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Vispārīgs bibliotēkas raksturojums

Īss situācijas apraksts:


bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums
 2019. gadā Ozolnieku novadā darbojas 4 publiskās bibliotēkas, lielākā no tām – Ozolnieku
novada Centrālā bibliotēka sniedz bibliotekāros un informācijas pakalpojumus Ozolnieku
novada Ozolnieku pagasta vairāk kā 4000 iedzīvotājiem.



informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir), reģiona
bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem
 Ozolnieku novada

publiskās bibliotēkas darbojas vienotā sistēmā, centrālā bibliotēka

konsultē un novada līmenī koordinē publisko bibliotēku darbu novadā. Kopš 2018. gada
nogales Centrālās bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts darbojas Ozolnieku novada
Salgales pagasta Emburgā, pagasta pārvaldes ēkas cokolstāvā. Lasītājiem tas ir atvērts 6
stundas 2 reizes nedēļā.


Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā (izmaiņas juridiskajā statusā, institūcijas
struktūrā u. c. būtiskas izmaiņas)
 Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas.



Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem
virzieniem un uzdevumiem

Aizvadītā gada prioritātes:
 Lasīšanas veicināšanas pasākumi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, pasākumi
ģimenēm;
 Lasīšanas aktivitātes skolēniem vasaras periodā (aktivitāšu cikls „Bibliovasara”);
 Patriotu aktivitātes dažādām lasītāju grupām;
 Senioru apmācības:
 Bibliotēkas publicitāte sociālajos tīklos


Bibliotēku akreditācija
 Bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav notikusi.
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Finansiālais nodrošinājums

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” un tabula “Bibliotēkas izdevumi” +
diagrammas (pēc izvēles) + vērtējums par finansējuma atbilstību bibliotēkas funkciju
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veikšanai un attīstībai (attīstību veicinošs, nodrošina tikai bibliotēkas pamatfunkciju
veikšanu, nepietiekams) + īsi secinājumi, salīdzinājums, analīze par pēdējiem 3 gadiem
 Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams bibliotēkas funkciju veikšanai –
iegādāts pats nepieciešamākais, prioritāte - krājuma komplektēšana.
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
2017

2018

2019

Kopā (EUR)

57443

60327

70717

Pašvaldības finansējums

57416

60265

70618

27

62

99

Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi
Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
2017

2018

2019

Izdevumi kopā (EUR)

57443

60327

70717

Darbinieku atalgojums (bruto)

31587

31660

38251

Krājuma komplektēšana

6548

7407

7312
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Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi
 Esošās telpas bibliotēkai ir par šauru, nav iespēju paplašināt, attīstīt kādu zonu, piemēram,
bērnu un jauniešu zonu bibliotēkā, lasītavas vietas veidot komfortablāk, grāmatu plauktu
izvietojumu, palielinājumu mainīt uz ērtāku.
 Ledusskapis Elektrolux EUR 88



Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums,
nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas
 Bibliotēkā lietotājiem pieejami 4 - 2015. gadā iegādāti datori,
 Bibliotēkas lietotājiem 2019.gadā tika iegādāti 2 datori EUR 810 vērtībā
 Darbinieku rīcībā 2016., 2018.,2013. gada stacionāri datori un 2018.gadā iegādāts
portatīvais dators.
 Bibliotēkā pieejama krāsaina multifunkcionālā iekārta A3, iegādāta 2016.gadā, A3
melnbalta multifunkcionālā iekārta (2007), kā arī lāzerprinteris A4 melnbalts (2015)
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 2019.gada nogalē iegādāts videoprojektors Vivitek DH268 EUR 541 vērtībā.
 Ārējā apkalpošanas punktā 2019.gada sākumā tika iegādāti 2 datori EUR 810 vērtībā: 1darbiniekam, 1 –lietotājiem.
 2019. gada nogalē ārējā apkalpošanas punktā tika iegādāti vēl 2 datori lietotājiem EUR 690
vērtībā. Var uzskatīt, ka ārējais apkalpošanas punkts nokomplektēts ar datortehniku, jo tur
pieejama arī 3 gadus veca Canon multifunkcionālā iekārta.
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Personāls

Personāla raksturojums (kopaina: skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u.
c.)
 Bibliotēkā strādā 5 bibliotekārie darbinieki: 3 bibliotekārie darbinieki uz pilnu darba slodzi,
2 darbinieki ar nepilnu darba slodzi, no tiem bibliotekārs ar 12 stundu darba nedēļu
Centrālajā bibliotēkā, darbinieks ar 12 stundu darba nedēļu Ārējā apkalpošanas punktā
Emburga, 1 tehniskais darbinieks (24 stundu darba nedēļa)

– apkopējs. Bibliotekāro

darbinieku izglītība:
 Bibliotēkas vadītāja – maģistra grāds bibliotēku nozarē (iegūts 2008.g.), augstākā izglītība
bibliotēku nozarē (iegūta 1985.g.)
 Vecākā bibliotekāre – bakalaura grāds bibliotēku nozarē (iegūts 1995.g.)
 Bibliogrāfe – augstākā izglītība – filologs (iegūta 1982.g.), diploms pielīdzināts maģistra
grādam, pārskata periodā apgūta 160 stundu profesionālās pilnveides programma LNB
 Bibliotekārs nepilnā slodzē – vidējā profesionālā izglītība citā jomā, uzsāktas mācības LLU
 Darbinieks ārējā apkalpošanas punktā nepilnā slodzē – bakalaura grāds pedagoģijā


Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas
braucieniem u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums
 Profesionālā pilnveide bibliotēkā tiek plānota, analizējot piedāvātās iespējas. Tiek apmeklēti
vietējas nozīmes un valsts nozīmes semināri, konferences. 1 darbiniece apguva LNB
profesionālās pilnveides 160 stundu kursu, kur līdzmaksājums EUR 40.00 un ceļa izdevumi
tika finansēti no pašvaldības budžeta.
 1 darbinieks apmeklēja LNB organizētu 2 dienu Novadpētniecības konferenci Jēkabpilī
EUR 68.00 vērtībā.
Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”



Piedāvājums apmeklēto profesionālās pilnveides pasākumu tabulai (tabula nav obligāta,
ja patīk, var izmantot, ja ne – situāciju raksturo aprakstošā veidā; tabulu var likt arī
pielikumā)
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N.p.k Norises

Norises

Organizētājs(-

Pasākuma nosaukums,

Stundu

Dalībni

.

laiks

vieta

i)

galvenās tēmas

skaits

eki

1.

16.01.

Ozolniek

„Datu

Personas datu aizsardzība

3

3

u novada

aizsardzības

Centrālā

pakalpojumi”

bibliotēka
2.

20.02.

Rīga,

Eiropas

LU,EP

Parlamenta

birojs

birojs Latvijā

Eiropas vēlēšanas 25.maijā

3

Latvijā
3.

13.03.

Jelgavas

Jelgavas

Seminārs

Pilsētas

Pilsētas

Kas nosaka veiksmīgu

bibliotēka

bibliotēka

pagasta bibliotēkas

3

3

darbību
4.

16.-17.04.

Rīga

LBB

LBB Bibliotēku festivāls

Jelgavas

LBB Zemgales

„Praktiskais radošums

Pilsētas

bibliotekāru

„Lai ko Tu domā, domā

bibliotēka

biedrība

CITĀDI”

Rīga

LNB

Konference „Literatūras

2

LNB
5.

6.

8.05.

20.05.

4

3

4

1

10

1

4

1

zināšanas mūsdienīgam

LNB

bibliotekāram”
7.

18.-19.09.

Jēkabpils

LNB

Bibliotēku
novadpētniecības

novads

konference
8.

2.10.

Jelgavas

LNB

Zemgales reģionālais

Pilsētas

seminārs ”Bibliotēkas un

bibliotēka

sabiedrības ilgtspējīga
attīstība: mēs būvējam šo
pasauli paši”

9.

9.

13.11.

12.08-

Bauskas

Bauskas

Zemgales reģionālais

Centrālā

Centrālā

seminārs "Bibliotēkas -

bibliotēka

bibliotēka

visuma centrs"

Rīga,LN

LNB

Profesionālās pilnveides

3

160

1
5

16.08

izglītības programma

B

9.09-13.09

„Informācijas un

30.09-4.10

bibliotēku zinību pamati”

21.1024.10
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Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība

Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.):
 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze
Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
2017

2018

2019

% salīdzinot
ar iepr. gadu

Lietotāju skaits

861

1004

975

-2,89%

t. sk. bērni

222

301

313

+3,9%

Bibliotēkas apmeklējums

9812

11543

9851

-14,66%

t. sk. bērni

2356

3118

2509

-19,54%

Virtuālais apmeklējums

1960

2249

63095

+180,54%

Izsniegums kopā

20842

21646

21357

-1,34%

t. sk. grāmatas

13614

13801

14058

+1,86%

t. sk. periodiskie

7228

7820

7299

-6,67%

t. sk. bērniem

2079

2860

2713

-5.14%

Bibliotekārais aptvērums

19,9

23

22,32

-0,68%

26,5*

27,7*

37**

49,58**

51,2**

4325

4350

izdevumi

% no iedz. skaita
pagastā, pilsētā, reģionā*
t. sk. bērni līdz 18 g.*
Iedzīvotāju skaits

19,78*

4368

* Bērni 0-18 g.v. 1130 (0-6 g.v. 519)
**Bērni 7-18 g.v. (611)


Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums
 Sakarā ar piešķirto darbinieku – bibliotekārs ar 12 stundu darba slodzi - 2019.gadā
bibliotēkai izveidoti 4 konti dažādos sociālajos tīklos, kas veido virtuālo apmeklējumu
kāpumu par 180 %.
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 Pieaudzis lasītāju - bērnu skaits par 12, tas ir par 3,9 % vairāk kā iepriekš. Bērnu aktivitāte
vasaras mēnešos ir apsveicama. Bibliotēkā tika īpaši izcelts darbs ar bērniem vasarā,
organizētas lasītāju aktivitātes ciklā „Bibliovasara” jūnijā un jūlijā.
 Pieaudzis izsniegto grāmatu skaits par 1,86 %, bet samazinājies periodikas izsniegums par
6,67%.
 Datori un internets gada laikā Centrālajā bibliotēkā lietots 1004 reizes.
 Jāsecina, lai arī tehnoloģiju attīstība ir ievērojama, vienmēr atradīsies iedzīvotāji, kuriem
nepieciešami bibliotēkas datori un internets.
 Lasītājus piesaista regulāra jauno grāmatu iegāde un preses izdevumu daudzveidība – 40
nosaukumu periodiskie izdevumi.


Skaitlisko rādītāju samazinājums:
 Sakarā ar rotācijas apļa izbūvi Ozolniekos, netālu no bibliotēkas, lasītājiem bija apgrūtināta
piekļuve bibliotēkai – gan kājāmgājējiem, gan braucējiem- vasaras periodā saņēmām ļoti
daudz komentāru, ka nav iespējams apmeklēt mūsu iestādi (ne visi ievēroja, ka ir apzīmēts
gājēju ceļš un, ka ir iespēja nogriezties nobrauktuvē). Sākuma periodā

lūdzu domes

atbildīgos darbiniekus izvietot saprotamākas norādes. Vasaras sākumā skaitliskie rādītāji ļoti
kritās.
 Salīdzināmie skaitļi samazinājušies, jo 2018. gadā bija lielāks kāpums kā iepriekš: 2017.
Gada lasītāju skaits 861, 2018.-912, 2019 – 883. Tātad iepriekš kāpums bijis īpaši liels +51
lasītājs. Pēdējo 2 gadu laikā lasītāju skaits pieaudzis par 22. Pēdējo 5 gadu laikā lasītāju
skaits bijis 840- 912. Pāri 900 lasītāju ir ļoti liels skaits tāda līmeņa bibliotēkai.
 Bibliotēkas rādītāju samazinājums saistīts ar to, ka bibliotēkas struktūrvienība – Ārējais
apkalpošanas punkts tika pārcelts uz Salgales pagasta Emburgu, kur līdz šim nebija
bibliotēka un vietējās kopienas iedzīvotāji vēl pilnībā neizmantoja piedāvāto iespējubibliotekāros pakalpojumus. Potenciālie lasītāji- Emburgas iedzīvotāji jāieinteresē, jāmotivē
apmeklēt bibliotēku. Izsniegšanas punkts atvērts 2 reizes nedēļā. Tika gaidīta lielāka
aktivitāte no darbinieces.
 Skaitlisko rezultātu samazinājumu Ārējā apkalpošanas punktā – lasītāju samazinājums par
35%; apmeklējumu samazinājums par 54%; izsniegumu samazinājums 54%.
 Iepriekšējā apkalpošanas punktā Jaunpēterniekos rādītāji tika paaugstināti „mākslīgi”, jo
darbiniece iespieddarbus uz mājām piegādāja lasītājiem vairākas reizes nedēļā, ne tikai
tiem, kuri nevar atnākt uz bibliotēku, bet arī strādājošajiem, kuri ikdienā pārvietojas ar savu
transportu un var paši apmeklēt bibliotēku.


E-grāmatu bibliotēka
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 Statistika 2019.gadā Ozolnieku novadā: “3TD e-grāmatu bibliotēkas” lasītāji – 15
 e-grāmatu izsniegums – 49


Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti
(pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste
 Bibliotēka pārskata gadā nav veikusi aptaujas. Jauni lasītāji ik gadu reģistrējas bibliotēkā, jo
Ozolniekos uz dzīvi apmetas jaunas ģimenes, kuras interesē bibliotēkas pakalpojumi. Ir arī
iedzīvotāji, kuri sen dzīvo Ozolniekos, bet tikai tagad atklājuši sev bibliotēku no jauna.
Lasītāju piesaistīšana veiksmīgi realizējās bibliotēkas aktivitāšu laikā ģimenēm ar bērniem –
vecāki kopā ar bērniem ierodas uz pasākumiem sestdienās un atklāj sev bibliotēkas
piedāvātās iespējas, pierakstās par lasītājiem.
 Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus
iedzīvotāji var saņemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu darbības
vērtējums, secinājumi)
 Ārējais apkalpošanas punkts Emburgā darbojas no 2018.gada decembra, praktiski 1
gadu, sniedz tādus pašus pakalpojumus kā bibliotēka: iespieddarbu izsniegšana/saņemšana,
datoru, interneta izmantošana, SBA pakalpojumi, aktivitātes bērniem/pusaudžiem.



Pasākumi skolas vecuma bērniem ārējā apkalpošanas punktā:
 "Veļu laika mistērijas" (7.11.) skolēni iepazinās ar latviešu tautas tradīcijām, veļu laika
rotaļām, sagatavoja cienastu veļiem, cienājās paši.
 "Ziemassvētku pasakas" (19.12.)

bērni meklēja grāmatās pasakas par Ziemassvētkiem,

izteiksmīgi lasīja tās citiem, klausījās, iejutās dažādos pasaku tēlos, baudīja atnestos
kārumus un tēju.
Ārējais apkalpošanas punkts atrodas Salgales pagasta pārvaldes ēkā, atvērts 2 dienas nedēļā.


Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas
raksturojums
 Tā kā bibliotēka atrodas 3.stāvā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja iekļūt bibliotēkā
izmantojot palīgierīci - iekārtu, kas pārvieto pa kāpnēm invalīdu ratiņus. Ierīce nav pārāk
ērta lietošanā, tomēr tā ir vienīgā iespēja nokļūt 3.stāvā.
 8 lasītājiem, kuri nevar nokļūt līdz bibliotēkai, grāmatas tiek pienestas mājās.



Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām
(uzņēmēji, bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie
pasākumi – situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski
 6.03. Ozolnieku vēstures interesentu kopa apceļo O.Kalpaka bataljona cīņu vietas Kurzemē.
Izbraukuma pasākums sadarbībā ar vēstures ekspozīciju un Skrundas novada Rudbāržu
bibliotēku.
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 3.04. Mazie Grāmatu svētki. Tikšanās ar autoriem Ingunu Baueri un Pēteri Strubergu,
muzikāls mirklis ar Inetu Rudzīti (attēlu skat. Pielikumā 1.) Grāmatu svētki šādā formātā
tiek veidoti kā tradicionāls bibliotēku nedēļas pasākums.
 18.05. Aktivitātes Muzeju nakts pasākumā Vēstures ekspozīcijā. Viktorīna par Ozolnieku
vēsturi izmantojot mūsdienu tehnoloģijas – platformu plicker. Dzejoļa „Tālavas taurētājs”
spēle, Ozolnieku novada muzeju priekšmetu viktorīna.
 13.09. Dzejas dienas. Sadarbībā ar Ozolnieku tautas namu. Bibliotēkas aktivitātes: radošā
darbnīca „Uz dzejas spārna”
 Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums)
 Bibliotēkā regulāri tiek atbalstīti individuālie interesenti – seniori, kam nepieciešams
palīdzēt un apmācīt e-pakalpojumu lietošanā (i-banka, EDS, iepirkšanās internetā utt.)
 Pārskata periodā sniegtas 150 uzziņas bibliotēkas apmeklētājiem
 Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums)
 Bibliotēka sniedz saviem lietotājiem individuālas konsultācijas, atbalstu darbā ar
informācijas tehnoloģijām, datubāzu lietošanā, interneta resursu izmantošanā.
 2019. gada rudenī tika uzsāktas senioru apmācības darbam ar datoru un internetu grupās.
Notika 4 nodarbības, tika apmācīti 9 interesenti. Nodarbības vadīja bibliotekārs Jānis Arājs.
Šādas nodarbības notiks arī turpmāk. (attēlu skat. Pielikumā 1.)


Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība
iedzīvotājiem
 Visa minētā informācija pieejama internetā, tiešsaistē, bibliotēkas darbinieki sniedz
palīdzību nepieciešamās informācijas iegūšanai.
 Papīra formātā bibliotēkā pieejama tūrisma informācija , bukleti, kā arī novada bezmaksas
laikraksts „Ozolnieku Avīze”.

•

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – tabula “BIS ALISE izmantošana” + īsi, aprakstoši
(vai visām reģiona bibliotēkām ir “ALISE”, kādus moduļus izmanto, kataloga veidošanas
dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.)
Tabula “BIS ALISE izmantošana”

Reģions
/
Pilsēta/
Novads

Bibliotēk
u skaits

Cik
Strādā ar moduļiem
bibliotēka
s strādā
ar BIS
Cirkulācij SB
Komplektēšan
ALISE un
a
A
a
ALISE-i

Autorizēt
i
lietotāji
(2019)

Pasūtīts
(Web)
eksemplār
u
(2019)

4

4

99

219

4

4

4
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 Ozolnieku novada centrālā bibliotēka veido un uztur Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogu,
kas pieejams tiešsaistē. 3 bibliotēkas lieto ALISE i-versiju, ārējais apkalpošanas punkts
atspoguļots kopkatalogā kā fonds.
 Ierakstu skaits datubāzē: - 25404, palielinājies par 704. Monogrāfisko izdevumu eksemplāri
34205. Gada laikā izveidoti MARC ieraksti 117, rediģēti MARC ieraksti 1401, importēti
MARC ieraksti 596. Izveidoti autoritatīvie ieraksti 105, importēti autoritatīvie ieraksti 330.
Izveidotas 598 anotācijas, rediģētas 237 anotācija.
 Visiem novada bibliotēku autorizētajiem lietotājiem ir iespēja pasūtīt, rezervēt, pagarināt
grāmatas tiešsaistē. Aktīvi autorizētie lietotāji ir ap 15, kas regulāri pasūta, prasa pagarināt
iespieddarbus tiešsaistē. Gada laikā elektroniski pasūtīti 219 iespieddarbi, prasīts pagarināt 246
iespieddarbus.
 Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei un

anotāciju un attēlu pievienošana

bibliogrāfiskajiem ierakstiem uzlabojusi informācijas kvalitāti.
Tabula “Autorizētie lietotāji”



Autorizēti lietotāji

Autorizēti lietotāji

% salīdzinot

(2018)

(2019)

ar iepr. gadu

105

99

-5,72%

Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts
 Aizvadītajā gadā materiāli netika digitalizēti.



Iekšzemes un starptautiskais SBA:
Tabula “SBA rādītāji”
SBA

2017

2018

2019

No citām Latvijas bibliotēkām

58

38

41

167

100

58

saņemto dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām
nosūtīto dokumentu skaits
 Bibliotēkas lietotājiem ir iespējas saņemt nepieciešamo literatūru un informāciju, to
apliecina SBA rādītāji. Ja nepieciešams, grāmatas tiek pasūtītas no novada bibliotēkām,
Jelgavas bibliotēkām, no LNB.
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Krājums

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:
 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā
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 Bibliotēkas fonds tiek veidots mobils un aktīvs. Aizvadītajā gadā no bibliotēkas krājuma
izslēgti 645 nolietoti iespieddarbu eksemplāri. Tā kā bibliotēkai ir krātuves fonds, tad
regulāri tas tiek papildināts ar mazāk pieprasītiem iespieddarbiem, lai atslogotu brīvpieejas
abonementa krājumu, jo vieta plauktos ir ierobežota. Bibliotēkas gaitenī izvietots grāmatu
plaukts ar privāto bibliotēku dāvinājumiem – vērtīgiem eksemplāriem, kuri varētu noderēt
Ozolnieku novada bibliotēkām krājuma atjaunošanai, piekomplektēšanai. Bibliotēkas kāpņu
telpā izvietots plaukts „Lasītājs dāvina lasītājam”, kur notiek grāmatu apmaiņa.
 Krājums popularizēts 26 literatūras izstādēs.
Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (dokuments pielikumā 2)


Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums:
 Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams, lai nodrošinātu
bibliotēkas sekmīgu darbību. Grāmatas tiek iegādātas 1 eksemplārā, tādēļ veidojas rindas uz
pieprasītiem izdevumiem. Informācijas sistēmā rindā parasti reģistrēti 20-40 pieprasījumu.
Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
2017

2018

2019

6548

7407

7312

t. sk. grāmatām

5281

6110

5593

t. sk. bērnu grāmatām

920

914

t. sk. periodiskajiem

1267

1297

1719

1,51

1,70

1,76

6980

7762

7699

Pašvaldības finansējums
krājuma komplektēšanai

izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1
iedz. skaita pagastā, pilsētā,
reģionā
Finansējums krājuma
komplektēšanai kopā
 Rekataloģizācija 100% apjomā


Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi
 2019.gada maijā krājuma pārbaude notika Ārējā apkalpošanas punktā Emburga. Būtiski
trūkumi pārbaudē netika konstatēti.



Krājuma rādītāji:
 tabula “Krājuma rādītāji”



Situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi
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 Ik gadu bibliotēkas krājums tiek papildināts ar 570- 600 jaunām grāmatām. Komplektēšanas
procesā tiek sekots jaunākajiem izdevumiem, lai aptvertu visu nepieciešamo un pieprasīto
izdevumu klāstu. Puse no jaunieguvumiem ir daiļliteratūra, 1/4 daļu sastāda bērnu grāmatas,
bet ¼ daļu nozaru literatūra.
Tabula “Krājuma rādītāji”
2017

2018

2019

Jaunieguvumi kopā

1249

1790

2178

t. sk. grāmatas

615

684

578

t. sk. latviešu daiļliteratūra

100

104

126

t. sk. bērniem

131

118

95

Izslēgtie dokumenti

2490

1247

645

Krājuma kopskaits

16196

20345

21878

Grāmatu krājuma apgrozība

0,92

0,77

0,78

Periodisko izdevumu

5,07

3,33

1,85

apgrozība


Datubāzes:
 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām)
 Bibliotēkā uz vietas salīdzinoši maz tiek izmantota Letonika datubāze, praktiski vairāk tiek
izmantota

Lursoft laikrakstu bibliotēka. Aizvadītajā gadā situācija mainījusies, jo bija

iespēja lasītājiem ārpus bibliotēkas pieslēgties Letonika datubāzei – tas ir devis rezultātus,
datubāzes izmantošana palielinājusies 5 reizes.
 pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko novadpētniecības
sadaļā)
 Bibliotēkas pašu veidotā datubāze ir Ozolnieku novada elektroniskais katalogs, kas regulāri
tiek papildināts ar jauniem MARC ierakstiem un anotācijām.

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”



Dabubāze

2017

2018

2019

Letonika

58

20

106

News

167

123

53

Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles)
 Datubāzes tikušas popularizētas individuālās konsultācijās un pārrunās, kā arī interesentiem
digitālās nedēļas ietvaros.
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 Bibliotēkas krājums popularizēts 26 literatūras izstādēs.


Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles)
 Regulāri, vismaz reizi 2 nedēļās tiek veikts darbs ar parādniekiem – atgādinājumi
telefoniski, e-pastā, sociālajos tīklos, sevišķi, ja uz iespieddarbiem ir rinda, tad nekavējoties
tiek meklētas iespējas sazināties ar bibliotēkas parādnieku.



Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības
 Problēma, ka augsta pieprasījuma iespieddarbi tiek iegādāti 1 eksemplārā un veidojas rindas.
Diemžēl, vietas trūkuma un līdzekļu neracionāla izlietojuma dēļ, nevaram atļauties
iegādāties vairākus viena nosaukuma iespieddarbus.
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Darbs ar bērniem un jauniešiem

Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji
 2019. gadā bibliotēkā notikušas 23 lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem.
Turpinājām

lasīšanas

veicināšanas

pasākumus

ģimenēm

ar

bērniem

sestdienās

rudens/ziemas/pavasara periodā. Vasaras periodā jaunākā skolas vecuma bērniem cikls
„Bibliovasara”. Bibliotēkas piedāvātās aktivitātes ar lasīšanu, darbošanos izmantoja vietējās
pirmsskolas izglītības iestādes.


Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte,
salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu,
alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.)
 Bibliotēkas komplektēšanas politika ir tāda, ka obligāti iegādājamas nozīmīgākās izdotās
bērnu un jauniešu grāmatas, t.sk. Bērnu žūrijas grāmatas. Iegādāto bērnu grāmatu skaits ir
proporcionāls bērnu – lasītāju skaitam bibliotēkā.



Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes:
 Janvārī Pasaku rīts pirmsskolas vecuma bērniem „Janvāris-vilku mēnesis” .Pasakas, teikas,
grāmatzīmes veidošana.
 Februārī „Sirsniņas aploksnē” – sestdienas pasākums ģimenēm ar bērniem
 Februārī „Par laimi, mums ir draugi!” PII Zīlīte Lāsītes grupas bērniem (attēlu skat.
Pielikumā 1.)
 Martā „Medijpratība no mazotnes” pasākums PII bērniem
 Aprīlī „Beidzot Lieldienas klāt” pasākums PII bērniem, apsveikuma kartītes gatavošana
 Maijā „Kad muzejā iespīd mēness” pasākums PII bērniem
 Jūnijs – Jūlijs Bērnu „Bibliovasara” 6 nodarbības ar lasīšanu, rokdarbiem, aktivitātēm,
filmām, ēdiena gatavošanu utt. (attēlu skat. Pielikumā 1.)
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 Septembrī Dzejas darbnīca bērniem „Pantiņš+pantiņš= dzejolītis”
 Oktobrī „Mazā bilžu rāmītī” - sestdienas pasākums ģimenēm ar bērniem
 Novembrī Tradicionālā Patriotu nedēļas aktivitāte PII „Zīlīte” bērniem sadarbībā ar Vainu
bibliotēku– izbrauciens uz Ozolnieku novada Brīvības cīņu pieminekli pie Skuju skolas, lai
izzinātu vēsturi, sakoptu pieminekļa apkārtni.
 Decembrī „Ziemassvētku burvju kartīte” - sestdienas pasākums ģimenēm ar bērniem


Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri,
sadarbības vērtējums
 Ozolnieku Bērnu un jauniešu centrs
 PII „Zīlīte”
 PII „Pūcīte”
 Ozolnieku vidusskola
 Ozolnieku Vēstures ekspozīcija
 Ozolnieku novada Vainu bibliotēka



Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi
 Aizvadītajā gadā tika rīkots pietiekami daudz aktivitāšu bērniem. Šogad bērnu- lasītāju
skaits palielinājies par 12, iepriekšējā gadā bija lielāks kāpums, tas izlīdzinās vairāku gadu
periodā. Ceru, ka organizētie pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem ir ieguldījums bērnu
lasīšanas veicināšanā nākotnē!
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Novadpētniecība

Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes
 Tā kā vienā ēkā ar bibliotēku atrodas Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, bibliotēkai ar
šo iestādi ir cieša sadarbība. Novadpētniecības darbs netiek dublēts. Jau otro gadu
bibliotēkas vadītāja piedalījās LNB rīkotajā Novadpētniecības konferencē Jēkabpilī, iegūtas
jaunas idejas novadpētniecības darbā.



Novadpētniecības aktivitātes:
 Lāčplāša dienā 11.novembrī organizēts brauciens vēstures interesentiem pa Ozolnieku
novada nozīmes patriotu un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām Mušķu, Dalbes,
Cenu, Teteles, Katrīnas, Igauņu kapos. (attēlu skat. Pielikumā 1.)
 Pirms Valsts svētkiem apmeklēti mājās un apsveikti 2 Ozolnieku novada patrioti.
 Novadpētniecības krājums: bibliotēkā nav atsevišķi izdalīts, jo pieejams Vēstures
ekspozīcijā tās pašas ēkas 2.stāvā
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Projekti

 Bibliotēka nav piedalījusies izsludinātajos projektos, bet ar savu darbību, grāmatu
komplektu atbalstīja vietējās vidusskolas dalību „Bērnu žūrijas” projektā.

10 Publicitāte


Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas
funkcijām, pakalpojumiem
 Aizvadītā gada februāra vidū pašvaldība akceptēja jaunas darbavietas - bibliotekārs uz
nepilnu (12 stundu nedēļā) ieviešanu. Veiksmīgas darbinieka izvēles rezultātā bibliotēkai
tika izveidoti konti 4 sociālajos tīklos:
Facebook - https://www.facebook.com/OzolniekuNovadaCentralaBiblioteka/
Draugiem.lv - https://www.draugiem.lv/oncbiblioteka/
Instagram - https://www.instagram.com/ozolnieku_centrala_biblioteka/
Twitter - https://twitter.com/ONC_biblioteka/
 Aktīvi darbojoties bibliotēkas profilos sociālajos tīklos, bibliotēkas virtuālais apmeklējums
sastāda 63095



Oficiālā informācija par bibliotēku atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē:
http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka



Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnē:
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/ozolnieku-novada-centralabiblioteka/



Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi
 Jauna, veiksmīga ideja bērnu saturīgai brīvā laika pavadīšanai vasarā bija lasīšanas un
aktivitāšu cikls „Bibliovasara” jūnijā un jūlijā.
 Ozolnieku novada Mazie Grāmatu svētki ik gadu piesaista ap 100 apmeklētāju, šī tradīcija
tiks turpināta.
 Ir gandarījums par pasākumiem ģimenēm ar bērniem sestdienās. Ik reizi kāda jauna ģimene
atklāj ceļu uz bibliotēku, gūstot informāciju sociālajos tīklos.
 Veiksmīga bijusi sadarbība ar vēstures interesentu kopu un vēstures ekspozīciju patriotu
nedēļas pasākumos un novada vēstures izzināšanas ekskursijās.
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Ozolnieku Avīzei sagatavotas 6 publikācijas, par bibliotēkas aktivitātēm žurnāliste
sagatavojusi 2 publikācijas, Zemgales Ziņām žurnālists balstījies bibliotēkas sniegtajā
informācijā 1 publikācijā.


Publikācijas presē:
 Arājs, Jānis. Seniori apgūst datorprasmes : [par datorprasmju apguves kursiem Ozolnieku
novada Centrālajā bibliotēkā bibliotekāra Jāņa Arāja vadībā] / Jānis Arājs, Ingrīda Krieķe //
Ozolnieku Avīze. - Nr.10 (2019, okt.), 6.lpp.
 Buholca, Inga. Laba grāmata vasaras brīvlaikam : [par lasīšanas veicināšanas programmu
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija un par e-grāmatu pieejamību Latvijā] / Inga Buholca //
Ozolnieku Avīze. - Nr.6 (2019, jūn.), 16.lpp.
 Cukere, Solvita. Savos darbos atstāj sirds nospiedumus : [Ozolnieku novada Centrālās
bibliotēkas organizētajām Dzejas dienām Ozolnieku Tautas namā] / Solvita Cukere ; tekstā
stāsta bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe, rakstniece Andrita Grīnberga // Ozolnieku Avīze.
- Nr.9 (2019, sept.), 16.lpp.
 Cukere, Solvita. Svētkos godina grāmatas kā vērtību : [par Ozolnieku novada Grāmatu
svētkiem] / Solvita Cukere ; tekstā stāsta Ozolnieku novada domes Kultūras nodaļas vadītāja
Evita Poča, rakstniece Inguna Bauere, Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Krieķe [u.c.]. - (Kultūra) // Ozolnieku Avīze. - Nr.4 (2019, apr.), 13.lpp.
 Grūtups, Gaitis, 1959-. Aiziet izcils latviešu strēlnieku piemiņas godinātājs : [sakarā ar
Ozolnieku novada iedzīvotāja Voldemāra Birznieka nāvi] / Gaitis Grūtups ; tekstā stāsta
Ozolnieku novada bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe un muzejnieks Aigars Stillers //
Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.12 (2019, 21.marts), 5.lpp. : ģīm.
 Krieķe, Ingrīda. Mūžībā aizgājis Ozolnieku novada patriots, barikāžu dalībnieks Gunārs
Sproģis / Ingrīda Krieķe // Ozolnieku Avīze. - Nr.1 (2019, janv.), 16.lpp. : ģīm.
Latvija - Vēsture - Barikāžu laiks, 1991. Latvija - Vēsture - Trešā Atmoda, 1987-1991.
 Krieķe, Ingrīda. Voldemāru Birznieku pieminot (1925-2019) : [par Ozolnieku novada
lepnumu, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, strēlnieku, vēstures izzinātāju un glabātāju,
melioratoru V. Birznieku] / Ingrīda Krieķe, Aigars Stillers // Ozolnieku Avīze. - Nr.3 (2019,
marts), 13.lpp. : ģīm.
 Krieķe, Ingrīda. Patriotu nedēļā apmeklē un sakopj varoņu piemiņas vietas : [par
Ozolnieku Centrālās bibliotēkas un novada vēstures ekspozīcijas darbinieku organizēto
Indriķa Skadiņa, Hugo Brentes, Lūcijas Cīruļnieces u.c. novadnieku kapu apmeklējumu] /
Ingrīda Krieķe // Ozolnieku Avīze. - Nr.11 (2019, nov.), 2.lpp. : ģīm.
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 Krieķe, Ingrīda. Novada bibliotēkās aktīva rosība : [par 2019. gada spilgtākajiem
pasākumiem un nākamajā gadā plānotajām aktivitātēm Ozolnieku novada bibliotēkās] /
Ingrīda Krieķe // Ozolnieku Avīze. - Nr.12 (2019, dec.), 12.lpp.

11 Sadarbības tīkla raksturojums


Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām
Sadarbības partneri:
 Ozolnieku pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta daļas Kultūras nodaļa
 Ozolnieku pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta daļa
 Ozolnieku pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa
 Ozolnieku novada Vēstures ekspozīcija
 Ozolnieku Bērnu un jauniešu centrs
 Ozolnieku Tautas nams
 PII „Zīlīte”, „Pūcīte”
 Ozolnieku vidusskola
 Salgales pagasta pārvalde
 Ozolnieku novada bibliotēkas
Sadarbība ar minētajām iestādēm ir regulāra (vismaz vairākas reizes gadā), attīstību veicinoša.

Pateicība
Spēcīga, saliedēta, profesionāla darbinieku komanda ir atslēgas vārds veiksmīgai bibliotēkas
mērķu un uzdevumu realizācijai. Pateicos bibliotēkas kolēģiem par radošu, veiksmīgu un
profesionālu darba gadu! Paldies vecākajai bibliotekārei Ingai Buholcai par pasākumu idejām un
veiksmīgu realizāciju, par individuālu pieeju katra lasītāja apkalpošanā! Paldies bibliogrāfei Guntai
Vidiņai par precizitāti, profesionālu pieeju bibliotēkas datubāzes veidošanā! Paldies jaunajam
kolēģim - bibliotekāram Jānim Arājam par jaunām idejām darbā ar sociālajiem tīkliem, pedagoga
talantu darbā ar senioriem!
Paldies Ozolnieku novada bibliotēku vadītājām Jevgēnijai Noreiko, Maijai Sproģei, Dacei
Beirei, Ārējā apkalpošanas punkta Emburga darbiniecei Dainai Užulei par sadarbību un atsaucību!
Paldies Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvam par sadarbību!

30.01.2020.
Bibliotēkas vadītāja:

I.Krieķe
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Pielikums 1

28.02.Pasākums PII Zīlīte bērniem „Par laimi, mums ir draugi”

6.03. Ozolnieku vēstures interesenti pa O.Kalpaka cīņu vietām. Sadarbībā ar
Vēstures ekspozīciju un Rudbāržu bibliotēku

18

3.04. Mazie Grāmatu svētki. Rakstniece Inguna Bauere

„Bērnu bibliovasara”

19

Datorprasmes senioriem

11.11. Vēstures interesenti apmeklē LKO kavalieru atdusas vietas Ozolnieku novadā

20

Pielikums 2
Ozolnieku novada bibliotēku krājuma attīstības koncepcija
2018 – 2022
Ozolnieku novada bibliotēkas ir vietējas nozīmes bibliotēkas, Ozolnieku novada pašvaldības
kultūras, izglītības un informācijas iestādes, kas uzkrāj un sistematizē iespieddarbus un cita veida
dokumentus, nodrošina bibliotēku pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību, atpūtas
vietas un citu vietu tiešā tuvumā. (Bibliotēku likums, 13.pants).
Ozolnieku novadā darbojas 4 publiskās bibliotēkas: Novada centrālā – Ozolnieku pagastā,
Ānes- Cenu pagasta Ānē, Vainu – Cenu pagasta Brankās, Garozas- Salgales pagasta Garozā .
Centrālās bibliotēkas struktūrvienība ir ārējais apkalpošanas punkts Emburgā- sniedz bibliotekāros
pakalpojumus Salgales pagasta Emburgā.
Bibliotēku nolikumi paredz, ka bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie
izdevumi, rokraksti un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai
cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai Bibliotēkas
lietošanas noteikumos noteiktajā kārtībā.
Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Ierobežojumus Bibliotēkas krājumu
veidošanā var noteikt tikai ar likumu.
Ozolnieku novada bibliotēku krājuma attīstības koncepcija izstrādāta balstoties uz :
1. Latvijas Republikas Bibliotēku likumu;
2. LR MK noteikumiem Nr. 317 “Nacionālā bibliotēku krājuma noteikumi”
3. LR MK noteikumiem Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”;
4. LR MK noteikumi Nr. 355 “Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” ;
5. Krājuma veidošanas vadlīnijas bibliotēkām;
6. Ozolnieku novada bibliotēku nolikumiem.
Bibliotēku krājuma attīstības mērķi
1. Vienlīdzīgu informācijas iegūšanas iespēju nodrošinājums ikvienam novada iedzīvotājam;
2. Katra lietotāja nodrošināšana ar informāciju, sekmējot bibliotēku sadarbību un finansu
resursu lietderīgu izlietojumu;
3. Katras bibliotēkas lietotāju vajadzībām atbilstoša krājuma veidošana;
4. Iedzīvotāju mūžizglītības atbalstīšana;
5. novadam nozīmīga kultūras mantojuma un novadpētniecības krājuma saglabāšana un
papildināšana.

21

Bibliotēku krājuma attīstības uzdevumi
1. Nodrošināt bibliotēkām nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu sistemātisku
komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu dokumentu
uzskaiti un saglabāšanu.
2. Bibliotēku krājumus veidot mobilus un aktīvus.
3. Izmantojot SBA, radīt iespējas izmantot visu novada bibliotēku krājumu jebkuras novada
bibliotēkas lasītājam.
4. Veidot kvalitatīvu novada bibliotēku krājumu, kas atspoguļots Ozolnieku novada
kopkatalogā, pieejams ikvienam interesentam, Ozolnieku novada Centrālajai bibliotēkai
koordinējot un konsultējot novada bibliotēkas.
5. Nodrošināt atbalstu formālai un mūžizglītībai.
6. Nodrošināt iespēju savas vietējās kopienas iedzīvotājiem saturīgi pavadīt brīvo laiku,
izmantojot bibliotēkās pieejamos iespieddarbus.
Bibliotēku krājuma veidošanas pamatprincipi
1. Krājuma komplektēšanas finansēšanas avoti - pašvaldības finansējums, dāvinājumi,
ziedojumi, projektu ceļā iegūts finansējums iespieddarbu iegādei.
2. Krājuma komplektēšanas avoti – grāmatu bāzes, grāmatu veikali, ekonomiski izdevīgi
individuālie piegādātāji, abonēšana (preses izdevumiem)
3. Krājums tiek veidots dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību apmierināšanai.
Galvenās lietotāju grupas:
 Pirmsskolas vecuma bērni, viņu vecāki un skolotāji;
 skolēni un studenti;
 nodarbinātie;
 bezdarbnieki, mājsaimnieces;
 pensionāri.
4. Eksemplaritāte – grāmatas tiek iegādātas vienā eksemplārā
5. Dokumentu atlases kritēriji:
 Valoda – pārsvarā latviešu valodā, nedaudz krievu valodā un citās svešvalodās, izņemot
Ānes bibliotēku, kur vairāk izdevumu krievu valodā;
 Kvalitāte – kvalitatīvi izdevumi gan pēc satura, gan formas;
 izdevumu veidi – grāmatas, periodiskie izdevumi, CD,DVD
Prioritātes komplektēšanā:
1. uzziņu izdevumi (vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.);
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2. izdevumi studiju atbalstam (pedagoģija, psiholoģija, filozofija, ekonomika, jurisprudence
u.c.);
3. izdevumi skolēnu mācību procesa atbalstam (obligātās literatūras saraksti bērnu un
daiļliteratūrai, Latvijas vēsture, dabaszinātnes);
4. augstvērtīga bērnu literatūra;
5. latviešu oriģinālliteratūra;
6. praktiskā literatūra (dārzkopība, mājokļa remonts, rokdarbi u.c.).
Iespieddarbu atlases kritēriji:
1. atbilstība lietotāju mērķgrupu vajadzībām un interesēm;
2. izdevuma kvalitāte;
3. nozaru speciālistu ieteikumi;
4. valodas aspekts;
5. minēto kritēriju samērojums ar izdevuma cenu.
Daiļliteratūras komplektēšanas kritēriji:
1. lasītāju pieprasījums;
2. satura kvalitāte;
3. iesējums;
4. ģeogrāfiskais aspekts – priekšroka latviešu literatūrai;
5. valoda (ap 90 % latviešu valodā, minimāli krievu un angļu valodā, izņemot Ānes bibliotēku,
kurā tiek komplektēts ap 40% izdevumu krievu valodā)
Dāvinājumu no privātpersonām pieņemšanas kritēriji:
1. Bibliotēkas pieņem grāmatu un citu izdevumu dāvinājumus, ja dāvinātājs piekrīt, ka
dokuments tiks izmantots bibliotēkā pēc tā nepieciešamības. Tas var tikt uzskaitīts
bibliotēkas krājumā, var tikt izmantots nolietota izdevuma aizvietošanai ar identisku no
dāvinājuma. Bibliotēka patur tiesības saņemtos dāvinājumus nodot tālāk citām bibliotēkām;
2. Ja lasītāji vēlas dāvināt grāmatas, bibliotēku speciālisti dodas arī pie dāvinātāja uz mājām,
atlasot bibliotēkām nepieciešamās grāmatas;
3. Aktualitāte – paaugstināta pieprasījuma literatūra;
4. Izdevuma nolietojuma pakāpe - jauni vai mazlietoti izdevumi.
Krājuma rekomplektēšana (norakstīšana)
Katru gadu notiek iespieddarbu izvērtēšana, atlase un materiālu norakstīšana visās bibliotēkās.
Izvērtēšanas kritēriji:
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1. dokumenta fiziskais stāvoklis;
2. izmantošanas biežums;
3. dokumenta izdošanas gads un satura atbilstība mūsdienu prasībām.
Krājuma rekomplektēšanas iemesli:
1. nolietoti iespieddarbi;
2. novecojuši pēc satura;
3. liekie dubleti;
4. nozaudēti iespieddarbi;
5. bibliotēku profilam neatbilstoši izdevumi.
Abonēto preses izdevumu glabāšanas laiks:
1. žurnāli 3 - 5 gadi;
2. avīzes 3 gadi;
3. laikraksts „Zemgales Ziņas” – bez termiņa;
4. pašvaldības laikraksts „Ozolnieku Avīze” – bez termiņa
Ozolnieku novada bibliotēku krājums %:
Centrālā

Ānes

Garozas

Vainu

bibliotēka

bibliotēka

bibliotēka

bibliotēka

Izdevumi latviešu valodā

90 %

56 %

97,7 %

92,12 %

Izdevumi krievu valodā

9,5 %

43,7 %

2,16 %

7,6 %

daiļliteratūra

35,5 %

42,2 %

44,4 %

37,55 %

bērnu literatūra

13,6 %

15 %

18,31 %

16,54 %

sabiedriskās zinātnes

17,5 %

13,8 %

10,17 %

13,76 %

vispārīgā nodaļa

8,6 %

10,19 %

8,3 %

7,17 %

dabaszinātnes

1,8 %

0,53 %

1,54 %

1,35 %

medicīna

4%

3,55 %

3,94 %

3,91 %

tehnika

3,5 %

4%

4,1 %

5,4 %

lauksaimniecība

2,3 %

1,69 %

1,88 %

2,7 %

mājturība

2,3 %

2%

1,4 %

2,68 %

māksla

5,5 %

3,15 %

3,31 %

4%

sports

0,9 %

0,36 %

0,27 %

0,68 %

literatūrzinātne

2,9 %

1,82 %

5,24 %

2,8 %

Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas vadītāja:

/I.Krieķe/
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