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Reģiona galvenā bibliotēka 
Bibliotēku likums, 12.pants

(1) Bibliotēku var akreditēt kā reģiona galveno bibliotēku, ja tā papildus šā 
likuma 9.panta otrajā daļā minētajam atbilst šādiem nosacījumiem:

4) tā veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma 
kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām 
(4.punkts);

5) tā nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu 
komplektēšanas koordināciju (5.punkts);

7) tā sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās 
administratīvās teritorijas bibliotēkām un popularizē to darbu (7.punkts);

https://likumi.lv/ta/id/48567#p9


Reģiona Galvenā bibliotēka – metodiskais un 
konsultatīvais centrs

• Skolu bibliotēkām, tāpat kā publiskajām bibliotēkām, tiek piedāvāts viss 
metodisko pakalpojumu klāsts (Limbaži)

• Tiek veikts konsultatīvais, informējošais un izglītojošais darbs visās 
publiskajās un skolu bibliotēkās krājuma organizācijā (Valka)

• Darba veikšanā iesaistās visi galvenās bibliotēkas darbinieki (Ludza)

• Tiek konsultēts par jebkuru interesējošu darba jautājumu 

• Ja kādam no skolu bibliotekāriem rodas kādi jautājumi un palīdzība tiek 
meklēta Saldus pilsētas bibliotēkā, nekad netiek atteikts

• Sadarbībā ar skolu bibliotēku metodiskā darba koordinatori Madonas 
pilsētas vidusskolas bibliotēkas vadītāju (Madona)



• Bibliotēka ir metodiskais atbalsts un koordinators pilsētas un reģiona 
vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu bibliotēkām, kas strādā BIS 
Skolu Alise (Liepājas ZB)

• Līgumos ar Ikšķiles un Lielvārdes novadu pašvaldībām iekļauts arī punkts 
par sadarbību ar skolu bibliotēkām elektroniskā kataloga veidošanā. 

• Metodiski konsultatīvais darbs tiek organizēts, izmantojot dažādas darba 
metodes – semināri, konsultācijas, vizītes bibliotēkās (Ludza)

• Notiek individuāls darbs ar katru bibliotekāru atbilstoši viņa vajadzībām, 
konsultējot pa e-pastu, telefonu, klātienē (pie mums bibliotēkā un arī uz 
vietas viņu bibliotēkās)



Profesionālās informācijas nosūtīšana

• Sadarbība ar skolu bibliotēkām visbiežāk aprobežojas ar aktuālas 
profesionālās informācijas nosūtīšanu (Alūksne)

• Skolu bibliotēku darbinieki regulāri tiek nodrošināti ar aktuālās 
informācijas nozarē apriti (Ventspils)

• Aktuāla, profesionāla informācija izglītības iestāžu bibliotēku 
darbiniekiem tiek nodota elektroniski, izmantojot izveidoto Skolu 
bibliotēku sarakstu (Jēkabpils)

• Regulāri par saistošajiem Dobeles NCB rīkotajiem izglītojošajiem un 
informatīvajiem pasākumiem tiek informēta Dobeles novada Izglītības 
pārvalde un izglītības iestāžu bibliotekāri



Sadarbība ar novada izglītības pārvaldi

• Izglītības iestāžu bibliotēku pārraudzība notiek sadarbībā ar novadu 
Izglītības nodaļām, kurās ir attiecīgi speciālisti – skolu bibliotēku 
metodisko apvienību vadītāji (Krāslava)

• Aktuālās nozares informācijas apmaiņa tiek īstenota ar Izglītības 
pārvaldes speciālistu starpniecību (Saldus)

• Deviņus mācību gadus sadarbība ar Valmieras Izglītības pārvaldi un 
Novadu izglītības pārvaldi. Informācija par pasākumiem (semināri, 
izbraukumi, informatīvās stundas u.c) tiek iesūtīta pārvaldēm un 
ievietota attiecīgā mēneša kopīgajā pasākumu plānā. Vienmēr atsaucīga 
ir Valmieras IP vadītāja, palīdzot risināt radušās problēmas.



Aktivitāšu, pasākumu koordinācija

• Koordinējošais darbs ar Bērnu žūrijas skolu bibliotēkām

• 17 skolu bibliotēkas piedalās VKKF kultūras programmas „Lasīšanas 
veicināšana” apakšprogrammā „Bērnu un jauniešu žūrijā 2018» 

• Koordinējošais darbs Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībās
3 Pierīgas publiskās un 7 skolu bibliotēkas piedalās LNB Skaļās lasīšanas sacensībās

• Citi Lasīšanas veicināšanas pasākumi, grāmatu popularizējuši pasākumi 
sadarbībā ar skolu bibliotēkām (bērniem un jauniešiem)

• Bibliotēku nedēļas, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākumu organizēšanā 
un popularizēšanā

• Dalība izdevniecības „Liels un mazs” izsludinātajā lasīšanas veicināšanas 
projektā „Mūsu mazā bibliotēka”



Konsultācijas par statistikas datu ievadi 
Digitālajā Kultūras kartē (Kultūras datu portāls)

• Konsultācijas pēc pieprasījuma (Alūksne)

• Pārskata perioda sākumā veikta visu Preiļu reģiona skolu bibliotēku 
statistikas datu kontrole, kļūdu labojumi Latvijas digitālās kultūras 
kartes (LDKK) informācijas sistēmā

• Rediģēti novadu publisko un skolu bibliotēku iesniegtie statistiskie 
(Rēzeknes reģions)



Elektroniskā kataloga veidošana

• Informācijas nodošana skolu bibliotēkām par automatizācijas procesiem 
bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu

• Konsultatīva atbalsta sniegšana  izglītības iestāžu bibliotēkām elektroniskā 
kataloga uzturēšanā un krājuma apstrādē (regulāras konsultācijas)

• Semināros tiek aktualizēti jautājumi darbā ar BIS Alise (Gulbene)

• Organizētas apmācības skolu bibliotekāriem darbam ar IT Alise

• Konsultācijas, palīdzība sniegta pēc skolu bibliotēku pieprasījuma

• 2018. gada prioritāte - panākt, lai pēc iespējas vairāk skolu bibliotēkas 
veiktu lasītāju reģistrāciju un izdevumu izsniegšanu elektroniski BIS Alise



Kļūdu labošana

• Tā kā skolu bibliotēkām iepriekšējos gados tika sniegta nekvalitatīva 
metodiskā palīdzība BIS ALISE lietošanā, tad, apsekojot situāciju, tika 
konstatēts liels daudzums kļūdainu ierakstu. Lai novērstu šo situāciju un 
skolu krājuma uzskaites dati būtu korekti, tika sniegtas konsultācijas 
dublēto ierakstu dzēšanā, pārcelšanā, norakstīšanas jautājumos un 
dāvinājumu uzņemšanas jautājumos tradicionālajā un automatizētajā 
uzskaites sistēmā (Rīgas CB)



Dažāda veida konsultācijas
• Nepieciešamo datu meklēšana un atlase, krājuma uzskaite, seriālizdevumu

norakstīšana; dāvinājumu uzskaite, t.sk. norakstīšana; gada pārskati, krājumu 
esamības pārbaude (inventarizācija), meklēšana WebPAC, lietotāju kontu 
datu rediģēšana u.c. (Jelgava)

• Darbs ar SBA moduli

• Sniegti ieteikumi bibliotēku krājumu organizēšanā (Preiļi)

• Informācijas meklēšana LNB katalogā

• Novadpētniecības darbs (Rēzeknes CB) 

• Konsultācijas par daiļliteratūras iegādi
• Literatūras apskatos tiek rādītas dažādas grāmatas, stāstīts par tām, kā arī 

bibliotekāres izsaka savu viedokli par grāmatas iegādi izglītības iestāžu bibliotēku 
krājumu papildināšanai.

• Meklēšana bibliotēkas piedāvātajās datubāzēs



Konsultācijas

• 2018. gadā Liepājas CZB speciālisti snieguši skolu bibliotekāriem 252 
konsultācijas, kas ir vairāk nekā iepriekšējā gadā, galvenokārt par šādiem 
tematiem: 

• izveidotu aprakstu rediģēšana; 

• krājuma komplektēšana (sūtījumi, norakstīšana, statistika); 

• kataloģizācija (precīzāka izdevumu aprakstīšanu); 

• cirkulācija (meklēšanas atlase, statistika) 



Dalība profesionālās pilnveides semināros 
• 2 semināri izglītības iestāžu bibliotekāriem gadā (Cēsis, Gulbene, 

Tukums u.c. )

• Izglītības iestāžu bibliotekāru mācību seminārs

• Apskatītās tēmas semināros:

Bibliotekārā darba aktualitātes 

Jaunumi BIS ALISE 

ERASMUS+ projektu semināru pieredze 

IFLA skolu bibliotēku vadlīnijas 

Jaunākā bērnu literatūra 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 

LBB pieredzes brauciens pa Dānijas bibliotēkām



Tēmas semināros
Bibliotēka kā vieta un resurss novadpētniecības, vēstures un 

kultūrvēstures apguvei;

Informācijpratība, datubāzes un informācijas meklēšana – bibliotēka 
kā palīgs skolēniem un studentiem. 

Aktualitātes, noteikumi personas datu aizsardzībā

BIS ALISE praktiskās apmācības Cirkulācija: grāmatu saņemšana, 
grāmatu izsniegšana, darbs ar parādniekiem, mācību grupas, 
izsniegumu vēsture, mazpieprasītie izdevumi, skolēnu atlase pa 
klasēm

Aktuāli jautājumi par lietotāju reģistrāciju, grāmatu izsniegšanu un 
komplektēšanu 



Tēmas semināros

Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtie pakalpojumi un sadarbības 
iespējas

Darbs ar skolas bibliotēkas krājumu

Inventarizācijas veikšana skolas bibliotēkā

Elektroniskā kopkataloga iekšējie datu aizsardzības noteikumi 
(Valmiera)

Bērnu lasīšanas aktivitātes



Secinājumi

• Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un 
pašvaldību bibliotēkām (Jēkabpils)

• Visaktīvāk skolu bibliotēkas iesaistās mācību semināros, mācībās, 
sarunās/diskusijās

• Izglītības iestāžu bibliotekāri tiek aicināti uz organizētajiem semināriem, 
taču regulāri tos apmeklē tikai vienas bibliotēkas vadītāja (Preiļi)

• Izglītības iestāžu bibliotekāriem arī tiek piedāvāta iespēja piedalīties  
bibliotēkas organizētajos semināros, kā arī citās aktivitātēs, diemžēl 
negūstot lielu atsaucību (Kuldīga)



Dokumentu izstrāde 

Izstrādāta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku krājumu 

uzskaites kārtība, izstrādāti vairāki aktu paraugi, piemēram, akts par 
dāvinājuma nodošanu un pieņemšanu, norakstīšanas akts, 

inventarizācijas akts u.c. akti, dažādi citi metodiski materiāli, kas 
nepieciešami skolu bibliotēku sakārtošanai. Šobrīd notiek aktīvs 
darbs pie krājuma sakārtošanas, elektroniskā kataloga ierakstu 

veidošanas, skolu bibliotēkās notiek krājumu inventarizācija gan 
tradicionālā, gan automatizētā veidā (Rīgas CB)



Iespēja piedalīties pieredzes braucienā pa 
Latviju un ārpus Latvijas

• Īpaši iecienīti ir pieredzes apmaiņas braucieni. Organizētas 2 mācību 
ekskursijas/pieredzes braucieni – pavasarī un vasaras beigās (Jēkabpils, 
Limbaži)

• Pieredzes mācību brauciens: Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Vispārējās 
izglītības iestāžu bibliotēku metodiskā lasītava; Rīgas 66. speciālās 
vidusskolas bibliotēka un Rīgas Kultūru vidusskolas bibliotēkas (Valmiera)

• Pieredzes mācību brauciens uz Austrijas, Slovākijas, Ungārijas bibliotēkām. 
Braucienā piedalījās 7 skolu bibliotekāri (Cēsis)

• Pieredzes apmaiņas braucieni uz Tartu bibliotēkām (Madona)

• Dalīties pieredzē ar citu reģionu skolu bibliotekāriem, metodiķiem, 
kolēģiem (Gulbene)
• Kolēģi no Valkas un Smiltenes skolu bibliotēkām bija atbraukuši pieredzes apmaiņā par izglītības 

iestāžu bibliotēku krājuma uzskaiti. Savā darba pieredzē dalījās Gulbenes sākumskolas bibliotekāre



Vizitācija skolu bibliotēkās 

• Lai uz vietas pārrunātu bibliotekārā darba jautājumus, veiktu krājuma 
inventarizācijas – pēc pieprasījuma un darbinieku maiņas gadījumā 
(Cēsis, Gulbene, Latgales CB)

• Pēc semināriem tika apmeklētas izglītības iestāžu bibliotēkas un 
sniegtas konsultācijas par krājuma uzskaites un pārbaudes 
(inventarizācijas) jautājumiem (Rīgas CB)



Problēmas

• Mazās bibliotekāru darba likmes. Bibliotekārēm primārais darbs ir 
skolotājas darbs. Šādā gadījumā nevaram prasīt produktīvu un kvalitatīvu 
bibliotekāro darbu (Gulbene)

• 2018. gadā veiktais pētījums par skolu bibliotekāru slodzēm

78 veidu slodzes
mazākā slodze 

0,016

34 % - pilna 
slodze

13% - 0,5 slodze 7% - 0,25 slodze
3%-mazāk par 

0,1 slodzi(0,0…)

3% - nav 
bibliotekāra



Problēmas

• Pamatkrājums papildinās neregulāri, nav aktualizēts, neizmantotie 
dokumenti norakstīti tikai daļēji (Preiļi) 

• Skolas bibliotekāra iniciatīvas trūkums . Arī skolās ar pilnu bibliotekāra 
darba slodzi, atsaucība ir minimāla

• Bibliotēkās ir zems materiāli tehniskais līmenis, nepietiekams 
finansējums krājuma attīstībai (Valka) 

• Skolu direktoru nepietiekamā izpratne par iespējām, ko var sniegt 
attīstīta un mūsdienīga skolas bibliotēka (Valka)



• Līgums par pakalpojumiem neparedz metodisko un konsultatīvo 
palīdzību skolu bibliotēkām 

• Skolu bibliotēkas ir izglītības nozares pakļautībā, Saldus reģionā strādā 
atšķirti no publiskajām bibliotēkām. 

• Nav darbinieka, kas veiktu statistikas datu ievadi Latvijas digitālajā 
kultūras kartē

• Sadarbība balstīta uz personiskiem kontaktiem un skolas bibliotekāra 
ieinteresētību (Saldus)



Nav nepieciešamas paplašināta metodiskā palīdzība 
(Balvi)

Mazāk veiksmīga sadarbība (Saldus)

Notiek konsultācijas par aktuāliem darba jautājumiem 
un profesionālās informācijas apmaiņa (Bauska)

Skolu bibliotēkām, tāpat kā publiskajām bibliotēkām, 
tiek piedāvāts viss metodisko pakalpojumu klāsts 

(Limbaži)

Kāpēc? 



Situācijas…

• 20 izglītības iestāžu bibliotēkas strādā BIS ALISE. Tikai divās skolu 
bibliotēkās – sākumskolā “Taurenītis” un Jūrmalas Alternatīvajā skolā 
tiek lietots BIS ALISE Cirkulācijas modulis, pārējās izglītības iestāžu 
bibliotēkas pievieno datus elektroniskajam kopkatalogam (Jūrmala)

• Pilnībā automatizēts bibliotekārais darbs ir 7 skolās. 4 skolas BIS Skolu 
Alise iespējas izmanto daļēji (Gulbene)

• Liepājā visas (21) izglītības iestādes strādā BIS Skolu Alise, bet reģionā 
četras skolu bibliotēkas

• Reģiona elektroniskajā kopkatalogā ziņas par 11 skolu bibliotēku 
krājumiem. Krājuma izsniegšana ALISES sistēmā notiek 11 skolu 
bibliotēkās (Talsi)



Situācijas…

• Vienīgā skolas bibliotēka, kurai būtu jāstrādā BIS ALISE ir Madlienas 
vidusskola ar 205 audzēkņiem (uz 2018.gada 1.septembri) (Madona)

• 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 (Ogre)



Situācijas…

• 2018.gadā 20 Pierīgas skolu bibliotēkām tika nodrošināts veiksmīgs 
darbs BIS Skolu Alise 

• 2018.gadā īpaša uzmanība Baložu vidusskolas bibliotēkai. Ar 
bibliotēkas speciālistu iesaistīšanos tika pabeigta krājuma 
rekataloģizācija un veikta krājuma inventarizācija

• Sistēmbibliotekārs ievadīja sistēmā skolotāju un skolēnu datus. Visi 
Ķekavas novada skolēnu dati ir kopējā datubāzē, un Baložu 
bibliotēkai ir atvieglots darbs ar skolēnu datiem. 

• Sistēmbibliotekāre apmācīja Ķekavas vidusskolas bibliotekāres 
darbam ar Cirkulācijas modeli,  palīdzēja uzsākt mācību grāmatu 
izsniegšanu elektroniski sākumskolas skolēniem



Situācijas…
• BIS Skolu ALISE strādā 10 Ventspils pilsētas skolu bibliotēkas, 4 Ventspils 

novada skolu bibliotēkas un Ventspils Tehnikuma bibliotēka, RGB 
nodrošina operatīvu skolu bibliotēku jaunieguvumu bibliogrāfisko 
apstrādi un pārbauda BIS Skolu ALISE ievadītos skolu bibliotēku datus 

• Sakarā ar kadru maiņu, pārskata periodā daudz uzmanības veltīts 
Ventspils Mūzikas vidusskolas bibliotēkai. RGB speciālists apmācīja jauno 
darbinieku BIS Skolu ALISE pamatprasmēs meklēšanā, lietotāju 
reģistrēšanā un apkalpošanā, kā arī veica rekataloģizēto un jauniegūto
izdevumu bibliogrāfisko apstrādi un eksemplāru uzņemšanu krājuma 
uzskaitē

• Valkas NCB Kataloģizācijas nodaļas vadītāja, apmeklēja kursus “Skolas 
bibliotēkas krājums un tā uzskaite”, apguva izglītības iestāžu krājuma 
komplektēšanas procesu specifiku, guva priekšstatu par krājuma uzskaiti, 
pārbaudi, izslēgšanu. 



IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas (2.izd., 2018)
http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22657103.pdf

• «Skolas bibliotēka ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa»

• Vadlīnijas sniedz redzējumu, kādai jābūt skolas bibliotēkai    21.gadsimtā

• Izmantojamas skolas bibliotēku darbības attīstībā un interešu aizstāvībā

• Vadlīnijas aicina skolu bibliotēku darbiniekus attīstīt un pilnveidot 
nepieciešamās kompetences, lai ietu kopsolī ar notiekošajām  
pārmaiņām izglītībā un sabiedrībā un kļūtu par pārmaiņu ieviesējiem 
un rosinātājiem

http://dom.lndb.lv/data/obj/file/22657103.pdf


• Svarīgāka ir skolas kopienas locekļu attieksme pret skolas 
bibliotēku un tas, kā bibliotēka īsteno skolas bibliotēkas mērķi: 
pilnveidot jauniešu dzīves kvalitāti un uzlabot mācīšanu un 
mācīšanos visiem. Bibliotēkas telpas, krājums, personāls un 
tehnoloģijas tikai atbalsta šī mērķa īstenošanu



• Ko skolēni un skolotāji iegūst no skolu bibliotēku pakalpojumiem 
un programmām? 

• Kādu pievienoto vērtību bērnu un jauniešu izglītībā var sniegt 
kvalitatīvi skolu bibliotēku pakalpojumi?

?



Skolēna «ceļojums no informācijas 
uz zināšanām» Informācija

Zināšanas



Fiziska mācību telpa Digitāla mācību telpa

Lasīšana, tās veicināšana

Izziņas process

Pētniecība
Iztēle

Radošums

Domāšana Medijpratība

Skolas bibliotēkas raksturojošas iezīmes

Kvalificēts skolas 
bibliotekārs

Izglītojoša vide

Tehnoloģiska vide

Droša vide, kurā var attīstīt 
savu zinātkāri, radošumu

Pieejami dažādu veidu 
informācijas resursi

Rakstpratības centrs

Atvērta sociālā telpa

Visiem atvērta un pieejama 
fiziska un digitāla telpa



Skolas bibliotēkas personāls

Profesionāls 
darbinieks

Izglītojošā 
darbība

Pārvaldība

Līderība

Sadarbība

Kopienas 
iesaiste

Brīvprātīgais 
darbs

Īsteno mācību saturā balstītus bibliotēkas pakalpojumus un 
programmas, kas nodrošina mācīšanu un mācīšanos visiem



Skolas bibliotēkas novērtēšana 
Sabiedriskās attiecības

• Skolas bibliotēkas ietekmes novērtējums attiecināms uz 
jēdzienu “pievienotā vērtība” un paredzēts, lai noteiktu skolas 
bibliotēkas mācību aktivitāšu ietekmi uz skolēnu mācīšanos

• Bibliotēkas interešu aizstāvība

• Skolas bibliotēkas novērtēšanas pārbaudes punktu veidlapa 



Ministru kabineta noteikumi Nr.1002 

Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) 
nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus

• Ja izglītības iestāde nenodrošina bibliotekāros un informācijas 
pakalpojumus izglītības iestādes bibliotēkā, izglītības iestādes 
dibinātājam vai izglītības iestādes vadītājam ir pienākums noslēgt 
vienošanos ar attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo bibliotēku 
par bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu ar 
nosacījumu, ka, slēdzot šādu vienošanos, tiek nodrošināti izglītības 
iestādes īstenotajai izglītības programmai atbilstoši bibliotekārie un 
informācijas pakalpojumi



Skolu bibliotekāru seminārs

• http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=48910&type=0

http://biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=48910&type=0


Secinājumi
Metodiskais darbs ar skolu 
bibliotēkām ir vissarežģītākais 

Pārskatos jāraksta konkrēti 
veiktie darba procesi

Mums visiem kopā vēl daudz pie 
šī jautājuma jāstrādā


