
 

1 

 

 

 

Ozolnieku novada Ānes bibliotēkas pārskats 

par 2016.gadu 
 

  

1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

Bibliotēka ir dibināta 1962.gadā kā keramikas rūpnīcas „Spartaks” arodbiedrības bibliotēka 

un vēsturiski tā pildījusi kultūras un izglītības funkcijas. Bibliotēka atrodas Ozolnieku novada 

Ānes kultūras nama telpās un nodrošina krājumu un pakalpojumu pieejamību Ānes un Teteles 

ciemu iedzīvotājiem. Pārskata perioda iedzīvotāju skaits Ānē - 1432 un Teteles teritorijā – 

360. Aktīvo lasītāju skaits 2016.gadā – 282. Lasītājus skaits ir ar stabilu ikgadējo pieaugumu.  

 

Ānes bibliotēkas lasītāji 

 

 
 

 
 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 
 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Bibliotēkas finansējumu nodrošina Ozolnieku novada pašvaldība. 

 

Bērni

Pieaugušie

Bezdarbnieki

Studenti

Strādājošie

Pensionāri
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Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 13196 13135 13791 

Pašvaldības finansējums 13196 13135 13791 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 13196 13135 13791 

Darbinieku atalgojums (bruto) 5879 6344 6608 

Krājuma komplektēšana 3322 3348 3722 

 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Bibliotēkas remontdarbi pārskata periodā nav veikti.  2017.gada tiek plānots izveidot 

bibliotēkas krātuvi atsevišķā telpā.   

 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 1 4 teicams  

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 1 labs  

Printeri 1 - labs  

Kopēšanas 

iekārtas 

- - -  

Skeneri - - -  

Citas iekārtas - - -  

Finansējums
2014

Finansējums
2015

Finansējums
2016



 

3 

 

4. Personāls 
 

Bibliotēkas pakalpojumus nodrošina viens darbinieks uz pilnu slodzi -bibliotēkas vadītāja ar 

1.līmeņa augstāko izglītību citā jomā. Savu profesionālo kvalifikāciju bibliotekāre paaugstina 

apmeklējot kursus un seminārus, kurus organizē Jelgavas pilsētas bibliotēka. Pēc pašas 

iniciatīvas apmeklē Ozolnieku novada izglītības nodaļas organizētus angļu valodas kursus. 

Savai profesionālai pilnveidošanai bibliotēkas vadītāja piedalās pieredzes apmaiņas 

braucienos. Braucienu izdevums sedz Ozolnieku novada pašvaldība. 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2014 

 

2015 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 269 271 +1% 282 +4% 

t. sk. bērni 79 83 +5% 92 +10% 

Fiziskais apmeklējums 6813 5402 -11% 5512 +2% 

t. sk. bērni 3242 1446 -124% 1305 -10% 

Virtuālais apmeklējums - -  12  

Sociālo tīklu 

apmeklējums 

(skatījumi) 

- -  -  

Izsniegums kopā 6143 6251 +2% 6990 +11% 

t. sk. grāmatas 2301 2868 +20% 3923 +27% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

3842 3383 +13% 3067 -10% 

t. sk. bērniem 977 1019 +4% 581 -43% 

Lietotāji % no iedz. 

skaita apkalpes zonā 

15 15 0% 16 +1% 

Iedzīvotāju skaits 1790 1793 0% 1792 0% 

 

Iedzīvotāji izmanto elektroniskos pakalpojumus ātrākai un ērtākai rēķinu apmaksai, darba 

meklējumiem, kā arī saziņai sociālajos tīklos.  

Ar multifunkcionālās iekārtas palīdzību tiek veikti dokumentu, tekstu un attēlu kopēšana un 

skenēšana.  

Sakarā ar to, ka bibliotēka atrodas Ānes kultūras nama telpās, ir nodrošināta  brīva pieeja bibliotēkas 

piedāvātiem pakalpojumiem personām ar īpašām vajadzībām. 

Apmeklētāju ērtībai tiek piedāvāts bibliotēkas darba laiks, kas sakrīt ar pašvaldības darba 

laiku. 

Katram klientam, kam nav pietiekošu zināšanu darbā ar datoru, bibliotekāre sniedz 

konsultācijas. 

Klientiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības, grāmatas un preses izdevumi tiek piegādāti 

dzīves vietā. 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un brīvu WiFi pieeju. 

Viens dators ar printeri ir bibliotekārei.  

Tiek popularizēta elektroniskā kataloga izmantošana apmeklētāju vidū. Pieejamas 

elektroniskās datu bāzes: LETONIKA.LV, NEWS.LV, kā arī no bibliotēkas datoriem ir 

piekļuve portālam filmas.lv. 

Elektroniskais katalogs nodrošina ātru un ērtu apkalpošanu, ar brīvu pieejamību attālināti. 
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Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 
29 54 44 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 
12 17 13 

 

 

6. Krājums 
 

Pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu un sadarbībā ar Ozolnieku novada centrālo bibliotēku, 

tiek veikta krājuma komplektēšana. Esošais grāmatu krājums regulāri, atbilstoši šodienas 

prasībām, tiek izvērtēts un papildināts ar jauniem izdevumiem.  

Sakarā ar to, ka apkalpes teritorijā ir daudz krievu valodā runājošo, krājuma komplektēšana 

notiek paralēli divas valodas. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3322 3348 3722 

t. sk. pašvaldības finansējums 3322 3348 3722 

grāmatām 2612 2598 2997 

t. sk. bērnu grāmatām    

periodiskajiem izdevumiem 710 750 725 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

   

 

 

Atskaites gadā par pašvaldības līdzekļiem tika papildināts bibliotēkas grāmatu krājums par summu 

2997 EUR un seriālizdevumi  par  summu 725 EUR. 

 

Rekataloģizācijas darbi atskaites perioda ir pabeigti. 
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 729 737 906 

Grāmatas 441 383 468 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 36 23 54 

t. sk. bērniem 13 5 7 

Izslēgtie dokumenti 490 739 602 

Krājuma kopskaits 6044 6042 6346 

Grāmatu krājuma apgrozība 19 19 19 

Periodisko izdevumu apgrozība 4 4 4 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

Bibliotēkā ir plašas iespējas aktivizēt un motivēt jauno paaudzi radošiem darbiem.  

Turpinās sadarbība ar PII “Saulīte”. Bērni sākuši iepazīt grāmatu pasauli un bibliotekāra 

darbu. Bibliotēkas apmeklējumiem bērni tika gatavoti jau laikus - ar pašdarinātiem darbiņiem, 

kas   vēlāk aplūkojami bibliotēkā. 

 

  
 

Konsultējoties ar bibliotekāru, vecāki kopā ar saviem bērniem meklē informāciju projektu 

darbu izstrādei. 

Veiksmīgai komunicēšanai ar dažāda vecuma bērnu grupām, bibliotēkā tiks veikta Bērnu 

stūrīša pārplānošana un paplašināšana bērnu zonas vizuālai atdalīšanai no pārējām bibliotēkas 

zonām. Tas dos iespēju ne tikai pārrunāt dienas notikumus, bet arī spēlēt dažādas galda spēles.  

 

8. Novadpētniecība 
 

Turpinās darbs informācijas papildināšanā par Ānes  ciemu. 

15. Grāmatu svētku laikā tika organizēta ekskursija uz  Teteli un  Ānes muižas muzeju ar gidi 

- Ānes iedzīvotāju Signi Lūsiņu. Par ekskursiju bija liela interese, piedalījās vairāk  40 

interesentu. 

 

 

10. Publicitāte 
           

Bibliotēkas darba popularizēšanai organizēto pasākumu apraksts un foto tiek publicēti 

Ozolnieku novada mājas lapā www.ozolnieki.lv, kā arī http://www.draugiem.lv/anebib/ un 

https://www.facebook.com/pages/Ānes-bibliotēkas-klubiņš.  

Aizvadītā gada lielākais publiskais pasākums – Ozolnieku un Jelgavas novadu 15.Grāmatu    

svētki Ānē 26. augustā. 

Jau četrus gadus, ar prieku un lepnumu par saviem iedzīvotājiem,  Ānes bibliotēka organizē 

vietējo rokdarbnieču izstādes. 

 

http://www.draugiem.lv/anebib/
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Par godu audējas Lilijas Salmiņas dzīves jubilejai tika popularizēts autores darbs ar rokas 

stellēm. 

 

 
 

Fotogrāfe Inga Gedroviča kļuvusi par mūsu „fotokorespondentu” gandrīz visos Ānes kultūras 

pasākumos. 15.Grāmatu svētkos Ānē kārtējā Ingas foto izstāde priecēja klātienē plašāko viesu 

auditoriju. 

 

 
 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 
          Bibliotēkas sadarbības partneri : Ozolnieku novada bibliotēkas, novada pašvaldības     

administrācija, Ānes kultūras nams, citas novada kultūras iestādes, PII „Saulīte”. 

 

22.02.2017. 

                                                                         Bibliotēkas vadītāja:           Jevgēnija Noreiko 


