
Ozolnieku novada Vainu bibliotēkas pārskats 

par 2016. gadu. 

Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 

 Īss situācijas apraksts: 

Vainu bibliotēka ir viena no Ozolnieku novada kultūras un 

informācijas iestādēm. 

Bibliotēkas apkalpošanas zonā atrodas PII „Bitīte”, sociālais 

dienests, ārsta prakse, pasts, veikals, SIA „Princis”, SIA UPPE, SIA 

Waltra. 

Branku ciematā kopējais iedzīvotāju skaits ir 966. Kopējais lasītāju 

skaits ir 401, bet aktīvo lietotāju kopskaits ir 246, no kuriem bērni 

un jaunieši līdz 18 gadiem ir 89. Lielākais vairums bibliotēkas 

apmeklētāju ir pensionāri, nestrādājošie, jaunāko klašu skolēni, 

interneta apmeklētāji. 

 Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas.  

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

 

Finansiālais nodrošinājums. 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 15557 19177 15996 

Pašvaldības finansējums 15545 15720 15996 

Citi ieņēmumi:        12        17 - 

t. sk. maksas pakalpojumi - - - 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t. sk. VKKF finansējums - - - 

t. sk. citi piešķīrumi -   3440 - 

 

 



 
 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 15557 19177 15996 

Darbinieku atalgojums (bruto)   6649   7100   7200 

Krājuma komplektēšana   2932   2793   2924 

 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai. 

 2014 2015 2016 vērtējums 

Lietotāji 244 249 246  
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Atbilst bibliotēkas uzdevumiem (pēc MK noteikumiem „Bibliotēku darbībai 

nepieciešamā finansējuma normatīvi”) 

 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

 

 Stāvoklis  Piezīmes 

Bibliotēkas ēkas 
būvniecības gads 

1989. Ēka labā stāvoklī 

Telpu kopējā platība 
m2 

                   68 Nepieciešama lielāka 
platība 

Lietotāju vietu skaits 
bibliotēkā 

5  

Telpu tehniskais 
stāvoklis 

labs  

 

Lielākais trūkums ir bibliotēkas telpas šaurība. To izjūtam, kad tiek 

rīkoti lasīšanas veicināšanas pasākumi. Arī grāmatu plaukti ir pārāk 

pārblīvēti ar grāmatām.  

Aizvadītājā gadā ar Eiropas projekta līdzfinansējumu bibliotēkai 

iegādāti 4 datori. 

 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 1 6 4 – teicami, 2 -labi  

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1 1 labs  

Printeri - - -  

Kopēšanas 

iekārtas 

- - -  

Skeneri - - -  

Citas iekārtas - - -  

 

 Personāls 
 

 Bibliotēkā strādā bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi. Bibliotekārei ir vidējā 

speciālā izglītība – citā jomā. Darba stāžs bibliotēkā - 26 gadi. Darbiniece regulāri 

paaugstina profesionālo kvalifikāciju, apmeklē kursus, seminārus, kurus organizē 



Jelgavas pilsētas bibliotēkas metodiskais centrs, kā arī Ozolnieku novada centrālā 

bibliotēka un Ozolnieku novada kultūras nodaļa. 

 

• Apbalvojumi un pateicības: 

1. Balvas „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ 2016 pretendente. 

2. Konkursa „Ozolnieku novada Gada cilvēks” pateicības raksts nominācijā 

„Gada cilvēks kultūrā”. 

 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

• Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 
  

2014 

 

2015 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits   244   249 +5% 246 -3% 

t. sk. bērni     85     86 +1% 89 +3% 

Fiziskais apmeklējums 1827 2593 +7.5% 2510 +1% 

t. sk. bērni   772    685 -1.1% 716 +0.96% 

Virtuālais apmeklējums -    869  29  

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

- -  -  

Izsniegums kopā 6594 6365 -1.03% 6078 -1.05% 

t. sk. grāmatas 3703 3674 -1.01% 3287 -1.1% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2891 2691 -1.07% 2791 +0.96% 

t. sk. bērniem 1059   995  424  

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

      4.2%       4% -0.2% 4% 0% 

Iedzīvotāju skaits 1015    958 -1.05% 966 +o.99% 

 

Viens lietotājs gadā vidēji bibliotēku apmeklējis ir 10 reizes, Izsniegums uz 

vienu lasītāju gadā ir 25 dokumenti. Lai noskaidrotu esošo lietotāju informacionālās 

vajadzības un intereses, bibliotēkā ir iekārtota apmeklētāju atsauksmju un 

ierosinājumu grāmata.  

Līdz ar jauno informācijas tehnoloģiju ienākšanu bibliotēkas ikdienā un iespēja 

internetu izmantot bez maksas. Bibliotēka maksimāli nodrošina savus pagasta 

iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem. Uzziņas tiek 

sniegtas katru dienu.  

 

 



Bibliotēka apmeklētājiem atvērta: 

Pirmdienās 8:00- 17:00 

Otrdienās 8:00- 17:00 

Trešdienās metodiskā diena 

Ceturtdienās 9:00- 19:00 

Piektdienās 8:00- 14:00 

Pusdienas pārtraukums no13:00- 13:45, piektdienās bez pusdienas pārtraukuma. 

2 lietotājiem, kuriem veselības problēmas, nogādā grāmatas  mājās. 

 
Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā sekojošus pakalpojumus: 

 Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām 

 Bibliotēkā ir  pieejami žurnāli un prese izdevumi - žurnāli 17, no tiem bērniem 2, 

 laikraksti 2 

 Bibliogrāfiskās uzziņas 

 Novadpētniecības  mapes 

 Datoru un interneta bezmaksas izmantošana 

 www.filmas.lv 

 SBA pakalpojumi 

 Printēšana par maksu 

 Kopēšana par maksu 

 Skenēšana 

 Bērnu stūrītis 

 Bibliotekāra konsultācijas 

www.Letonika.lv 

www.news.lv  

 

Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

21 57 33 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

13 13 13 

 

 

 Krājums 
Pārskata gadā bibliotēkas krājumu papildinājuši 546 jaunieguvumi, no kuriem 

280 grāmatas, no tām 40 grāmatas bērniem. Latviešu literatūras jaunieguvumi 60. 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/


Grāmatu iegāde tika veikta SIA „Latvijas Grāmata”, kā arī no I/K „AVOTS AG”. 

Preses abonēšanai no pašvaldības līdzekļiem atvēlēti € 691, par 

kuriem tika abonēti 19 nosaukumu preses izdevumi 2017. gadam. 

Galvenā prioritāte grāmatu iegādei ir lasītāju viedoklis un to vajadzības. 

 

Bibliotēkas krājumā uz 2016.gada 31. decembri  ir 6492 vienības grāmatu un 

1526 preses izdevumu. Grāmatu fonds regulāri tiek attīrīts no neizmantotās, 

nepieprasītās un nolietotās literatūras.  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2932 2793 2924 

t. sk. pašvaldības finansējums 2932 2793 2924 

grāmatām 2288 2122 2233 

t. sk. bērnu grāmatām    

periodiskajiem izdevumiem 644 671 691 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

2.9 2.9 3 

 
       Pārskata periodā ir veikta bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) . 

       Grāmatu skaits dabā sakrīt ar grāmatvedības datiem. 

 

• Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.): 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 578 624 546 

Grāmatas 295 294 280 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 150 529 472 

t. sk. bērniem 64 66 40 

Izslēgtie dokumenti 569 509 525 

Krājuma kopskaits 7885 8000 8021 

Grāmatu krājuma apgrozība 1,2 1,3 1,3 

Periodisko izdevumu apgrozība 1.9 1.7 1.8 

 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas 

telpām) 

 pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru 

aplūko novadpētniecības sadaļā) 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu 

izmantojums” + secinājumi 

 



Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 57/7 18/21  

News  11 14 

 

Bibliotēka.lv : apmeklējums -22, lietotāji-20 

Lursoft : summa 1.3; skaits 8  

 

 Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 
Pārskata gadā bibliotēkā reģistrēti 89 bērni. (par 3 bērniem vairāk, kā  

2015.gadā) . Arī apmeklējumu skaits ir nedaudz lielāks – 716 ( 2015. gadā – 685). 

Izsnieguma skaita ir stipri samazinājies - no kopējā izsnieguma skaita bērniem 

izsniegts 424, ( 2015. gadā – 995). Bērni vairāk izmanto datoru, internetu. 

Bibliotēkā bērni laiku pavada spēlējot dažādas spēles – dambreti, ričraču, 

cirku, mazākiem bērniem patīk likt puzles. 

Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatām, bibliotēkā rīkoju priekšā lasīšanas  

pasākumus. 

 

 

 

Pasākumi un aktivitātes: 

 Literatūras izstādes: „Lieldienas”, „Ziemassvētki  sabraukuši”,  „Jaunākās 

grāmatas”, „Izlasi arī Tu”. 



 Darbošanās ar skolēniem- kopīga grāmatu lasīšana, mīklu minēšana, 

zīmēšana, rokdarbi, veidošana, galda spēles –ceturtdienās no 17.00- 19.00 

 Pasākums bērniem „Par drošu internetu” 

 Bērnu rīts „Lieldienu iešūpošana” 

 Bērnu grāmatas priekšā lasīšana, pēc kuras seko rotaļas. 

 „Starptautiskā lasītprasmes diena”  bērni no vecākās grupiņas spēlē burtu 

spēles.  

 Ziemeļvalstu nedēļa – lasīšanas pasākums sveču gaismā. 

 Eglīšu rotu pagatavošana Ziemassvētkiem. 

 PII Bitīte bērnu ekskursija uz bibliotēku  

 

     

 

 

 

Šie ir bērnu veidotie trollīši Ziemeļvalstu nedēļas lasīšanas pasākumā. 

 

 

   

 

 

 



 

Dzejnieka Knuta Skujenieka 80 gadu jubilejai veltīts dzejas vakars. 

 

 

Ziemeļvalstu nedēļai veltīts pasākums pieaugušo auditorijai. 



 

 

 Publicitāte 
 

Par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem sabiedrība tiek informēta ar Latvijas 

bibliotēku portālu   www.biblioteka.lv   (2016.gadā 22 virtuālie apmeklējumi, 20 

lietotāji),  Latvijas digitālo kultūras karti www.kulturaskarte.lv, Ozolnieku novada 

„Mājas lapu” http://ozolnieki.lv, Jelgavas pilsētas bibliotēku 

www.jelgavasbiblioteka.lv publicējot informāciju par bibliotēkas sniegtajiem 

pakalpojumiem, „Ozolnieku Avīzi”.  

No bibliotēkas publiskajiem datoriem ir nodrošināta piekļuve portālam 

www.filmas.lv.  

Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi  

Bibliotēka 2016.gadā popularizējusi:  

Tematiskas grāmatu izstādes -26, 

 no tām grāmatu izstādes rakstnieku jubilejās,  jauno grāmatu izstādes bērniem 

 un pieaugušiem, par tradīciju kopšanu.  

Ekskursija un iepazīšanās ar bibliotēku. 

 Sadarbības tīkla raksturojums 

 
Novada centrālās bibliotēkas vadītāja ir informēta par bibliotēkas aktivitātēm, 

problēmām. Bieži apmeklē bibliotēku. 

Bibliotēkas vadītāja piedalās visos (kopā 15) Jelgavas pilsētas bibliotēkas un 

Jelgavas novada kultūras pārvaldes rīkotajos mācību semināros un pieredzes 

braucienos.  

 

 

 

 

Ozolnieku novada Vainu bibliotēkas vadītāja                                                 Maija Sproģe 

 

10.02.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


