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   1.LSPA Sporta nozares bibliotēkas misija: 

Nodrošināt LSPA akadēmiskajai un zinātniskajai darbībai nepieciešamos informatīvos 

resursus, atbalstīt zinātniski pētniecisko darbību un papildināt Latvijas sporta speciālistiem 

bibliotekāro pakalpojumu klāstu. 

 

2.Krājuma komplektēšanas uzdevumi: 

 LSPA Sporta nozares bibliotēkas mērķis ir komplektēt Bibliotēkas krājumu atbilstoši studiju 

virzieniem sporta nozarē un veselības aprūpē. Bibliotēkas krājumu nodrošina ar studiju un 

mācību programmām atbilstošiem informācijas resursiem: mācību grāmatām, zinātnisko 

literatūru, laikrakstiem, žurnāliem un elektroniskiem dokumentiem, to iepirkšanas kārtību un 

fonda atbrīvošanu no morāli novecojušiem un nolietotiem izdevumiem. 

 

3.Bibliotēkas krājuma veidošana: 

Literatūras iegāde 

         Atbildīgais par izstrādi: Katedru vadītāji, Bibliotēkas vadītājs. 

         Atbildīgais par kontroli: Rektors, Studiju prorektore. 

   Katedru vadītāji, docētāji, lektori izstrādā nepieciešamo grāmatu iegādes sarakstu studiju 

gadam un iesniedz Bibliotēkas vadītājai. Tiek precizēts un sagatavots saraksts, kuru izskata, 

precizē un apstiprina rektors. Bibliotēkā tiek iegādātas grāmatas arī pēc Bibliotēkas lietotāju 

pieprasījuma. Grāmatu iegādi atmaksā no LSPA budžeta. 

         Prioritātes grāmatu iepirkšanai ir šādas: 

         1. mācību grāmatas, 

         2. metodiskā literatūra, 

         3. uzziņu literatūra, 

         4. zinātniskā literatūra. 

      Pēc saskaņojuma ar katedras vadītāju jebkurš docētājs var iesniegt Bibliotēkas vadītājai 

pieteikumu literatūras iegādei Bibliotēkas krājuma papildināšanai. Komplektē tādu nozaru 

izdevumus kā: 

l. Sports, sporta zinātne 

          2.   Medicīna, sporta medicīna, anatomija, fizioloģija un citas medicīnas nozares 

          3.  Izglītība 

         4.  Psiholoģija, sporta psiholoģija 

         5.  Menedžments, mārketings, sabiedriskās attiecības 



         6.  Socioloģija un citas nozares. 

   Iepērkamo izdevumu skaitu nosaka atbilstoši studiju programmām. 

 

3.1. Krājuma komplektēšanas avoti: 

             Pirkumi (dažādi izdevēji)              

              Mācību spēku lekciju konspekti, bakalaura, maģistra, promocijas darbi 

              Dāvinājumi 

              Nozaudēto izdevumu atvietošana 

              LSPA izdotie iespieddarbi. 

   Pamatā resursi tiek komplektēti latviešu un angļu valodā, kā arī dažreiz krievu valodā (pēc 

nepieciešamības). Bibliotēkā iegādātās grāmatas var redzēt katalogā 

Webpac http://alise.lspa.lv/Alise/, izdarot kritēriju izvēli vai arī sarakstā  “Jaunumi  

mūsu bibliotēkās”. 

 

 3.2.Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji: 

              Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra 

              Valoda – pamatā latviešu valoda, angļu 

              Izdevuma nolietojuma pakāpe – nelietotas vai mazlietotas  

              Bibliotēkai ir tiesības saņemtos dāvinājumus dāvināt tālāk citām bibliotēkām          

              vai piedāvāt lietotājiem.             

 

  4.Periodikas abonēšana 

             Atbildīgais par izpildi: Bibliotēkas vadītāja 

             Atbildīgais par kontroli: Studiju prorektore 

     Katru gadu līdz 15.novembrim Bibliotēkas vadītāja apkopo jauno abonēšanas izdevumu 

sarakstu. 

     Pēc saraksta izveides Bibliotēkas vadītāja gatavo tāmi. Pēc rektora apstiprinājuma veic 

abonēšanu. 

     Pēc periodikas abonēšanas tiek aktualizēts periodisko izdevumu saraksts Bibliotēkas mājas 

lapā /LSPA/Bibliotēka/Bibliotēkas resursi/laikraksti un žurnāli. 

  

http://alise.lspa.lv/Alise/


Abonēto periodiku glabā: 

            Sporta nozares periodiku (avīzes, žurnāli) – uz neierobežotu laiku 

            Nozaru žurnālus, avīzes – pēc vajadzības. 

 

5.Krājuma rekomplektēšana (norakstīšana) 

      Atbildīgais par izpildi: Bibliotēkas vadītāja 

        Atbildīgais par kontroli: Bibliotēkas vadītāja, Studiju prorektore 

 Iespieddarbu un citu dokumentu norakstīšanas process LSPA Sporta nozares bibliotēkā 

notiek atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem “Nacionālā bibliotēku krājuma 

noteikumi” (Noteikumi Nr.317, apstiprināti 2010.gada 30.martā). 

Krājuma norakstīšanas iemesli: 

          Nolietoti izdevumi 

          Novecojuši pēc satura  

          Liekie dubleti 

          Profilam neatbilstoši izdevumi 

          Izdevumi bojāti dažādu iemeslu dēļ 

          Dokumenti nav atgūstami lietotāju vainas dēļ 

 Bibliotēkas darbinieki sagatavo norakstīšanas aktu, kuru paraksta norakstīšanas  komisijas 

priekšsēdētājs un pārējie komisijas locekļi. 

 Bibliotēkā norakstīto literatūru nodod makulatūrā vai rod tai citu lietderīgu pielietojumu. 

 

 

 

 

Bibliotēkas vadītāja                                                                              Margarita Zaļūksne       

 


