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Administratīvi teritoriālā reforma
(turpmāk - ATR)

• 25.08.2020, Latvijas Bibliotēku padomes sēde, viedoklis «patlaban 

netiek veiktas izmaiņas reģionu galveno bibliotēku kopkatalogos un 

neuzsākt to darīt uzreiz pēc administratīvi teritoriālās reformas» 

(protokols pieejams: 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Nozares/Bibliotekas/padom

e/BP.protokols.Nr%2005.25.08.pdf)

• VARAM metodika 2021. gada apvienoto pašvaldību darbības 

uzsākšanai 

https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/ATR%20reform

a/metodika_09102020.pdf; bibliotēkas tikai klientu apkalpošanas centra 

darbības kontekstā

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Nozares/Bibliotekas/padome/BP.protokols.Nr%2005.25.08.pdf
https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/files/ATR%20reforma/metodika_09102020.pdf


ATR un BIS ALISE

• Izmaiņu, kas saistītas ar ATR, veikšana BIS ALISE - papildus pakalpojums 

(datu analīze, datu pārcelšana, sapludināšana; apvienošana; jaunas 

funkcionalitātes izstrāde u.tml.)

• Uzturēšanas izmaksas:

• konsultāciju sniegšana par programmatūras izmantošanu nozīmētām 

kontaktpersonām

• problēmu risināšana, programmatūras kļūdu novēršana un BIS ALISE darbības 

atjaunošana avāriju gadījumā

• jaunu BIS ALISE apakšversiju un modifikāciju izveide un piegāde licencētajiem 

un uzturēšanai pakļautajiem BIS ALISE funkcionālajiem moduļiem



Risinājumi
Lasītājiem



Pagaidu risinājums

Virtuālais kopkatalogs
vairāku fizisko kopkatalogu apvienojums

Esošu virtuālo kopkatalogu piemēri:

• Kurzemes virtuālais kopkatalogs (11 katalogi/datubāzes)

https://ventspils.biblioteka.lv/alise/lv/federatedsearch.aspx

• Pierīgas novadu bibliotēku virtuālais kopkatalogs (6 katalogi/datubāzes)

https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx

• Augstskolu un speciālo bibliotēku kopkatalogs(11 katalogi/datubāzes)

https://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx

https://ventspils.biblioteka.lv/alise/lv/federatedsearch.aspx
https://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx
https://alise.liepu.lv/Alise/lv/federatedsearch.aspx




Ilgtermiņa risinājums

Jaunais WebPAC
papildus dizainam tiek izveidota arī funkcionalitāte atbilstoši 
ATR izmaiņām

Rezultāts – jauns WebPAC dizains un papildus funkcionalitāte:

• viena pieejas adrese

• izvēles iespējas, kurās bibliotēkās veikt meklēšanu

• meklēšana jebkurā publiskajā bibliotēkā, arī citās BIS ALISE 

bibliotēkās

• autorizācija – lasītāja konts (bibliotēkas, kurās lasītājs 

reģistrēts)

• vienota lasītāju datubāze

• …



Situācija 
bibliotēku pusē
Apskats un risinājumi



Šobrīd Pēc ATR

119
Pašvaldības

29
Reģiona galvenās 

bibliotēkas

34
Kopkatalogi

42
Pašvaldības

?
Reģiona galvenās 

bibliotēkas

?
Kopkatalogi



Bibliotēku likums

12.pants. Reģiona galvenā bibliotēka

4) tā veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku 

krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm 

bibliotēkām

https://likumi.lv/ta/id/48567-biblioteku-likums

https://likumi.lv/ta/id/48567-biblioteku-likums


Risinājumi
Bibliotēkām



Risinājums A

Datu migrācija no viena kopkataloga uz citu

Divu kopkatalogu / galveno bibliotēku apvienošana vienā 

kopkatalogā:

• 1.posms. Apvienojamo instanču datu analīze un piedāvātais risinājums

• 2.posms. BIS ALISE datu konsolidācija:

• datu sagatavošana

• kopkataloga konfigurēšana

• visa datu masīva/datu fragmentu izgūšana, izņemšana no viena 

kopkataloga

• pārbaude atsevišķā testa vidē

• integrēšana reālā kopkataloga darba vidē

• datu pielāgošana

• datu pārbaude



Risinājums B

Jauna kopkataloga izveide

Situācijas analīze:

1.variants, dati no viena kopkataloga:

• tehniskās darbības

• datu migrācija

• datu kontrole

2.variants, dati no diviem vai vairākiem kopkatalogiem



Risinājums C

Viens kopkatalogs visiem

• Apjomīgs un pakāpenisks darbs datu apvienošanā

• Izaicinājums nepazaudēt esošo informāciju un vēsturi

• Ilgtermiņā resursu un izmaksu ietaupījums



Piemēri 



Piemērs Nr.1

Bibliogrāfiskais apraksts ar ziņām par eksemplāriem, 
nepieciešamo datu pārcelšana uz citu kopkatalogu

• Vai «jaunajā» kopkatalogā ir šāds 

apraksts?

• Vai apraksts paliek esošajā 

kopkatalogā?

• Darbības, lai uz «jauno» kopkatalogu

pārnestu tikai tos eksemplārus, kas 

attiecas uz bibliotēkām, kā dati tiek 

pārcelti

• Datu pielāgošana un vienādošana



Piemērs Nr.2

Viena lasītāja divu kontu apvienošana

• Izvērtējums (kurš konts saglabājas)

• Izsniegumu vēstures, apmeklējuma 

datu apvienošana vienā kontā

• Atšķirību starp kopkatalogiem

salāgošana

Bibliotēku pusē:

• kāda daļa vai visi dati jāievada no 

jauna (rekataloģizācija; jauni svītrkodi, 

svītrkodu pārlīmēšana)

• lasītāju datu un Cirkulācijas moduļa 

datu pārbaude



Turpmākie lēmumi…

Darba grupa
Informācijas aprite
Risinājumi
Plānotie termiņi
Metodiskā sadarbība

Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma

• 25.08.2020, Latvijas Bibliotēku padomes sēde, viedoklis 

«patlaban netiek veiktas izmaiņas reģionu galveno 

bibliotēku kopkatalogos un neuzsākt to darīt uzreiz pēc 

administratīvi teritoriālās reformas» (protokols pieejams: 

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Nozares/Bibl

iotekas/padome/BP.protokols.Nr%2005.25.08.pdf)

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Nozares/Bibliotekas/padome/BP.protokols.Nr%2005.25.08.pdf


Saziņai:

Aiga Grēniņa 

aiga.grenina@tietoevry.com

26787585

Saziņai


