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JAUNPĒTERNIEKU  BIBLIOTĒKAS  2017.  GADA  PĀRSKATS 
 
 

 
Pamatinformācija: 

Nosaukums 
Ozolnieku novada Jaunpēternieku bibliotēka 

Adrese 
„Latvāņi”, Jaunpēternieki,Ozolnieku novads, LV-3018 

Tālrunis   63085461   

E-pasts jaunpeternieki@ozolnieki.lv Bibliotēkas 

vadītāja 

Rita Zuja 

 

 
1.  VISPĀRĪGS  BIBLIOTĒKAS  RAKSTUROJUMS 

 
 
 Jaunpēternieku bibliotēka atrodas SIA „Latvānis Plus” privātīpašuma 2. stāvā un aizņem 57,2 m
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lielu platību. Bibliotēka atrodas Ozolnieku novada nomalē un apkalpo apmeklētājus no Jaunpēternieku 
(69 iedzīvotāji) un 3 km attālā Dalbes (203 iedzīvotāji) ciemata. Bibliotēkas darba slodze ir 0,6, un tā 
strādā 3 dienas nedēļā. 
 Pārskata perioda galvenā darbības prioritāte bija vērsta uz lietotāju skaita palielināšanu. 
  
 

2.  FINANSIĀLAIS  NODROŠINĀJUMS 
 
 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 
 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 7826 8685 9195 

Pašvaldības finansējums 7826 8685 9195 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 
Bibliotēkas izdevumi 

 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 5238 4849 6498 

Darbinieku atalgojums (bruto) 4079 4407 5609 

Krājuma komplektēšana 1204 442 889 

 
 Pašvaldības finansējuma izmaiņas iepriekšējos 2 gados ir augušas vidēji par 8,42 % gadā, bet 
bibliotēkas izdevumi krājuma komplektēšanai 2016. gadā ir piedzīvojuši 63,29 % kritumu. Pēc straujā 
krituma bibliotēkas izdevumiem krājumam 2016. gadā, 2017. gadā ir notikusi korekcija, un bibliotēkas 
izdevumi krājumam, salīdzinājumā ar 2016. gadu, ir palielinājušies par 101,13 % un sasnieguši 73,84 % 
no 2015. gada rādītājiem. 
 
 

3.  MATERIĀLĀ  UN  TEHNISKĀ  STĀVOKĻA  VĒRTĒJUMS 
 
 
 2017. gadā, lai uzlabotu datortehnikas iekārtu darba kvalitāti, bibliotēkas aprīkojums ir papildināts 
ar krāsu multifunkcionālo iekārtu Canon I-Sensys MF8540Cdn. 
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4.  PERSONĀLS 

 
 

Pārskata gadā ir nomainīts 1 darbinieks. Bibliotēkai ir viens darbinieks ar vidējo profesionālo 
izglītību un darba slodze ir 0,6. 
 
 
 

5.  PAKALPOJUMU  PIEDĀVĀJUMS  UN  PIEEJAMĪBA 
 
 

Bibliotēkas pamatrādītāji 
 

 2015 2016 2017 

Lietotāju skaits 54 34 116 

t. sk. bērni līdz 18 gadiem 14 9 27 

Bibliotēkas apmeklējums 1268 1014 2908 

t. sk. bērni līdz 18 gadiem 967 697 803 

Virtuālais apmeklējums  28  

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

   

Izsniegums kopā 2712 2538 4167 

t. sk. Grāmatas 1038 865 1440 

t. sk. periodiskie izdevumi 1665 1673 2712 

t. sk. bērni līdz 18 gadiem 1658 452 596 

Bibliotekārais aptvērums no 
iedz. skaita (%) 

  42.65 

t. sk. bērni līdz 18 gadiem    

Iedzīvotāju skaits   272 

 Pārskata gada darba galvenā prioritāte bija vērsta uz lietotāju skaita palielināšanu, ar ievirzi, 
proporcionāli lietotāju skaita pieaugumam, palielināt bibliotēkas izsniegumu rādītājus. Salīdzinot ar 2016. 
gada datiem, izsnieguma rādītāja pieaugums 2017. gadā ir 64.18 %, bet lietotāju skaita pieaugums ir 
241,18 %. 
 It kā mērķis ir sasniegts, bet lielā neproporcionalitāte, kad lietotāju skaita pieaugums ir par 177 
procentpunktiem lielāks nekā izsnieguma rādītāja pieaugums, uzrāda lielu statistisko nesaderību. Tam 
par iemeslu varētu būt straujais lietotāju skaita kritums 2016. gadā – -37,04% salīdzinājumā ar 2015. 
gadu, un, iespējams, retas, visa gada garumā veidojušās kombinācijas varbūtības dēļ nav sekojusi 
pietiekami proporcionāla korekcija, kura samazinātu bibliotēkas darba pamatrādītājus. Ņemot vērā šo 
aspektu, korektāku bibliotēkas pamatdarbības analīzi var iegūt, salīdzinot 2015. un 2017. gada 
bibliotēkas darba pamatrādītājus. 
 Lietotāju skaita pieaugums 2017. gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu ir 114,81%, bet izsnieguma 
rādītāja pieaugums ir 53.65 %. Šeit vērojama daudz lielāka statistiskā saderība nekā starp 2017. un 
2016. gadu, jo procentpunktu starpība ir 61,16. 
 Liela svārstību amplitūda redzama arī, analizējot konkrētus bibliotēkas darba pamatrādītājus. 
Piemēram, izsniegumu skaits uz 1 lietotāju 2015. gadā vidēji vienā mēnesī - 4,18, 2016. gadā – 6,22, bet 
2017. gadā – 2,99. Vidējais grāmatu izsniegums uz 1 lietotāju mēnesī 2015. gadā – 1,60, 2016. gadā – 
2,12, 2017. gadā – 1,03. Vidējais izsniegums bērniem līdz 18 gadu vecumam uz 1 lietotāju mēnesī 2015. 
gadā – 9,87, 2016. gadā – 4,18, 2017. gadā – 1,84. 
 Bibliotēkas pamatrādītāju lielo svārstību amplitūdu var izskaidrot arī ar to, ka lietotāju skaits nav 
pietiekoši liels, lai gada intervāli uzrādītu vienmērīgu statistikas plūsmu. 2017. gadā lietotāju skaits ir 
pieaudzis līdz 116, un, līdz ar to, procentuālais kāpums salīdzinājumā ar vidējo 2015. un 2016. gada 
lietotāju skaitu (44), ir 163,64 %. Ja nākamajos pārskata gados nebūs straujš lietotāju skaita kritums, tad 
pamatrādītāju svārstību amplitūdas būs nelielas. 
 
 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi 
 
 Bibliotēkā jebkurš interesents individuāli var apgūt interneta un MS Office programmu lietošanas 
pamatus, kā arī Android, Windows Phone, iPhone u.c. operētājsistēmu pamatus, lai veiksmīgi lietotu 
internetu savā viedtālrunī. 2017. gadā šo pakalpojumu izmantojuši 5 lietotāji. Vidēji 4 lietotāji mēnesī 
izmanto bibliotēkas pakalpojumus, lai apmaksātu ikmēneša rēķinus. 
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 Bibliotēka nav pieejama personām ar īpašām vajadzībām. 
 Jaunpēternieku ciemata bērni un jaunieši (pašlaik – 13) lielāko daļu sava brīvā laika pavada 
bibliotēkas telpās, jo ciematā nav citas alternatīvas iespējas. 
 Bibliotēka strādā informācijas sistēmā BIS ALISE un izmanto starpbibliotēku abonenta (SBA) 
iespējas. 
 

 
SBA rādītāji 

 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu 
skaits 

  90 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu 
skaits 

  4 

 
 
 
 
 

6.  KRĀJUMS 
 
 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 
 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 
komplektēšanai 

1204 442 889 

t. sk. grāmatām 702 8 386 

t. sk. bērnu grāmatām 5 0 23 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 502 434 503 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
pašvaldībā 

  3,27 

Finansējums krājuma komplektēšanai 
kopā 

1204 442 889 

 
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude nav veikta. 
Rekataloģizēti 100 % no krājuma kopskaita. 

 
 

Krājuma rādītāji 
 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 542 396 492 

t. sk. grāmatas 108 21 48 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 19 5 11 

t. sk. bērniem 29 3 5 

Izslēgtie dokumenti 309 488 0 

Krājuma kopskaits 4489 4397 4889 

Grāmatu izsniegumu apgrozība 
pārskata gadā no grāmatu krājuma 
kopskaita (%) 

33,61 27,82 45,61 

Periodisko izdevumu izsniegumu 
apgrozība pārskata gadā no 
periodisko izdevumu krājuma 
kopskaita (%) 

119,01 130,09 156,76 

 
 Lai arī intervālā no 2015. līdz 2017. gadam bibliotēkas krājuma kopskaits ir audzis par 8,18 %, 
tas neatspoguļo patieso ainu, jo pārskata gadā nav izslēgts neviens dokuments. Pārskata gadā 
neizslēgtie dokumenti būs jāizslēdz 2018. gadā. 
 Bibliotēka pārskata gadā nav strādājusi pilnu taksācijas gadu, tāpēc nav izmantoti 23,73 % no 
paredzētās summas budžeta krājuma papildināšanai. Pārskata gadā ir izsniegtas 414 bērnu grāmatas un 
tie ir 9,93 % no izsniegumu kopskaita, bet jaunieguvumi bērniem ir tikai 1,02 % no jaunieguvumu 
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kopskaita. Tāpēc, ņemot vērā arī to, ka 2018. gadā ir potenciāls lietotāju – bērnu skaita pieaugumam, 
23,73 %, no piešķirtās summas krājuma papildināšanai, nākotnē tiks novirzīti bērnu grāmatu iegādei. 

 
 

Bibliotēkā pieejamo datu bāzu izmantojums 
 

Datu bāze 2015 2016 2017 

Letonika   0 

NEWS   0 

 
Krājuma un datu bāzu popularizēšana 

 
 Lietotājiem regulāri tiek sniegta informācija par to, ka bibliotēkā ir pieejamas divas datu bāzes – 
Letonika un NEWS, bet neviens lietotājs pārskata gadā par tām nav izrādījis interesi. Informācijas 
meklēšanā dominē interneta meklētājprogramma Google Search. 
 Ozolnieku novada mājas lapas sadaļā, Ozolnieku bibliotēku krājuma kopkatalogs, tiek veikta 
bibliotēkas krājuma popularizēšana. 
 
 

7.  DARBS  AR  BĒRNIEM  UN  JAUNIEŠIEM 
 
 
 Ņemot vērā to, ka Jaunpēternieku ciemata bērni un jaunieši lielāko daļu sava brīvā laika pavada 
bibliotēkas telpās, jo ciematā nav citas alternatīvas iespējas, nākotnē tiks veidota sadarbība ar Ozolnieku 
Bērnu un jauniešu iniciatīvu centru. 
 Bibliotēkā savu darbību ir uzsācis Astronomijas amatieru pulciņš, kura pamatsastāvu veido 
bibliotēkas vadītāja un 13 Jaunpēternieku ciemata bērni un jaunieši. Diennakts tumšajā laikā, pie 
skaidriem laika apstākļiem, jebkurš interesents, saskaņojot laiku, var doties uz Jaunpēternieku bibliotēku, 
lai ar teleskopu vērotu Mēnesi, planētas, galaktikas un miglājus. Atbilstoši Astronomijas pulciņa 
vajadzībām regulāri tiek papildināts bibliotekārais krājums. 
 
 
 

8.  NOVADPĒTNIECĪBA 
 
 
• Pārskata gadā bibliotēkā ir izstrādāta Jaunpēternieku ciemata un tuvākās apkaimes 
novadpētniecības koncepcija. Tās pirmais uzdevums ir paveikts un, ar aptauju palīdzību, no 
Jaunpēternieku iedzīvotājiem ir iegūta informācija par vairākiem iespējamiem kultūrvēsturiskiem 
objektiem Jaunpēterniekos un tuvākajā apkaimē. Ir vākta informācija arī, izmantojot interneta 
meklētājprogrammas. 
• Nākamais koncepcijas mērķis Ozolnieku novada muzejā un novada centrālās bibliotēkas arhīvā 
iegūt pierādījumus par šo objektu kultūrvēsturisko izcelsmi un vākt Jaunpēternieku bibliotēkai 
informatīvos krājumus. 
• Nākotnē ir paredzēts analizēt citu, Latvijas teritorijā un Eiropā, līdzīgas izcelsmes objektu 
kopumu, lai varētu noteikt, iespējams, galvenā kultūrvēsturiskā objekta atrašanās vietu Jaunpēternieku 
ciemata teritorijā vai tās apkārtnē. 
 
 
 

10.  PUBLICITĀTE 
 
 
 Sabiedrība par bibliotēkas funkcijām tiek informēta Ozolnieku novada pašvaldības mājas lapā. 
Bibliotēkā regulāri tiek organizēti pasākumi bērniem, par kuriem ir publicitāte Ozolnieku novada avīzē un 
pašvaldības izdotajos reklāmas bukletos. 
 
 

11.  SADARBĪBAS  TĪKLA  RAKSTUROJUMS 
 
 

 Pārskata gadā nav bijušas sadarbības aktivitātes. 
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PIELIKUMĀ – JAUNPĒTERNIEKU  BIBLIOTĒKAS  PASĀKUMI  2017.  GADĀ 
 
 

Pasākuma 
norises laiks 

Pasākuma nosaukums Mērķauditorija Dalībnieku 
skaits 

28.03.2017 – 
01.04.2017. 

E-prasmju nedēļa Pieaugušie, bērni un 
jaunieši 

10 

15.04.2017. Lieldienu pasākums Bērni un jaunieši 10 

22.06.2017. Līgo dienas un ģeogrāfijas nedēļas pasākums Bērni un jaunieši 12 

04.07.2017. „Bērnu smilšu kastes svētku” pasākums Bērni 7 

24.10.2017. – 
28.10.2017 

Fizikas eksperimenti ar statisko elektrību Bērni un jaunieši 10 

31.10.2017. Helovīna dienas pasākums Bērni un jaunieši 10 

23.12.2017 Ziemassvētku pasākums Bērni un jaunieši 12 

 
 
Bibliotēkas vadītāja Rita Zuja 


