
Pielikums Nr.3 OCB IRAN darba pārskats 

 

1. IRAN darbs 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes 2018.gadā bija visu vecuma grupu 

bibliotēkas lietotāju (ģimenes bibliotēka) nodrošināšana ar kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai, 

mūžizglītībai un dzīvesziņai nepieciešamajiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem. Ikvienam 

lietotājam informācijas iegūšanai tiek nodrošināta pieeja reģiona bibliotēku krājuma 

kopkatalogam un datu bāzēm. Krājums tiek papildināts atbilstoši RGB funkcijām, nodrošinot 

iespēju izmantot to arī citu bibliotēku lietotājiem. Reģiona bibliotēkas visvairāk pieprasa sekojošas 

tematikas grāmatas – psiholoģija, sabiedriski politiskā literatūra, vēsture, māksla, sports, medicīna.    

OCB krājums tiek papildināts vismaz reizi mēnesī. Pārskata gadā izdevumi iegādāti:  Jāņa Rozes 

grāmatnīcā – 62 eksemplāri; Zvaigznes ABC grāmatnīcā – 518 eksemplāri; izdevniecībā 

“Kontinents” – 68 eksemplāri; i/k “Virja LK” – 504 eksemplāri; “Janus” – 84 eksemplāri; 

“Latvijas Grāmata” bāzē - 421 eksemplāri.    

BLN, Ogresgala un Ciemupes bibliotēku vadītājas pašas izvēlas, kādus iespieddarbus iegādāties 

krājumu papildināšanai, ievērojot savu lietotāju intereses un balstoties uz krājumu attīstības 

koncepcijās nospraustajiem mērķiem. IRAN tikai tehniski apstrādā iegādātos iespieddarbus.                     

Gads 

Finansējums 

2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

16378 16698 16518 

t. sk. grāmatām 13814 14108 14067 

t. sk. bērnu grāmatām 2788 2909 2955 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

2564 2590 2451 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 

0.64 0.66 0.68 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

 16938 16518 

1.tab. Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

Ogres novada pašvaldības finansējums uz vienu iedzīvotāju ir 0.68 EUR, tas ir par 0.25 EUR 

vairāk nekā MK noteikumos norādītais minimums (0,43 EUR). Finansējums uz vienu lietotāju: 

2016.gadā – 2.94 EUR; 2017.gadā - 3.07 EUR; 2018.gadā – 3.04 EUR. Minimāls samazinājums, 



salīdzinot ar 2017.gadu. Pēdējos gados krājuma finansējums ir stabils un nodrošina nepieciešamo 

iespieddarbu iegādi.         

 

Gads 

Krājums 

2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 3159 2890 3097 

t. sk. grāmatas 2126 1968 2133 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 284 277 303 

t. sk. bērniem (+periodiskie 

izd.) 

636 599 653 

Izslēgtie dokumenti 3822 3589 4236 

Krājuma kopskaits 76032 75334 73527 

Grāmatu krājuma apgrozība 2.6 1.8 1.9 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

3.1 7.7 7.7 

2.tab. Krājuma rādītāji 

No ienākošajiem iespieddarbiem 40,1% OCB ir daiļliteratūra,  5,45% sabiedriskajās zinātnēs, 

5,5% filozofijā un psiholoģijā,  6,4% tehniskajās zinātnēs. BLN vairāk  pirktas grāmatas un žurnāli 

pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem – 54% no jaunieguvumiem; daiļliteratūra – 23.5%. 

Krājums papildināts arī ar nozaru literatūru: mākslas nozarēs – 1,6%, vispārīgā nodaļa – 0,99%, 

sabiedriskajās zinātnēs un lietišķajās zinātnēs – 0,82%. Minimāli krājums papildināts medicīnā (2 

eks.), valodniecībā (2 eks.), literatūrzinātnē (2 eks.). 

Pārsvarā krājumā uzņemtie iespieddarbi ir latviešu valodā 86,3%, svešvalodās – 13% (pagājušajā 

gadā – 8%).         

Struktūr-

vienība 

Izdevumu 

ieguves avots               

Centrālā  

bibliotēka 

Bērnu nodaļa Ogresgala  

bibliotēka 

Ciemupes 

 bibliotēka 

Pašvaldības 

līdzekļi 

949 9564.79 663 4502.51 283 2450.12 174 1631.34 

Dāvinājumi 261 898.71 196 616.29 33 121.97 38 131.17 

Projekti - - 50 30.26 - - - - 



(KKF, Bērnu 

žūrija, u.c.) 

Atvietotas 16 86.49 55 306.22 - - - - 

KOPĀ 1226 10549.99 965 5455.28 316 2572.09 212 1762.51 

Periodika 

2018.gadā 

684 - 245 - 762 - 221 - 

3.tab. IRAN apstrādāto grāmatu skaits 2018.gadā 

Par pašvaldības līdzekļiem iegādāti un apstrādāti 2 719 eksemplāri grāmatu, audiovizuālo līdzekļu 

u.c. dokumentu par summu 20 339.87 EUR, kā arī 684 žurnāli OCB Lasītavas fondam. Periodiskos 

izdevumus Ciemupes, Ogresgala bibliotēkām un BLN elektroniskajā katalogā reģistrē šo nodaļu 

darbinieki.           

2018.gadā dāvinājumos no privātpersonām un organizācijām saņemti un apstrādāti - 528 

eksemplāri. Dāvinājumi, kuri netiek ņemti uzskaitē, tiek piedāvāti citām reģiona bibliotēkām vai 

ievietoti Apmaiņas fondā. Tiek papildināts arī plaukts – Lasītājs lasītājam. No LNB atvestie 

dāvinājumi tiek sadalīti starp visām reģiona pagastu bibliotēkām, arī skolu bibliotēkām (pēc 

norādījuma).      

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

4 grāmatas (BLN). 81 eksemplārs sadalīts reģiona bibliotēkām pēc LNB ieteikumu saraksta. 

Izveidoti 18 nodošanas akti par saņemtajām grāmatām projektā “Sākot pilsonisko izglītību 

Latvijā” no LNB (46 eksemplāri).                         

Pārskata gadā notikusi arī iespieddarbu kustība no fonda uz fondu, pārceļot sekojošu eksemplāru 

skaitu: no Abonementa uz Krātuvi – 861, no Pamatfonda uz Krātuvi – 60, 

no Krātuves uz Abonementu – 4, no Pamatfonda uz Abonementu – 4. 

Norakstīti pavisam 4 236 eksemplāri, no tiem, grāmatas 3 313 ; periodiskie izdevumi – 920 ; 

audiovizuālie – 2 ; elektroniskie resursi – 1. Filiāles norakstīšanas sūtījumus elektroniskajā 

katalogā veido pašas, bet IRAN nodaļa noformē aktus iesniegšanai grāmatvedībā. 

Apmaiņas fonda krājumu piekomplektēšanai, krājuma atjaunošanai aktīvi izmanto Ogres CB, 

Ķeipenes, Lielvārdes, Lauberes, Suntažu, Birzgales bibliotēkas. Šobrīd krājumā ir  3 790 

eksemplāri. Izmantojot Apmaiņas fonda krājumu, atskaites gadā tika papildināts un uzlabots 

grāmatu piedāvājums Ogres pansionātā.             

2. OCB elektroniskais kopkatalogs. 

2019.gada 2.janvārī elektroniskajā katalogā ir 76 460 (+ 2429) ieraksti ar 458 174  (+7956) 

eksemplāriem. No tiem ierakstu skaits OCB – 58 565. 



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.                 

Krājumu rekataloģizācijas process reģiona publiskajās bibliotēkās ir pabeigts,  bet atsevišķās skolu 

bibliotēkās vēl turpinās. 

Novadpētniecības datu bāzē ir 25 744 (+ 2777) ieraksti. 2018.gadā tika pārskatīti materiāli 

novadpētniecības mapēs un salīdzināti ar datiem Novadpētniecības datu bāzē. 76 mapēm izveidoti 

apraksti elektroniskajā katalogā un piešķirti svītrkodi. Darbs tiks turpināts arī 2019.gadā.                       

3. Ogres reģiona skolu bibliotēkas. 

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

Ķeipenes pamatskolu, Jumpravas speciālās internātpamatskolas bibliotēkas. Tās ir skolas ar 

nelielu audzēkņu skaitu. Vairākas no tām ir kļuvušas par filiālēm lielākajām reģiona vidusskolām.  

Iespējams, ka tās arī nesāks darboties BIS ALISE, jo arī bibliotekāra slodze ir minimāla. Vienīgā 

skolas bibliotēka, kurai būtu jāstrādā BIS ALISE ir Madlienas vidusskola ar 205 audzēkņiem (uz 

2018.gada 1.septembri).         

Tīnūžu pamatskola ir pārveidota par sākumskolu. Daļa no bibliotēkas krājuma ir nodota Ikšķiles 

vidusskolas bibliotēkai.  

Suntažu internātpamatskolas bibliotēkā, sadarbībā ar Suntažu pagasta bibliotēkas vadītāju, atsākta 

krājuma rekataloģizācija. Tiek pārskatīts un novērtēts krājums, kas nav ievadīts elektroniskajā 

katalogā.  Skolas vadība noteikusi, ka 2019.gadā jāsakārto krājuma uzskaite, ievadot to Ogres 

reģiona elektroniskajā kopkatalogā. 

                2018.gadā Suntažu vidusskolas bibliotēka sāka reģistrēt žurnālus BIS ALISĒ. Pirms 

tam to darīja tikai Ogres sākumskolas un Lielvārdes pamatskolas bibliotēkas.                  

                Ar Komplektēšanas moduli nestrādā tikai Jumpravas pamatskolas bibliotēka, arī 

krājuma rekataloģizācijas tempi ir ļoti lēni, jo bibliotekāre strādā tikai nepilnas divas dienas 

nedēļā.   

Bibliotēka 

 

Nav BIS 

ALISE 

Rekataloģizācija 

pabeigta 

Krājums 

2018.gadā 

 

Rekataloģizēts 

% 

Ogres novads     

Ogres ģimnāzija  X 31537 100% 

Ogres sākumskola  X 18178 100% 

Ogres tehnikums  X 31104 100% 



Jaunogres vsk.   36366 44.8% 

Ogres 1.vsk.   43856 63.5% 

Ogresgala 

pamatsk. 

  7308 45.4% 

Madlienas 

vidusskola 

X  16654 0%  

Suntažu internātsk.   6363 56.8% 

Suntažu vsk.  X 10942 100% 

Filiāle Lauberē X  2495 0% 

Ķeipenes 

pamatskola 

X  7583 bija ievadīti ap 

280 eks. 

Taurupes 

pamatskola 

X  6551 0% 

Filiāle Mazozolos X  2090 0% 

Filiāle Meņģelē X  1404 0% 

     

Lielvārdes novads     

Lielvārdes vsk.  X 19640 100% 

Lielvārdes 

pamatsk. 

 X 10088 100% 

Jumpravas 

pamatsk. 

  9965 28,5% 

Lēdmanes 

pamatskola 

X  6943 0% 

     

Ikšķiles novads     

Ikšķiles vsk.  X 21040 100% 

Tīnūžu sākumsk.   7491 61.6% 

     

Ķeguma novads     

Ķeguma 

komercnovirziena 

 X 19972 100% 



vidusskolas 

bibliotēka 

Birzgales 

pamatskolas 

bibliotēka 

X  5896 0% 

 4.tab. Darbs ar BIS ALISE Ogres reģiona skolu bibliotēkās 

Skolu bibliotēku ievadīto eksemplāru skaits Ogres reģiona elektroniskajā kopkatalogā ir 219 141 

(+8 910 salīdzinot ar 2017.gadu). 

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 moduļos – Kataloģizācija, Komplektēšana, Inventarizācija.  

Darbam ar BIS ALISE apmācīta Birzgales pagasta bibliotēkas vadītājas aizvietotāja. Gada nogalē 

divas praktikantes no Kultūras koledžas tika iepazīstinātas ar krājumu kārtošanas principiem, 

pārrunāti jautājumi par BIS ALISE lietošanu, sīkāk par žurnālu reģistrēšanu elektroniskajā 

katalogā. 

2018.gada jūnijā tika veikta inventarizācija Ogresgala bibliotēkā, kurā nomainījās bibliotēkas 

vadītāja.  

IRAN darbinieces regulāri apmeklē LNB organizēto semināru krājuma komplektēšanas 

speciālistiem un kataloģizatoriem, kā arī piedalās dažādos profesionālās pilnveides pasākumos: 

kursos, semināros, pieredzes apmaiņas braucienos. 


