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Bibliot ēkas kop ējā plat ība ir 58,1 m2,
fonda kr ājums – 6963 vien ības,

reģistr ēti - 481 las ītāji ,
apmekl ējums – 6084,

izsniegums - 3513



Las ītavas kop ējā plat ība ir 68 m2,
datoru skaits – 6 gab., t.sk.

darbiniekiem – 1 gab.,
apmekl ētājiem – 5 gab.



2007. gada 12. decembris



Latvijas Policijas akad ēmijas 
likvid ācija

Pamatojoties uz 2009.gada 30.j ūnija Ministru kabineta 
rīkojumu Nr.422 „Par Latvijas Policijas akad ēmijas 
likvid āciju”, 2009.gada 21.oktobr ī Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrija izdod R īkojumu 
Nr.2275 “Par Latvijas Policijas akad ēmijas 
nekust āmā īpašuma un mantas p ārņemšanu”, kur ā nekust āmā īpašuma un mantas p ārņemšanu”, kur ā 
viens no punktiem paredz  - LPA nodot un VPK 
pieņemt LPA bibliot ēkas fondu.

Sākās intens īvs darbs pie fonda p ārņemšanas 
(pārņemtas bibliot ēkā - 139475 vien ības, Speci ālajā 
bibliot ēkā - 7790 vien ības).



Bibliot ēkas kopplat ība ir 594 m2,
no tām: fondi - 325 m2, 

apkalpošanas telpa – 215 m2,
pārējās – 54 m2pārējās – 54 m2



Ieeja bibliot ēkā



Bibliot ēkas izst āžu zāle
(Zelta fonds)



Las ītāju apkalpošanas z āle



Las ītava



Daudznozaru fonds



Juridiskais fonds



Daiļliterat ūras fonds



Reģistr ēto las ītāju skaits:

2007. gadā – 481
2008. gadā – 476
2009. gadā - 474
2010. gadā – 5562010. gadā – 556
2011. gadā – 582 t.sk. VP darbinieki – 90;

RSU studenti - 63;
LU studenti – 113;
VPK studējošie - 316



Reģistr ētie las ītāji
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Apmekl ējumu skaits:

2007. gadā – 6084
2008. gadā – 9890
2009. gadā – 15333
2010. gadā – 256312010. gadā – 25631
2011. gadā - 29128



Apmekl ējums
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Izsniegumu skaits:

2007. gadā – 3513
2008. gadā – 6024
2009. gadā – 8682
2010. gadā – 205162010. gadā – 20516
2011. gadā - 16367



Izsniegumu skaits:
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Krājuma komplekt ēšanas jaunieguvumi:
Gads Iepirktais grāmatu 

daudzums
Valsts piešķirtais 

budžets (Ls)
Bez atlīdzības 

saņemtās grāmatas

2007. 419 2035
4,85 Ls/vien .

0

2008. 310 1843
5,95 Ls/vien .

206

2009. 41 + 451 1412009. 41 +
139475 no LPA

451
11.00 Ls/vien.

141

2010. 88 782
8,88 Ls/vien .

0

2011. 103 980
9,51 Ls/vien .

383 t.sk. 

245 no LV



Salīdzinājums

2007. gads
Telpu kopplatība –

126,1 m22;
Reģistrēti lasītāji - 481;

2011. gads
Telpu kopplatība –

594 m2;
Reģistrēti lasītāji - 582;Reģistrēti lasītāji - 481;

Fonda krājums – 6963;
Apmeklējums – 6084;
Izsniegums – 3513;
Datori - 6

Reģistrēti lasītāji - 582;
Fonda krājums – 142749;
Apmeklējums – 29128;
Izsniegums – 16367;
Datori - 22



Speciālās bibliot ēkas

Krājum ā ir mācību līdzekļi, 
speciālā literatūra un citi 
materiāli, kas satur 
klasificēto informāciju un 
ir Valsts noslēpuma ir Valsts noslēpuma 
objekti (VNO), kopumā 
7790 vienības.

Lietot ājam ir izsniegta 
atbilstošās kategorijas 
speciālā atļauja pieejai 
valsts noslēpumam.



Speciālās bibliot ēkas datorklase

Datortehnikas datu b āze 
veidota tikai lok ālajā 
datoru t īklā.

Lai izmantotu Lai izmantotu 
datortehniku, 
apmekl ētājam ir 
jāsaņem individu āla 
parole.



Speciālās bibliot ēkas auditorija



Problem ātika:

• grāmatu augst ās cenas;
• nepietiekams finans ējums gr āmatu 

iegādei;iegādei;
• Latvij ā ir maz literat ūras par policijas 

darba specifiku.




