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1. Īss situācijas apraksts
Bērzkalnes pagasts atrodas Balvu novadā, 226 km no Rīgas un 7 km no Balvu pilsētas
rajona centra. Pagasts robežojas ar Kubulu un Vīksnas pagastu ziemeļos, Susāju pagastu
ziemeļaustrumos un austrumos, Lazdulejas pagastu dienvidaustrumos un austrumos, Medņevas
pagastu austrumos, Rugāju pagastu dienvidos un Balvu pagastu rietumos. Pašvaldības ziemeļu
robeža iet pa Bolupes upi.
Pagasta teritorijā atrodas Bērzkalnes pagasta pārvalde, Bērzkalnes filiālbibliotēka,
kultūras un atpūtas nodaļa, Bērzkalnes pirmsskolas izglītības nodaļa, individuālās un
daudzstāvu mājas, Rubeņu saietu nams.
Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija
pārskata periodā nav notikusi.

2. Finansiālais nodrošinājums

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
201

2019

2020

Kopā (EUR)

165

336

140

Pašvaldības finansējums

149

336

140

2018

2019

2020

986

972

933

Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi

16

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”

Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums.
Tabula “Iekārtas, aprīkojums”

Datori

Darbiniekiem

Lietotājiem

Vērtējums (teicams/labs/

(skaits)

(skaits)

apmierinošs/neapmierinošs)

1

5

Apmierinošs

Piezīmes

Divi

datori

no

datori

no

2007.g.
Teicams

Trīs
2015.g.

Darbinieka dators
apmierinošs

no
2013.g.

Plānie klienti
Multifunkcionālās

1

labs

2015.g.

teicams

2020.g.

iekārtas
Printeri

1

Kopēšanas iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 5 datori, 1 multifunkcionālā iekārta,1 printeris, viens dators
darbiniekam, bibliotēkā ir pastāvīgs bezvadu interneta pieslēgums.
2020.gadā norakstīja nolietotu printeri XEROX Phaser 3116. 2005.gads, tā vietā iegādāts
jauns printers Laser MFP 135 series.
Gan informācijas tehnoloģijas, gan pieejamo datu bāžu skaits ir apmierinošs un kvalitatīvs.
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4. Personāls
Bibliotēkā strādā viens darbinieks - filiālbibliotēkas vadītāja, kura strādā uz 0,6 slodzi ar
profesionālo vidējo izglītību. Pilnveido savu profesionalitāti, apmeklējot seminārus tiešsaistē:
04.09.20. seminārs attālināti: Senioru un bibliotekāru medijpratības stiprināšanas projekta
“Ceļazīmes mediju lietošanā” atklāšana.
21.09.20.g. Mācību seminārs tiešsaistē “ Ievads medijpratībā”.
09.10.20. Latgales reģionālais seminārs tiešsaistē “ Bibliotēkas un sabiedrības attīstība: mēs
būvējam šo pasauli paši”.
20.11.20. “Ceļazīmes mediju lietošanā”.
10.12.20. Kultūras informācijas centra rīkotais seminārs tiešsaistē “Saziņa ar valsts pārvaldi.”

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2018

2019

2020

%

salīdzinot

iepr. gadu
Lietotāju skaits

126

118

109

-6%-7%

t. sk. bērni

53

43

37

-18%-13%

Bibliotēkas apmeklējums

4709

3604

2253

-23%-37%

t. sk. bērni

2255

1501

992

-33%-34%

Virtuālais apmeklējums

1650

1275

310

-22%-75%

Izsniegums kopā

7012

5378

4182

-23%-22%

t. sk. grāmatas

3473

2509

1908

-27%-24%

t. sk. periodiskie izdev.

3325

2699

2256

-18%-16%

t. sk. bērniem

1424

933

1021

-34%+9%

27%

13%

+10%; -14%

70%

70%

+7%; 0%

Bibliotekārais aptvērums % 37%
no
iedz.skaita pašvald.
t. sk. bērni līdz 18 g.*

63%

5

ar

Iedzīvotāju skaits

467

t.sk. bērni

460

460

-1,5%-0%

79

79

0%

Uz 01.01.2021. Bērzkalnes pagastā dzīvo 460 iedzīvotāji, no kuriem 79 bērni un
jaunieši līdz 18 gadiem. Šie skaitļi ir palikuši nemainīgi.
Iedzīvotāji bibliotēku apmeklē, lai apmainītu grāmatas un laikrakstus, skenēt, kopēt,
izprintēt, veikt maksājumus, meklēt informāciju internetā. Apmeklētāji izmanto iespēju
izlasīt pašvaldības informāciju Balvu novada pašvaldības mājas lapā www.balvi.lv un
pašvaldības avīzē „Balvu Novada Ziņas.” Bērzkalnes bibliotēka piedāvā bezmaksas
izmantot datubāzes www.letonika.lv un www.news.lv , izmantot Balvu CB veidoto
elektronisko katalogu un Balvu kultūrvēstures datu bāzi. Bērzkalnes bibliotēka nestrādā
ar BIS ALISE.
2020.gadā sakarā ar esošo ārkārtējo situāciju valstī praktiski visi rādītāji ir
samazinājušies attiecībā pret pagājušo gadu. Šī situācija valstī ļoti iespaidoja lasītājus.
Vecāka gadu gājuma cilvēki vispār pārstāja apmeklēt bibliotēku, daži, tikai sazinoties
telefoniski, pieteicās grāmatu apmaiņai. Vēl citiem tika pievestas grāmatas pie mājām un
veikta grāmatu apmaiņa.
Bērzkalnes bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
Četriem lasītājiem, sakarā ar viņu veselības stāvokli, pati pievedu lasāmvielu mājās.
Bibliotēkas mājas lapa www.bibliotekas.lv/berzkalne/ pieejama visiem
apmeklētājiem, tajā atspoguļots jaunākais, kas notiek bibliotēkā.
Uzziņu darbs bibliotēkā vairāk ir saistīts ar e-pakalpojumu lietošanu, kā apmaksāt
rēķinus i-bankā, Elektrum portāla lietošana, LAD elektroniskā pieteikšanās u.c.
Vienu reizi mēnesī braucu uz attālāko Rubeņu ciemu, lai piedāvātu lasāmvielu,
informētu par bibliotēkas jaunieguvumiem. 2020.gadā Rubeņu ciemā bibliotēkas
pakalpojumus izmantoja 11 lasītāji. Izvēloties grāmatas un periodiskos izdevumus, vērā
ņemtas lasītāju intereses, pieprasījums.
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Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena
Otrdiena

---------8.00 - 16.00

Trešdiena

10.00 - 18.00

Ceturtdiena

8.00 - 16.00

Piektdiena

--------------

Sestdiena

--------------

Svētdiena

--------------

Tabula “SBA rādītāji”
SBA

2018

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
98

2019

2020

34

21

17

12

dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
12
dokumentu skaits

Bibliotēkas lasītājiem ir piedāvāta iespēja bibliotēkā neesošās grāmatas saņemt
starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā. 2020. gadā lielākā grāmatu apmaiņa ir bijusi ar Balvu
CB.
6. Krājums.
Bibliotēkas krājumam paredzētie līdzekļi tiek izlietoti tā, lai iegādātos lasītāju pieprasīto
literatūru visās nozarēs. 2020.gadā bibliotēkas krājums papildināts par 130 grāmatām, 274
seriālizdevumiem un vienu galda spēli.
Abonējot preses izdevumus, veicu formulāru izpēti un individuāli aptaujāju lasītājus par
viņu vēlmēm un interesēm.
2020. gadā abonēto preses izdevumu sarakstu skatīt pielikumā Nr.1.
Krājuma komplektēšanas koncepciju skatīt pielikumā Nr.2.
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
7
2018
Pašvaldības finansējums krājuma
984

2019

2020

972

933

komplektēšanai
t. sk. grāmatām

606

551

500

t. sk. bērnu grāmatām

150

166

137

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 380

421

433

Finansējums krājumam uz 1 iedz.
2

2

2

1136

1065

pašvaldībā
Finansējums

krājuma
1638

komplektēšanai kopā

Pārskata periodā veikta bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) 16.06.20.
Pārbaudes laikā konstatētais: krājumā iztrūka astoņas grāmatas un četras brošūras, no
kurām četras grāmatas nav atgriezuši lasītāji. Viens lasītājs miris, viens aizbraucis uz dzīvi
ārzemēs. Pārskata periodā izņemtas un norakstītas no krājuma nolietotās 82 grāmatas, 254
seriāl izdevumi, kopā norakstītas 336 vienības.
Tabula “Krājuma rādītāji”
2018

2019

2020

Jaunieguvumi

843

491

405

Grāmatas

485

124

130

t. sk. latviešu daiļliteratūra

173

23

33

t. sk. bērniem

43

37

39

Izslēgtie dokumenti

1126

461

336

8

Krājuma kopskaits

4745

4983

5052

Grāmatu krājuma apgrozība

1

1,43

0,5

2,18

1,8

Periodisko izdevumu apgrozība 2,8

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāžu izmantojums”
Datubāze

2018

2019

2020

Letonika

6

259

16

News

1

1

2

Bibliotēka piedāvā izmantot bezmaksas datubāzes: www.letonika.lv un www.news.lv
Letonikas datubāze attālināti 2020.gadā izmantota 4 reizes.
Krājuma popularizēšanai veidoju izstādes, kas veltītas jaunieguvumiem, dzejnieku un
rakstnieku dzimšanas dienām. Nozaru literatūras grāmatas tiek popularizētas tematiskajās
izstādēs.
Darbs ar parādniekiem.
Ar parādniekiem strādāju pastāvīgi, zvanu personīgi, nododu ziņu sociālajos tīklos.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Pagastā uz 2021.gadu ir reģistrēti 79 bērni. Bērzkalnes pagasta bibliotēkā no kopējā
109 lasītāju skaita 37 ir bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam.
Pārskata periodā bibliotēkas krājums papildināts ar 39 bērnu grāmatām un vienu galda
spēli.
Pārsvarā darbs ar bērniem notiek individuāli. Sarunu veidā uzzinu, kas viņu interesē un
ko no bibliotēkas klāsta varu piedāvāt. Sagatavoju bērnu literatūras izstādes. Bērnu literatūras
krājums atrodas ļoti labi pārskatāmā telpas daļā. Jau ienākot bibliotēkā, bērni var labi
pārredzēt visu bērnu literatūras krājumu, jaunās grāmatas, bērnu grāmatu izstādes un bērnu
darbiņu izstādes, kuras cenšos sakārtot tā, lai piesaistītu bērnu uzmanību. Praktiski ar katru
bērnu, kas apmeklē bibliotēku, strādāju individuāli. Savstarpējās sarunās, uzzinot viņu
intereses, piedāvāju viņu interesēm atbilstošas grāmatas.
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Šis gads ir iespaidojis arī bērnu bibliotēkas apmeklējumu. Pārsvarā bibliotēku
apmeklēja pirmsskolas un jaunāko klašu bērni.
Pirmskolas izglītības iestādes bērnus ar jaunieguvumiem iepazīstinu, aiznesot grāmatas uz
klasi, kur viņi paši var apskatīt jaunākās grāmatas. Vienmēr, bibliotēkas apmeklējuma laikā,
individuāli informēju bērnus par jaunieguvumiem, par interesantākajām grāmatām.
Ļoti priecājos par sadarbību ar PII (pirmsskolas izglītības iestādi): 2020. gadā bibliotēkā
notikuši 6 pasākumi bērniem, 9 bērnu literatūras izstādes, 2 bērnu darbiņu izstādes. Šogad 6
pirmsskolas izglītības iestādes bērni piedalījās Bērnu žūrijas grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.
2020.gadā notika šādi pasākumi bērniem: (fotogrāfijas pielikumā Nr.3.)
“Es un mani labākie draugi.”
“Pirmā tikšanās bibliotēkā.”
“Krāsu pasaule” Pēc izlasītās A.Ļenasas grāmatas “Krāsu mokšķis”.
“Citādie dzīvnieki.” Pēc izlasītās U.Starka un L.Bundestamas grāmatas “Zvēri, kurus neviens
nav redzējis, tikai mēs.”
Pirmā tikšanās bibliotēkā notiek katru gadu septembrī, kur bērni iepazīstas ar bibliotēku,
bibliotēkā pieejamiem pakalpojumiem, grāmatām, spēlēm, protams arī, kā jāsaudzē grāmatas,
kā jāuzvedas bibliotēkā un kā var kļūt par bibliotēkas lasītāju.
Pasākumā “Es un mani labākie draugi” bērni stāstīja, kas ir viņu mīļākie draugi, vienam
draugs bija kaimiņu puika vai meitene, toties citam tie bija vecāki. Un, protams, katram bija
savs mīlulis.
Šogad ļoti interesantas bērniem likās Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas. Pēc
katras izlasītās grāmatas gribējās kādu pasākumu sarīkot, tikai atkal nācās ievērot noteiktos
ierobežojumus, līdz ar to daudzi pasākumi izpalika.
Viens no pasākumiem: “Krāsu pasaule” pēc izlasītās A.Ļenasas grāmatas “Krāsu
mokšķis”,kur bērni izvēlējās savu krāsu, savu stāstu, likām savu krāsu varavīksni un
iepildījām to krāsu burciņā.
“Citādie dzīvnieki” - pēc izlasītās U.Starka un L.Bundestamas grāmatas “Zvēri, kurus
neviens nav redzējis, tikai mēs.” Šinī pasākumā bērnu fantāzijai nebija gala. Bērni zīmēja
vien viņu pašu fantāzijā radītos dzīvniekus, to iespējas un spējas pārvietoties. Katram
dzīvniekam bija savs izskats un pat maģiskas spējas. Tā bija fantastiska iespēja ieskatīties
bērnu domu lidojumā.
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8. Novadpētniecība
Visi novadpētniecības materiāli ir ievietoti novadpētniecības mapēs, kuras atrodas
atsevišķā, labi pieejamā plauktā. Mapēs var atrast informāciju par Bērzkalnes vēsturi, tās
iedzīvotājiem, ievērojamiem cilvēkiem, dabas objektiem. Mapes papildinu ar rakstiem no
laikraksta “Vaduguns”.
9. Projekti
Bērzkalnes bibliotēka jau no 2012.gada piedalās projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija”, 2020.gadā projektā piedalījās 6 bērni.
10. Publicitāte
Bibliotēkā notiek lasīšanas veicināšanas pasākumi, galvenā bibliotēkas darbības
popularizēšanas forma ir literatūras izstādes un jauno grāmatu apskate. Lai ciemata
iedzīvotāji būtu informēti par notiekošo bibliotēkā , informāciju lieku pie ziņu dēļa
ciemata centrā, bibliotēkā un bibliotēkas mājas lapā http://www.bibliotekas.lv/berzkalne/
Bibliotēkas mājas lapā ir atrodama informācija par bibliotēkas darba laiku, vēsturi,
bibliotēkas darbu un pasākumiem. Katru mēnesi informācija tiek papildināta.
2020.gadā Bērzkalnes pagasta bibliotēkas mājas lapu apmeklēja 310 virtuālie
apmeklētāji.
Veiksmīgākie lasīšanas veicināšanas pasākumi pieaugušajiem:
2020 .gadā bibliotēkā notika 8 pasākumi (6 no tiem bērniem), 41 izstāde (9 no
tām bērniem). Bieži idejas un materiāli pasākumiem tiek atrastas tieši šeit, bibliotēkā. Kā
jau katru gadu, arī 2020. gada februārī – Starptautiskā dzimtās valodas dienai veltītajā
pasākumā “Skaista mana valodiņa” tika iesaistīti pašvaldībā strādājošie un bibliotēkas
apmeklētāji. Lasījām Ontona Slišana darbus “Liktiņdorbs”, “Olūta smieleja” latgaliešu
valodā. Izstādē izliku jaunākos un esošos latgaliešu valodā rakstītos iespieddarbus.
Tematiskā izstāde ,,Ko zvaigznes paredz 2020. gadā” tiek plaši apmeklēta, tāpēc tiek
atkārtota katru gadu.
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai sagatavoju jautājumus gan
bērniem, gan jauniešiem, gan pieaugušajiem par Latviju, Latvijas pilsētām, prezidentu,
māksliniekiem un sportistiem. Izstāde lasītājiem palīdzēja atklāt jaunas un mazliet
aizmirstas lietas un faktus par mūsu valsti.
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Plaši apmeklēta bija Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Tiek veidotas tematiskās
izstādes un rakstnieku jubileju izstādes.
11. Sadarbības tīkla raksturojums
Bērzkalnes pagasta bibliotēkas sadarbības partneri ir Bērzkalnes PII, ar šīs
iestādes bērniem kopā rīkojam pasākumus, nodarbības, kopā piedalāmies BJV žūrijā.
Ar Bērzkalnes pagasta pārvaldi tiek risināti visi saimnieciskie jautājumi.
Balvu Centrālajā bibliotēkā notiek semināri, mācības, konsultācijas visos darba
jautājumos, tāpat notiek sadarbība ar visām citām novada publiskajām bibliotēkām.
Latvijas pasts – periodikas izdevumu piegāde.

21.janvārī 2021.gadā
Bērzkalnes pagasta filiālbibliotēkas vadītāja
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Irēna Šļakota

Pielikums nr. 1

2020.gadā pasūtītie preses izdevumi:
1.Vaduguns
2. Ievas Veselība
3. Privātā Dzīve
4. Ieva
5. Citādā Pasaule
6. Ievas dārzs
7. Ievas māja
8. Ilustrētā pasaules vēsture
9. Ilustrētā zinātne
11. Nezināmā vēsture
12. Dari pats
15. Ārsts lv.
16. Praktiskais latvietis
17. Ievas padomu avīze
18. Ievas stāsti
19. Santa
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Pielikums Nr.2.

LATVIJAS REPUBLIKA
BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA

BALVU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA

6.13
Bērzkalnes pagasta bibliotēka

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS
KONCEPCIJA

2018.g.

Glabāšanas termiņš: līdz nomaiņai
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APSTIPRINU
Balvu Centrālās bibliotēkas
direktore
_____________________R. Cibule
2018.g. 19. aprīlī, Balvos

Bērzkalnes pagasta bibliotēkas misija ir padarīt savus un globālos informācijas
resursus
pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt interesi par literatūru un lasīšanu, veidot un
uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu, pievēršot uzmanību
mainīgajām lietotāju vajadzībām. Krājuma komplektēšana ir katras bibliotēkas
pamatpakalpojums, no tā ir atkarīgi pārējie bibliotēkas pakalpojumi.
Veidojot savu krājumu, bibliotēka vadās no LR MK izstrādātajiem Nacionālā bibliotēku krājuma
noteikumiem Nr.317. Krājuma koncepcija norāda krājuma veidošanas stratēģiju, pamato
iespieddarbu iegādes un saglabāšanas nepieciešamību, norakstīšanas iemeslus. Komplektēšanas
koncepcija nosaka katra lietotāja nodrošināšanu ar informāciju un finanšu resursu lietderīgu
izlietojumu, liek izvērtēt esošo krājumu, pārskatīt krājuma veidošanas prioritātes.

Krājuma komplektēšanas pamatprincipi:
 Piekļuve informācijai drukātā un elektroniskā formātā;
 Atbalsts formālajai un mūžizglītībai;
 Piekļuve valsts un pašvaldības dokumentiem;
 Iespēja atpūsties, lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Krājuma veidošanas un attīstības galvenie kritēriji:


Atbilstība publiskās bibliotēkas krājuma universālajam saturam;



Kultūras mantojuma saglabāšana, komplektējot bibliotēkas krājumu ar latviešu
un ārzemju autoru labākajiem darbiem;



Krājuma aktualitāte, to regulāri attīrot no novecojušiem un mazizmantotiem
iespieddarbiem u.c. dokumentiem un papildinot krājumu ar aktuāliem, lietotāju
pieprasītiem dokumentiem;



Krājuma izmantošanas intensitāte;



Bibliotēkas lietotāju interešu izpēte un analīze;
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Koordinācija starp Centrālās bibliotēkas un pārējām bibliotēkām
komplektēšanas un rekomplektēšanas jautājumos;

Efektīvas dokumentu piegādes sistēmas un informācijas vajadzību
nodrošināšana, izmantojot SBA;

Krājuma veidošanas vispārīgie principi:

 Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām;
 Iegādājoties dokumentus, nav pieļaujama politiska, konfesionāla, komerciāla vai
cita ietekmēšana;

 Informācijas resursiem jāatspoguļo dažādi viedokļi;
 Informācijas resursiem jānodrošina pieeja dažādos formātos.

Krājumā nekomplektē:

 Literatūru par vardarbību, pornogrāfiju, melno maģiju, rasistisku un naidu
kurinošu literatūru;

 Īslaicīgas nozīmes literatūru ( bukletus, reklāmas aicinājumus, partiju
programmas u.tml.);

 Pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas;

Bērzkalnes pagasta bibliotēka komplektē visu nozaru literatūru. Bibliotēka veido
novadpētniecības dokumentu krājumu par Bērzkalnes pagastu un tā
iedzīvotājiem neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas.

Prioritātes krājuma komplektēšanā:


Uzziņu resursi ( vārdnīcas, enciklopēdijas, ceļveži, datubāzes );



Literatūra bērniem un jauniešiem;



Oriģinālliteratūra.
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Literatūras atlases kritēriji:



Atbilstība Balvu Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku pamatprofilam;



Atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm;



Reģionālais un valodas aspekts;



Izdevuma kvalitāte;



Pieprasījums;



Izdevuma cena.

Valodu aptvērums:



Krājums tiek komplektēts pamatā latviešu valodā un vienā eksemplārā;



Izvērtējot individuāli, nelielā daudzumā tiek komplektēta daiļliteratūra krievu
valodā;



Nozaru literatūra tiek komplektēta latviešu valodā.

Krājuma komplektēšanas avoti:



Pirkumi;



Abonēšana;



Dāvinājumi;



Nozaudēto izdevumu aizvietošana.

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:

 Izdošanas laiks – pēdējie 3 – 5 gadi, ja izdevums nav krājumā;
 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
 Valoda – latviešu un krievu valodā;
 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas;
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 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai
piedāvāt apmeklētājiem.

Finansējuma avoti:



Pašvaldības finansējums;



Dāvinājumi.

Seriālizdevumu glabāšana:



Avīzes – 3 gadi;



Nozaru žurnāli – pēc vajadzības;



Vispārēja satura žurnāli – 5 gadi;



Reģionālie laikraksti,
ierobežojuma;

kas

izmantojami

novadpētniecībai

–

bez

laika

Krājuma rekomplektēšanas ( norakstīšanas ) iemesli:

 Pēc satura novecojuši dokumenti;
 Nolietoti iespieddarbi un citi dokumenti, kuri lietošanas procesā kļuvuši
turpmākai izmantošanai nederīgi un kurus nav iespējams salabot;

 Lieki dubleti;
 Bibliotēkas krājuma profilam neatbilstoši vai maz izmantoti dokumenti;
 Bojāti dažādu iemeslu dēļ;
 Dokumenti bojāti dažādu iemeslu dēļ.
Fonda satura raksturojums, izmantojot Conspectus modeli
Fonda dziļuma indikatori:
Raksturojot krājuma saturu, pamatā tiek izmantoti pirmie divi dziļuma līmeņi:
I – minimālais informācijas līmenis.
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Bibliotēkas krājumā vispārīgo materiālu krājums valsts valodā un krievu valodā ir
sekojošās nozarēs – filozofija, psiholoģija, reliģija, sociālās zinātnes, matemātika, dabaszinātnes,
lietišķās zinātnes, medicīna, tehnika, lauksaimniecība, māksla, atpūta, izklaide, sports,
valodniecība, ģeogrāfija, biogrāfijas, vēsture. Tās kalpo, lai lietotāju iepazīstinātu ar tēmu un
uzziņu izdevumiem – enciklopēdijām, vārdnīcām, rokasgrāmatām, atlantiem u.t.t.
II – pamatinformācijas līmenis.
Krājums pamatā pārstāv divas valodas – latviešu un krievu valodu. Tas kalpo noteiktas
nozares iepazīšanai. Krājumu veido ierobežots monogrāfiju, uzziņu literatūras, vispārīgo
periodisko izdevumu klāsts, ierobežota pieeja internetā rodamo elektronisko resursu – datubāzu,
tekstu, laikrakstu u.c. kolekcijai.
Bibliotēka komplektē dokumentus sekojošās nozarēs:
N.p.k.

Nozare

UDK klase

Krājuma dziļuma indikators

1.

Vispārīgā nodaļa

0

2

2.

Filozofija. Psiholoģija

1

1

3.

Reliģija

2

1

4.

Sociālās zinātnes

3

1

5.

Matemātika. Dabaszinātnes

5

2

6.

Lietišķās zinātnes. Medicīna.

6

2

Tehnika. Lauksaimniecība
7.

Māksla. Atpūta. Izklaide. Sports

7

2

8.

Valodniecība. Literatūra

8

1

9.

Daiļliteratūra latviešu valodā

821

1

10.

Daiļliteratūra krievu valodā

821

2

11.

Ģeogrāfija. Biogrāfijas. Vēsture

9

2
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Pielikums Nr.3.
Pasākumi bērniem:
Turpinām vākt izlietotās baterijas.

“Mēs par tīru Latviju”

“Es un mani labākie draugi.”
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Pirmā tikšanās bibliotēkā.
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“Krāsu mošķis”
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