
1. BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Ānes bibliotēka ir dibināta 1962.gadā kā ķieģeļu rūpnīcas „Spartaks” arodbiedrības 

bibliotēka, un vēsturiski tā pildījusi kultūras un izglītības funkcijas. Iedzīvotāju 

kontingents pārsvarā ir krievu valodā runājoši un lasoši cilvēki, taču šobrīd ir audzis 

pieprasījums arī pēc literatūras latviešu valodā. Tas saistīts ar vispārizglītojošās skolas 

programmu, studiju darbiem, kā arī ar pirmskolas izglītības iestādes vajadzībām.  

Bibliotēkas lasītāju skaits ir 224, tai skaitā 73 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

Lielākā daļa lasītāju ir pensionāri, bezdarbnieki un mājsaimnieces.  

Vidēji darba dienā bibliotēku apmeklē 27 lasītāji. Vidēji dienā tiek izsniegtas 19 

daiļliteratūras un žurnālu vienības. 

 

2. KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA 
 

Ciešā sadarbībā ar Ozolnieku novada centrālo bibliotēku bibliotēkas vadītāja veic 

krājuma komplektēšanu pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu un interesi. Turpinās 

grāmatu rekataloģizācija, tādējādi tiek pārbaudīts un izvērtēts viss esošais bibliotēkas 

fonds un tā atbilstība šodienas prasībām. Atbilstoši pašvaldības līdzekļiem, krājumu 

fonds regulāri tiek papildināts ar jauniem izdevumiem. 

2012.gadā abonēti 19 žurnāli un 4 laikraksti. Par pašvaldības līdzekļiem no jauna 

iegādātas 402 grāmatas, no tām 65 bērnu. 

 

3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 

Bibliotēka Ānē ne tikai zināšanu avots, bet arī brīvā laika pavadīšanas vieta. 

Iedzīvotāji izmanto elektroniskos pakalpojumus ātrākai un ērtākai rēķinu apmaksai, 

darba meklējumiem, kā arī saziņai sociālajos tīklos. Ar multifunkcionālās iekārtas 

palīdzību tiek veikti dokumentu, tekstu un attēlu kopēšanas un skenēšanas darbi. 

Apmeklētāju ērtībai mainīts bibliotēkas darba laiks: 

 pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst. 09:00  līdz 18:00; 

 piektdienās no plkst.    09:00  līdz 17:00. 

Rīta stundās bibliotēku apmeklē vairāk pieaugušie, pēcpusdienā – bērni. 

Izsniegumu kopskaits 2012.gadā ir 3763 vienības, tai skaitā 2173 grāmatas un 1590 

seriālizdevumi pieaugušajiem, un 649 vienības bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. 

Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pieaudzis apmeklējumu skaits.  

 

4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Lai popularizētu bibliotēkas darbu, ir uzsākts sadarbības projekts ar PII “Saulīte”. 

Bērni iepazīstināti ar bibliotēku un bibliotekāra darbu, ar tās pakalpojumu 



piedāvājumu bērniem, kopīgās pārrunās un nodarbībās mācīta saudzīga attieksme pret 

grāmatām, kā arī atgādināti uzvedības nosacījumi bibliotēkā. Kopīgi veidotas 

pašdarinātu darbiņu izstādes, kas aplūkojamas bibliotēkā. 

Lai popularizētu lasīšanu skolnieku vidū, bibliotēkā regulāri tiek veidotas grāmatu 

jaunumu izstādes jauniešiem un pārrunas par interesējošām tēmām, kā arī pasaku un 

bērnu grāmatu priekšlasījumi. Vakaros kopā ar bērniem tiek pārrunātas dažādas viņus 

interesējošās tēmas, Kopīgi tiek meklēta informācija, sniedzot palīdzību mājasdarbu 

un projektu darbu veikšanā. 

2012.gadā bibliotēkā ir iegādātas 65 bērnu grāmatas un 5 seriālizdevumi. Veiksmīgai 

komunicēšanai ar dažāda vecuma bērnu grupām, bibliotēkā ir nepieciešama Bērnu 

zonas paplašināšana. Bērniem būtu iespēja ne tikai spēlēties, bet arī pārrunāt dienas 

notikumus.  

Pasākumi 

08.10.2012.   Pasaku stunda. 

17.10.2012  Tikšanas ar PII Saulīte grupas „Lācīši” maziem lasītājiem. 

08.11.2012  Es mīlu savu dzimteni Latviju! 

Pasākumu cikls „Ziemassvētku drudzis”: 

03.12.12-04.12.12 Ziemassvētku rotājumu izgatavošana. 

05.12.2012 Zaķītis, no Vinnija Pūka pasakas Ziemassvētku uzkoda, ciemos 

pie „Lācīšiem”. 

18.12.12  Tu piedalīsies skolu masku ballītei - Jā! 

 

5.INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 

NODROŠINĀJUMS 

 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu un brīvo WiFi 

pieeju, kā arī 1 dators ar printeri darbiniekam. Ar multifunkcionālās iekārtas palīdzību 

(skeneris, kopētājs, printeris) lietotāji var saņemt kopēšanas un skenēšanas 

pakalpojumus. Pēc grāmatu fonda rekataloģizācijas darba pabeigšanas pastāv reāla 

iespēja uzsākt strādāt ar programmu ALISE. Elektroniskā kataloga izmantošana jau ir 

pieejama apmeklētājiem, kā arī ir pieejamas elektroniskās datu bāzes: LETONIKA, 

LURSOFT laikrakstu bibliotēka. 

 

6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 
 

Ar Teteles pamatskolas bibliotēkas vadītāju tika uzsākts projekts par 

Novadpētniecības krājuma fonda apmaiņu. 



 

7. PROJEKTU IZSTRĀDE 
 

2012.gadā Ānes bibliotēka piedalījās Ozolnieku novada bibliotēkas interešu 

pārstāvniecības projekta izstrādē. Ozolnieku novada Ānes bibliotēka – kultūras un 

informācijas iestāde blīvi apdzīvotā vietā, kur apkārtējā vidē vēl daudz uzlabojama. 

Iedzīvotāju vidū augsts bezdarba līmenis, t.i. bērnu vecākiem nav plašu iespēju 

nodarbināt jauno paaudzi, aktivizēt, radoši motivēt. To varētu uzņemties bibliotēka, 

ierīkojot bērnu stūrīti radošām darbībām. 

8. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

No 2008.gada Ānes bibliotēka atrodas Ānes Kultūras nama telpās. Bibliotēka aizņem 

vienu telpu ar platību 58 m
2
. Apmeklētājiem tiek piedāvātas vizuāli nodalītas zonas – 

abonements, grāmatu krātuve, neliels bērnu stūrītis, lasītava un piecu datoru 

izmantošanas vietas. 

 

9. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 
 

Ānes bibliotēkas darbu nodrošina viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja ar 1. līmeņa 

augstāko izglītību. 2012.gadā profesionālo iemaņu iegūšanai bibliotekāre noklausījās 

36 stundu garu pamatzināšanu programmu bibliotekāriem „Bibliotekārais un 

informacionālais darbs bibliotēkā”. 

 

10. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Ānes bibliotēku finansiāli nodrošina Ozolnieku novada Dome. 2012.gada budžetā 

bibliotēkas veiksmīgai attīstībai piešķirti Ls 7728:  

 iegādātas jaunas grāmatas par summu Ls 1599,  

 par Ls 450 iegādāti periodiskie izdevumi. 

 

11.KOPDARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. 

PUBLICITĀTE 

 

Informācija par bibliotēkas pasākumiem tiek ievietota www.ozolnieki.lv, un novada 

avīzē.  

Pielikumā foto, kuri nebija publicēti internetā. 

 

http://www.ozolnieki.lv/


  

 

2012.gada 5.decembrī rīkotā pasākuma foto 

Zaķītis, no Vinnija Pūka pasakas Ziemassvētku uzkoda, ciemos pie „Lācīšiem” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


