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Kuldīgas novada publiskās bibliotēkas ir: 

 atvērtas ikvienam un piedāvā brīvu piekļuvi informācijai gan elektroniskā, gan 

tradicionālā formā, tādējādi nodrošinot iespēju katram sevi izglītot, un, pilnveidot visa 

mūža garumā. 

 bibliotēku rīcībā esošais grāmatu, elektronisko un periodisko izdevumu krājums 

nodrošina lieliskas atpūtas iespējas visiem vecumiem un dažādām gaumēm! 

 bibliotēkas strādā, lai saglabātu interesi par grāmatu veicinot lasīšanu bērnu un 

jauniešu vidū, un nodrošina pieeju vietējās nozīmes kultūras mantojumam. 

 Ikviena bibliotēka uzklausa un palīdz atrast noderīgāko informāciju, kas svarīga 

lietotājiem. 

 

Krājuma komplektēšanas uzdevumi: 

Veidojot krājumu, bibliotēkas nodrošina Kuldīgas pilsētas un novada iedzīvotājiem: 

 Pirmo saskarsmi ar grāmatu; 

 Piekļuvi informācijai gan drukātā, gan elektroniskā formātā; 

 Piekļuvi valsts un pašvaldības dokumentiem; 

 Atbalstu formālajai un mūžizglītībai; 

 Iespēju atpūsties 

 

Galvenās lietotāju grupas: 

 Bērni līdz 18 gadiem; 

 Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji; 

 Studenti; 

 Pensionāri 

 

 Krājuma veidošanas vispārīgie principi: 

 Bibliotēkas krājumam jāatbilst vietējās sabiedrības interesēm un vajadzībām; 

 Informācijas resursiem jāatspoguļo dažādi viedokļi; 

 Izvēloties dokumentus nav pieļaujama politiska, konfesionāla, komerciāla vai cita 

ietekmēšana; 

 Informācijas resursiem jānodrošina pieeja dažādos formātos 

 

Krājumā nekomplektē: 

 Pornogrāfisku, rasistisku, naidu kurinošu literatūru; 

 Īslaicīgas nozīmes literatūru (bukleti, reklāmas, aicinājumi, partiju programmas 

u.tml.); 

 Pamatskolas un vidusskolas mācību grāmatas; 

 Mūzikas ierakstus; 

 Nošu izdevumus; 

 Kartogrāfiskos izdevumus (izņemot novadpētniecību); 

 Attēlizdevumus (izņemot novadpētniecību); 

 Rokrakstus (izņemot novadpētniecību); 



Kuldīgas novada publisko bibliotēku krājums ir universāls.  

Komplektēšanas prioritātes novada pagastu bibliotēkās: 

Bibliotēka Komplektēšanas prioritātes Mērķauditorija 

Ēdoles pagasta 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Tulkotā ārzemju daiļliteratūra 

Nozaru literatūra par veselību un veselīgu 

dzīvesveidu (615.8) 

Psiholoģija (159.9) 

Literatūra bērniem un jauniešiem 

Literatūra pirmskolas vecuma bērniem 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji pensionāri, 

bezdarbnieki 

Skolēni 

Pirmsskolas vecuma 

bērni 

Gudenieku pagasta 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Tulkotā ārzemju daiļliteratūra  

Viegli uztverama nozaru literatūra 

Bērnu literatūra 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

pensionāri, 

bezdarbnieki 

Speciālā pansionāta 

klienti, 

bērni 

 

Gudenieku pagasta 

Basu bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Tulkotā ārzemju literatūra 3.Nozaru 

literatūra : 

 Rokdarbi 746, 

 alternatīvas ārstēšanas metodes (615.8), 

 mājas remonts 69 

lietišķā psiholoģija (159.98) 

 Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji  

bezdarbnieki, 

 pensionāri. 

Īvandes pagasta 

biblioteka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Tulkotā ārzemju literatūra 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji, 

 bezdarbnieki,  

pensionāri 

Kabiles pagasta 

bibliotēka 

Latviešu literatūra 

Tulkotā ārzemju literatūra 

Bērnu, jauniešu literatūra 

 Biogrāfijas- 78(L)(092); 792 

Vēsture- 94(474); 947.43 

Pedagoģija- 37; 373.2 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji  Skolēni 

pirmsskolas vecuma 

bērni 

pensionāri  

 

Kurmāles pagasta 

Priedaines bibliotēka 

Tulkotā daiļliteratūra. 

Latviešu oriģinālliteratūra 

.Bērnu un jauniešu literatūra 

 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji, 

Bērni un jaunieši, 

pensionāri. 

Kurmāles pagasta 

Vilgāles bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Tulkotā daiļliteratūra 

Bērnu un jauniešu literatūra 

Nozaru literatūra - pamatinformācijas 

līmenī: psiholoģija - pašpalīdzības 

grāmatas (159.98), māksla, medicīna - 

alternatīvās ārstniecības metodes (615.8) 

Bērni un jaunieši; 

auditorija 

Pensionāri 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 



Laidu pagasta 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Tulkotā daiļliteratūra un c. ārzemju 

literatūra 

Bērnu un jauniešu literatūra 

Nozaru literatūra -  mākslas nozares (792, 

78, 745), psiholoģija (159.9, 133), 

puķkopība (635.9), medicīna (615.8) 

Pensionāri 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki,  

Pirmskolas vecuma 

bērni, jaunieši, skolēni 

jaunās māmiņas,  

pedagogi, 

mājsaimnieces 

Laidu pagasta 

Sermītes bibliotēka 

ar struktūrvienību 

Vangā 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Tulkotā ārzemju literatūra 

Bērnu un jauniešu literatūra  

Nozaru literatūra - pedagoģija(37) 

Pensionāri 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

 bezdarbnieki 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, skolēni 

Pedagogi 

Padures pagasta 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Bērnu un jauniešu literatūra 

Tulkotā ārzemju d-literatūra 

Nozaru literatūra: 

Bērnu kopšana, audzināšana un 

psiholoģija (159.922.7;649.1; 37) 

biogrāfiskā literatūra(929; 821.94) 

mājturība (64) 

Alternatīvā medicīna(615.8) 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, skolēni 

Jaunās māmiņas,  

pedagogi,  

mājsaimnieces  

Pelču pagasta 

bibliotēka 

Tulkotā ārzemju literatūra 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Bērnu un jauniešu literatūra 

Pirmsskolas literatūra 

psiholoģiju,(159) pedagoģijas mācību 

grāmatas,(37) ezotērika, (133) 

pašpalīdzības psiholoģijas grāmatas 

(159.98) 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

Bērni un jaunieši 

Seniori, 

Speciālās skolas 

pedagogi un 

audzēkņi 

Bērnudārza 

audzēkņi  

Rendas pagasta 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Bērnu un jauniešu literatūra 

Tulkotā ārzemju literatūra 

Nozaru literatūra: māksla (792, (Latvijas 

vēsture(94(474.3) rokdarbi(746) (646) 

medicīna (615);(613) 

Multfilmas un galda spēles 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

Bērni un jaunieši 

Pensionāri 

Bezdarbnieki 

Rumbas pagasta 

bibliotēka 

Tulkotā ārzemju literatūra 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Bērnu literatūra 

Nozaru literatūra - medicīna 61; 615 

māksla ( par aktieriem, mūziķiem) 792;78 

rokdarbi 746 

Pensionāri, 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki,  
pirmsskolas, 
sākumskolas vecuma 
bērni 



Snēpeles pagasta 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Tulkotā ārzemju literatūra 

Bērnu un jauniešu literatūra 

Nozaru literatūra-psiholoģija(159.9;159), 

ģeogrāfija (91), vēsture (94;947,43), 

skatuves māksla(792;791.4;908) 

 Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji  

pensionāri, 

 bērni un jaunieši, 

bezdarbnieki 

Turlavas pagasta 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra 

Bērnu literatūra 

Tulkotā ārzemju literatūra 

Nozaru literatūra:  

Psiholoģija (159) 

Rokdarbi 74 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji; 

Pirmskolas, 

sākumskolas vecuma 

bērni 

Pensionāri. 

Turlavas pagasta 

Ķikuru bibliotēka 

Tulkotā ārzemju literatūra 

 Latviešu literatūra 

 Bērnu un jauniešu literatūra 

Nozaru literatūra- 

Vēsture (Latvijas vēsture(94(474.3), 

puķkopība 635.9 

Medicīna ( 61), 

rokdarbi (74) (64)  

Bērni un jaunieši; 

Seniori 

Bezdarbnieki 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

Vārmes pagasta 

bibliotēka 

Latviešu oriģinālliteratūra; 

Bērnu un jauniešu literatūra; 

Tulkotā ārzemju literatūra; 

Nozaru literatūra 

● Pedagoģija (37) 

● Psiholoģija (159 ; 159.9 ) 

● Atpūta (79) 

● Biogrāfijas(792 ; 929) 

● Rokdarbi (64 ;74) 

● Vēsture 94(474); 947.43 

● Medicīna (615) 

Pensionāri; 

Pirmsskolas vecuma 

bērni, skolēni; 

Ekonomiski aktīvie 

iedzīvotāji 

bezdarbnieki; 

Pedagogi,  

mājsaimnieces,  

uzņēmēji 

 

  



Kuldīgas Galvenās bibliotēkas prioritātes krājuma komplektēšanā: 

 Literatūra bērniem; 

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

 Literatūra studiju atbalstam prioritārajās nozarēs; 

 Latviešu daiļliteratūra; 

 Multiplikācijas filmas bērniem; 

 Galda spēles un puzles bērniem. 
 

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā tiek komplektēta visu nozaru literatūra. Lai nodrošinātu 

piekļuvi aktuālai, kvalitatīvai un pārbaudītai informācijai, tiek abonētas datubāzes: 

https://library.eb.co.uk/levels , 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=63121533-0a80-490e-a3bb-

8012f47b6296%40sdc-v-sessmgr04  

Padziļināti komplektē tādas nozares kā: 

 Psiholoģija; 

 Sociālās zinātnes; 

 Medicīna; 

 Menedžments, mārketings, sabiedriskās attiecības; 

 Kultūras vēsture; 

 Vēsture 

Pagastu bibliotēkas nozaru literatūru komplektē saskaņā ar definētajām komplektēšanas 

prioritātēm. ( Skatīt tabulu!) Pārējo nozaru literatūras pieejamību pagastos tiek nodrošināta ar 

ceļojošo tematisko grāmatu kopu palīdzību. 

 

Visās novada bibliotēkās tiek veidots speciālais krājums – novadpētniecības dokumentu 

fonds, kurā tiek vākti materiāli par novada vietām, notikumiem un iedzīvotājiem neatkarīgi 

no izdevuma veida un izdošanas vietas. 

 

Literatūras atlases kritēriji: 

 Atbilstība lietotāju vajadzībām un interesēm; 

 Izdevuma kvalitāte; 

 Publikācijas forma un stils; 

 Oriģināla ( tulkotajai uzziņu literatūrai) publicēšanas gads; 

 Valodas aspekts; 

 Cena 

 

Paaugstināta pieprasījuma izdevumus Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā iepērk vairākos (3-4) 

eksemplāros. Galvenā bibliotēka vairākos eksemplāros iepērk arī augstvērtīgu tulkoto 

daiļliteratūru un nozaru literatūru, kas nodrošina iespēju veidot grāmatu kopas un tās 

piedāvāt pagastu bibliotēkām. 

 

Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji: 

 Lasītāju pieprasījums 

 Kritikas vērtējums 

 Iesējums 

 Cena  

 

Valodu aptvērums: 

 

Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu valodā. Nozaru literatūra minimālajā apmērā arī 

svešvalodās. 

  

https://library.eb.co.uk/levels
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=63121533-0a80-490e-a3bb-8012f47b6296%40sdc-v-sessmgr04
http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=63121533-0a80-490e-a3bb-8012f47b6296%40sdc-v-sessmgr04


Krājuma komplektēšanas avoti: 

 Pirkumi 

 Abonēšana 

 Dāvinājumi 

 Nozaudēto izdevumu atvietošana 

 Dalība KKF mērķprogrammās – „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde 

bibliotēkās” un „Bērnu žūrija” 

 

Finansējuma avoti: 

 Kuldīgas novada pašvaldības budžeta asignējumi; 

 

Literatūru iepērk: 

 Kuldīgas pilsētas grāmatnīcās; 

 Izbraukuma tirdzniecības piedāvājumi 

 Neizmanto telemārketingu 

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji: 

 Izdošanas laiks – pēdējo 2-3 gadu literatūra, ja nav krājumā; 

 Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra; 

 Valoda – pamatā latviešu valoda, detektīvliteratūra arī krievu valodā; 

 Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas; 

 Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām vai 

piedāvāt lietotājiem 

 

Krājuma rekomplektēšanas (norakstīšanas) iemesli: 

 Nolietoti izdevumi; 

 Novecojuši pēc satura; 

 Liekie dubleti; 

 Profilam neatbilstoši izdevumi; 

 Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ; 

 Nozaudēti izdevumi; 

 Dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ; 

 Izdevumi nodoti citām bibliotēkām 

 

Abonēto presi bibliotēkas glabā: 

 Avīzes – 1 gads; 

 Nozaru žurnālus – pēc vajadzības; 

 Populāra rakstura žurnālus – 2 gadi 

 

 
 


