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Mācību konkurss Valkas reģiona 
pagastu bibliotēku darbiniekiem «Ziņas 

par krājumu, izmantojot BIS Alise 
iespējas»  



Runāsim par

 Ideja

 Mērķis

 Vieta, laiks

 Tēmas

 Rezultāti

 Ieguvumi

 Secinājumi



Mērķis

BIS Alise ievadīto datu daudzpusīga un 
kvalitatīva izmantošana ikdienas darbā un 

sagatavojot dažādus statistiskās 
informācijas pārskatus par krājumu



Vieta, laiks

E-vide, tālmācība

Vasaras mēneši (jūnijs, jūlijs, augusts)



Tēmas
 Krājuma stāvoklis

 SUG – Jaunieguvumi un izslēgtie resursi

 Inventāra grāmata

 Galvenie atlases kritēriji (valodas, nozares, izdevuma veidi)

 Vairāki atlases kritēriji

 Pašvaldības finansējums bērnu grāmatām

 Latviešu daiļliteratūras jaunieguvumi

 Periodiskie izdevumi

 Atskaites

 Procenti





UZDEVUMS

Atrast savas bibliotēkas krājuma stāvokli uz 
30.12.2015, ar PrtScr (taustiņš uz klaviatūras) 

nokopēt ekrāna bildi, saglabāt Word dokumentā un 
atsūtīt man





Uzdevums (sarežģītākais)

Cik procenti Tavas bibliotēkas krājumā (neieskaitot 
periodiku) uz šodienu (minēt datumu) ir 

daiļliteratūra, cik procenti nozaru literatūra un cik 
procenti bērnu resursi?



Nozaru literatūra ir 13478 eksemplāri, jeb 40,4% no krājuma bez periodikas uz 
31.05.2019



Rezultāti

Pēc darba iesūtīšanas katrs saņem detalizētu analīzi

Noslēgumā (rudenī) sagatavoju apkopojumu

Labākie dalībnieki saņem balvas





Konkursā piedalījās

Reģionā 24 bibliotēkas

2017 – 15, jeb 60%

2018 – 18, jeb 75%, par 15% vairāk

2019 – 12, jeb 50%, par 25% mazāk



Ieguvumi

 sekmē ievadīto datu praktisku izmantošanu ikdienā

 uzlabo darba kvalitāti, sagatavojot pārskatus par 
krājuma skaitliskajiem rādītājiem

 paaugstina vajadzīgās informācijas ieguves ātrumu

 optimizē darba procesus



Dalībnieču secinājumi
 Paldies par šiem uzdevumiem! Tie man lika saprast, ka man vēl daudz 

jāmācās :)

 Paldies, ka liec mums pasvīst! :)

 Paldies par vērtējumu darbiņam. Tos tavus ieteikumus es izprintēju, 
iepazīšos un darbošos, Tu jau esi saprotoša un stingra skolotāja un tas 
ir labi.

 Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad uzdevumi bija ļoti vērtīgi! Īpaši 
noderīgs atskaitēm būs špikerītis no 5.uzdevuma par procentiem, 
būs, kur ieskatīties.



 Man ļoti patika atkal piedalīties šajās mācībās/konkursā, jo visi 
uzdevumi no Jūsu puses tik akurāti sagatavoti, ka prieks darīt pēc tā, 
kā uzrakstīts paraugā. Paldies!

 Tā kā ikdienā tas nav jādara, tad tas viss ir ļoti aizmirsies. Uzdevumi 
nebija no vieglākajiem, tajā sakarā izlasīju ļoti daudz materiālus pa 
šīm tēmām. Liels paldies par uzdevumiem, es domāju, ka tev arī 
nebija viegli tos izdomāt.

 Jā, šis bija kārtīgs eksāmens ar "cietajiem riekstiem", bet esmu ļoti 
priecīga, ka piedalījos un izgāju cauri visiem uzdevumiem, jo šis ir 
tiešām labs veids, kā mācīties!

 Uzskatu, ka arī turpmāk, ir vajadzīgi šāda veida darbi. Tie ikdienas 
skrējienā ļauj vairāk iedziļināties un pētot atrast nepieciešamo 
informāciju par konkrēto jautājumu. Ļoti palīdzēja pievienotās 
bildes. 



Mani secinājumi
 Dažāda bibliotekāru attieksme, ieinteresētība, spējas 

(dotības)

 Varbūt nav tā, kā domājām sākumā – sāksim strādāt Alisē, tad 
jau tur arī viss būs. Gluži tā nav, jā tur tiešām ir gandrīz viss, 
BET – jāprot to paņemt un paņemšanu veikt pareizi, jo 
izrādās, ka eksistē, kaut kādi noteikumi, kuri ir jāievēro

 Zināšanas papildināju arī es, gan sagatavojot, materiālu, gan 
izskatot iesūtītos darbus

 Šīs iemaņas ir grūti apgūt, jo praktiski tiek pielietotas reti



Paldies!


