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Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Realizējot bibliotēkas misiju- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju 

informācijas vajadzības, veicināt iedzīvotāju informācijpratību, atbalstīt izglītības 

procesu un mūžizglītību, radīt komfortablus apstākļus ikviena indivīda intelektuālai 

izaugsmei, personības bagātināšanai, sniegt cilvēkiem prieku un gandarījumu par 

lasīšanu un izlasīto, aizvadīts aktīvs un profesionāli piepildīts darba gads.  

Nozīmīgākais notikums novada bibliotēku profesionālajā attīstībā ir Vainu bibliotēkas 

automatizācija, ieviešot ALISE-i versiju. Tas attīstījis novada automatizēto sistēmu, 

atvieglojot bibliotekāro darbu centrālajā bibliotēkā, jo Vainu bibliotēka patstāvīgi 

veido jauno grāmatu sūtījumus, pievienojot grāmatu eksemplārus. Vainu bibliotēkas 

izsniegumu ziņas pieejamas kopkataloga lietotājiem. Vēl 2 bibliotēkas – Ānes un 

Garozas gatavojas ieviest automatizēto sistēmu 2015. gada sākumā, kad katalogam 

būs pievienots šo bibliotēku grāmatu fonds. 

 Arī Ozolnieku bibliotēkas darbinieki piedalījās un sekoja līdzi lielākajam notikumam 

aizvadītā gada Latvijas bibliotēku dzīvē – Latvijas intelektuālā simbola - „ Gaismas 

pils” (Latvijas Nacionālās bibliotēkas) jaunās ēkas atklāšanai. Piedalījāmies gan 

grāmatu draugu ķēdē janvārī, gan arī apmeklējām bibliotēku pēc tās atvēršanas 

rudenī. 

Aizvadītā gada bibliotēkas darbību raksturo skaitliskie rādītāji, kas atspoguļoti 

1.tabulā. Lasītāju skaits  palielinājies par 21. Ap 800 lasītāju ir optimāls rādītājs šai 

bibliotēkai ar esošajiem resursiem, kapacitāti un darba specifiku. Kopējais bibliotēkas 

apmeklējumu skaits samazināts par 728, to sastāda Interneta lietotāju samazinājums 

par 560 un virtuālo apmeklējumu samazinājums par 279, bet lasītāju, kuri apmeklējuši 

bibliotēku, lai saņemtu iespieddarbus, apmeklējumi palielinājušies par 111. Līdz ar 

tehnoloģiju attīstību elektroniski tiek uzskaitīti novada bibliotēku e-kataloga virtuālie 

apmeklējumi, kas 2014. gadā sastādīja 2484 (2013 – 2760). Ik dienas Ozolnieku 

bibliotēku e-katalogā attālināti ielūkojušies vidēji ap 7 interesentiem. Samazinājumu 

var skaidrot ar to, ka no pašvaldības tīmekļa vietnes nav tik vienkārša navigācija līdz 

katalogam – vairāk kā 3 klikšķu attālumā, norāde uz katalogu ir pie informācijas par 

katru bibliotēku. Nepieciešams biežāk reklamēt grāmatas tīmekļa vietnē. Jārēķinās arī 
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ar realitāti, ka tas ir salīdzinoši neliela novada bibliotēku e-katalogs, atspoguļo tikai 5 

bibliotēku krājumu.  

Lasītāju skaita pieaugums ietekmējis izsniegumu palielinājumu par 374. Tas 

apliecina, ka bibliotēka ir stabils publicētās informācijas ieguves avots. 

Grāmatu iegāde vienā eksemplārā nosaka pieprasītāko grāmatu rindas veidošanu, tas 

palēnina lasītāju vēlmju tūlītēju izpildi. Fonda palielināšana ir loģiska apstākļos, kad 

bibliotēku apmeklē gandrīz 800 lasītāju. Bibliotēkas un pašvaldības prioritāte jau 

tradicionāli ir jaunu grāmatu iegāde. Krājums ir izveidots mobils un aktīvs, atbilstoši 

lasītāju vēlmēm un vajadzībām. Krājuma apjoms gadā palielinājies par 619 vienībām. 

Tabula 1 

Lasītāju sk. Apmeklējumu 

skaits 

Izsniegumu 

skaits 

Fonds 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

790 811 12040 11312 18929 19303 16134 16753 

 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkā 2014. gadā reģistrēti 811 lasītāji - par 21 vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Bibliotēku apmeklē arvien jauni iedzīvotāji, kuri par savu dzīvesvietu  izvēlējušies 

Ozolniekus. Bibliotēka ir sakārtotas infrastruktūras sastāvdaļa. Bibliotēkas 

komplektēšanas politika un iespējas elektroniski iegūt informāciju par 

nepieciešamajiem iespieddarbiem elektroniskajā katalogā piesaista lasītājus. Lasītājus 

piesaista regulāra jauno grāmatu iegāde (vismaz 2 reizes ceturksnī) un preses 

izdevumu daudzveidība.  

2. tabula atspoguļo lasītāju skaita dinamiku pēdējo piecu gadu laikā. Lasītāju skaita 

samazinājums pēc 2010. gada straujā kāpuma ir atjaunojies 800 lasītāju robežās, tas ir 

optimāli šai bibliotēkai. 
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Tabula 2 

 

 Dati 3. tabulā apliecina, ka bibliotēkas lietotāju kontingents ir stabils. Pēdējo 3 gadu 

rādītāji atspoguļo arī virtuālo apmeklējumu skaitu, tomēr noteicošie ir fiziskie 

apmeklējumi. Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei ir nozīmīga kādai nelielai 

cilvēku grupai, interesi par katalogu uzlabojusi anotāciju un attēlu pievienošana 

bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kā arī informācija par jaunajām grāmatām interneta 

vietnē www.ozolnieki.lv ar saiti uz katalogu. Tomēr 3 gadu laikā virtuālo apmeklētāju 

skaits sarucis, bet lasītāju fiziskie apmeklējumi kaut nedaudz, tomēr pieaug. 

Tabula 3 

 

http://www.ozolnieki.lv/
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Bibliotēkā kopumā reģistrēti 11312 apmeklējumi, no tiem 2481 ir virtuāli 

apmeklējumi, bet 8831 reizes bibliotēka apmeklēta klātienē. Analizējot Interneta 

lasītavas apmeklējuma datus, redzams, ka interneta lietotāju apmeklējums 

samazinājies par 560. Tas bija jūtams visa gada garumā, jo datoru noslodze bija 

neliela. Iedzīvotājiem ir lielākas iespējas izmantot internetu ārpus bibliotēkas, 

novecojis ir 2007. gadā projektā „ Trešais tēva dēls”  ierīkotais bibliotēku interneta 

tīkls (nepietiekams interneta ātrums, ierobežojumi). 

Vidēji katrs lasītājs apmeklējis bibliotēku 14 reizes (15 – 2013). Vidēji mēnesī 

bibliotēkā iegriežas ap 600-800 apmeklētāju. Nevar apgalvot, ka bibliotēkas 

apmeklējumiem būtu sezonas raksturs, jo tā tiek apmeklēta visos gadalaikos vienlīdz 

intensīvi. Apmeklējumu stabilitāti nosaka bibliotēkas pieejamība: darba laiks – 

2014.gadā bibliotēka lasītājiem atvērta arī trešdienās, kas bibliotēkai līdz šim bija 

metodiskā diena, paredzēta iekšējiem darbiem, grāmatu iegādei, kursiem, semināriem. 

 Katrs bibliotēkas lasītājs vidēji gadā izmantojis 23,8 (23,96- 2013) iespiedvienības, jo 

kopējais izsniegums sastāda 19303 eksemplāru, tas ir par 374 vairāk kā iepriekšējā 

gadā. Rādītāji mazliet pieaug pēdējo 2 gadu laikā, tas raksturo bibliotēkas rādītāju 

stabilitāti, komplektēšanas politikas pareizu virzību. Izsnieguma rādītājus raksturo 4. 

tabula. 

Tabula 4 
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Bibliotēkas krājuma apgrozība - 1,15 reizes, apliecina bibliotēkas izmantošanas 

intensitāti, tā ir pietiekami augsta. Elektroniskā sistēma parāda, ka apritē – pozīcijā 

„Izsniegts lasītājam" regulāri ir vairāk, kā 1000 iespieddarbu. Bibliotēkas sniegtās 

iespējas lasītājiem raksturo 10 labāko lasītāju gada laikā izmantoto iespieddarbu 

skaits: 413 – 177 (388-208- 2013) 

5. tabula atspoguļo bibliotēkas izsniegumu pa veidiem. Nemainīgi stabila ir interese 

par preses izdevumiem- aptuveni 1/3 no visa izsnieguma. Bibliotēkas lietotāju 

iecienīta ir iespēja lasītavā iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem - laikrakstiem 

‘’Diena’’, ‘’Neatkarīgā Rīta Avīze’’, ‘’Latvijas Avīze’’, ‘’Zemgales Ziņas’’. 

Pieprasīti ir visi abonētie žurnāli. Lai veidotu universālu periodikas piedāvājumu, 

bibliotēkā tiek abonēti 40 nosaukumu periodiskie izdevumi dažādām gaumēm – gan 

izklaidei, gan mūžizglītībai.  

Tabula 5 

 

Tā kā pusi no bibliotēkas jaunieguvumiem 55 % sastāda daiļliteratūra (skat.9. tabulu), 

tad daiļliteratūras izsniegums - 44 % ir pašsaprotams. Arī nozaru literatūra ir 

pieprasīta un nepieciešama bibliotēkas lasītājiem, kuri vēlas papildināt zināšabnas, 

uzzināt ko jaunu, to apliecina 3224 eksemplāru izsniegums nozaru literatūrā. 

         Bibliotēkas pakalpojumi tiek organizēti, lai visas lasītāju grupas saņemtu pēc 

iespējas pilnīgu nepieciešamās informācijas apjomu, tiktu atbalstīta ikviena lietotāja 
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vēlme pēc konkrētiem iespieddarbiem, tos iegādājoties, abonējot vai arī saņemot SBA 

kārtā no citām Latvijas, reģiona, novada bibliotēkām. Aizvadītā gada laikā no citām 

bibliotēkām, visvairāk no Ozolnieku novada, bet arī no Jelgavas Zinātniskās 

bibliotēkas, LNB kopā saņemti 54 iespieddarbi. Tos izmantojuši gan studenti, skolēni, 

gan citi interesenti.  

Vērtējot rezultātus, ko sniedz 6. tabula, redzams, ka atīvākie lasītāji ir 10-15 gadu 

vecumā, 40-43 gadu vecumā un 24-25 gadu vecumā. Salīdzinot ar iepriekšējiem 

gadiem līkne ir mainījusies, tad lielākā aktivitāte bija 24-25 gadu vecumā. Jaunākos 

lasītājus vairs tik daudz neinteresē brīvpieejas internets, vairāk nepieciešamība apgūt 

obligāto un papildliteratūru,  izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus un dažādus 

projektus mācību priekšmetos. Vidusskolas beidzēji kļūst par augstskolu studentiem 

un apmeklē savas pašvaldības bibliotēku cerībā, ka spēsim konkurēt ar augstskolas 

bibliotēku mācību literatūras piedāvājumā. Tomēr tendence ir tāda, ka studenti 

mācību nolūkos bibliotēku apmeklē retāk kā iepriekšējos gados. Jaunu, izglītotu 

iedzīvotāju ieplūšana Ozolniekos veicina bibliotēkas intelektuālu lasītāju kontingenta 

veidošanos vecuma grupā ap 40 . 

Tabula 6 
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6. tabula uzskatāmi atspoguļo, ka lasītāji ir aktīvi jebkurā vecumā, gan aktīvajā 20, 30, 

40, 50 gados, gan arī pensijas vecumā 60,70, arī 80 un vairāk gadu vecumā. Šī tabula 

atspēko stereotipisko viedokli, ka bibliotēku apmeklē tikai pensionāri un lasa tikai 

romānus. Bibliotēkas rādītāji ir apliecinājums tam, ka zināšanu papildināšana 

nepieciešama ikvienam. 

Vērtējot 7. tabulas rezultātus, redzams, ka izsniegto iespieieddarbu skaits ir gandrīz 

līdzvērtīgs visos mēnešos un tam nav izteikta sezonas rakstura, tāpat kā bibliotēkas 

apmeklējumiem.  

Tabula 7.  Izsniegumu skaits gadā pa mēnešiem 

 

 

Krājuma komplektēšana un organizācija  

Nozīmīgākais notikums saistībā ar bibliotēkas krājumu – automatizēta inventarizācija 

maijā. 3 dienu laikā tika veikta krājuma inventarizācija. Paldies Jelgavas Zinātniskās 

bibliotēkas un novada bibliotēku kolēģiem par atbalstu!  
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Ozolnieku novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs atspoguļo Ozolnieku, Vainu, 

Jaunpēternieku bibliotēku krājumus pilnībā. Ānes bibliotēkas rekataloģizētais krājums 

pievienots 85% apmērā, Garozas bibliotēkas krājums pievienots 70% apmērā. 

Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 2669 

eksemplāru (4652-2013). Uzsākot 2014. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 

31119 (28450 – 2013; 23798 – 2012., 21291- 2011.) eksemplāru apraksti. Centrālās 

bibliotēkas krājums sastāda 16753 iespiedvienību. 

8.tabula atspoguļo bibliotēkas krājuma dinamiku 5 gadu laikā. Bibliotēkas fonds tiek 

veidots mobils un aktīvs. Pēdējo gadu laikā krājumā vērojams pieaugums, jo 

norakstīta tiek tikai nolietotā krājuma daļa. Iespēju robežās nolietotie, bet noderīgie 

un pieprasītie, mākslinieciski vērtīgi iespieddarbi tiek atjaunoti ar dāvinājumiem no 

privātām bibliotēkām. Bibliotēkas gaitenī izveidots „tautas grāmatu plaukts” ar 

privāto bibliotēku dāvinājumiem – vērtīgiem eksemplāriem, kuri varētu noderēt 

Ozolnieku novada bibliotēkām atjaunošanai, piekomplektēšanai. Bibliotēkas kāpņu 

telpā izvietots plaukts „Lasītājs dāvina lasītājam”, kur notiek grāmatu apmaiņa. 

Tabula 8  

 

 

Bibliotēkas krājums pamazām pieaug un rodas problēma ar iespieddarbu izvietošanu.  

Diemžēl, grāmatu apjoms ir tik liels, ka iespieddarbi  jāizvieto apakšējos un augšējos 
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plauktos, kas ir grūtāk pieejami klientiem. Problēmas risināšanai bibliotēkā tika 

izveidota krātuve, kur  bīdāmo plauktu sistēmā tika izvietoti dubleti, autoru kopoto 

rakstu sējumi, mazāk pieprasīta literatūra. Tas tika veikts, lai mazinātu abonementa 

noslogojumu.  

9. tabula atspoguļo gada laikā saņemto iespieddarbu sadalījumu pa nozarēm. 

Bibliotēkā tiek veidots universāls krājums, tādēļ arī katra nozare tiek papildināta ar 

jauniem iespieddarbiem. Jaunās grāmatas tiek iegādātas grāmatu bāzēs  „Latvijas 

Grāmata” un „Janus”, kā arī pie individuālā komersanta.  Divas reizesceturksnī tiek 

organizēta grāmatu iegāde.  

Tabula 9 

 

 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas lietotājiem pieejams novada elektroniskais 

katalogs jebkurā diennakts laikā. Katalogu veido Ozolnieku bibliotēkas darbinieki.  

Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir 

reģionu galveno bibliotēku kopkatalogiem. 2014. gadā izveidoti 540 (2013-503) 

MARC (Machine-Readable Cataloging) ieraksti, rediģēti 2893(2013-3031) MARC 

ieraksti, importēti 998 (2013-1209) MARC ieraksti, izveidoti 233 (2013-419) 
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autoritatīvie ieraksti, importēti 680 (2013-835) autoritatīvie ieraksti, rediģēti 84 

autoritatīvie ieraksti, izveidotas 404 (2013-413) anotācijas, rediģēta 131 anotācija. 

Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un „Lursoft 

Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilntekstus 

elektroniski. Visvairāk šo pakalpojumu izmanto studenti, bet reizēm arī pārējie lasītāji  

iegūst nepieciešamo rakstiņu par vajadzīgo tematu elektroniski. 

Mainījies bibliotēkas interneta izmantotāju sastāvs- šo pakalpojumu arvien vairāk 

izmanto darba meklētāji, klienti, kam dators un internets nepieciešams ne tikai 

izklaidei, bet darbam, mācībām.  

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

nepieciešamās literatūras meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos katalogos, 

izmantotas citu bibliotēku veidotās datubāzes. 

Bibliotēkas sniegto pakalpojumu klāstā ir dokumentu skenēšana un sūtīšana 

elektroniski, atbalsts CV un citu dokumentu sagatavošanā un nosūtīšanā.  

Novadpētniecības darbs 

Tā kā novadpētniecības darbu veic vēstures ekspozīcijas krājuma glabātājs, tad nav 

nepieciešams dublēt. Bibliotēka sadarbojas ar krājuma glabātāju novadpētniecības 

jautājumos. 

Projektizstrāde 

 Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija” Ozolnieku novada 

bibliotēkām 

  VKKF projekts “ Latviešu oriģinālliteratūras un augstvērtīgas tulkotās 

literatūras iegāde Ozolnieku novada bibliotēkām”  - projekts netika atbalstīts 
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Sadarbība ar citām bibliotēkām un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām 

Ļoti cieša sadarbība bibliotēkai ir ar novada vēstures ekspozīcijas krājuma glabātāju, 

jo ekspozīcija atrodas vienā ēkā ar bibliotēku. Organizēti kopīgi pasākumi – tikšanās 

ar Janīnu Kursīti, Dzidras Baumas gleznu izstāde. 2014. Gadā Ozolniekos izveidota 

Kultūras nodaļa, kuras sastāvā ietilpst arī bibliotēkas.  Ozolnieku Tautas namam 

sniegts atbalsts informācijas meklēšanā dažādu pasākumu organizēšanai. 

Bibliotēkas profesionālā sadarbība saistīta ar novada bibliotēkām, arī ar Ozolnieku 

vidusskolas un Teteles pamatskolas bibliotēku. 

Sadarbība pasākumu organizēšanā bērnu auditorijai saistīta ar Ozolnieku vidusskolas 

pamatskolas klasēm un PII „Zīlīte” atsevišķām grupām. 

     Konsultatīvais darbs novada bibliotēkām 

 Grāmatu iegādes organizēšana divas reizes ceturksnī, komplektēšanas 

koordinācija novada bibliotēkām.  

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

visām novada bibliotēkām. 

 Vienu reizi gadā apmeklēta Jaunpēternieku bibliotēka, 2 reizes apmeklētas 

Garozas un Ānes bibliotēkas, 3 reizes apmeklēta Vainu bibliotēka. 

 Telefoniskas konsultācijas visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba 

jautājumos. 

 Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām. 

Transporta organizēšana. 

 Elektroniskajam katalogam pievienoti 468 Ānes bibliotēkas rekataloģizētie 

eksemplāri. 

 Elektroniskajam katalogam pievienoti 937 Garozas bibliotēkas rekataloģizētie 

eksemplāri. 
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 Jauno grāmatu sūtījumu veidošana  sistēmā ALISE Ānes, Garozas, 

Jaunpēternieku bibliotēkām 

Tabula 10 Jauno grāmatu sūtījumi Ozolnieku novada bibliotēkām 

Bibliotēka Sūtījumu skaits Eksemplāru skaits 

 2013 2014 2013 2014 

Ozolnieku centrālā 33 36 810 692 

Ānes 24 23 470 441 

Garozas 16 11 307 176 

Jaunpēternieku 11 9 195 63 

Vainu* 22 14* 407 295* 

Kopā: 106 93 2189 1667 

*Vainu bibliotēka sākot ar 2014. gadu veido sūtījumus un pievieno eksemplārus 

patstāvīgi. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bērnu skaits bibliotēkas lietotāju vidū ir 191 (218 – 2013) tā ir 1/4 daļa no visa 

lasītāju skaita. Salīdzinot ar pagājušo gadu bērnu skaits samazinājies par 27. 

Samazinājums saistīts ar to, ka bērni retāk apmeklē bibliotēkas interneta lasītavu. 

Ēkas 2.stāvā izveidots bērnu un jauniešu centrs, kur daļa bērnu pavada brīvo laiku. 

Bērnu apmeklējums sastāda 1738 (2063-2013). Šis rādītājs samazinājies par 325, 

vidēji katrs bērns apmeklējis bibliotēku 9,1 reizi gadā. Bērniem un jauniešiem 

izsniegto iespieddarbu skaits sastāda 1494 (1584 - 2013), par 90 mazāk kā iepriekš. 

Tas norāda, ka vidēji katrs bērns izmantojis  7,82 iespieddarbus. Gan skaitliskie 

rādītāji, gan vērojumi bibliotēkā liecina par to, ka bērni retāk apmeklē bibliotēku, 

mazāk lieto bibliotēkas datorus. Jāsecina, ka bērniem mācību ietvaros mazāk tiek 

uzdots lasīt papildliteratūru, gatavot patstāvīgus darbus. Iespējams,ka daļēji šo nišu 

aizpilda skolas bibliotēka, tomēr diez vai mācību iestādes bibliotēka spēj nodrošināt ar 
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pilnīgi visu nepiecoešamo informāciju. Bērnu lasīšanas aktivitāti vasarā apliecina 11. 

un 12. tabula.  

Tabula 11 Izsniegums bērniem un jauniešiem līdz 18g.v 

 

Tabula 12 Apmeklējums bērniem un jauniešiem līdz 18g. 
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Bērnu lasīšanas aktivitāte lielāka ir vasaras mēnešos, sakarā ar obligātās literatūras 

nepieciešamību un vairāk brīvā laika. Tāpat kā iepriekš, aktivitāte vasaras mēnešos 

bija vērojama pamatskolas grupā, kur vairākām klasēm bija uzdots izlasīt konkrētas 

grāmatas, arī Bērnu žūrijas grāmatas, tādēļ ir lielāks izsniegto iespieddarbu skaits. Tā 

kā daudz bērnu centās izlasīt obligāto literatūru, veidojās rinda uz konkrētām 

grāmatām, kaut arī tās pieejamas vairākos eksemplāros. Bērnu apmeklējumiem (12 

tabula) nav tik izteikts 3 vasaras mēnešu raksturs. Bibliotēka vienlīdz intensīvi 

apmeklēta kā jūnijā, tā arī septembrī, oktobrī. 

10 čaklākie lasītāji bērni gada laikā izlasīja 114 -35 iespieddarbus. 

Arī 2014.gadā  piedalījāmies lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija” ar kopprojektu 

novada bibliotēkām.  Šajā projektā nākas dublēties ar Ozolnieku vidusskolas bibliotēku, kura 

arī piedalās šajā projektā.  Bērni, kas reģistrējušies par žūrijas ekspertiem skolas bibliotēkā, 

nāk grāmatas lasīt uz publisko bibliotēku un otrādi. Mērķis par bērnu iesaistīšanu ir sasniegts, 

bet problēmas ir ar atskaitīšanos par projektu, jo bērni dublējas. 

Bibliotēkas personāls 

Bibliotēkā strādā 4 darbinieki: apkopēja (0,6) un 3 profesionāli bibliotekāri. 

Darbinieku profesionālā pilnveide:  

Semināri, konferences, pieredzes apmaiņa: 

 18.01.Dalība Grāmatu draugu ķēdē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – piedalās 

I.Krieķe 

 29.-30.04. Latvijas bibliotekāru 11.kongress „ Nākotnes bibliotēkas: 

neierobežotas iespējas”– piedalās I.Krieķe, I. Buholca  

 3.06. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu kultūras centru, Valdemārpils 

bibliotēkām - piedalās I.Krieķe 

 31.07. Ozolnieku novada centrālo un Ānes bibliotēku apmeklē 40 

bibliotekāres no Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadiem. 

 27.08. Sporta diena bibliotekāriem Bauskas novada Codē –LBB Zemgales 

nodaļas pasākums. Piedalās I.Krieķe, I.Buholca 
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 Jelgavas un Ozolnieku novadu grāmatu svētki Lielplatonē. Piedalās I.Krieķe, 

I.Buholca 

 22.10. Kultūras nodaļas seminārs Ozolnieku novada kultūras un bibliotēku 

darbiniekiem. Piedalās I.Krieķe, I.Buholca 

 5.11. Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs Bauskā. Piedalās 

I.Krieķe 

 5.12. Lauku bibliotēku Atbalsta biedrības Grāmatu svētku noslēguma 

pasākums Salacgrīvā, Salacgrīvas bibliotēkas apmeklējums. Piedalās I.Krieķe, 

I.Buholca 

 12.12. Novada centrālo bibliotēku pieredzes apmaiņā apmeklē Skrundas 

novada bibliotekāri. 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēka ir pilnībā automatizēta, lietojot  sistēmu ALISE. 2014. gadā nomainītas 

vairākas ALISEs versijas. 

Bibliotēkas materiālā bāze ir atbilstoša bibliotēkas prasībām. Apmeklētāju plūsma, 

fonda palielināšanās rada ievērojamu noslogojumu lasītāju apkalpošanas zonai. 

Bibliotēkā vēl arvien nav iespējams iekļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

apgrūtināts ir vecāku cilvēku bibliotēkas apmeklējums, jo jānokļūst 3. stāvā. Par to 

jāuzklausa sūdzības. Kaut arī telpas iepriekšējos gados tika remontētas un aprīkotas ar 

papildus plauktiem, tomēr bibliotēkā ir šauri: trūkst vietas ērtākam grāmatu 

izvietojumam, ērtākām lasītavas vietām, bērnu zona ir šaura, neveicina draudzīgas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem. 2014. gadā    bibliotēkas 

krātuvē - servera telpā tika ierīkota gaisa kondicionēšanas iekārta EUR 800.00 

vērtībā. Tika iegādāti atpūtas krēsli abonementā un darbinieku atpūtas zonā, kā arī 

multifunkcionālā iekārta. 
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Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansējums samazinājies salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ja 2013.gada 

finansējumu latos konvertē eiro. 2014.gada sākumā pēc darbinieku atestācijas tika 

palielināts atalgojums par 5%, samazināta apkopējas darba slodze uz 0,6. 

Kārtējie līdzekļi tērēti tikai pašam nepieciešamākajam- grāmatām un preses 

izdevumiem, pakalpojumiem, kas nodrošina bibliotēkas darbību. Jāatzīmē pašvaldības 

pozitīvā attieksme pret bibliotēku krājuma papildināšanu. Jaunu grāmatu iegāde visām 

novada bibliotēkām tiek organizēta regulāri apmeklējot Rīgas grāmatu bāzes SIA 

„Latvijas grāmata” un „Janus”, kā arī iepērkoties izdevniecību grāmatnīcās (SIA 

„Zvaigzne ABC” grāmatnīca Jelgavā). 

 Tabula 13 

Pašvaldības finansējums  

Krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkas izmaksas 

*kārtējās izmaksas 

Kopā Uz 1  

lasītāju 

Kopā Uz 1 

Lasītāju  

2013 Ls 2014 

EUR 

2013 

Ls 

2014 

EUR 

2013 

Ls 

2014 

EUR 

2013 

Ls 

2014 

EUR 

5354 

EUR7618.06 

6705 6,78 

EUR9.65 

8,27 41355 

EUR58842.86 

47796 52,35 

EUR74.49 

58,93 

 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Informācija par bibliotēkas aktivitātēm, jaunākajām grāmatām regulāri atspoguļota 

tīmekļa vietnē www.ozolnieki.lv 17 publikācijas, papildināta informācija par 

bibliotēku arī tīmekļa vietnē www.jzb.lv 

 

http://www.ozolnieki.lv/
http://www.jzb.lv/
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Bibliotēkas publiskās aktivitātes: 

 3. -14.02. izstāde „ Zilākalna Marta. Leģenda atmiņās”. Izstādi veidojusi 

folkloras un tautas tradīciju pētniece, profesore Janīna Kursīte – Pakule 

14.02. Ozolnieku muzejā tikšanās ar izstādes autori Janīnu Kursīti un tautas 

dziednieci no ASV Brigitu Vīksniņu. (Attēlu skat. pielikumā) 

 6.03. Bibliotēkas ilggadējai vadītājai Skaidrītei Zvaigznei 90 (Attēlu skat. 

pielikumā) 

Ozolnieku novada centrālā bibliotēka e-prasmju nedēļā : 

 26.03. Multfilmas e-vidē jeb portāls www.filmas.lv   PII „ Zīlīte”  vecākajām 

grupām 

 24.03. Pieslēdzies, Latvija! Mācies pats! Senioriem iesācējiem darbā ar 

datoru. 

 25.03. Dzintras Gekas dokumentālo filmu skate  

 26.04. Bibliotēkas kā atsevišķa objekta dalība Lielajā Talkā. Koordinators 

I.Krieķe 26.07. Ozolnieku novada svētki – organizēta novada bibliotēku 

darbinieku dalība svētku gājienā. 

2012. gadā bibliotēka popularizējusi savu krājumu 16 literatūras izstādēs.  

Kopumā aizvadīts profesionāli ražīgs un kvalitatīvs bibliotēkas darba gads. To 

izdevās realizēt pateicoties saliedētai, profesionālai, radošai, atsaucīgai komandai! Par 

to pateicība bibliotēkas darbiniekiem un sadarbības partneriem! 

11.02.2015. 

                           Bibliotēkas vad.:                                             /I. Krieķe/  
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Pielikums 

 

Janīna Kursīte ar priekšlasījumu par tautas dziednieci Zilākalna Martu Ozolniekos 14.02. 

 

Ozolnieku bibliotēkas ilggadējai vadītājai (1958-1993) Skaidrītei Zvaigznei 90 
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Zemgales reģiona bibliotekāru sporta svētkos Codē 27.08. 

 

Ozolnieku novada bibliotekāri Valdemārpils bibliotēkā 3.06. 

 


