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Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

„Bibliotēkas vairs nevar aprobežoties ar pasīvu resursu vākšanu, saglabāšanu un 

pieejamības nodrošināšanu sabiedrībai. Tām tiklab jārūpējas, lai šiem resursiem būtu 

ietekme uz indivīdu vai sociālo grupu dzīvi. Ne mazāk svarīgi ir noteikt un 

dokumentēt šo ietekmi — ne tādēļ vien, lai saprastu, vai bibliotēkas attīstības virziens 

ir pareizs, bet arī, lai pierādītu sabiedrībai un jo īpaši finansētājiem, ka viņu 

investīcijas bibliotēkā nesušas bagātīgus augļus.” Jana Dreimane. Bibliotēku Pasaule, 

57 /2012. 

Šādi formulējama ikvienas bibliotēkas misija- būt noderīgai savas kopienas 

iedzīvotājiem, pilnveidojot, atbalstot viņu informācijas vajadzības, rosinot radošiem 

meklējumiem, iedrošinot, uzmundrinot aktivitātēm un rīcībai.  

Aizvadītais gads bijis nozīmīgs bibliotēkas darba vērtēšanā, analīzē un apkopojumā 

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

KM aprīlī. Dokumentu sagatavošana iesniegšanai akreditācijas komisijai, kā arī 

bibliotēkas pamatdokumentācijas aktualizācija, rediģēšana, saskaņošana, 

apstiprināšana – tas bija jāpaveic gada sākumā, lai notiktu sekmīga akreditācija uz 5 

gadiem. 

Aizvadītā gada bibliotēkas darbību raksturo skaitliskie rādītāji, kas atspoguļoti 

1.tabulā. Samazinājies lasītāju skaits par 29, tomēr samazinājums nav tik straujš kā 

iepriekšējā gadā. Pateicoties tehnoloģiju attīstībai palielinājies apmeklējumu skaits, no 

februāra vidus tika uzsākta bibliotēkas e-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. Kopumā virtuālie apmeklējumi palielinājuši gada 

apmeklējumu par 3082. Lasītāju samazinājums likumsakarīgi samazinājis arī 

izsniegumu skaitu par 759 vienībām. Diemžēl, ne vienmēr izdodas apmierināt visas 

lasītāju vajadzības, kaut arī tiek piesaistīti novada bibliotēku krājumi, JZB un LNB 

krājumi. Grāmatu iegāde vienā eksemplārā nosaka pieprasītāko grāmatu rindas 
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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. Pēdējo gadu laikā krājums ir 

izveidots mobils un aktīvs, atbilstoši lasītāju vēlmēm un vajadzībām. Krājuma apjoms 

gadā palielinājies par 993 vienībām. 

Tabula 1 

Lasītāju sk. Apmeklējumu 

skaits 

Izsniegumu 

skaits 

Fonds 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

815 786 9810 12892 19607 18848 14466 15459 

 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkā 2012. gadā reģistrēti 786 lasītāji - par 29 mazāk kā iepriekšējā gadā. 

Kopumā elektroniskajā lasītāju reģistrā reģistrēts 1600 lasītāju (2011. gadā 1496), 

tātad sistēmā gada laikā reģistrēti 104 (146-2011) jauni lietotāji.  Šis rādītājs ir 

pietiekami dinamisks stabilai bibliotēkai. Bibliotēku apmeklē 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. Šo iespēju reizēm izmanto arī Jelgavas iedzīvotāji. 

2. tabula atspoguļo lasītāju skaita dinamiku pēdējo piecu gadu laikā. 2009/2010 gada 

straujais lasītāju pieaugums apstājies, tomēr nav samazinājies līdz 2008. gada 

līmenim. Ozolnieku bibliotēkai ap 800 lasītāju ir optimāls skaits.  
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Tabula 2 

 

 

Elektroniskā kataloga virtuālie apmeklējumi palielinājuši kopējā apmeklējuma skaitu. 

To apliecina dati 3.tabulā. Dati norāda, ka elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei 

ir nozīmīga kādai cilvēku grupai. Interesi par katalogu, iespējams, uzlaboja uzsāktais 

darbs ar anotāciju un attēlu pievienošanu bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kā arī 

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

katalogu.  

Tabula 3 

 

http://www.ozolnieki.lv/
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Bibliotēkā kopumā reģistrēti 12892 apmeklējumi, no tiem 3726 ir virtuāli 

apmeklējumi, bet 9166 reizes bibliotēka apmeklēta klātienē, tas ir par 644 mazāk kā 

iepriekšējā gadā. Tomēr samazinājums ir mazāks kā iepriekšējā gadā. Vidēji katrs 

lasītājs apmeklējis bibliotēku 16,4 reizes (12,4 – 2011). Vidēji mēnesī bibliotēkā 

iegriežas ap 700-800 apmeklētāju. Nevar apgalvot, ka bibliotēkas apmeklējumiem 

būtu sezonas raksturs, jo tā tiek apmeklēta visos gadalaikos vienlīdz intensīvi. 

 Katrs bibliotēkas lasītājs vidēji gadā izmantojis 23,98 (24,06- 2011) iespiedvienības, 

jo kopējais izsniegums sastāda 18848 eksemplāru, tomēr tas ir par 759 mazāk kā 

iepriekšējā gadā, kaut arī mazliet pieaudzis attiecībā pret lasītāju skaitu. Tas apliecina, 

ka lasītāju skaitu un apmeklētību bibliotēkā neietekmē tikai datorlietotāji, bet arī 

pieejamās grāmatas un periodiskie izdevumi. Izsnieguma rādītājus raksturo 4. tabula. 

Tabula 4 

 

 Izsnieguma samazinājuma iemesli:  

 iespēja internetā atrast vajadzīgo informāciju;  

 nepietiekams pieprasīto grāmatu eksemplāru skaits. Pēc pieprasītajiem 

izdevumiem veidojas rindas, jo tie iegādāti 1 eksemplārā; 

 nepietiekams skaits mācībām nepieciešamās nozaru un papildliteratūras. 
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 Nepietiekami operatīva grāmatu iegāde. Klienti vēlas ātri izlasīt masu medijos 

reklamētu grāmatu; 

 2012. gadā jau oktobrī tika pārtraukta grāmatu iegāde pašvaldības budžeta 

problēmu dēļ. Pēdējā ceturksnī izdotās grāmatas varējām iegādāties tikai 

nākamā gada sākumā. 

Bibliotēkas krājuma apgrozība - 1,22 reizes, apliecina bibliotēkas izmantošanas 

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

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

lasītājiem raksturo 10 labāko lasītāju gada laikā izmantoto iespieddarbu skaits: 430 – 

197 (380-185: 2011). 

5.tabula raksturo 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 42 nosaukumu periodiskie izdevumi dažādām gaumēm – gan izklaidei, gan 

mūžizglītībai.  

Tabula 5 

 

Tā kā bibliotēkas jaunieguvumu klāstā 47 % sastāda daiļliteratūra (skat.9. tabulu), tad  

daiļliteratūras izsniegums- ap 40 % ir tikai loģisks. Arī nozaru literatūra ir pieprasīta 
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un nepieciešama bibliotēkas lasītājiem, to apliecina turpat 5000 izsniegums nozaru 

literatūrā. 

         Bibliotēkas pakalpojumi tiek organizēti, lai visas lasītāju grupas saņemtu pēc 

iespējas pilnīgu nepieciešamās informācijas apjomu, tiktu atbalstīta ikviena lietotāja 

vēlme pēc konkrētiem iespieddarbiem, tos iegādājoties, abonējot vai arī saņemot SBA 

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

bibliotēkām, t.sk. LNB, JZB, LLU FB un sava novada bibliotēkām saņemts 24 

iespieddarbs. Tos izmantojuši gan studenti, gan citi interesenti.  

Lasītāju aktivitāte 20-25 gadu vecumā apliecina to, ka jaunieši novērtē zināšanas un 

iespēju apmeklēt bibliotēku. Vērtējot rezultātus, ko sniedz 6. tabula, redzams, ka 

jaunieši ir bibliotēkas aktīvākā lietotāju daļa. Viņus interesē brīvpieejas internets, kā 

arī nepieciešamība apgūt obligāto un papildliteratūru,  izstrādāt zinātniski pētnieciskos 

darbus un dažādus projektus mācību priekšmetos. Vidusskolas beidzēji kļūst par 

augstskolu studentiem un bieži apmeklē savas pašvaldības bibliotēku cerībā, ka 

spēsim konkurēt ar augstskolas bibliotēku mācību literatūras piedāvājumā.  

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 līdzvērtīgs 

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

apmeklējumiem.  

Tabula 7.  Izsniegumu skaits gadā pa mēnešiem 

 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

No 2012. gada bibliotēkas e-katalogs atspoguļo Ozolnieku, Vainu, Jaunpēternieku 

bibliotēku krājumus pilnībā. 2012. gadā elektroniskajam katalogam uzsākts pievienot 

Ānes bibliotēkas rekataloģizēto krājumu. 
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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., 16992 – 2010., 11622 -2009.) eksemplāru apraksti. Centrālās 

bibliotēkas krājums sastāda 15459 iespiedvienību. 

8.tabula atspoguļo bibliotēkas krājuma attīstību 5 gadu laikā. 2008-2009 gadam 

notikusi pietiekami strauja bibliotēkas krājuma attīrīšana, tādēļ pēdējo gadu laikā 

krājumā vērojams pieaugums. Bibliotēkas fonds tiek veidots mobils un aktīvs. 

Bibliotēkas problēma vairāku gadu garumā - kā nolietoti no fonda tiek izslēgti 

noderīgi un pieprasīti, mākslinieciski vērtīgi iespieddarbi, jo to fiziskais stāvoklis ir 

neatbilstošs izmantošanai. Bibliotēka realizē piekomplektēšanas politiku, lai situāciju 

risinātu. Lasītāju dāvinājumos un piedāvājumos tiek meklēti nepieciešamie 

iespieddarbi, kas aizvietoti ar nolietotajiem vai arī uzņemti kā dāvinājumi bibliotēkas 

fondā. Kāpņu telpā izvietotajā plauktā „Lasītājs dāvina lasītājam” ik pa laikam 

parādās bibliotēkai noderīgi iespieddarbi. Arī lasītāji iecienījuši šo plauktu. Kā 

piekomplektēšanas metode pat tika izmantota vajadzīgās grāmatas iegādāties pie 

privāta lietoto grāmatu tirgotāja „Jelgavas tirgus” teritorijā. Nepieciešamība pēc 

konkrētām grāmatām tika pausta pašvaldības tīmekļa vietnē. 

Tabula 8 Krājums 

 

Bibliotēkas krājums pieaug un rodas problēma ar iespieddarbu izvietošanu.  Aizvadītajā gadā 

bibliotēkā tika ievietota vēl viena plauktu rinda, kas sastāv no 3 plauktiem. Diemžēl, grāmatu 
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apjoms ir tik liels, ka iespieddarbi  jāizvieto apakšējos un augšējos plauktos, kas ir grūtāk 

pieejami klientiem.  2011. gadā izremontētā  krātuves telpa tika aprīkota ar modernu 

bīdāmo plauktu sistēmu, kas ietaupa vietu un iespējams izvietot vairāk iespieddarbu.  

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”.  Reizi mēnesī 

tiek organizēti  braucieni uz grāmatu bāzēm Rīgā.  

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 visām prasībām, kādas ir RGB kopkatalogiem. 2012. gadā 

izveidoti 1317 MARC ieraksti, rediģēti 3115 MARC ieraksti, importēti MARC 199 

ieraksti, izveidoti 380 autoritatīvie ieraksti, importēti 961 autoritatīvais ieraksts, 

izveidotas 840 anotācijas. 

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

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

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 atbalsts CV un citu dokumentu 

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

atradis. Pa laikam nācies izdrukāt lidmašīnu biļetes, lai mūsu patstāvīgie lasītāji dotos 

uz ārvalstīm darba dēļ. 

Novadpētniecības darbs 

Tā kā novadpētniecības darbu veic muzejs, kurš atrodas līdzās bibliotēkai, tad nav 

nepieciešams dublēt šo darbu. Bibliotēka sadarbojas ar muzeju novadpētniecības 

jautājumos. 

7.novembrī kopā ar muzeja speciālistu A.Stilleru intervēta novada iedzīvotāja, Cenu 

ciema bijusī sekretāre Austra Vadniece. 

Projektizstrāde 

 Bibliotēku darbinieku apmācību ietvaros septembrī izstrādāts Ozolnieku 

novada centrālās bibliotēkas interešu pārstāvniecības projekts „Bibliotēkas 

pieejamība visām iedzīvotāju grupām, arī cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem un vecākiem ar maziem bērniem” 

 Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija” Ozolnieku novada 

bibliotēkām 

Sadarbība ar citām bibliotēkām un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām 
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Ļoti cieša sadarbība bibliotēkai ir ar iestādēm, kas atrodas vienā ēkā ar bibliotēku - ar 

novada muzeju un informācijas centru. Organizēti kopīgi pasākumi, veidots vienots 

darbības plānojums un attīstības iespējas. Kopā ar informācijas centru sagatavoti E-

prasmju nedēļas pasākumi iedzīvotājiem. 

Ozolnieku Tautas namam sniegts atbalsts informācijas meklēšanā dažādu pasākumu 

organizēšanai. 

Bibliotēkas profesionālā sadarbība saistīta 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 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. 

 Telefoniskas konsultācijas visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba 

jautājumos. 
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 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. 

Tabula 10 

Bibliotēka Sūtījumu skaits Eksemplāru skaits 

 2011 2012 2011 2011 

Ānes 10 15 243 402 

Jaunpēternieku 6 9 169 168 

Vainu 17 16 389 377 

Kopā: 33 40 801 947 

 

 Ānes, Jaunpēternieku, Vainu, Garozas bibliotēku apmeklējumi, darba 

vērtēšana. 
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 Gada nogalē BIS ALISE Cirkulācijas modulī pievienota Vainu bibliotēkas 

lasītāju datubāze 222 lasītāji. Šo darbu galvenokārt veica bibliotēkas vadītāja 

M.Sproģe. Centrālā bibliotēka tikai konsultēja un kontrolēja procesu. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bērnu skaits bibliotēkas lietotāju vidū ir 211 (198 – 2011) tā ir 1/5 daļa no visa 

lasītāju skaita. Salīdzinot ar pagājušo gadu bērnu skaits pieaudzis par 13. Bērnu 

apmeklējums sastāda 2339 (2369-2011). Šis rādītājs samazinājies par 30, varētu 

uzskatīt, ka pagājušā gada līmenī. Vidēji katrs bērns apmeklējis bibliotēku 11 reižu. 

Bērniem un jauniešiem izsniegto iespieddarbu skaits sastāda 1727 (1575 - 2011), par 

152 vairāk kā iepriekš. Tas norāda, ka vidēji katrs bērns izmantojis  8,18 

iespieddarbus. Bērnu lasīšanas aktivitāte lielāka ir vasaras mēnešos, sakarā ar 

obligātās literatūras nepieciešamību. Aizvadītajā gadā īpaša aktivitāte vasaras 

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

vienas un tās pašas grāmatas. Bibliotēka iegādājās papildus nepieciešamo literatūru 

vairākos eksemplāros.  Bērnu lasīšanas aktivitāti vasarā apliecina 11. tabula. 

Tabula 11  

 

Izsniegto eksemplāru intensitāte bērniem un jauniešiem pēdējo divu gadu laikā nav daudz 

mainījusies. Vasara ir aktīvākais grāmatu lasīšanas laiks. Aizvadītajā gadā vislielākā lasīšanas 

aktivitāte bija augustā, kad  ļoti daudz bērnu centās izlasīt obligāto literatūru, veidojās rinda 

uz konkrētām grāmatām, kaut arī tās bija iegādātas vairākos eksemplāros.  
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2012.gadā  piedalījāmies lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija” ar kopprojektu 

visām novada bibliotēkām.  Šajā projektā nācās dublēties ar Ozolnieku vidusskolas 

bibliotēku, kura arī piedalās šajā projektā.  Bērni, kas reģistrējās par žūrijas ekspertiem skolas 

bibliotēkā, nāca grāmatas lasīt uz publisko bibliotēku un otrādi. Mērķis par bērnu iesaistīšanu 

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

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēka ir pilnībā automatizēta, lietojot  sistēmu ALISE. 2012. gadā nomainītas 

vairākas ALISEs modifikācijas. 

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 arī no jaunajām māmiņām, kuras labprāt apmeklētu bibliotēku 

kopā ar mazuli bērnu ratiņos, bet tas nav iespējams. 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. Bliotēkas telpu stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs.   

Bibliotēkas personāls 

Bibliotēkā strādā 4 darbinieki: apkopēja un 3 profesionāli bibliotekāri. Darbinieku 

profesionālā pilnveide:  

Visi darbinieki apguva kursu programmu BIP apmācības 2 dienas katrs, bibliotēkas 

vadītāja- 3 dienas.  

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

 30.05. LNB izbraukuma seminars 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 

 14.11. Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminars Bauskā. Piedalās 

I.Krieķe 

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

conference  “Līderi par bibliotēkām: 119+119”  

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

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansējums samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo 2012.gadā 

netika veikti nekādi remontdarbi, turklāt novada finansu problem dēļ gada pēdējā 

ceturksnī netika izlietoti paredzētie līdzekļi grāmatu iegādei, atsevišķam inventāram. 

Finansējums nav palielināts darbinieku atalgojumam. 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) un pie izdevējiem par izdevīgām cenām- tā izdodas samazināt 

grāmatu izmaksas, iegādāties vairāk grāmatu. 
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Tabula 12 

Pašvaldības finansējums  

Krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkas izmaksas 

Kopā Uz 1  

lasītāju 

Kopā 

Kārtējās 

izmaksas 

Uz 1 

Lasītāju  

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

4742 4852 5,82 6,17 33763 33418 41,43 42,52 

Par bibliotēkas veiksmi uzskatāms budžetā atbalstītais mēbeļu iepirkums jau iepriekš 

izremontētajām telpām 4219 latu apjomā. 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Krieķe Ingrīda. Bibliotēka divās realitātēs – fiziskajā un virtuālajā// Ozolnieku Avīze. - 

Nr.3 (2012, marts), 5. lpp. 

Buholca Inga. Vērtīgs grāmatu dāvinājums// Ozolnieku Avīze. - Nr.3 (2012, marts), 5. 

lpp. 

Bibliotēkā iecienītākā lasāmviela [Ozolnieku bibliotēkas TOP 5]// Ozolnieku Avīze. - Nr.3 

(2012, marts), 5. lpp. 

[Sirsnīgs paldies Ozolnieku bibliotēkas lasītājai Ilgai Rutkovskai]// Ozolnieku Avīze. - 

Nr.4(2012, aprīlis), 8. lpp. 

Veidemane Anna. Bibliotēka – ciema kultūrvides centrs// Ozolnieku Avīze. - Nr.5(2012, 

maijs), 6. lpp. 

Antoneviča Lāsma.                 Pie jauno grāmatu plaukta : [par Ozolnieku novada 

centrālās bibliotēkas lasītāju Andri Veidemani] //Dzīves priekam - Nr.3 (2012, marts). 

Informācija par bibliotēkas aktivitātēm regulāri atspoguļota tīmekļa vietnē www.ozolnieki.lv 

 

Tematiski pasākumi: 

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

dzejas pēcpusdiena bērniem „Garlaicībai deguns garš”. Piedalās Ozolnieku 

http://www.ozolnieki.lv/
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vidusskolas 2a klases skolēni, audzinātāja, vecāki. Bērni deklamē dzeju, spēlē 

spēles, saņem atzinības rakstus. Veiksmīga sadarbība starp bibliotēku un 

skolu. 

 28.04. Bibliotēkas kā atsevišķa objekta dalība Lielajā Talkā. Koordinators 

I.Krieķe  

 28.07. Ozolnieku novada svētki – organizēta novada bibliotēku darbinieku 

dalība svētku gājienā. 

 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. 

 28.12. Novada bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums Ozolnieku 

bibliotēkā. Piedalās novada bibliotekāri un novada domes priekšsēdētājs 

M.Ainārs un novada domes izpilddirektors P.Veļeckis. 

2012. gadā bibliotēka popularizējusi savu krājumu 12 literatūras izstādēs.  

Regulāri sagatavota informācija par jaunākajām grāmatām pašvaldības tīmekļa vietnē, 

papildināta informācija par bibliotēku tīmekļa vietnēs www.ozolnieki.lv un 

www.jzb.lv  

 

Kopumā aizvadīts saspringts, profesionāli ražīgs un kvalitatīvs bibliotēkas darba gads. 

Tas realizēts pateicoties saliedētai, profesionālai, radošai, atsaucīgai komandai! 

Paldies bibliotēkas darbiniekiem! 

5.02.2013. 

                           Bibliotēkas vad.:                                             /I. Krieķe/  

 

 

 

http://www.ozolnieki.lv/
http://www.jzb.lv/
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