā no Bibliotēku informācijas 
sistēmas. Summārās uzskaites grāmatas veido tradicionālajā formātā. 
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J&A 
Vai joproj ām ir nepieciešama tradicionālā inventāra grāmata? 
Par tradicionālās inventāra grāmatas uzturēšanas nepieciešamību lemj bibliotēkas 
atbildīgās personas. Ja bibliotēka veic elektronisko uzskaiti, tad inventāra grāmata ir 
pieejama elektroniskā versijā, nepieciešamības gadījumā sagatavojamas izdrukas.  

J&A 
Kaut gan būsim atteikušies no tradicionālajām inventāra grāmatām, vai 
akreditācijas laikā netiks pieprasīts tās uzrādīt, lai pārliecinātos, vai iespieddarbi 
un citi dokumenti ir izslēgti?  
Akreditācijas pārbaudē svarīgi ir uzrādīt, ka bibliotēkas veikušas darbības ar 
dokumentu (uzskaite, izslēgšana), nenosakot par obligātu kādu no uzskaites veidiem – 
tradicionālo vai elektronisko; to lemj pati bibliotēka.   

J&A 
Kādu uzskaiti labāk veikt – tradicionālo, elektronisko, vai abas? 
Jāņem vērā, ka vēl ir pietiekami daudz bibliotēku, kurās elektroniskais katalogs ir 
izveides procesā vai pat nav vēl uzsākts. Nenoteiktā laika posmā uzskaite būs paralēla. 
Ja uzskaites process pilnībā tiek organizēts elektroniski, no tradicionālās uzskaites var 
atteikties. 

J&A  
Izdevuma glabātājs laika gaitā var mainīties (piemēram, lasītava->abonements-
>krātuve utt.). Kā reāli izsekot šai maiņai? Ja individuālās uzskaites dokuments 
tiek druk āts no elektroniskā kataloga, tas nozīmē, ka pēc katras maiņas jāveic 
jauna izdruka; ja uzskaiti veic papīra formā, tad jāizdara atzīmes individuālās 
uzskaites dokumentā. Jaunajā individuālās uzskaites dokumentā NAV 
paredzētas ailes dokumentu atrašanās vietas maiņas fiksēšanai. 
Vai vienas bibliotēkas ietvaros tas ir tik būtiski?  
Apkopojot bibliotēku pieredzi par izdevuma atrašanās vietas maiņu, secināms, ka 
visērtāk to veikt bibliotēkās, kuras strādā ar elektronisko katalogu, vietu fiksējot 
eksemplāru ziņās.  
Ja bibliotēkai dokumenta atrašanās vietas fiksēšana nav būtiska, to var nedarīt. 

J&A  
Kur iegādāties Summārās uzskaites grāmatas?  
Bibliotēkai nepieciešamos uzskaites dokumentus var pasūtīt vietējā tipogrāfij ā, 
iesniedzot nepieciešamā dokumenta paraugu. Summārās uzskaites grāmatas 
nopērkamas grāmatu bāzē „Latvijas Grāmata”, SIA „Krauklītis” 

(http://www.krauklitis.lv/), tālr. 65133807, 65121171), Bibliotēku kolektorā (Kr. 
Barona iela 37, tālr.67296665)  
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4. Dokumentu norakstīšana 
 

Norakstīšanai paredzētos iespieddarbus un citus dokumentus bibliotēka atlasa pēc sekojošiem 
kritērijiem: 

1. Pēc satura novecojuši dokumenti;  
2. Lieki dubleti; 
3. Bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši vai maz izmantoti dokumenti; 
4. Nolietoti iespieddarbi un citi dokumenti, kuri lietošanas procesā kļuvuši turpmākai 

izmantošanai nederīgi un kurus nav iespējams salabot; 
5. Bojāti stihisku nelaimju dēļ; 
6. Lietotāju nozaudēti iespieddarbi un citi dokumenti, kuri pazuduši (piemēram, pasta 

sūtījumu laikā, brīvpieejas apstākļos) un kuru zudumu bibliotēka ir konstatējusi; 
7. Iespieddarbi un citi dokumenti nav atgūstami bibliotēkas lietotāja vainas dēļ 

(piemēram, nozaudēti, lietotāja dzīvesvietas maiņas dēļ); 
8. Iespieddarbi un citi dokumenti, kas iekļauti apmaiņas krājumā. 

 

Norakstīšanas procedūra ir sekojoša: 
1. Bibliotekārs veic norakstāmo dokumentu  atlasi; 
2. Krājuma komisija pārbauda un akceptē norakstīšanai paredzētos dokumentus; 
3. Individuālās uzskaites dokumentā papīra vai elektroniskā formātā notiek pārbaude, vai 

attiecīgais dokuments nav jau norakstīts; 
4. Tiek sastādīts norakstīšanas akts Bibliotēku informācijas sistēmas programmā; 
5. Tiek veikta dokumenta  izslēgšana; 
6. Tiek sastādīts / izdrukāts norakstīto dokumentu saraksts un norakstīšanas akts. 

Norakstot dokumentus, tiem tiek sastādīts norakstīšanas akts (MK noteikumi, 7.pielikums). 
Katram dokumenta norakstīšanas iemeslam tiek veidots atsevišķs akts.  
 

! MK noteikumos minētā pieļaujamā norma iespieddarbu un citu dokumentu 
norakstīšanai - 0,3 % no bibliotēkas krājuma vērtības uz kārtējā saimnieciskā gada sākumu – 
attiecas tikai uz brīvpieejas apstākļos pazudušajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem 
(MK noteikumi, 35. punkts).  
 
Lēmumu par grāmatu norakstīšanu pieņem krājuma komisijas locekļi, uz norakstīšanas akta 
apliecinot to ar parakstiem. Aktu apstiprina bibliotēkas vadītājs. Norakstīšanas akts tiek  
iesniegts grāmatvedībā.  
Pēc dokumentu norakstīšanas tos izslēdz no individuālās uzskaites grāmatas, kartītes izņem 
no kataloga, veic ierakstu summārās uzskaites grāmatas II daļā izslēgto bibliotēkas 
dokumentu sadaļā.   
 
 

Bibliot ēku pieredze dokumentu norakstīšanā 
� Latgales Centrālajā bibliotēkā norakstīto grāmatu atlasi veic bibliotēkas darbinieki 

sadarbībā ar Komplektēšanas un apstrādes nodaļas (KAN) vadītāju. Krājuma komisija 
pārbauda un akceptē izdevumu sarakstu, tad KAN darbinieks pēc iesniegtajiem 
individuālajiem uzskaites dokumentiem (iespieddarba formulārs) veic izslēgšanu.  

� Bauskas Centrālajā bibliotēkā izdevumu atlasi norakstīšanai veic Lasītāju 
apkalpošanas nodaļas darbinieki, sarakstus sastāda krājuma attīstības darba speciāliste. 
Tad tiek veikta dokumentu norakstīšana Bibliotēku informācijas sistēmā. Novadu 
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bibliotēkas iespieddarbu izslēgšanas jautājumos konsultē Bauskas Centrālās 
bibliotēkas krājuma komplektēšanas speciāliste. 

 

 
J&A 

Kas apstiprina norakstīšanas aktus novadā? 
Pilsētu bibliotēku aktus apstiprina bibliotēkas direktors. Novadu bibliotēkās aktu 
apstiprināšanu veic novada pašvaldības vadītājs.   

J&A 
Vai norakstīšanas aktu summas ir ierobežotas? 
MK noteikumos vienīgais norakstīšanas dokumentu un citu iespieddarbu skaita 
ierobežojums ir brīvpieejas apstākļos pazudušajiem, pieļaujot norakstīt 0,3 % no 
krājuma vērtības uz kārtējā saimnieciskā gada sākumu (MK noteikumi, III nod., 
34.punkts). 
Pārējos ierobežojumus nosaka konkrētās bibliotēkas atbildīgās personas. 

J&A 
Vai norakstīšanas akta kopsavilkuma lapā nav jānorāda grāmatu skaits pa 
valodām?  
Norakstīšanas akta kopsavilkumā tiek norādīts dokumentu sadalījums pa valodām. 

J&A 
Cik gadus bibliotēkās jāglabā žurnāli un laikraksti? 
Nav dokumenta, kas nosaka, cik ilgi glabājami laikraksti un žurnāli. Bibliotēkas vadās  
pēc saviem, katrā bibliotēkā noteiktiem laikrakstu un žurnālu glabāšanas termiņiem. 
Laikrakstu un žurnālu glabāšanas ilgumu nosaka lasītāju pieprasījumi vai šo 
dokumentu izvietošanas iespējas.  
 

 

Latvijas bibliot ēku pieredze laikrakstu un žurnālu glabāšanā 

� Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā avīzes tiek glabātas 2 – 3 gadus, žurnāli – līdz 5 
gadiem, bet psiholoģijas, mākslas, u.c. nozaru žurnāli tiek glabāti, kamēr tie ir lasītāju 
pieprasīti. 

� Latgales Centrālajā bibliotēkā izstrādāta instrukcija „Periodisko izdevumu glabāšanas 
termiņi Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs”. Latgales Centrālajā  bibliotēkā un 
fili ālēs tie ir atšķirīgi. Filiālēs visi periodiskie izdevumi tiek glabāti 3 gadus, vietējie 
laikraksti – 5 gadus. Latgales Centrālajā  bibliotēkā termiņi ir dažādi: ir izdevumi, 
kurus glabā no 5 līdz 10 gadiem un izdevumi, kurus glabā neierobežotu laiku (vietējie 
laikraksti, izdevumi ar novadpētniecības un kultūrvēsturisku vērtību). 

� Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā izstrādāta instrukcija par periodisko izdevumu 
uzskaites, glabāšanas un norakstīšanas kārtību. Dažādiem žurnāliem ir atšķirīgi 
glabāšanas termiņi: vieniem 2 – 5 gadi, bet citiem – 10 gadi vai neierobežots laiks. 
(skat. pielikumu Nr.6). 

� Salaspils bibliotēka laikrakstus un žurnālus glabā 3 – 5 gadus. 
� Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā periodiskajiem izdevumiem, kuri izdoti 

Liepājā vai Liepājas novadā, tiek saglabāti pilni komplekti, sākot ar pirmo numuru. 
Pārējie periodiskie izdevumi bibliotēkā tiek glabāti 3 – 5 gadus un tad (ar atlasi) tiek 
nodoti glabāšanā Depozitārijā līdz tālākai izvērtēšanai, vadoties pēc lasītāju 
pieprasījumiem. 

� Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) noteikts, cik ilgi tiek glabāti periodiskie izdevumi. 
No 2012.gada RCB būs pieejami tikai kalendārajā gadā saņemtie laikraksti un žurnāli. 
Pārējo gadu izdevumus bibliotēkas glabās savu iespēju robežās. 
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� Bauskas Centrālā bibliotēka žurnālus glabā 5 gadus. Pieprasītus mākslas un literatūras 
žurnālus glabā arī ilgāk – piemēram, ir pieejami visi žurnāla Karogs numuri kopš tā 
izdošanas sākuma. Arī vietējais rajona laikraksts tiek uzglabāts kopš tā izdošanas 
sākuma.  Avīzes tiek glabātas 3 gadus. 

 

 
J&A  

Ja bibliotēka glabā periodiku tikai kalendārā gada ietvaros, vai summāri šai 
bibliot ēkai būtu vienlaikus jāsagatavo akts par kalendāraj ā gadā saņemtajiem 
periodiskajiem izdevumiem un arī akts par izslēgtajiem periodiskajiem 
izdevumiem?  
Vienlaikus nē. Gada beigās tiek sastādīts akts par periodisko izdevumu saņemšanu, bet 
nākamā gada sākumā – akts par norakstīšanu. 

J&A  
Ja summārai uzskaitei jāatspoguļo reālā periodisko izdevumu glabāšanas 
situācija, vai nebūtu lietderīgi šajā dokumentā atgādināt, ka tādā gadījumā kā 
izsniegumu nedrīkst uzskaitīt tos periodiskos izdevumus, kuri, iespējams, 
bibliot ēkā vēl atrodas, taču uzskaitē vairs nav? 
Norakstītos periodiskos izdevumus izsniegumā uzskaitīt nevajadzētu. Pieļaujamais 
norakstīto dokumentu izsnieguma rādītājs ir tematisko mapju izsniegums, kurās 
apkopoti norakstītie dokumenti. Mapju veidošanā bibliotekāri ieguldījuši darbu un to 
izsniegumu var uzskaitīt.  
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5. Citi aktuāli jaut ājumi 
 
J&A 
 Vai un kā bibliot ēka var izveidot Bibliotēkas apmaiņas krājumu? 

Bibliotēka var izveidot grāmatu apmaiņas krājumu, kurā izvietojami norakstītie 
dokumenti, kuriem joprojām ir vērtība, bet tie vairs neatbilst bibliotēkas tā brīža 
profilam vai ir liekie dubleti. Bibliotēkas krājuma komisija lemj par attiecīga 
dokumenta pārvietošanu apmaiņas krājumā. No apmaiņas krājuma dokumentus 
iespējams bez atlīdzības nodot citām bibliotēkām un institūcijām.  

J&A 
 Kuras bibliot ēkas Brīvpieejas apmaiņas krājumu var izmantot visas Latvijas 
bibliot ēkas? 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Brīvpieejas apmaiņas krājumā savus krājumus 
papildina gan Latvijas bibliotēkas, gan citas ieinteresētas kultūras institūcijas (arhīvi, 
muzeji u.c.). LNB Brīvpieejas apmaiņas krājumā atrodas aptuveni 10 000 dažādu 
izdevumu vienības. Literatūra krājumā kārtota pa nozarēm. Visplašāk pieejama 
daiļliteratūra. Tas veidojas pamatā no privātpersonu un dažādu organizāciju 
dāvinājumiem, kā arī no LNB dubletēm, LNB Obligāto eksemplāru nodaļas 
materiāliem un starptautisko dāvinājumu kārtā saņemtās literatūras. Krājuma sastāvā ir 
dažādi izdevumu veidi: grāmatas, periodika, turpinājumizdevumi, kartogrāfiskie 
izdevumi, sīkiespieddarbi, CD-ROM u.c.  

J&A  
Vai tiek uzskaitīts Bibliotēkas apmaiņas krājuma izsniegums? 
Bibliotēkas apmaiņas krājuma izsniegums ir jāfiksē. 

J&A 
Vai jāveido alfabētiskais kartīšu katalogs bibliotēkās, kurās nav elektroniskā 
kataloga?  
Katalogs atspoguļo bibliotēkas krājumu, tādēļ, ja nav elektroniskā kataloga, kartīšu 
katalogs ir jāuztur. 

J&A 
Vai lasītavas grāmatu krājumā nepieciešams izdevumu formulāros fiksēt 
izmantošanas datumu, vai arī to var veikt Bibliot ēku inform ācijas sistēmā, tikai 
uzskaitot izsniegumu? Vai akreditācijas laikā formulāri tiek skat īti? 
Pārejot uz automatizētu grāmatu izsniegšanu / saņemšanu, bibliotēkas grāmatu 
formulārus var neizmantot, jo visas ziņas atrodamas Bibliotēku informācija sistēmā.  
Bibliotēkās, kurās neizmanto Bibliotēku informācijas sistēmas programmu, 
izmantošanas datumu atzīmē grāmatu formulāros. Akreditācijas laikā svarīgi uzrādīt 
vietu, kur redzams konkrēta dokumenta izsniegums, nenosakot par obligātu grāmatu 
formulārus vai Bibliotēku informācijas sistēmu. Jāatceras, ka izsnieguma skaitliskie 
rādītāji ir svarīgi, jo raksturo izdevuma pieprasījumu un bibliotēkas izmantojamību. 
Kā liecina bibliotēku pieredze, grāmatu formulāri ir noderīgi un ērti izmantojami, 
atlasot grāmatas norakstīšanai – atzīmes tajos raksturo grāmatas izmantojamību, un 
ziņas par katru dokumentu nav jāmeklē Bibliotēku informācijas sistēmā.  

J&A  
 Kā uzskaitāms Starpbibliotēku abonementa (SBA) izsniegums? 

SBA izsniegumu uzskaita konkrēta bibliotēka, kura izsniedz iespieddarbu vai citu 
dokumentu no sava krājuma. 
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J&A  
Kādas ir Starptautiskā starpbibliot ēku abonementa (SSBA) kārt ā no citām 
valstīm pasūtīto grāmatu izmantošanas iespējas uz vietas bibliotēkā?  
Pieprasīt interesējošo dokumentu  no LNB krājuma var jebkurš interesents, to saņemot 
sev tuvākajā bibliotēkā.  
Saņemot dokumentu no citām valstīm, ar to var iepazīties tikai LNB lasītavās.  
Ir iespēja pasūtīt drukātas kopijas vai izmantot elektronisko dokumentpiegādi. Ar šīm 
iespējām un to izmaksām var iepazīties LNB mājaslapā: 
http://www.lnb.lv/lv/lasitajiem/maksas-pakalpojumi/starpbiblioteku-abonements 

-

J&A 

J&A 

J&A 
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piegade   

Vai var uzskaitīt tematisko mapju izsniegumu, ja mapē ir izgriezumi no preses 
izdevumiem, kuri jau ir izslēgti no summārās uzskaites, ņemot vērā, ka 
bibliotekāri veikuši atlasi, kārtošanu, nereti arī aprakstīšanu? 
Jā, mapes ir jāuzskaita kā izsniegums, uzskatot mapi par vienu dokumentu un 
uzskaitot kā vienu izsniegumu.  

Vai preses klipi un preses izdevumu izgriezumi nav viens un tas pats? 
Jā, preses klipi un preses izdevumu izgriezumi (tematiskās mapes) ir viens un tas pats.   

Kā grāmatu plauktos tiek kārtota daiļliteratūra – alfabēta vai valstu secībā? 
Bibliotēkā tiek izmantoti dažādi daiļliteratūras kārtošanas principi. Nevienā 
dokumentā nav noteikts, kā tas būtu pareizi jādara, tāpēc kārtošanas principu izvēlas 
paši bibliotekāri. Kārtojot daiļliteratūras izdevumus autoru uzvārdu alfabēta secībā, 
var izdalīt oriģinālliteratūru, tulkoto literatūru, cittautu literatūru. 
Kārtojot autoru izdevumus valstu secībā, jāievēro valodas princips: konkrētas valsts 
valoda, latviešu valoda, citas valodas, piemēram, angļu literatūra: angļu valodā, 
latviešu valodā, krievu valodā. Katras valodas ietvaros pielieto alfabētisko kārtojumu. 

http://www.lnb.lv/lv/lasitajiem/maksas-pakalpojumi/rakstu-kopiju-elektroniska-piegade
http://www.lnb.lv/lv/lasitajiem/maksas-pakalpojumi/rakstu-kopiju-elektroniska-piegade
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 PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1  

LNB kr ājuma att īstības pamatprincipi 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma attīstības pamatprincipi 

I. Nacionālais krājums (Latvijas izdevēju un Latvijā iespiesto izdevumu komplektēšana, 
ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem). 

Likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku" nosaka, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka ir 
Latvijas Republikas vispārpieejama universāla zinātniska bibliotēka, kas kalpo visas nācijas 
attīstībai, un tās pamatuzdevums ir Nacionālā krājuma veidošana, saglabāšana un pieejamības 
nodrošināšana. Nacionālo krājumu veido: 

• Obligāto eksemplāru arhīvs – tā pamatuzdevums ir nodrošināt mūžīgu saglabāšanu 
Latvijas teritorijā izdotajiem iespieddarbiem; arhīva komplektēšanas pamatavots ir 
obligātais bezmaksas eksemplārs; 

• Latvijas teritorijā izdotie iespieddarbi, kurus LNB iepērk, lai nodrošinātu to 
pieejamību ikvienam LNB lietotājam, kā arī ikvienam Latvijas iedzīvotājam vai 
interesentam ārvalstīs, izmantojot starpbibliotēku abonomenta pakalpojumus un 
dokumentu elektronisko piegādi, 

• ārzemju izdevumi par Latviju un latviešiem, latviešu autoru darbi. 

Latvijas teritorijā iznākušos iespieddarbus un Latvijas izdevēju iespieddarbus LNB 
komplektē, cik iespējams, pilnīgi un visaptveroši. 

Ārzemju izdevumus par Latviju un latviešiem, latviešu autoru darbus LNB komplektē pēc 
iespējas pilnīgi, neatkarīgi no izdošanas vietas un valodas.  

Nacionālais krājums ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma veidošanas un attīstības 
galvenā prioritāte.  

II. Ārzemju izdevumu komplektēšana. 

Likumā “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” (6.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
funkcijas; 2.apakšpunkts) ir teikts: LNB “selektīvi komplektē (iegādājoties, iegūstot apmaiņas 
ceļā, saņemot ziedojumu veidā) un glabā tos cittautu (ārvalstu) iespieddarbus un dokumentus, 
kas ir nozīmīgi Latvijas valstiskuma, zinātnes, tautsaimniecības, izglītības un kultūras 
attīstībai, kā arī nodrošina to izmantošanu”. 

Tādēļ ārzemju izdevumu komplektēšanas intensitāte dažādās zinātņu nozarēs ir atšķirīga, to 
nosaka LNB pamatuzdevumi un komplektēšanas pamatprofils: 

LNB komplektēšanas pamatprofils ir humanitārās un sociālās zinātnes, to nosaka: 

• LNB komplektēšanas tradīcija; 
• nacionālo bibliotēku krājuma veidošanas tradīcijas pasaulē; 
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• 90.g. strauji pieaugušais pieprasījums pēc šo nozaru literatūras svešvalodās; 

• Latvijas straujā iesaistīšanās starptautiskos kultūras un mākslas procesos; 

• Rīgas kā Latvijas galvaspilsētas kultūras dzīves dažādība un intensitāte, tās veidošanās 
par nozīmīgu reģionālo ekonomisko, kultūras un izglītības centru. 

Ārzemju izdevumus humanitārajās zinātnēs LNB komplektē zinātniski pētnieciskajā līmenī. 

Sociālās zinātnes kopumā ir LNB komplektēšanas pamatprofils, taču, ņemot vērā atsevišķu 
zinātņu literatūras plašo piedāvājumu Latvijas Universitātes un citu augstskolu bibliotēkās, 
literatūras komplektēšana sociālajās zinātnēs pārsvarā ir studiju vai apmācību līmenī. 

Ņemot vērā jau iepriekšējās desmitgadēs izveidojušos tradīciju un to, ka vairāku Latvijas 
nacionālās nozīmes zinātnisko bibliotēku komplektēšanas pamatprofils ir eksaktās, dabas 
zinātnes un tehnika (Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes fundamentālā bibliotēka, 
Latvijas Patentu tehniskā bibliotēka, Medicīnas zinātniskā bibliotēka, P.Stradiņa universitātes 
medicīnas bibliotēka), LNB šīs nozares komplektē galvenokārt bāzes informācijas 
komplektēšanas līmenī. 

Nozīmīgu vietu ieņem ārvalstu literatūras retrospektīvā piekomplektēšana. Tās mērķis ir 
papildināt LNB fondus ar nozīmīgākajiem 20. gs. izdevumiem (hrestomātiskajiem 
izdevumiem un avotiem), kas nodrošinātu lielāku fondu iekšējo vienotību un saturisko 
kvalitāti, īpaši humanitārajās un sociālajās zinātnēs. 

Ārzemju izdevumu komplektēšanu nosaka arī : 

• reģionālais aspekts (gan tematiski, gan izdošanas vietas nozīmē). 

Vislielākā uzmanība tiek pievērsta izdevumiem par Baltiju , tie tiek komplektēti pētniecības 
līmenī. Plašāk tiek komplektēti dokumenti par valstīm un reģioniem, ar kuriem Latviju saista 
cieši sociālpolitiskie, kultūrvēsturiskie sakari (Vācija, Krievija, Ziemeļvalstis, Eiropa 
kopumā), ar atlasi tiek komplektēti dokumenti par Ameriku (galvenokārt par Ziemeļameriku, 
20.gadsimtu un mūsdienām); ar lielu atlasi – par Āziju, Āfriku un Austrāliju. 

• valodas, kādās dokumenti tiek komplektēti :  

Ārzemju izdevumus komplektē Latvijā biežāk lietotajās un pieprasītajās svešvalodās – 
galvenokārt angļu, krievu, vācu, franču valodā, citās svešvalodās – ar lielu atlasi. 

• izdevumu veidi. 

LNB komplektē gan tradicionālos (grāmatas – uzziņu izdevumi, enciklopēdijas, 
rokasgrāmatas, monogrāfijas; periodiskie izdevumi), gan elektroniskos ārzemju izdevumus 
(datubāzes, e-grāmatas u.c. – atbilstoši profilam un definētajam komplektēšanas līmenim 
nozarē). LNB speciālās kolekcijas atbilstoši savam profilam komplektē arī speciālos 
izdevumu veidus (kartes, notis, audiovizuālos materiālus, mākslas katalogus u.c.). 
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LNB kā universāla zinātniskā bibliotēka ar ļoti daudzveidīgu lietotāju sastāvu un to 
vajadzībām galvenokārt izvēlas autoritatīvu ārzemju izdevēju un autoru darbus; vispārīgāka 
rakstura, ne ļoti šauras specializācijas un tematikas pētījumus (izņemot izdevumus par 
Latviju, latviešiem, latviešu autoru darbus) – darbus, kas aplūko nozares (tēmas, priekšmeta) 
vēsturi, attīstību, pamatjēdzienus, izcilākos sasniegumus, sniedz ieskatu mūsdienu attīstības 
tendencēs utml. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma attīstības pamatprincipi ir formulēti, 
pamatojoties uz: 

• LNB attīstības modeli 21. gadsimtā – LNB kā mūsdienīgu, modernu kultūras un 
zināšanu centru ar orientāciju uz lasītāju un informācijas un bibliotēkas fondu ērtu 
pieejamību visiem valsts iedzīvotājiem; 

• LNB kā nacionālo bibliotēku, kuras pamatmisija ir Nacionālā krājuma veidošana un 
saglabāšana nākamajām paaudzēm; 

• LNB ciešu sadarbību un koordināciju ar lielākajām Latvijas zinātniskajām bibliotēkām 
komplektēšanas jautājumos, darbību Latvijas bibliotēku konsorcijā; 

• LNB kā starpbibliotēku un starptautisko starpbibliotēku abonementa centru valstī ar 
efektīvu elektroniskās dokumentu piegādes sistēmu, kas nodrošina visdažādākās, arī 
šauras specializācijas, informacionālās vajadzības. 
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Pielikums Nr.2 

Rīgas Centrālās bibliotēkas Piekomplektēšanas datubāze 

 
Datubāzes mērķis: 
Datubāzes izveides nozīmīgākais mērķis ir paaugstināt bibliotēkas lietotāju pieprasījumu 
izpildes ātrumu un kvalitāti, vienkāršot RCB struktūrvienību un RCB Komplektēšanas un 
apstrādes nodaļas (KAN) komunikāciju, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, operatīvi 
reaģēt uz lasītāju popularitāti guvušu daiļdarbu drīzāku uzņemšanu RCB krājumā, atvieglot 
un darīt pārskatāmāku RCB struktūrvienību krājuma piekomplektēšanu, kā arī nodrošināt pēc 
vairākām pozīcijām ērti pieejamu statistiku. 
RCB vienotā krājuma komplektēšana notiek, vadoties pēc RCB Komplektēšanas koncepcijas. 
Katra struktūrvienība izvērtē saviem lietotājiem atteiktos un unikālos pieprasījumus, un, ja šo 
pieprasījumu nav iespējams izpildīt, izmantojot vienotā krājuma (RCB vienoto krājumu veido 
RCB Pieaugušo literatūras nodaļas, Bērnu un jauniešu literatūras nodaļas, RCB 28 
fili ālbibliotēku un RCB Repozitārija Aktīvā un Pasīvā fonda krājumi) iespējas, kā arī 
pieprasījums pēc informācijas nesēja nav īslaicīga rakstura (jo šajā gadījumā bibliotēkas 
lietotājam var piedāvāt izmantot Starpbibliotēku abonementu (SBA)), tad RCB 
struktūrvienība reģistrē pieprasījumu RCB Piekomplektēšanas datubāzē.  
Piekomplektēšanas datubāze dod iespējas: 
1. atvieglot piekomplektēšanas procesu RCB struktūrvienībās;  
2. RCB KAN operatīvi izgūt piekomplektēšanai nepieciešamo informācijas resursu 

sarakstu; 
3. plānot un organizēt iepirkumus (veidot maršrutus, veikt elektroniskos pieprasījumus 

ārvalstu izdevniecībās); 
4. apkopot pieprasījumus (pa izdevniecībām un apgādiem);  
5. izgūt statistiku par dažādām pozīcijām. 
 
Darba process: 

1. RCB KAN piekļūst datubāzei ar sev piešķirto piekļuves paroli. Datubāzē ir iestrādātas 
vairākas izvēlnes un kritēriji. 

Kritēriji atlasei:  
• izpildītie; 
• neizpildītie; 
• visi; 
• atteiktie (tiek ierakstīts atteikuma iemesls); 
• labot (pieprasījumi, kas ir nekorekti aizpildīti un struktūrvienība labo datus); 
• pēc izdevniecībām (izvēlnē ievadīti pieprasītākie Latvijas apgādi un izdevniecības, kā 

arī  pieprasītākās ārvalstu izdevniecības); 
• pēc autora; 
• pēc izdošanas gada; 
• pēc nosaukuma; 
• pēc pasūtīšanas datuma; 
• pēc eksemplāriem; 
• pēc pavadzīmes nr. u.c.  
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Gada beigās tiek apkopota izpildīto un atteikto informācijas resursu statistika un visi ieraksti 
ievietoti arhīvā. Arhīvā pieprasījumi tiek sagrupēti pa gadiem. Gadu robežās pārlūkojams viss 
attiecīgajā gadā apstrādātais informācijas resursu apjoms. Arhīvā datubāze neveic atlasi pēc 
noteiktiem kritērijiem.  

2. RCB Struktūrvienībā 
Katra RCB struktūrvienība piekomplektēšanu veic atsevišķi ar savu piekļuves paroli. 

RCB struktūrvienībām pēc piekļuves datubāzei parādās tikai pasūtījumu veikšanai 
nepieciešamie kritēriji. Ir redzami visi veiktie pieprasījumi un to izpildes situācija: 

• izpildīti; 
• darba procesā; 
• atteikti (ar atteikuma iemeslu). 

Pieprasījumu reģistrēšanai izveidota datubāzes forma, kurā ir vairākas izvēlnes, kas atveras 
atsevišķā logā: 

• jauns pasūtījums (atveras logs, kurā pasūtījumu jānoformē piedāvātajā formā). 
Jāuzrāda: 

- dokumenta veids (grāmata, video, audio, kompaktdisks); 
- autors; 
- nosaukums; 
- izdevniecība (no piedāvātās izvēlnes); 
- ISBN; 
- izdošanas gads; 
- valoda (no piedāvātās izvēlnes);  
- eksemplāru skaits. 
• visi pasūtījumi. 

Iespējams izgūt atsevišķus sarakstus: 
- grāmatas; 
- video; 
- kompaktdiski. 

Pieteikums informācijas resursu piekomplektēšanai tiek reģistrēts kā konkrētās 
struktūrvienības pieteikums, uzrādot reģistrēšanas datumu un laiku. 
Rezultāti: 
2011.gada trijos mēnešos datubāzē ir reģistrēti 636 pieprasījumi. No tiem vēl apstrādē esoši 
305, izpildīti 234. Šajā laika posmā 97 pieprasījumiem ir sniegti atteikumi. 
Visizplatītākais atteikumu iemesls – izpārdota (50  nosaukumi). 
 
Informāciju sagatavoja:  
RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre 
Gida Zepkāne, 
E-pasts: gida.zepkane@rcb.lv 
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Pielikums Nr.3 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas pieredze darbā ar Grāmatu 
rotācijas kopu 

 
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka jau vairākus gadus strādā ar Grāmatu rotācijas kopu.  
Tās aizsākums bija pirms vairākiem gadiem izsludināts Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu 
konkurss. Bibliotēkas darbiniece piedalījās projektu konkursā un ieguva grāmatu komplektu 
Rotācijas kopas veidošanai, kura iegādē ar līdzfinansējumu piedalījās arī pilsētas pašvaldība. 
Sākumā rotācijas kopas galvenā ideja bija atbalstīt tās pagastu bibliotēkas, kurām vietējās 
pašvaldības grāmatu iegādei piešķīra maz vai gandrīz nemaz līdzekļu.  
Lai Rotācijas kopas grāmatas varētu atšķirt no pārējām, tika izveidots jauns krājums, kas 
apzīmēts ar V (visiem), līdzīgi kā A (abonements), S (lasītava) u.tml. 
Rotācijas kopas grāmatas tiek komplektētas un uzskaitītas šajā jaunajā krājuma daļā.  
Kopš netiek saņemts grāmatu komplekts par VKKF līdzekļiem, Komplektēšanas komisija 
daļu no Jelgavas pilsētas pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem (apm. Ls 100) ik gadu atvēl 
Rotācijas kopas komplektēšanai. 
Iespieddarbus no šīs kolekcijas var izvēlēties un izmantot gan novada pagastu bibliotēkas, gan 
pilsētas bibliotēkas. Bibliotekāri izvēlas sev nepieciešamās grāmatas un var tās izsniegt savās 
bibliotēkās uz nepieciešamo laika periodu. Pēc tam grāmatas tiek atgrieztas Jelgavas 
Zinātniskajā bibliotēkā un konkrētā bibliotēka atkal var izvēlēties un izmantot nākošo 
kolekciju. 
Rotācijas kopā iekļautie iespieddarbi ir atspoguļoti Elektroniskajā kopkatalogā ar jau 
pieminēto krājuma apzīmējumu V un tiek uzskaitīti  šajā krājumā kā par pilsētas pašvaldības 
līdzekļiem iegādāti. 
Rotācijas kopas krājumam tiek komplektētas populāras, bieži pieprasītas grāmatas, kuras 
katra atsevišķa pagastu bibliotēka nevar atļauties iegādāties. Tiek komplektēti arī CD 
(mākslas filmas, multiplikācijas filmas, mūzikas ieraksti). Grāmatas un CD var izmantot arī 
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēkas.  
Visvairāk tiek izmantoti CD un DVD, tomēr pieprasītas un bieži izmantotas ir arī Rotācijas 
kopas grāmatas. 
 
Informāciju sagatavoja: 
Anita Vecele,  
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja 
E-pasts: anita.vecele@jzb.jelgava.lv 
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Pielikums Nr.4 

Vadlīnijas dāvinājumu pieņemšanai Latvijas Nacionālās 
bibliot ēkas (LNB)  krājumam 

1. LNB ar pateicību pieņem ikvienu dāvinājumu, kas atbilst tās krājuma veidošanas un 
attīstības pamatprincipiem.  

2. Visi dāvinājumi kļūst par bibliotēkas īpašumu un tiek novērtēti, apstrādāti, kataloģizēti 
un integrēti kopējā bibliotēkas krājumā atbilstoši to veidam un saturam tāpat kā 
iepirktie un mērķtiecīgi komplektētie izdevumi un materiāli, un uz tiem attiecas visi tie 
paši izmantošanas nosacījumi.  

3. Iepriekš vienojoties un informējot par to dāvinātāju, bibliotēka saglabā tiesības 
neiekļaut savā krājumā pilnīgi visus dāvinātos izdevumus, izņemot gadījumus, kad 
dāvinājums tiek pieņemts uz īpašas vienošanās pamata. Ja dāvinājums kopumā 
neatbilst LNB krājumam, bibliotēkas darbinieki var ieteikt dāvinātājam citu bibliotēku 
vai institūciju.  

4. Kā dāvinājumi netiek pieņemti:  
• izdevumi, kas neatbilst LNB krājuma attīstības pamatprincipiem;  
• izdevumi latviešu valodā, kuri bibliotēkas krājumā ir pilnā eksemplaritātē;  
• standartizdevumu mācību grāmatas;  
• izdevumi ar pasvītrojumiem, piezīmēm, bojāti, saplēsti izdevumi, izdevumi 

sliktā stāvoklī (izņemot Latvijas vai ar Latviju saistīti antikvāri izdevumi ar 
retumu pazīmēm);  

• periodisko izdevumu nepilni komplekti (izņemot, ja tie ir nepieciešami 
komplekta papildināšanai vai atjaunošanai);  

• atsevišķu rakstu kopijas un avīžu, žurnālu izgriezumi;  
• ārzemju laikraksti. 

5. Dāvinājumu pieņemšanas un izvērtēšanas kārtība:  
• Dāvinājumi tiek pieteikti LNB Komplektēšanas nodaļā un saskaņoti ar 

Komplektēšanas nodaļas darbiniekiem.  
• Potenciālie dāvinātāji pirms dāvinājuma pieņemšanas tiek iepazīstināti ar LNB 

dāvinājumu pieņemšanas nosacījumiem. Dāvinātājs pēc savas vēlēšanās var 
saņemt rakstisku dāvinājuma apliecinājumu.  

• Iespējamos dāvinājumus, ko veido izdevumi speciālajiem krājumiem (retumi, 
audiovizuālie materiāli, kartes, notis, attēlizdevumi), novērtē un akceptē 
atbilstošo krājumu vadītāji vai vadošie speciālisti. Dāvinājumi, kas pēc nozaru 
lasītavu fondu un speciālo krājumu darbinieku izvērtēšanas tiek noraidīti 
iekļaušanai LNB krājumā, tiek piedāvāti Rezerves apmaiņas fondam vai tiem 
tiek atrasts cits, iespējami labāks izmantošanas veids.  

• Iepriekš saskaņojot, grāmatas titullapā iespiestā zīmogā tiek ierakstīts 
dāvinātāja vārds. 

Apstiprināts LNB Komplektēšanas padomes sanāksmē 2004.gada 21.oktobrī. 
Dokumentu sagatavoja: 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas  
Komplektēšanas padomes vadītāja 
Aivija Everte, 
E-pasts: Aivija.Everte@lnb.lv 
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Pielikums Nr.5 

Latgales Centrālās bibliotēkas Noteikumi par iespieddarbu un 
citu dokumentu dāvinājumu pieņemšanu un noformēšanu 

 

1. Dāvinājumi ir viens no Latgales Centrālās bibliotēkas (turpmāk tekstā - LCB) Vienotā 
krājuma papildināšanas avotiem, atbilstoši nolikumam par LCB Vienoto krājumu. Tas var 
būt jebkurš dokumentu veids, kas atbilst publisko bibliotēku krājumu komplektēšanas 
profilam. 

2. Dāvinājumus LCB un tās filiālēm bez atlīdzības var nodot fiziska vai juridiska persona, 
iestāde vai uzņēmums periodiski vai epizodiski.      

     Lai LCB vienotajā krājumā ienākošā dāvinātā literatūra būtu kvalitatīva un lasītāju    
vajadzībām atbilstoša, dāvinājumu pieņemšanas nosacījumi ir sekojoši: 
2.1. izdevuma izdošanas laiks: 

2.1.1. pēdējo 5 gadu literatūra, ja nav krājumā vai ir nepieciešamība veikt krājuma 
piekomplektēšanu ar trūkstošiem eksemplāriem; 

2.1.2. citu gadu novadpētniecības izdevumi, kā arī izdevumi ar kultūrvēsturisku 
nozīmi. 

2.2. aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra. 
2.3. valoda – pamatā latviešu, detektīvi un romantiskā literatūra, izdevumi bērniem; pēc 

bibliotekāra ieskatiem arī izdevumi citās svešvalodās. 
2.4. izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietota vai mazlietota; iesējums – cietie vāki. 

3. Dāvinājumu atlasi sadarbībā ar LCB Komplektēšanas un apstrādes nodaļu (turpmāk tekstā 
– KAN) veic LCB nodaļu un filiāļu vadītāji, atsevišķos gadījumos lēmumus pieņem LCB 
Komplektēšanas padome. 

4. Piegādi veic paši dāvinātāji. Atsevišķos gadījumos piegādi veic bibliotēka. 
5. LCB KAN vadītāja par saņemtajiem dāvinājumiem sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu 

(pielikumi Nr.1, Nr.2), kurā norāda dāvināto izdevumu daudzumu un vērtību naudas 
izteiksmē, KAN darbinieki veic to individuālo un summāro uzskaiti.  

6.  LCB kompetencē ir nodrošināt: 
6.1 informāciju par iespieddarbu un citu dokumentu dāvinājumiem LCB mājas lapā 

http://www.lcb.lv; 
6.2 saņemto izdevumu publicitāti un efektīvu to izmantošanu. 
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Pielikums Nr.6 

Instrukcija preses izdevumu uzglabāšanas ilgumam Jelgavas 
Zinātniskās bibliotēkas periodikas krātuvē 

1. Novadpētniecība, bibliotēku nozare, vēsturiski nozīmīgi izdevumi, kas izdoti līdz 
1990.gadam – glabāt bez laika ierobežojuma 
Akadēmiskā Dzīve, Arodnieks – 1925.–1929.g., Atmoda , Augstākās Padomes un Saeimas 
ziņotājs, Avots , Bibliotekārs, Bibliotēku pasaule (Es daru tā, Bibliotēkas pasaule), Bibliotēku 
vēstis, Brīvā Latvija, Burtnieks, Darba Jaunatne, Darba Uzvara, Darbs: Zemkopības 
laikraksts, Daugava, Daugavas Vanagi, Daugavas Vanagu mēnešr. (ASV), Domas, Druva, 
Gaisma, Grāmata, Izglītība un Kultūra (Skolotāju Avīze, Izglītība), Jaunā Gaita (Kanāda), 
Jaunības Tekas, Jelgavas Avīze, Jelgavas Rīta Avīze, Jelgavas Laikraksts, Jelgavas Vēstnesis, 
Jelgavas Ziņotājs, Kara Invalīds, Karogs, Kentaurs XXI, Lāčplēsis, Latviešu Avīzes, Latviešu 
Strēlnieks, Latvijas Arhīvi, Latvijas Preses Hronika (Latvijas PSR preses hronika, Žurnālu un 
Avīžu Rakstu Hronika), Latvijas Strēlnieks, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Latvju 
Grāmata , Latvju Māksla, Liesma, Literatūra un Māksla (citi nosaukumi: Literatūra. Māksla. 
Mēs ; Literatūra un Māksla Latvijā), Māksla, Māksla Plus, Mākslas Vēsture un Teorija, 
Nedēļa Jelgavā, Nota Bene,  Padomju Latvijas Skola, Padomju Strēlnieks. Sarkanās armijas N 
daļas avīze – (bojāti), Pēterburgas Avīzes, Rīts: Zinātnes un rakstniecības žurnāls, Ritums, 
Skolotāju Avīze, Starts, Strēlnieks. Baltijas militārai un politiskai vēsturei. (ASV), Tagadne , 
Tautas Atmoda. Latvijas Tautas frontes mēnešraksts, Tautas Labklājības Ministrijas 
Mēnešraksts , Treji Vārti, Universitas, Vārds. Latvijas Preses biedrības mēnešraksts, Vērotājs, 
Veselības Hronika (Jelgava) – 1990.-1992., Zalktis, Zeltene, Zeme un Tauta (Toronto), Zemes 
Spēks, Zemgales Avīze (citi nosaukumi: Zemgales Komunists, Darba Uzvara, Jelgavas 
Ziņotājs) , Zemgales Balss, Zemgales Kurjers,  Zemgales Vēstis, Zemgales Ziņas, Zvaigzne, 
Дарба узвара (citi nosaukumi: Земгалес комунистс ; Трудовая победа )- 1962.-1977, 
Елгава – 1994.-1995, Елгавас зинётайс – 1989.-1992, Курьер Zemgale – 1999.-2001, 
Novaja gazeta, Старт (РАФ) 
2. Mākslas, dizaina, kultūras un literatūras izdevumi – glabāt 10 gadus 
Art News, BaReCa, Deko, Dizaina Studija, Dzejas Avīze, Dziesmu Svētki, Foto Kvartāls, 
Helikons, Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, Iespiedgrafika, Kino Raksti, Kultūras Forums, 
Latvijas Arhitektūra, Latvijas Vēsture, Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Letonica (citi 
nosaukumi: Letonika), Lingvistika Lettica, Luna, Jaunās literatūras žurnāls, Mūzikas Saule, 
Rokdarbu Vācelīte, Studija, Teātra Vēstnesis, Даугава , Интерьер Дизайн  
3. Zinātne, medicīna, vides aizsardzība u.c. – glabāt 10 gadus 
Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ilustrētā Zinātne, Latvijas Ķīmijas Žurnāls, MMD, Vides Vēstis, 
Zinātne un Mēs, Zvaigžņotā Debess, Наука и Жизнь,  Радио, Latvian Journal of Physics and 
Tehnical Sciences 
4. Socioloģija, izglītība, psiholoģija – glabāt 10 gadus 
Pirmsskolas Izglītība, Psiholoģija Ģimenei un Skolai,Psiholoģijas Pasaule, Psiholoģija Mums,  
Skola un Ģimene, Sociālais darbinieks, Психология для нас 
Skolotājs(15 gadi) 
5. Biznesa, ekonomikas, lauksaimniecības ekonomikas, juridiskie žurnāli – glabāt 10 
gadus 
Agro Tops, Agropols, Baltijas Koks, Bilance, Biznes LV, Biznesa Psiholoģija, Dienas 
Bizness, Direktors, Finansists, Grāmatvedība un Ekonomika, Grāmatvedība un Revīzija, 
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Jurista Vārds, Kapitāls, Komersanta Vēstnesis, Latvijas Ekonomists, Likums un Tiesības, LR 
Augstākās Padomes un Saeimas ziņotājs, Office Manager, World Economic Outlook 
6. Amatniecība, mājok ļa labiekārtošana, dārzkopība, veselība, bērnu kopšana – glabāt 
10 gadus 
36,6C, Anna (kr.val.), Burda, Dari Pats, Dārza Pasaule, Dārzs un Drava, Dziednieks, GEO, 
Ģimenei, Kokapstrāde, Latvju Zeltene, Māja, Māja. Dzīvoklis, Mājas Konsultants, Mājas un 
Dārzs, Mans Īpašums, Mans Mazais, Mūsmājas, Mazdārziņš, Praktiskā Būvniecība, 
Praktiskais Latvietis, Saimnieks, Sporta Avīze, Sports, Sveiks un Vesels, Šūpulītis, Veselība, 
Zintnieks, За рулём, Здоровье, Моделист-конструктор, Приусадебное Хозяйство, 
Семейный Доктор, Спорт Экспресс, Техника Молодежи, Diana Moden, Gartenidee (vācu 
val.) 
7. Latvijas lielākās avīzes – glabāt 5 gadus 
Diena, Latvijas Avīze (Lauku Avīze), Latvijas Vēstnesis, Neatkarīgā Rīta Avīze, Argumenti i 
fakti , Бизнес и Балтия 
Vesti segodnja, Час (2 gadi) 
8. Datori, informācijas tehnoloģijas, enerģētika, tehnoloģiju jaunumi – glabāt 5 gadus 
Auto, E-Pasaule , Enerģētika un Automatizācija, Enerģija un Pasaule, Мото, Next, Sakaru 
Pasaule, Sakaru Vēstis, Tehnika Mums, Tehnikas Apskats, Terra  
9. Izdevumi svešvalodās – glabāt 3 gadus 
 Du (vācu val.), Passagen (Šveice, vācu val., angļu val.), Schweizer Monatsheft, The Heart of 
Europe (angļu val.) 
10. Izklaide, hobiji, brīvā laika pavadīšana, tūrisms – glabāt 2 gadus 
40 plus, Avēnija, Dadzis, GEO, Ieva, Ievas Māja, Kino pauze, Mistērija, MMD, Nedēļa, 
Rīgas Balss, Rīgas Laiks, Santa, Shape, Sieviete, Verena, Ideji vašego doma, Лилит, Люблю, 
Санта, Цветоводство 
11. Reliģiska satura izdevumi – glabāt 2 gadus 
Tikšanās 
 
1.02.2011                                      

 



Krājuma veidošanas vadlīnijas Latvijas bibliotēkām 

43 

 

Pielikums Nr.7 
Apstiprin āts:  
LNB Kr ājuma att īstības padomes sanāksmē  
2011.gada 12.maijā 
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas  (LNB) 
Bibliotēku attīstības institūta (BAI) 
Br īvpieejas apmaiņas krājuma (BAK) profils 
 
1.Krājuma veidošanas mērķis un uzdevumi  
LNB Brīvpieejas apmaiņas krājumu (turpmāk tekstā – BAK) pārzina un veido LNB 
Bibliotēku attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs.  
 
BAK veido grāmatas un citi poligrāfiskie izdevumi: LNB krājuma dubleti, dāvinājumi no 
dažādām organizācijām un privātpersonām Latvijā un ārvalstīs. 
 
Brīvpieejas apmaiņas krājuma mērķis: nodrošināt atbalstu Latvijas bibliotēkām un citām 
ieinteresētām kultūras institūcijām krājuma veidošanā. 
 
BAK mērķauditorija : Latvijas publiskās, skolu, augstskolu, zinātniskās un speciālās 
bibliotēkas, muzeji un citas institūcijas, kuru pārziņā ir bibliotēkas vai informācijas centri.  
 
BAK  pamatuzdevumi:  

• veidot brīvpieejas apmaiņas krājumu Latvijas bibliotēkām; 
• pieņemt liekos eksemplārus no LNB pamatkrājuma un Obligāto eksemplāru nodaļas;   
• pieņemt dāvinājumus no organizācijām un privātpersonām Latvijā un ārvalstīs;  
• bez atlīdzības izsniegt izdevumus citām Latvijas bibliotēkām, muzejiem, augstskolām, 

pārējām institūcijām gan krājumu papildināšanai, gan nolietoto grāmatu aizvietošanai 
ar identiskām grāmatām.  

 
Krājuma sastāvā ir dažādi izdevumu veidi: grāmatas, periodika, turpinājumizdevumi, 
kartogrāfiskie materiāli, lasāmatmiņas kompaktdiski (CD-ROM) u.c. 
  
Tematiskais aptvērums: pārstāvētas gandrīz visas zinātņu nozares, visplašāk – daiļliteratūra un 
literatūra bērniem. Kārtojums krājumā ir sistemātisks, pa nozarēm.  
 
Reģionālais aptvērums: pārsvarā tiek komplektēti Latvijas izdevumi. Ar atlasi tiek pieņemti 
ārvalstu, galvenokārt, Baltijas un Eiropas Savienības valstu, Ziemeļamerikas un ASV 
izdevumi.  
   
Valodiskais aptvērums: galvenokārt tiek komplektēti izdevumi latviešu valodā, kā arī angļu, 
vācu un krievu valodā. Ar atlasi - materiāli igauņu, lietuviešu, skandināvu un citās valodās, 
galvenokārt saistībā ar Latviju vai Baltijas reģionu kopumā.   

 
Eksemplaritāte: BAK izdevumus komplektē 1 – 2 eksemplāros.  
Periodiskos izdevumus pieņem tikai pilnos gada komplektos (retos gadījumos vērtīgiem 
izdevumiem pieļaujami nelieli iztrūkumi).  
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Hronoloģiskais aptvērums:  

• bez hronoloģiskā ierobežojuma komplektē uzziņu izdevumus, enciklopēdijas 
un vārdnīcas, kā arī nozaru literatūru, kas nav zaudējusi aktualitāti un ir 
bibliotēkās pieprasīta;  

• daiļliteratūra – pamatā pēdējie 10-15 gadu izdevumi;   
• periodika (galvenokārt žurnāli) – pamatā pēdējie pieci gadi. 

 
BAK krājumā neiekļauj:  

• daiļliteratūru, kas vecāka par 10-15 gadiem; 
• mācību programmas un metodiskos līdzekļus; 
• sīkiespieddarbus, īslaicīgas nozīmes literatūru (programmas, afišas, reklāmas 

prospektus utml.); 
• atsevišķu rakstu kopijas, avīžu un žurnālu izgriezumus; 
• pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru. 

 
2. Komplektējamo izdevumu tematika 
 
UDK Nozare Piezīmes 

 
0 004 Datorzinātne Galvenokārt komplektē tikai 

pēdējos 5 gados izdotos 
izdevumus. 

 02 Bibliotēkzinātne  
1 Filozofija. Psiholoģija. Ētika.  
2 Reliģija  
3 Sociālās zinātnes Galvenokārt komplektē 

izdevumus par  Latviju un 
Baltijas valstīm. 

 32 Politoloģija 
 33 Ekonomika 
 34 Tiesības 
 37/378 Pedagoģija. Izglītība 
 39 Etnogrāfija. Tradīcijas 
5 Dabaszinātnes   
6 Lietišķās zinātnes. Medicīna. Tehnoloģijas Galvenokārt komplektē pēdējos 5 

gados izdotos izdevumus.  61 Medicīna 
 62 Tehnika 
 63 Lauksaimniecība 
 64 Mājsaimniecība 
7 Māksla. Izklaide. Sports  
8 Valodniecība Galvenokārt komplektē 

izdevumus par  Latviju un 
Baltijas valstīm. 

9 Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture  
 Daiļliteratūra No Latvijas izdevumiem 

komplektē pēdējos 10-15 gados 
izdotos darbus. No ārzemju 
izdevumiem galvenokārt 
komplektē klasiķu darbus, kopoto 
rakstu pilnus komplektus, 
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UDK Nozare Piezīmes 
 
pazīstamu mūsdienu autoru 
darbus. 

 Literat ūra bērniem Komplektē literatūru bērniem, kas 
izdota pēdējos 10 – 15 gados. 

 
3. Komplektējamo izdevumu veidi 
 
 Dokumentu veids Piezīmes 

 
1. Grāmatas Komplektējamo izdevumu pamatveids 
2, Turpinājumizdevumi  Komplektē galvenokārt rakstu krājumus 
3. Žurnāli  Komplektē pēdējos 5 gados izdotos 

žurnālus, pilnus gada komplektus 
4. Laikraksti  Komplektē pēdējos 3 gados izdotos 

pilnus gada komplektus 
5. Citi izdevumi Komplektē galvenokārt teksta analogus, 

multimediālus, izglītojošus CD-ROM, 
DVD, CD 
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Pielikums Nr.8 

Kārt ība, kādā iespieddarbus un citus dokumentus pieņem un 
izsniedz no Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku 
attīstības institūta (BAI) Br īvpieejas apmaiņas krājuma (BAK) 

 

1. Izdevumus BAK pieņem saskaņā ar Brīvpieejas apmaiņas krājuma profilā minētajiem 
nosacījumiem. 

2. Kā dāvinājumu BAK pieņem jebkuru izdevumu, kas atbilst bibliotēku krājumu 
komplektēšanas profilam. Dāvinājumus bez atlīdzības var nodot fiziska vai juridiska persona, 
iestāde vai uzņēmums.  

3. Dāvinātajiem izdevumiem ir jābūt labā fiziskā stāvoklī, bez svītrojumiem un piezīmēm. 
Bojāti un saplēsti izdevumi netiek pieņemti. 

 4. Ja izdevumiem atšķiras izdevējs, izdošanas gads, ilustrētājs, tulkotājs, ISBN numurs vai 
kāda cita būtiska pazīme, tie uzskatāmi par atšķirīgiem izdevumiem. 

Pieņem tikai pilnus periodisko izdevumu gada komplektus (īpašos gadījumos vērtīgiem 
izdevumiem pieļaujami nelieli iztrūkumi).  
 
5. Izdevumu piegādi BAK nodrošina paši dāvinātāji. Atsevišķos gadījumos, atbilstoši 
bibliotēkas iespējām, pēc dāvinājumiem izbrauc LNB transports. 

6. Izdevumi Brīvpieejas apmaiņas krājumā tiek pieņemti, pamatojoties uz Aktu par 
iespieddarbu un citu dokumentu saņemšanu (pielikums Nr.1), kurā tiek uzrādīts pieņemto 
izdevumu apjoms (pieņemto vienību skaitu). 

7. Izdevumi no Brīvpieejas apmaiņas krājuma tiek izsniegti, pamatojoties uz Aktu par 
iespieddarbu un citu izdevumu nodošanu (pielikums Nr.2), kurā tiek uzrādīts no BAK 
izsniegtā krājuma apjoms (izsniegto vienību skaits pa izdevumu veidiem). 

8. Aktus par iespieddarbu un citu izdevumu saņemšanu un Aktus par iespieddarbu un citu 
izdevumu nodošanu paraksta abas darījumā iesaistītās puses un tie glabājas LNB BAI 
Bibliotēku konsultatīvajā centrā 3 gadus no parakstīšanas brīža. 
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Pielikums Nr.9
Summārās uzskaites grāmatas paraugs

 I daļa. Saņemtie iespieddarbi un citi dokumenti

Ieraksta         Izdevumu sadalījums pa Izdevumi, Izdevumi,
Ieraksta kārtas Pavaddokumenta Saņemto fizisko Izdevumu veids Izdevumu valoda               zinātņu nozarēm kas iekļauti kas nav 
datums numurs Komplektēšanas avots         numurs vienību kopskaits bilancē iekļauti
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Summārās uzskaites grāmatas paraugs
 II daļa. Norakstītie iespieddarbi un citi dokumenti

Ieraksta Norakstīto   Norakstīto izdevumu sadalījums pa Izdevumi, Izdevumi,
Ieraksta kārtas Norakstīšanas akta fizisko vienību    Norakstīto izdevumu veids      Norakstīto               zinātņu nozarēm   Norakstīšanas iemesls kas iekļauti kas nav 
datums numurs numurs un datums kopskaits        izdevumu bilancē iekļauti

(eksemplāri)         valoda bilancē
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Summārās uzskaites grāmatas paraugs
 III daļa. Krājuma uzskaites kopsavilkums

Fizisko         Izdevumu sadalījums pa Izdevumi, Izdevumi,
vienību Izdevumu veids Izdevumu valoda               zinātņu nozarēm kas iekļauti kas nav 

kopskaits bilancē iekļauti
(eksemplāri) bilancē
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Krājumā uz 
20_.g._._._____
20_.g. saņemtie iespieddarbi 
un citi dokumenti
20_.g. norakstītie iespieddarbi
 un citi dokumenti
Krājumā uz 
20_.g._._._____
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