
Pielikums Nr.3 OCB IRAN darba pārskats 
 

1. IRAN darbs 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā bija visu vecuma grupu 

lasīšanas aktivitāšu atbalstīšana un mūžizglītība, lietotāju pieprasījumu pēc iespieddarbiem un 

citiem dokumentiem apmierināšana. Tiek nodrošināta krājuma un datu bāzu pieejamība ikvienam 

lietotājam. 2015.gadā gadā ir papildināta un uzlabota krājuma komplektēšanas koncepcija. 

 

Finansējums 

Gads 

2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

16486 16378 16698 

t. sk. Grāmatām 13904 13814 14108 

t. sk. bērnu grāmatām 2625 2788 2909 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

2582 2564 2590 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. Pašvaldībā 

0.64 0.64 0.66 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

  16938 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 

Ogres novada pašvaldības finansējums uz vienu iedzīvotāju ir par 0.19 EUR lielāks nekā norādītais 

minimums (0.43 EUR). Nopirkto eksemplāru skaits OCB krājumam gan samazinājies – mīnus 41 

eksemplārs, jo pieaug grāmatu cenas. Krājums tiek komplektēts, apzinoties, ka OCB kā reģionālās 

bibliotēkas krājumu izmantos arī citu bibliotēku lietotāji. Reģiona bibliotēkas visvairāk pieprasa 

grāmatas psiholoģijā, sabiedriski politisko literatūru, grāmatas par vēsturi, mākslu, sportu un 

medicīnu. 

Finansējums uz vienu lietotāju 2015.gadā bija 2.87 EUR, 2016.gadā – 2.94 EUR, 2017.gadā – 

3.07 EUR. Finansējums ir nedaudz palielinājies, jo ir samazinājies lietotāju skaits.   

 

Gads 

Krājums 

2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 3247 3159 2890 

t. sk. Grāmatas 2181 2126 1968 
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t. sk. latviešu daiļliteratūra 288 284 277 

t. sk. bērniem (+periodiskie 

izd.) 

619 636 599 

Izslēgtie dokumenti 3047 3822 3589 

Krājuma kopskaits 76695 76032 75334 

Grāmatu krājuma apgrozība 2.8 2.6 1.8 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

4.3 3.1 7.7 

Krājuma rādītāji 

 

No ienākošajiem iespieddarbiem 37,2% OCB ir daiļliteratūra, 20,3% bērnu literatūra. Nozaru 

literatūra sastāda aptuveni 40%. Vairāk krājums papildināts sabiedriskajās zinātnēs un vēsturē – 

13, 6%, tehniskajās zinātnēs – 4,4%, mākslā un medicīnā – 3,9%, vismazāk – fiziskajā kultūrā, 

sportā un valodniecībā. Pētot nozares literatūras izmantošanu, jāsecina, ka labi izmantotas tiek 

sabiedriskās zinātnes: apgrozījums 0,7; medicīna: apgrozījums 0,7; ģeogrāfija:  apgrozījums 0,6. 

Mazāk izmanto dabaszinātņu literatūru – apgrozība 0,2, literatūrzinātni – apgrozība 0,1. Pievēršot 

uzmanību šim faktam, būtu svarīgi izvērtēt nozaru literatūras piedāvājumu. 

Pārsvarā krājumā uzņemtie iespieddarbi ir latviešu valodā – 92,2%, svešvalodās – 7,7%. Nākamajā 

gadā jāplāno iegādāties vairāk iespieddarbu svešvalodās. 

OCB jaunumus iegādājas regulāri, vismaz reizi mēnesī. 2017.gadā veiktie pirkumi:  Jāņa Rozes 

grāmatnīcā – 64 eksemplāri, Zvaigznes ABC grāmatnīcā – 577 eksemplāri, izdevniecībā 

“Kontinents” – 70 eksemplāri, i/k “Virja” – 973 eksemplāri, “Janus” – 68 eksemplāri, “Latvijas 

Grāmata” bāzē – 365 eksemplāri. 

Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti un apstrādāti 2117 eksemplāri. 

2017.gadā dāvinājumos no privātpersonām un organizācijām saņemti apstrādāti – 421 eksemplārs. 

Dāvinājumus no privātpersonām apstrādei pieņemam ar nopietnu atlasi. Tās grāmatas, kas netiek 

ņemtas uzskaitē, tiek piedāvātas citām reģiona bibliotēkām, tiek ievietotas Apmaiņas fondā, kā arī 

plauktā – Lasītājs lasītājam. No LNB atvestie dāvinājumi tiek sadalīti starp visām reģiona pagasta 

bibliotēkām, arī skolu bibliotēkām. 

Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir saņemtas un apstrādātas 

28 grāmatas. 112 eksemplāri, pēc LNB sadales, ir nogādāti reģiona bibliotēkām. Sagatavoti 

nodošanas akti. Vēl uzrakstīti 11 nodošanas akti par citu projektu grāmatām, 75 eksemplāri. 
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BIS ALISE Komplektēšanas modulī tiek uzskaitīti arī žurnāli. Tas atvieglo krājuma uzskaiti un ir 

iespēja veikt izsniegšanu un saņemšanu. OCB un tās filiāles ir saņēmušas 1613 eksemplārus 

žurnālus. 

2017.gadā nodaļas darbinieki apstrādāja iespieddarbus OCB, Ogresgala un Ciemupes bibliotēkām. 

Pavisam apstrādāti 2677 eksemplāri par kopējo summu – 20 300,09 EUR.  

 
Struktūrvienība 

Izdevumu  

ieguves avots 

OCB 

Pieaugušo 

literatūras 

nodaļa 

OCB Bērnu 

literatūras 

nodaļa 

Ogresgala  

bibliotēka 

Ciemupes 

 bibliotēka 

Pašvaldības līdzekļi 963 9384.26 710 4723.83 263 2299.98 181 1489.49 

Dāvinājumi 134 439.92 31 107.32 127 396.46 129 534.74 

 

Projekti 

(KKF, Bērnu žūrija) 

23 226.36 2 13.62 - - 3 23.47 

Atvietotas 110 657.64   - - - - 

 

KOPĀ 

 

1231 

 

10711.18 

 

743 

 

4844.77 

 

390 

 

2696.44 

 

313 

 

2047.70 

Periodika 2016.gadā 652 - 260 - 445 - 256 - 

 

Gada laikā notikusi arī iespieddarbu kustība no fonda uz fondu – lielākā daļa no abonementa uz 

krātuvi. Atrašanās vieta mainīta 602 eksemplāriem. Norakstīti pavisam 3076 eksemplāri par 

summu 6257.01 EUR, no tiem, OCB – 1151 grāmata un 672 žurnāli, Bērnu literatūras nodaļā – 

1253 iespieddarbi. Filiālbibliotēkas norakstīšanas sūtījumus veido pašas.  

Apmaiņas fonda krājumu piekomplektēšanai un krājuma atjaunošanai aktīvi tiek izmantotas OCB, 

Ķeipenes, Lielvārdes, Lauberes bibliotēkas. Šobrīd krājumā ir ap 3500 eksemplāriem (precīzu 

skaitu nevar noteikt, jo tas visu laiku mainās). 

 

2. OCB elektroniskais kopkatalogs 

2018.gada 3.janvāri elektroniskajā katalogā bija 74031 (+ 2374) ieraksti ar 450218 (+ 17 738) 

eksemplāriem. 

Apraksti, kurus Ogres elektroniskajam kopkatalogam pievieno gan pilsētu, gan pagastu, gan skolu 

bibliotēkas, tiek regulāri rediģēti un, pamatojoties uz veiktajiem labojumiem un papildinājumiem, 

tiek sniegtas konsultācijas aprakstu veidošanā.  
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Pēc bibliotekāru pieprasījuma, izveidoti 289 apraksti gan skolu, gan pagastu bibliotēkām. 

Krājumu rekataloģizācijas process reģiona publiskajās bibliotēkās ir pabeigts, bet skolu 

bibliotēkās vēl turpinās. Tikai 7 skolu bibliotēkas ir pilnībā ievadījušas savus krājumus 

elektroniskajā katalogā. 2017.gadā rekataloģizācijas procesu pabeidza Suntažu vidusskolas 

bibliotēka. 

Novadpētniecības datu bāzē ir 22967 (+ 1487) ieraksti. 2017.gadā izrediģēti apraksti no 2003.gada 

“Ogres Ziņām”. 

Analītikas datu bāze (2406 ieraksti) netiek papildināta jau vairākus gadus, jo bibliotēku darbinieki 

aktīvi izmanto LNB Analītikas datu bāzi. 

 

3. Ogres reģiona skolu bibliotēkas 

Šobrīd reģionā ar BIS ALISE nestrādā Taurupes, Birzgales, Lēdmanes, Mazozolu, Meņģeles, 

Ķeipenes pamatskolu un Jumpravas internātpamatskolas bibliotēkas. Suntažu internātpamatskola 

darbu BIS ALISE pagaidām neturpina. 

Bibliotēka 

 

Inventarizācija 

2017 

Rekataloģizācija 

pabeigta 

Ievadīto eks. skaits uz 

01.01.2018. 

Ogres novads    

Ogres ģimnāzija  X 30552 (+1273) 

Ogres sākumskola  X 18178 (+829) 

Ogres tehnikums  X 30687 (+340) 

Jaunogres vidusskola   15207 (+1662) 

Ogres 1.vidusskola   24915 (+3305) 

Ogresgala pamatskola   3230 (-63) 

Madlienas vidusskola                1 (0) 

Suntažu internātskola   2182 (0) 

Suntažu vidusskola  X 10153 (+2116) 

Lielvārdes novads    

Lielvārdes vidusskola X X 18001 (+1250) 

Lielvārdes pamatskola  X 10202 (+379) 

Jumpravas vidusskola   2784 (+10) 

Ikšķiles novads    

Ikšķiles vidusskola   23479 (+2202) 

Tīnūžu pamatskola   5326 (+1318) 
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Ķeguma novads    

Ķeguma 

komercnovirziena 

vidusskolas bibliotēka 

 X 14891 (+81) 

KOPĀ:   210231 (+14704) 

 

Darbs ar BIS ALISE Ogres reģiona bibliotēkās 

 

Ogres pamatskolas un Lielvārdes pamatskolas bibliotēkas reģistrē žurnālus BIS ALISĒ. 

 

4. Metodiskais darbs 

Nodaļas darbinieki sniedza gan metodisku, gan praktisku palīdzību visiem pilsētu, pagastu un 

skolu bibliotekāriem par krājumu veidošanas un organizēšanas  jautājumiem, UDK klasifikāciju, 

darbībām BIS ALISE – kataloģizācija, komplektēšana, inventarizācija. 

Darbam BIS ALISE apmācīta Birzgales pagasta bibliotēkas vadītāja. Četras praktikantes, kuras 

mācījās LNB 960 stundu profesionālās tālākizglītības programmā “Bibliotēku zinības”, tika 

iepazīstinātas ar krājumu kārtošanas principiem, OCB krājuma veidošanas koncepciju. 

Grāmatu uzskaiti Komplektēšanas modulī uzsākot, tika sniegtas konsultācijas Meņģeles pagasta 

bibliotekārei, Jaunogres, Tīnūžu un Lielvārdes skolu bibliotekārēm. 2017.gadā uzsāka reģistrēt 

žurnālus BIS ALISE vēl trīs pagastu bibliotēkas – Ķeipenes, Lēdmanes un Meņģeles. 

2017.gada oktobrī tika veikta inventarizācija Ogres novada Krapes bibliotēkā. Pēc inventarizācijas 

rezultātiem tika precizēta un sakārtota krājuma uzskaite. 

No izglītības iestāžu bibliotēkām krājuma inventarizāciju veica Lielvārdes vidusskolas bibliotēka. 

Vadītājai tika sniegtas vairākas konsultācijas par inventarizācijas datu apkopošanu. 

2017.gada februārī un martā tika veikta OCB krājuma inventarizācija. Tā noritēja pēc iepriekš 

sastādīta plāna. Februārī tika noskenētas grāmatas krātuvē, bibliobusā un marta sākumā – 

Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā. No 13 līdz 25.martam tika slēgts Pieaugušo literatūras 

nodaļas abonements. Šajā laika posma tika noskenēts abonementa krājums, tika strādāts ar 

drukātajiem sarakstiem (dubultie svītrkodi, nav plauktā, skaitās izsniegtas u.c.). Izmantojot BIS 

ALISE sniegtās iespējas, inventarizāciju iespējams veikt ātri. OCB šī ir jau otrā inventarizācija ar 

BIS ALISE moduli. Veicot inventarizāciju pirmo reizi, bija vairāk neskaidrību, tika labotas arī 

neprecizitātes, kuras bija radušās rekataloģizācijas procesā. Septembra sākumā tika veikta krājuma 

inventarizācija OCB Bērnu literatūras nodaļā, kas arī noritēja veiksmīgi. 


