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     Dignājas bibliotēka ir Dignājas pagasta kultūras, informācijas un izglītības centrs. 
Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, 
glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku 
pieejamību un izmantošanu. 

     Bibliotēka ir informācijas un komunikācijas centrs visiem Dignājas pagasta 
iedzīvotājiem. Tā piedāvā brīvu un vienlīdzīgu iespēju piekļūt informācijai. 
Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bez maksas un vienādi pieejami visiem Dignājas 
pagasta iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu tautības, materiālā stāvokļa un izglītības. 

    Bibliotēkas pamatfunkcijas ir veicināt lietotāju kultūras līmeni, profesionālo 
izaugsmi un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. 

 

Krājuma komplektēšanas pamatuzdevumi 

 saglabāt, pilnveidot un daudzveidot bibliotēkas krājumu; 

 nodrošināt kvalitatīvu uzzinu krājuma papildināšanu; 

 turpināt darbu BIS Alise – komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt bibliotēkas 
jaunieguvumus, veikt krājuma sistematizēšanu un uzskaiti; 

 nodrošināt visiem pagasta iedzīvotājiem neierobežotu literatūras un citas 
informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros pakalpojumus; 



 turpināt bērnu un jauniešu literatūras komplektēšanu, ka arī veicināt lasīšanas 
iemaņu attīstīšanu; 

 papildināt , saglabāt un popularizēt bibliotēkas novadpētniecības krājumu. 

 

 

Krājuma mērķauditorija 

 pensionāri; 

 bezdarbnieki; 

 strādājošie; 

 studenti, skolēni, bērni; 

 interneta lietotāji. 

     Bibliotēkas krājuma komplektēšanā noteicošais ir bibliotēkas lasītāju vajadzību, 
interešu un pieprasījuma ievērošana un bibliotēkas lietotāju nodrošināšana ar plašu 
grāmatu, periodisko izdevumu, auduovizuālo un elektronisko materiālu klāstu, 
ievērojot šādus literatūras atlases kritērijus: 

 aktualitāte saistībā ar krājumu; 

 kvalitāte; 

 daudzveidība un lasītāju intereses; 

 autoritāte; 

 cena. 

    Krājums tiek komplektēts latviešu valodā un vienā eksemplārā. 

 

Prioritātes komplektēšanā 

     Bibliotēka izvirza galvenās prioritātes krājuma komplektēšanā: 

 mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūrā; 

 literatūra bērniem un jauniešiem; 

 uzziņu resursi; 

 nozaru literatūra; 



 praktisku nodarbību veicinoša literatūra. 

 

Krājuma komplektēšana avoti: 

 pirkumi-SIA “Latvijas grāmata”, IK “Virja”; 

 dāvinājumi- privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, ziedojumi; 

 atvietošana- lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā 
līdzvērtīgiem; 

 abonēšana- Latvijā izdotie periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam. 

 

Krājuma komplektēšanas finansējuma avoti 

     Finansējumu krājuma komplektēšanai nodrošina: 

 Jēkabpils novada pašvaldība; 

 dāvinājumi, ziedojumi. 

     Bibliotēkas komplektēšanas princips 80% grāmatu un citu izdevumu iegādei, 20% 
preses izdevumu abonēšanai. 

 

Krājumā nekomplektē 

 Literatūru, kas neatbilst bibliotēkas profilam. 

 Materiālus ar īslaicīgu nozīmi. 

 Literatūru ar pretvalstisku, rasu naidu kurinošu, pornogrāfisku saturu. 

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji 

    Bibliotēka dāvinājumos pieņem daiļliteratūru, bērnu un jauniešu literatūru, nozaru 
literatūru, kas izdota pēdējo 5 gadu laikā. Viens no kritērijiem ir grāmatas aktualitāte. 
Grāmatām jābūt jaunām vai mazlietotām, saturiski vērtīgām. 

 

 

 



Krājuma rekomplektēšanas politika 

     Ja dokumenti tiek uzskatīti par bibliotēkas lietotājiem nederīgiem, notiek atlase, 
saskaņā ar profesionālo praksi un metodisko koncepciju. Izvērtēšana tiek veikta pēc 
kritērijiem: 

 dokumenta fiziska stāvokļa nolietojums; 

 novecojoši pēc satura; 

 liekie dubleti; 

 bojāti dažādu iemeslu dēļ; 

 nozaudēti; 

 dokumenti, kas nav atgūstami lasītāju vainas dēļ. 

     Katru gadu notiek krājuma rekomplektēšana- resursu izvērtēšana un to 
norakstīšana. 

 

Abonēto presi bibliotēkā glabā 

 Avīzes-2 gadus. 

 Žurnālus-3 gadus. 

 Novadpētniecības satura, Jēkabpils novada pašvaldības un Dignājas pagasta 
pārvaldes informatīvie izdevumi- neierobežotu laiku. 

 

 

 

Dignājas bibliotēkas vadītāja                                                             D. Grigorjeva 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


