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Ozolnieku novada bibliotēkas 2012 

Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: Ozolnieku pagastā - novada 

centrālā bibliotēka, Cenu pagastā - Ānes, Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkas, Salgales 

pagastā – Garozas bibliotēka. 

Aizvadītais gads bijis nozīmīgs bibliotēku darba vērtēšanā, analīzē un apkopojumā 

par paveikto pēdējo 5 gadu laikā. Tas viss saistīts ar bibliotēku atkārtotu akreditāciju 

LR Kultūras ministrijā aprīlī. Dokumentu sagatavošana iesniegšanai akreditācijas 

komisijai, kā arī bibliotēku pamatdokumentācijas aktualizācija, rediģēšana, 

saskaņošana, apstiprināšana – tas bija jāpaveic, lai visas bibliotēkas tiktu sekmīgi  

akreditētas uz 5 gadiem.  

2 bibliotēkām - Ānes un Garozas 2012.gads bijis nozīmīgs ar darbinieku maiņu. Jau 

pēc akreditācijas bibliotēkas ieguvušas radošas, aktīvas bibliotēku vadītājas. Viena 

darbiniece papildināja profesionālās zināšanas 36 stundu profesionālās pilnveides 

kursos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, viena darbiniece uzsāka mācības Latvijas 

Kultūras koledžā, lai iegūtu 1.līmeņa augstāko izglītību bibliotēku jomā. Ilggadīgā 

Vainu bibliotēkas vadītāja gada nogalē apguva pamatapmācību darbam ar sistēmu 

ALISE, lai bibliotēka varētu sekmīgi turpināt automatizētos darba procesus. 

Visi novada bibliotēku darbinieki apguva mācību kursu „Bibliotēku interešu 

pārstāvniecība” (Foto skat. Pielikumā) 

Ikvienas novada bibliotēkas misija- būt noderīgai savas kopienas iedzīvotājiem, 

pilnveidojot, atbalstot viņu informācijas vajadzības, rosinot radošiem meklējumiem, 

iedrošinot, uzmundrinot aktivitātēm un rīcībai. 

Bibliotēku galvenie darba rādītāji atspoguļoti 1. tabulā. Nedaudz samazinājies lasītāju 

skaits, toties palielinājies apmeklējumu skaits. Tas saistīts ar tehnoloģiju attīstību, jo no 

februāra vidus tika uzsākta elektroniskā kataloga apmeklējumu uzskaite, reģistrējoties 

sistēmā Google Analytics. Šādi tiek uzskaitīti virtuālie apmeklējumi, kas sastādīja 

3726. Ik dienas Ozolnieku bibliotēkas e-katalogā attālināti ielūkojušies vidēji ap 13 

interesentu, tas ir pietiekami nozīmīgi salīdzinoši nelielam e-katalogam, kas 

atspoguļoja 4 bibliotēku krājumu. Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei ir 

nozīmīga kādai cilvēku grupai. Interesi par katalogu, iespējams, uzlaboja uzsāktais 
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darbs ar anotāciju un attēlu pievienošanu bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kā arī 

informācija par jaunajām grāmatām interneta vietnē www.ozolnieki.lv ar saiti uz 

katalogu.  

Vidējie bibliotēku rādītāji liecina, ka katru darba dienu novada bibliotēkas 

apmeklējuši 114,2 iedzīvotāji. Tie ir augsti rādītāji un apliecina vietējās kopienas 

iedzīvotāju ieinteresētību par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Vidēji katrs 

lasītājs saņēmis bibliotēkās gada laikā 24,5 iespieddarbus, bet elektroniskā sistēma 

parāda, ka 10 čaklākie lasītāji 2012. gadā izmantojuši 430 – 197 iespieddarbus (380-

185: 2011). 

Tabula 1.Bibliotēku darba galvenie rādītāji 

Bibliotēka Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Krājums 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Ozolnieku bibliotēka 815 786 9810 12892 19607 18848 14466 15459 

Ānes bibliotēka 207 224 4610 5480 3520 3763 5191 5975 

Jaunpēternieku bibliotēka 82 72 1681 1448 2859 2476 5011 3567 

Vainu bibliotēka 244 223 3756 3828 7935 7420 7486 7491 

Garozas bibliotēka 224 225 5738 5130 4863 5017 5526 5568 

Kopā 5 bibliotēkās 1572 1530 25595 28778 38784 37524 37680 38060 

 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

Jebkuram interneta lietotājam pieejams Ozolnieku novada bibliotēku elektroniskais 

katalogs jebkurā diennakts laikā. Katalogu veido Ozolnieku novada centrālā 

bibliotēka, tas atspoguļo Ozolnieku, Vainu, Jaunpēternieku bibliotēku krājumus 

pilnībā, Ānes bibliotēkas krājumu- 30% jo rekataloģizācija  uzsākta 2012. gada otrajā 

pusē, Garozas bibliotēkas krājums tiks pievienots sākot ar 2013. gadu. 
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Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 2507 

eksemplāru (4299-2011). Uzsākot 2012. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 

23798 (21291- 2011.) eksemplāru apraksti. 

Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir 

reģionu galveno bibliotēku kopkatalogiem. 2012. gadā izveidoti 1317 MARC 

(MAchine-Readable Cataloging) ieraksti, rediģēti 3115 MARC ieraksti, importēti 

MARC 199 ieraksti, izveidoti 380 autoritatīvie ieraksti, importēti 961 autoritatīvais 

ieraksts, izveidotas 840 anotācijas. 

Jauno grāmatu eksemplāru sūtījumi jau vairākus gadus tiek veidoti sistēmā ALISE 4 

novada bibliotēkām, bet no 2013. gada visām bibliotēkām. Gadā sastādīti 72 jauno 

grāmatu sūtījumi ar 1927 eksemplāriem. 

Tabula 2. Jauno grāmatu sūtījumu veidošana sistēmā ALISE Ozolnieku, Ānes, 

Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkām 

Bibliotēka Sūtījumu skaits Eksemplāru skaits 

 2011 2012 2011 2012 

Ozolnieku centrālā 33 32 845 980 

Ānes 10 15 243 402 

Jaunpēternieku 6 9 169 168 

Vainu 17 16 389 377 

Kopā: 66 72 1646 1927 

 

Gada nogalē ALISEs Cirkulācijas modulī- Lasītāju datubāzē pievienoti Vainu 

bibliotēkas 223 lasītāji. 

Projekta ietvaros visās bibliotēkās pieejamas abonētās datubāzes „Letonika” un 

„Lursoft Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu 
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pilntekstus elektroniski. Visvairāk šo pakalpojumu izmanto studenti, bet reizēm arī 

pārējie lasītāji iegūst nepieciešamo rakstiņu par vajadzīgo tematu elektroniski. 

Ik dienas bibliotēkās tiek konsultēti lietotāji datora un interneta izmantošanā, sniegta 

palīdzība nepieciešamās literatūras meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos 

katalogos, izmantotas citu bibliotēku veidotās datubāzes. 

Bibliotēku sniegto pakalpojumu klāstā ir atbalsts CV un citu dokumentu sagatavošanā 

un nosūtīšanā. Gandarījums, ka šo darbību rezultātā lasītājs darbu arī atradis. Skumji, 

ka bieži nācies izdrukāt lidmašīnu biļetes, lai patstāvīgie lasītāji dotos uz ārvalstīm 

darba dēļ. 

Novada bibliotēku finansējums 

Tabula 3. Novada bibliotēku finansiālais raksturojums 

Bibliotēka Pašvaldības finansējums  

Krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkas izmaksas 

*kārtējās izmaksas 

 Kopā Uz 1  

lasītāju 

Kopā Uz 1 

Lasītāju  

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Ozolnieku 4742 4852 5,82 6,17 33763 33418 41,42 42,52 

Vainu 2134 2106 8,75 9,44 8979 8993 36,8 40,33 

Ānes 1503 2049 7,26 9,15 7181 7728 34,69 34,5 

Jaunpēternieku 788 578 9,61 8,03 6943 4376 84,67 60,78 

Garozas 2468 2080 11,01 9,24 8985 9296 40,00 41,32 

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem 

Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju : uz 1 lasītāju tiek tērēts 34-42 Ls gadā, 

bet mazajai Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir krietni vairāk, kaut arī aizvadītajā gadā 
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minētās bibliotēkas finansējums sarucis salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo darbiniece 

slimoja vairākus mēnešus, līdz ar to ietaupīti līdzekļi darbinieka atalgojumam. 

Tabula 4. 

 

 

Tabula 5. 

 

4. un 5. Tabula attēlo situāciju, ka bibliotēku finansējums atkarīgs no bibliotēkas 

lieluma, bet izmaksas uz vienu lasītāju ir aptuveni līdzvērtīgas visām bibliotēkām, 
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izņemot nelielo Jaunpēternieku bibliotēku, kur šāda situācija ir reāla, jo  uz tik nelielu 

lasītāju skaitu nav iespējams panākt vēl mazākas izmaksas. 

Tāda pati situācija ir ar finansējumu krājuma komplektēšanai. Šeit ietilpst līdzekļi 

grāmatām un periodikas abonēšanai. 6. un 7. tabula atspoguļo pašvaldības 

ieguldījumu bibliotēku krājumu komplektēšanā. Pozitīvi, ka grāmatu un preses 

izdevumu iegāde jau tradicionāli ir prioritāte bibliotēku budžetos un tam atvēlēts 

pietiekami līdzekļu. Tam ir atgriezeniska saite visos bibliotēkas rādītājos un 

iedzīvotāju attieksmē pret bibliotēku un pašvaldību. 

Tabula 6. 

 

7.tabula atspoguļo ieguldīto līdzekļu attiecību uz lasītāju skaitu. Saprotams, ka 

centrālajā bibliotēkā ar gandrīz 4 reizes lielāko lasītāju skaitu kā pārējās bibliotēkās, 

vienam lasītājam gan grāmatām, gan presei izlietots tikai Ls 6,17, bet vienas grāmatas 

cena ir ap Ls 8,- un viena ikmēneša žurnāla cena ap Ls 2,50. 
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Tabula 7. 

 

     Konsultatīvais darbs novada bibliotēkām 

• Grāmatu iegādes organizēšana reizi mēnesī un komplektēšanas koordinācija 

novada bibliotēkām.  

• Sakarā ar bibliotēku akreditāciju 3.04.2012. visu novada bibliotēku nolikumu, 

lietošanas noteikumu, datoru un internet lietošanas noteikumu sagatavošana, 

iesniegšana apstiprināšanai Ozolnieku novada domei. 

• Visu novada bibliotēku konsultēšana atkārtotu akreditācijas pieteikumu 

sagatavošanā. 

• Ānes bibliotēkas akreditācijas dokumentācijas sagatavošana. 

• Bibliotēkas tehnikas- veidlapas, printeru kārtridžu u.c. iegādes organizācija 

visām novada bibliotēkām. 

• Sagatavoti rakstiski ieteikumi un norādījumi bibliotekārā darba uzlabošanai 

Ānes, Jaunpēternieku, Garozas bibliotēkām. 

• Sagatavota rakstiska instrukcija Ānes un Garozas bibliotēkām 

rekataloģizācijas procesa uzsākšanai. 
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• Telefoniskas konsultācijas visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba 

jautājumos. 

• Aprīlis – maijs. Sakarā ar darbinieku maiņu Ānes un Garozas bibliotēkā: 

paziņojumu sagatavošana par vakancēm, iesūtīto pieteikumu vērtēšana, pārrunas ar 

pretendentiem, darbinieku atlase. 

• Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām. 

Transporta organizēšana. 

• 25.09. Pieredzes apmaiņas brauciena organizēšana uz Salaspils bibliotēku 

novada bibliotekāriem un skolu bibliotekāriem. 

• Elektroniskajam katalogam pievienoti 543 Jaunpēternieku bibliotēkas 

rekataloģizētie eksemplāri. Krājuma rekataloģizācija pilnībā pabeigta 

• Elektroniskajam katalogam pievienoti 606 Ānes bibliotēkas rekataloģizētie 

eksemplāri. 

• Jauno grāmatu sūtījumu veidošana  sistēmā ALISE Ānes, Jaunpēternieku, 

Vainu bibliotēkām. 

Projektizstrāde 

• Bibliotēku vadītāju apmācību ietvaros septembrī visas novada bibliotēkas 

izstrādāja “Bibliotēkas interešu pārstāvniecības” projektus. 

• LNB Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”- kopprojekts 

Ozolnieku novada bibliotēkām 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā pēc remonta 2011. gadā bibliotēkas krātuve 

ieguva jaunu aprīkojumu- mobilo plauktu sistēmu, kur izvietoti krātuves eksemplāri 

un periodikas arhīvs. Bērnu nodaļa ieguva jaunus, zemākus plauktus vidējā skolas 

vecuma bērnu literatūrai, papildus plauktu rinda izgatavota un ievietota abonementā, 

ar mēbelēm aprīkots kabinets bibliotēkas vadītājai. Kopumā mēbeles iegādātas Ls 

4219,34 vērtībā. 
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Garozas bibliotēka gada beigās ieguva jaunus plauktus visa bibliotēkā gan bērnu, gan 

pieaugušo grāmatām. Šī bija vienīgā bibliotēka novadā, kur grāmatu plaukti bija ļoti 

nolietoti un novecojuši. 

2012. gadā 3 bibliotēkām bija ļoti nepieciešami jauni datori darbiniekiem, diemžēl, šo 

ieceri neizdevās realizēt, kaut arī līdzekļi budžetā tam bija paredzēti. 

Bibliotēku aktivitātes 

Semināri, konferences, kongresi, pieredzes apmaiņa: 

• 11.04. LBB 15. konference „ Bibliotēka aiz bibliotēkas: Integrācija, inovācijas 

un informācija visiem” – piedalās Ingrīda Krieķe. Sagatavoti 2 slaidi par 

Ozolnieku novada bibliotēkai plakātu sesijai 

• 18.05.ALISEi-20 Jubilejas pasākums. Piedalās I.Krieķe 

• 30.05. LNB izbraukuma seminārs Līvānu novada bibliotēkā. Piedalās I.Krieķe 

• 25.09. Novada bibliotēku darbinieku un skolu bibliotekāru brauciens uz 

Salaspils bibliotēku. Piedalās – I.Krieķe, I.Buholca, G. Vidiņa, M.Sproģe 

• 14.11. Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs Bauskā. Piedalās 

I.Krieķe, J.Noreiko 

• 5.12.I.Krieķe kopā ar novada pašvaldības vadītāju M.Aināru piedalās 

konferencē “Līderi par bibliotēkām: 119+119”  

• Grāmatu svētku noslēguma pasākums Mālpilī. Piedalās I.Krieķe, I.Buholca, 

J.Noreiko 

Bibliotēkās aktīvi strādāts ar bērnu un pieaugušo auditorijām: 

Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā 

• 25.04. Bibliotēku nedēļas pasākums „Bibliotēkas draugi”. M.Laukmanes 

dzejas pēcpusdiena bērniem „Garlaicībai deguns garš”. Piedalās Ozolnieku 

vidusskolas 2a klases skolēni, audzinātāja, vecāki. Bērni deklamē dzeju, spēlē spēles, 

saņem atzinības rakstus. Veiksmīga sadarbība starp bibliotēku un skolu. 
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• 21.11. PII „Zīlīte” Rūķu grupai – grāmatu lasījumi mazajiem: Latviešu tautas 

pasakas „Bārenīte un Raibaļiņa” lasījums, pēc tam bērnu ilustrācijas pasakai. 

Ilustrācijas skatāmas bibliotēkā mēnesi. 

• 13.12. PII „Zīlīte” Rūķu grupai – grāmatu lasījumi mazajiem: M.Stāraste 

„Ziemas pasaka”. Sniegamātes pasakas lasījums, pēc tam ilustrācijas dzirdētajam. 

Pasākums Ziemassvētku noskaņā. 

Ānes bibliotēkā 

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! 

Vainu bibliotēkā 

   Pagājušā gadā Vainu bibliotēkā tika noorganizēti 9 dažādi pasākumi dažādām 

interešu grupām. E-prasmju nedēļas pasākumi skolēniem un pieaugušajiem, 

gatavojoties Lieldienām, ar skolniecēm pārrunātas metodes olu krāsošanā. Sirmās 

kundzes pie tējas tases pārsprieda izlasīto: ”Ko es ieteiktu izlasīt!” Mazajiem bērniem 

no PII ‘Bitītes” sarīkota ne viena vien kopā sanākšanu, lai iepazīstinātu ar jaunajām 

grāmatiņām, kopā tās palasītu un ietu rotaļās. Oktobrī sapulcinānāts bariņš skolēnu uz 

priekšā lasīšanu. 

Garozas bibliotēkā 

2012. gadā tika organizēta apmācība „E- pakalpojumi internetā”, kuru divu dienu 

laikā apmeklēja 5 pieaugušie. 
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Kā arī tika organizēta rokdarbu pēcpusdiena bērniem, kuru apmeklēja 8 bērni. 

Jaunpēternieku bibliotēka 

 2012. gadā tika organizētas bērnu zīmējumu izstādes – „Ziemas prieki”, ”Pasaku 

valstībā”, „Adīsim ar prieku”, kā arī  tematiski  pasākumi – „Ko mēs zinām par 

ērcēm?”( pārrunāts kā ģērbties, ejot uz mežu un kā rīkoties ērces piesūkšanās 

gadījumā u.t.t.), ”Lieldienas gaidot ”- iepazīšanās ar ticējumiem, sakāmvārdiem un 

parunām, dižošanās ar krāsotām olām un  „olu cīņas. ”Līgo…līgo!” – veidoti ziedu 

pušķi un internetā meklētas līgo dziesmas, ticējumi un sakāmvārdi. 

 

13.02.2013. 

Sagatavoja I.Krieķe 
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Pielikums 

 

17.04. 2012. Ozolnieku novada bibliotēku vadītājas ar atbalstītājiem- Ozolnieku novada 

domes pārstāvjiem J.Vīgantu, A.Bīberi, G.Rozīti u.c. Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā 

mācībās „Bibliotēku interešu pārstāvniecība” 

 

17.04. 2012. Ozolnieku novada darba grupas prezentācija mācībās „Bibliotēku interešu 

pārstāvniecība” 
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Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas jaunā krātuves plauktu mobilā sistēma bibliotēkas 

krātuvē 

 

26.09.2012. Ozolnieku novada bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Salaspils bibliotēku. 
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26.09.2012. Ozolnieku novada bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Salaspils bibliotēku un Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī 

Grāmatu lasījumi pirmsskolas vecuma bērniem Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā 

 

22.11.2012. PII „Zīlīte” Rūķu grupas bērni veido ilustrācijas izlasītajai latviešu tautas pasakai 

”Bārenīte un Raibaļiņa” Ozolnieku bibliotēkā 
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14.12.2012. Sniegamāte lasa M.Stārastes „Ziemas pasaku” PII „Zīlīte” Rūķu grupas bērniem 

Ozolnieku bibliotēkā 

Pasākumu cikls „Ziemassvētku drudzis” Ānes bibliotēkā 

 

5.12.2012. Zaķītis, no Vinnija Pūka pasakas Ziemassvētku uzkoda, ciemos pie „Lācīšiem” PII 

„Saulīte”  


