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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 
Sēlpils 2. bibliotēka ir Salas novada Sēlpils pagasta pārvaldes kultūras, izglītības 

un informācijas iestāde. Tās darbība tiek organizēta tā, lai iestāde atbilstu modernas, uz 

klientu orientētas bibliotēkas statusam ar plašu informācijas pieejamības klāstu un 

iespieddarbu krājumu, kas veicina kultūrmantojuma pieejamību, sabiedrības iesaistīšanu 

tālākizglītības procesā, informācijas tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. 

Bibliotēka ir pašvaldības pakļautībā un atrodas Sēlpils pagasta Jaunsēlpils ciemā – 

5 km no Sēlpils pagasta centra. Šis ciems atrodas dzelzceļa malā pie Sēlpils stacijas. 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēkas 

akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Kopā (EUR) 12896 11552 15948 

Pašvaldības finansējums 12896 11552 15948 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Finansiālais nodrošinājums bibliotēkai ir pietiekošs, piešķirtie budžeta līdzekļi 

nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu un attīstību. 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2018 2019 2020 

Izdevumi kopā (EUR) 12896 11552 15948 

Darbinieku atalgojums (bruto) 3816 4449 4857 

Krājuma komplektēšana 2000 2091 2515 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Pārskata gada periodā bibliotēkas malkas novietnei tika nomainīts jumta segums.  

Iegādāts jauns galds lasītavā, kā arī nomainīti visi trīs lietotāju datori. 

2021.gadā plānots nomainīt arī darbinieka datoru. 
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Lasītava. 
 

 

 
Bērnu un jauniešu stūrītis. 

 
 

 

Informācijas tehnoloģijas Gads Piezīmes 

Datori lietotājiem 2020 3gb. 

Dators darbiniekam 2014 1gb. 

Multifunkcionālā iekārta 2016 1gb. 

 

Pārskata gadā bibliotēkai tika ievērojami uzlabots interneta ātrums. 
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 Interneta ātruma mērījums Sēlpils 2.bibliotēkā 2020.gada decembrī. 

 

 

4. Personāls 

 
Sēlpils 2.bibliotēkā strādā viena darbiniece uz 0.5 slodzi – bibliotēkas vadītāja 

Dace Januškeviča. Bibliotēkas vadītāja 2020.gadā pabeidza mācības profesionālās 

tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības”(960h), kur tika piešķirta kvalifikācija- 

bibliotekārs. 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 4.09.2020 Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā 

ar Eiropas 

parlamenta 
deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā. 2 

2. 17.09.2020 Krustpils 

kultūras 
nams 

a/s Swedbank 

sadarbībā ar JGB 

Apmācību seminārs “Banka 

datorā un telefonā- nāc un 
uzzini vairāk!” 

2 

3. 25.09.2020 Platformā 

MS Teams 

LNB Ievads medijpratībā. 5 

4. 9.10.2020 Platformā 
MS Teams 

LNB, LBB Latgales reģionālais seminārs 
“Bibliotēkas un sabiedrības 

ilgspējīga attīstība: mēs 

būvējam šo pasauli paši.” 

4 

5. 29.10.2020 Platformā 
MS Teams 

LNB Kritiskā domāšana mediju 
telpā. 

3 

6. 20.11.2020. Platformā 

ZOOM 

LNB sadarbībā 

ar Eiropas 
parlamenta 

deputāti Daci 

Melbārdi 

Ceļazīmes mediju lietošanā. 1,5 

7. 17.12.2020 Platforma 
ZOOM 

JGB Jēkabpils reģiona un Neretas 
novada publisko bibliotēku 

darbinieku sanāksme. 

2 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2018 2019 2020 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 92 86 98 -6,5%; +13,9% 

t. sk. bērni 33 23 27 -30%;+17,4% 

Bibliotēkas apmeklējums 1232 1181 1117 -4,1%; -5,4% 

t. sk. bērni 321 193 154 -39,9%; -20,2% 

Virtuālais apmeklējums  66   

Izsniegums kopā 2288 1851 2457 -19,1%; +32,7% 

t. sk. grāmatas 702 683 846 -2,7%; +23,9% 

t. sk. periodiskie izdevumi 1586 1167 1611 -26,4%; +38% 

t. sk. bērniem 143 81 104 -43,4%; +28,4% 

Bibliotekārais aptvērums % 
no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā 

12,1% 11,54% 13,46%  

t. sk. bērni līdz 18 g. 29,7% 25,3% 29%  

Iedzīvotāju skaits 761 745 728 -2,1%; -2,3% 

Bērni līdz 18 gadiem 111 91 93 -18%; +2,1% 

 

 
 

Izvērtējot bibliotēkas izmantošanas dinamiku 3 gadu ietvaros, ir redzams ka 

2019. gadā gan lietotāju skaitam, gan izsniegumam ir samazinājums. Bet pārskata 

gadā COVID-19 krīzes ietekmē bibliotēkas pamatrādītāji ir uzlabojušies. Tas 

skaidrojams ar to, ka bibliotēkā reģistrējās vairāki jauni lasītāji no citas bibliotēkas, jo 

Sēlpils 2.bibliotēka, ievērojot visus epidemioloģiskos ieteikumus, bija atvērta ļaujot 

cilvēkiem klātienē apmeklēt bibliotēku. 
 

Tabula "Lasītāju sadalījums pa dzimšanas gadiem" 

Skaits kopā 1-18 19-40 41-60 61-80 81- 

 25 22 26 23 2 
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Tabula "Lasītāji pēc lasītāju kategorijām" 

Skaits 

kopā 

Bērni Skolēni 

1-9kl. 

Vidussko

lēni 

Strādājošie Pensionāri Nestrādā 

jošie 

Citi 

 7 16 2 34 18 12 9 

 

Tabula “E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas lasītāju 

skaits 

2019 3 

2020 2 

 

 Pēdējos gados nav veiktas aptaujas rakstiskā veidā. Sarunas par bibliotēkas 

darbu notiek individuāli, lietotājam apmeklējot bibliotēku. 

Konsultatīvo darbu ar bibliotēkas lietotājiem veic ik dienu tiekoties ar klientiem 

bibliotēkā. Konsultē par lasītavas krājumu un tā uzziņu aparātu, par visām 

informācijas saņemšanas iespējām savā bibliotēkā un citās bibliotēkās; individuāli 

konsultē lietotājus darbā ar internetu un elektronisko resursu izmantošanu; apmāca 

lietotājus globālo informācijas resursu izmantošanā; apkalpo lietotājus ar uzziņu 

sniegšanu. 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
Autorizēti lietotāji 

(2020) 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

 13 12 -7,7% 
 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2018 2019 2020 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

143 151 129 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

13 12 37 

  

Bibliotēkas darbā ļoti svarīga ir savstarpējā sadarbība krājumu apmaiņā uz 

laiku. Lietotāji pēc nepieciešamības var pasūtīt sev interesējošos iespieddarbus no 

citām novada vai reģiona bibliotēkām. Palielinoties finansiālajiem līdzekļiem grāmatu 

iegādei rodas iespēja bibliotēkai pašai iegādāties vairāk lasītājiem interesējošās 

grāmatas, līdz ar to mazāk grāmatas jāpasūta no citām bibliotēkām. 

Pārsvarā no citām bibliotēkām tiek pasūtītas grāmatas krievu valodā, jo 

bibliotēkā ir tikai divi krievvalodīgie lasītāji, un līdz ar to bibliotēka pati grāmatas 

krievu valodā nekomplektē. 

 

6. Krājums 

 
2020. gadā krājuma komplektēšanu Sēlpils 2. bibliotēka veica saskaņā ar aktuālo 

komplektēšanas dokumentu “Sēlpils 2. bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 

2018.-2022. gadam” (pielikums Nr.2) 

Tā kā bibliotēkas lasītāju skaits  grozās ap simts, tad laika gaitā gan sarunās, 

gan pētot pieprasījumus, gan veicot  izpēti komplektēju grāmatas, kuras iegādāties. 

Visvairāk tiek lasīta daiļliteratūras, pieprasīta ir arī latviešu oriģinālliteratūra. No 
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ārzemju literatūras izvēlos jau zināmus un lasītāju pieprasītus autorus, kuru darbi 

visvairāk lasīti.   

Krājuma komplektēšanai ar katru gadu finansiālie līdzekļi tiek palielināti. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2000 2091 2515 

t. sk. grāmatām 1353 1403 1799 

t. sk. bērnu grāmatām 46 85 134 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 647 688 716 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz.skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

2,63 2,81 3,45 

 

2019. gada vidū uzsākta pilnīgi automatizēta bibliotēkas procesu norise. 

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.  

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 398 367 554 

t. sk. grāmatas 132 131 234 

t.sk. periodika 266 236 320 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 32 31 92 

t. sk. bērniem 10 11 46 

t.sk. nozaru literatūra(grāmatas) 18 12 40 

Izslēgtie dokumenti 376 716 30 

Krājuma kopskaits 4460 4111 4635 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,18 0,19 0,22 

Periodisko izdevumu apgrozība 2,98 2,3 1,95 

 

Kā redzams no tabulas, jaunieguvumu skaits 2020. gadā ir palielinājies, jo 

palielinājies finansējums krājuma papildināšanai par 20% no pašvaldības un 40 

grāmatas iegūtas no LNB projekta “Vērtīgo grāmatu  iepirkums publiskajām 

bibliotēkām”.  Par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem iegādātas jaunas 160 

grāmatas, kopsummā par 1800 EUR. 34 grāmatas saņemtas kā dāvinājums. Lielākā 

daļa jaunieguvumu – 157 grāmatas ir daiļliteratūra, no kuriem – 92 eksemplāri ir 

latviešu oriģinālliteratūra. 

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejamas divas datu bāzes, bet izmantotas tiek 

maz. Letonika tiek izmantota bibliotēkas darba vajadzībām. Lursoft laikrakstu 

bibliotēka vairāk jāpopularizē lietotāju vidū, kas arī tiek darīts-stāstot un rādot. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2018 2019 2020 

Letonika 56 41 68 

News 58 38 40 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Bērnu un jauniešu bibliotēkas apkalpojamā teritorijā ir maz- 27. Daļa no 

bērniem ir tādi, kas skolas brīvlaikos atbrauc uz laukiem pie vecvecākiem, līdz ar to 

viņi bibliotēku apmeklē tikai šajā laika periodā. Tā kā vietējā skola sen ir likvidēta, 

tad bērni uz skolu, kas ir 16 km attālumā, un atpakaļ brauc ar autobusu. Ņemot vērā 

šo faktu bibliotēkas darba laiks ir pieskaņots skolēnu vajadzībām, lai atbraucot no 

skolas 1630 vēl pagūtu apmainīt grāmatas un piekļūt internetam. 

 Pārskata periodā bibliotēkā ir ienākušas 46 bērnu grāmatas, kas ir 17% no 

kopējā grāmatu jaunieguvuma skaita: 

o 9- saņemta, kā dāvinājums, 

o 18-saņemtas LNB projekta “Vērtīgo grāmatu  iepirkums publiskajām 

bibliotēkām” ietvaros, 

o 19- iegādātas par pašvaldības līdzekļiem. 
      

8. Novadpētniecība 

Novadpētniecības darba mērķis-izzināt, fiksēt un apkopot informāciju par savu 

novadu un tā ļaudīm. 

Turpinās darbs pie novadpētniecības materiālu apzināšanas un 

sistematizēšanas tematiskajās mapēs par pagasta vēsturi, novadniekiem: rakstu 

kopijas no preses izdevumiem, fotogrāfijas, grāmatas par novadniekiem. Papildinātas 

novadpētniecības mapes par Salas novadu un tā iedzīvotājiem. Sniegtas vairākas 

uzziņas par novada tēmām. Novadpētniecības materiāli tiek popularizēti izstādēs. 

 

9. Projekti 
 

Pārskata periodā projektizstrāde netika veikta. 

 

10. Publicitāte 

 
Informācija par bibliotēku ir pieejama tīmekļa vietnēs Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv, Salas novada pašvaldības mājaslapā 

www.salasnovads.lv un Latvijas bibliotēku portālā www.biblioteka.lv. Par bibliotēkas 

aktualitātēm informācija tiek sniegta vietējā avīzē “Salas Novada Vēstis”.  

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
Bibliotēkai ir laba sadarbība ar citām pašvaldības iestādēm- pagasta pārvaldi, 

kultūras namu, kā arī ar pārējām Salas novada bibliotēkām. 

 

 

2021.g.20.janvārī                                           Vadītāja_____________D. Januškeviča 

 

 

 

http://www.jgb.lv/
http://www.salasnovads.lv/
http://www.biblioteka.lv/
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Pielikumi 
 

Pielikums Nr.1 

 

Lasītāko grāmatu tops- 10 lasītākās grāmatas Sēlpils 2. bibliotēkā. 

 

1.Fjells, JānsĒriks. Ēnuistaba. 

2.Gārdnere, Liza. Aizslēgtāmdurvīm. 

3.Devero, Džūda. Attaisnotāslepkavība. 

4. Silvere, Džosija. LidijasBērdas divas dzīves. 

5. Robertsa, Nora. Vētrainaismājupceļš. 

6. Dolana, Eva. DNS. Ārstulieta. 

7. Judina, Dace. Mēmais. 

8. Karlena, Odrija. Kalendārameitene. 

9. Kovaļova, Lelde. Bezvēstspazudušās. 
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10. Volkers, Mārtins. Tumšaisvīnadārzs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2 

 

Sēlpils 2. bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija 

2018. – 2022. gadam 

 

Sēlpils 2.bibliotēkas (turpmāk - Bibliotēkas) krājums ir galvenais avots, kas 

apmierina Sēlpils pagasta vietējās sabiedrības, atsevišķu tās mērķgrupu un atsevišķu 

pārstāvju pieprasījumu pēc dažāda tipa un formāta dokumentiem. Šis fonds veic 

lasītveicinošu funkciju. 

Bibliotēkas misija izpaužas nepieciešamībā savest kopā bibliotēkas lietotājus 

un zināšanas ar mērķi, lai šīs zināšanas nestu garīgu, intelektuālu, ekonomisku, 

sociālu u.c. labumus. Censties panākt, lai visas lietotāju grupas apmeklētu pēc 

iespējas vairāk bibliotēku, kā arī saglabāt un attīstīt iedzīvotāju spēju funkcionēt 

sabiedrībā un attīstīt individuālas personības. 

Izstrādājot krājuma attīstības koncepciju, tika noteikti krājuma komplektēšanas 

galvenie mērķi un uzdevumi, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 317 “Nacionālā 

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

bibliotēku tīkla darbības noteikumi”, Bibliotēkas nolikuma,Salas novada attīstības 

programmā noteiktajām prioritātēm (izglītība, tūrisms, lauksaimniecība), dažādo 
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lietotāju grupu informacionālajām vajadzībām, lietotāju sastāva analīzes. Kvalitatīvas 

krājuma attīstības koncepcijas izstrādē Bibliotēka balstījās arī uz LNB izstrādātajām 

“Krājuma veidošanas vadlīnijām Latvijas bibliotēkām”. 

Situācijas raksturojums: Sēlpils pagasta iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1. 

janvāri-809 iedzīvotāji. Bibliotēka apkalpo Sēlpils pagasta iedzīvotājus, dažādu nozaru 

speciālistus, izglītības un kultūras iestāžu darbiniekus, kā arī visa Salas novada 

iedzīvotājus. Uz 2018. gada 1. janvāri Bibliotēkā bija reģistrēti 100 lasītāji, t.sk., 32 

bērni un jaunieši. 

Bibliotēkas krājumu pārzina un veido Bibliotēkas vadītāja. 

 

 

Krājuma attīstības un komplektēšanas pamatuzdevumi 

 saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu; 

 iesaistīt un ieinteresēt bērnus un jauniešus, veicinot lasīšanas iemaņu 

attīstību. 

 saglabāt, pilnveidot un daudzveidot Bibliotēkas krājumu, lai būtu 

kvalitatīva tēmu, materiālu, formātu dažādība; 

 komplektēt, kataloģizēt un apstrādāt Bibliotēkas jaunieguvumus, veikt 

krājuma sistematizēšanu un uzskaiti; 

 nodrošināt kvalitatīvu uzziņu krājuma papildināšanu – filozofijas, 

psiholoģijas, dabaszinātņu, sabiedrisko zinātņu, valodniecības, vēstures 

nozares jomā, vārdnīcas, enciklopēdijas, rokasgrāmatas, kā arī  

elektroniskos resursus; 

 nodrošināt visiem novada iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un 

nepieciešamās informācijas saņemšanu, sniedzot bezmaksas bibliotekāros, 

bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus;  

 nodrošināt novada iedzīvotājiem atbalstu formālajai un mūžizglītībai; 

 turpināt bērnu un jauniešu literatūras - uzziņu,  daiļliteratūras 

komplektēšanu; 

 saglabāt, papildināt un popularizēt Bibliotēkas novadpētniecības krājumu, 

apkopot un komplektēt materiālus par Sēlpils pagastu un Salas novadu, tā 

iedzīvotājiem. 

 

Prioritātes komplektēšanā 

Regulāri strādājot ar krājuma izvērtēšanu, Bibliotēka izvirza galvenās prioritātes 

krājuma komplektēšanā, nodrošinot regulāru jaunu grāmatu pieplūdumu: 

 mākslinieciski augstvērtīga daiļliteratūra, īpaši latviešu oriģinālliteratūra; 

 literatūra bērniem un jauniešiem; 

 uzziņu resursi (vārdnīcas, enciklopēdijas); 

 izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, ekonomika, u.c.); 

 skolēnu mācību procesā nepieciešamā literatūra (Latvijas vēsture, 

dabaszinātnes, filozofija, psiholoģija); 

 literatūra uzņēmējdarbības atbalstam (mārketings, grāmatvedība u.c.); 

 rokdarbu un citu praktisku nodarbību veicinoša literatūra. 

 

Krājuma komplektēšanas tematiskais aptvērums 

Bibliotēkas krājums ir universāls. Iespēju robežās atbilstoši vietējas nozīmes 

publiskās bibliotēkas statusam tiek komplektēta visu nozaru literatūra, lai atbalstītu 

formālās un mūžizglītības iespējas novada iedzīvotājiem.  
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Padziļināti Bibliotēka komplektē šādas nozares: 

 filozofija, psiholoģija; 

 sabiedriskās zinātnes; 

 dabas zinātnes; 

 medicīna, lauksaimniecība, mājturība; 

 māksla, izrādes, izklaide, sports; 

 valodniecība; 

 ģeogrāfija, biogrāfijas, vēsture. 

Bibliotēkā tiek vākti materiāli  par Sēlpils pagastu un Salas novadu, tā iedzīvotājiem, 

neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas. 

 

Krājuma komplektēšanas veidi 

 kārtējā jaunieguvumu komplektēšana; 

 retrospektīvā komplektēšana, reģistrējot un izvērtējot lasītāju pieprasījumu; 

 rekomplektēšana - regulāra un sistemātiska krājuma attīrīšana no saturā 

novecojušiem, nolietotiem, nepieprasītiem izdevumiem. 

 

 

Krājuma komplektēšanas avoti 

Bibliotēka izmanto tradicionālos bibliotēku dokumentu komplektēšanas avotus: 

 pirkumi – grāmatveikali, piem., Aisma, Zvaigzne ABC, izdevniecības, 

piem., Jumava, grāmatu bāzes, piem., Latvijas Grāmata, grāmatu izplatītāji, 

piem., IK "Virja"; 

 dāvinājumi – privātpersonu, iestāžu un organizāciju dāvinājumi, ziedojumi; 

 projekti - Bērnu žūrija, LNB projekti; 

 atvietošana – lasītāju nozaudēti izdevumi atvietoti ar identiskiem vai saturā 

līdzvērtīgiem; 

 abonēšana – Latvijā izdotie periodiskie izdevumi plašam lasītāju lokam, 

piem., Latvijas Pasta abonēšanas sistēma, e-kiosks u.c. 

 

 

Krājuma komplektēšanas finansējuma avoti 

Finansējumu krājuma komplektēšanai nodrošina: 

 Salas novada pašvaldības līdzekļi; 

 Dalība projektos; 

 Dāvinājumi, ziedojumi. 

 

 

Krājuma finansējuma komplektēšanai sadales principi 

Grāmatu, audiovizuālo dokumentu un citu izdevumu iegādei - 2/3 no komplektēšanas 

finansējuma kopapjoma, preses izdevumu abonēšanai - 1/3 no komplektēšanas 

finansējuma kopapjoma. 

 

Valodu aptvērums 

Pamatā krājums tiek komplektēts latviešu valodā 

 

Krājumā nekomplektē 

 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru; 
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 Īslaicīgas nozīmes literatūru (reklāmas, aicinājumi, partiju programmas 

u.tml.); 

 Pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas; 

 Mūzikas ierakstus; 

 Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecības materiālus); 

 Attēlizdevumus (izņemot novadpētniecības materiālus); 

 Rokrakstus (izņemot novadpētniecības materiālus). 

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji 

Katrs dāvinājums tiek atsevišķi izvērtēts. 

 aktualitāte - paaugstināta pieprasījuma literatūra; 

 valoda - pamatā latviešu; 

 izdevuma nolietojuma pakāpe - nelietotas vai mazlietotas; 

 izdošanas laiks - pēdējo 10 gadu literatūra (ja nav krājumā); 

 bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām 

bibliotēkām vai piedāvāt lietotājiem. 

 

Izņemšana no krājuma un izslēgšana 

Ja dokumenti tiek uzskatīti  par bibliotēkas lietotājiem nederīgiem, notiek atlase un  

dokumentu norakstīšana saskaņā MK noteikumiem Nr.317 „Nacionālā bibliotēku 

krājuma noteikumi”. 

Izvērtēšana tiek veikta pēc kritērijiem: 

 novecojuši pēc satura; 

 liekie dubleti;  

 bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši iespieddarbi un citi dokumenti; 

 nolietoti iespieddarbi un citi dokumenti, kuri lietošanas procesā kļuvuši 

turpmākai izmantošanai nederīgi un kurus nav iespējams salabot; 

  nepieprasīti;  

 nozaudētie iespieddarbi un citi dokumenti, kuri pazuduši (piemēram, pasta 

sūtījumu laikā, brīvpieejas apstākļos) un kuru zudumu bibliotēka ir 

konstatējusi;  

 no lietotājiem neatgūstami (pie parādniekiem); 

 nodoti citām bibliotēkām. 

Katru gadu vienu reizi notiek krājuma izvērtēšana un norakstīšana. 

Abonētāspresessaglabāšana 

 avīzes - 2 gadi; 

 vispārējā satura žurnāli - 3 gadi; 

 nozaru žurnāli - pēc vajadzības; 

 reģionālā prese, kas saistīta ar novadpētniecību - bez ierobežojuma. 

 

Bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija tiks ieviesta 2018. gadā. Tās īstenošanas 

lietderīgumu vērtē līdz nākamās koncepcijas izstrādes brīdim. 2018. - 2022. gada 

krājuma attīstības koncepcijas izvērtēšanai izmantos krājuma apgrozības rādītājus, 

savukārt pirms nākamās koncepcijas izstrādes veiks padziļinātas lietotāju aptaujas, ar 

mērķi noskaidrot lietotāju aktuālās intereses un vajadzības. 
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Sēlpils 2. bibliotēkas vadītāja      D. Januškeviča 
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