
Bibliotēku informācijas sistēmas “ALISE” 
pilnvērtīga izmantošana: 

metodiķa loma IKT procesos

Olga Spirta
Jelgavas pilsētas bibliotēkas BIS ALISE sistēmas administratore

REĢIONU GALVENO BIBLIOTĒKU METODIĶU SEMINĀRS

2017. gada 6.jūnijs, Jelgava



Definīcija
Informācijas tehnoloģija (Information Technology – IT) ir zināšanu,

metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas ar datoru un
sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu,
glabāšanu un izplatīšanu.

Līdzās informācijas tehnoloģijai bieži min arī komunikāciju
(communication) tehnoloģiju, kas ir saistīta ar informācijas apmaiņu,
izmantojot speciālas sakaru ierīces. (http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=22319&chapterid=6855)

Zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas ar
datoru un sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas
iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu. (Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm; http://ej.uz/1oji)



Metodiskā vadība un koordinēšana (funkcijas)

Informācijas funkcijas (jaunumi, dokumenti)

Komunikācijas funkcijas (operativitāte, praktiskā palīdzība)

Navigācijas funkcijas

Komandas darbs:

vadošie bibliotēkas speciālisti – metodiķis, sistēmas administrators, 
datortīkla administrators, KAN, SBA un LAN speciālisti.



Komunikācijas prasmes 

(Divpusējs informācijas apmaiņas process, kura gaitā saņemtā informācija ir 
saprotama abiem tās dalībniekiem) 

Sadarbība ar sistēmas lietotājiem (135; vēstkopas, individuāli)

Erudīcija, kompetence, speciālas zināšanas

Vēlme palīdzēt cilvēkiem



«Atbalsta» komandas darba organizācija

Metodisko palīgmateriālu izstrāde (https://bis.alise.lv > Klientiem). Metodisko ieteikumu mērķis ir 
veicināt vienotu izpratni par profesionālajiem jautājumiem

Semināru organizēšana

Konsultācijas

Praktiskās nodarbības (sistēmas jaunumi u.c. jautājumi)

Metodiskā palīdzība (… mācībās)

Jauno darbinieku integrācija, adaptācija un socializācija

Laika izmantošanas efektivitāte (piem., Mans saraksts; Periodikas norakstīšana – atlases kritēriji)

Darba virzieni





Ierakstu skaits datubāzēs Bibliotēku krājumi Jelgavas reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā

https://jelgava.biblioteka.lv
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http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/kalnciema-biblioteka

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/bibliotekas/11868/ele
jas-pagasta-biblioteka
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ALISE-i

Komplektēšana – sūtījumi, norakstīšanas, Inventāra grāmata, šabloni utt.

Aprakstus veido JPB KAN speciālisti, ka arī pievieno Plaukta indeksus, 
Piegādātājus, Piegādes avotus

Dzēsti lasītāji (!)

Pārcelt grāmatas eksemplāru, žurnāla numuru uz… (!)

Pārraudzība



Uz 01.01.201X:

Komplektēšana > Skata formas > Krājumu stāvoklis > (korekta 
krājuma uzskaite un statistika, 996.lauks)

Komplektēšana > Atskaites > Pārskats par saņemtajiem izdevumiem

Periodikas ievadīšana/norakstīšana elektroniskajā kopkatalogā 
(9999, 0.00)



BIS ALISE sistēmas administrators



Lasītāju apmierinātība, bibliotēku attīstība

Konsultēt lietotājus ar dažādiem zināšanu līmeņiem

Savlaicīgi informēt sistēmas lietotājus (jaunumi u.c.)

Lietotāju tiesības

Sekot datu kvalitātei + komandas darbs ar citiem speciālistiem (Cirkulācija, Komplektēšana)

Sniegt tehnisku atbalstu lietotājiem

Atlases kritēriji (OPAC, Cirkulācija, …)

Jaunumi versijā (praktiskās nodarbības)

JIRA pieteikumu reģistrs



SBA 

Kopēja 
atbildība

SBA konti



Bibliotēkas krājuma inventarizācija un esamības pārbaude

Plāns

80 (no 2008., 2016. - 21):

Jelgavas novada pašvaldības bibliotēkas (23+1)

Audits

Rezultāti

Izglītības iestāžu bibliotēkas (21+1; 14)

Konsultācijas

Jelgavas pilsētas bibliotēkas (4 bibliotēkas)

Dokumentācija



Veiksmīgi izdodas “saskaņot” bibliotēkas krājuma inventarizācijas datus 
ar grāmatvedībā uzskaitīto

Tiek sakārtotas un novērstas laika gaitā radušās nesakritības uzskaitē



Lietotāju apkalpošana sistēmā ALISE

Lasītāju skaits – 18305 (2017.); 22702

Autorizēto lasītāju skaits - 3522

Lasītāju darbības



Datu saraksts un kvalitāte:

Lasītāju saraksta integritāte

Datu vienveidība (Norma, Skolēns, Skolotājs)

Universālais lasītājs (Leons Lasītājs)

Statistika (korekti dati? – apmeklējumi - zk )

Ātrā statistika



Cirkulācija

Grāmatu izsniegšanas ilgums

Automatizēta lasītāju apkalpošana (Automatizēts V ; Atvaļinājumi; 
Brīvdienas u.c.)

Grāmatu izsniegšanas punkts Mežciemā



WebPAC

Mana bibliotēka:

popularizēt e – katalogu kā pakalpojumu,
piedāvājot autorizācijas rīkus: pilnīgas un
precīzas ziņas par bibliotēkas krājumā
esošajiem dokumentiem, iespēju rezervēt,
iestāties rindā, pagarināt lietošanas laiku
konkrētam izdevumam.

 Informācija lasītājiem (Eleja, 
Kalnciems)

Mobilais katalogs 

https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
https://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/6/home.aspx


Lai pilnveidotu un nostiprinātu savas 
profesionālās zināšanas:

Kā izgūt informāciju par latviešu oriģinālliteratūru (plaukta indekss - 821L, 821.174)

Kā strādāt ar MS EXCEL (Inv. grāmata, cenas u.c.) 

MK noteikumi Nr.317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi” 

Bookmarks, Favorites, Paroles,…

Printeri; Pārlūki, Vēstures un Cookies dzēšana utt.





Mācību ALISE?



 Darbinieki atvērti jauniem uzdevumiem un notikumiem, spēj ātri

pielāgoties dažādām situācijām.

 Bibliotekāriem tika nodrošināti profesionālās pilnveides pasākumi, kas

papildina zināšanas, attīsta nepieciešamās prasmes, profesionālās

kompetences. Iegūtās zināšanas paaugstina darbinieku kompetenci un

nodrošina iespēju sniegt pakalpojumus jaunā kvalitātē.

Secinājumi



Vienotas prasības sistēmas lietotājiem

Datu drošība, Saistību raksts, paroles

Lasītāju kvalitatīva apkalpošana

Projekts "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 
dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas 
reģionā" (01.05.2017. – 30.05.2019.)

Jauns pakalpojums iedzīvotājiem e-GRĀMATU bibliotēka (Izmēģinājumprojekts)

JPB Mācību klase – mācību procesa pilnveide, personalizētas 
mācīšanās iespējas

Informācijas kvalitatīva organizēšana bibliotēku elektroniskajos katalogos 

Zinošs bibliotekārs
Latvijas bibliotēku 
elektroniskais 
kopkatalogs





Paldies par uzmanību!

Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv
29777030

mailto:Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv

