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Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 

 Īss situācijas apraksts: 

Vainu bibliotēka ir viena no Ozolnieku novada 5 publiskajām bibliotēkām, atrodas Branku 

ciemata centrā. 

Bibliotēkas apkalpošanas zonā atrodas PII „Bitīte”, sociālais dienests, ārsta prakse, pasts, 

veikals, SIA „Princis”, SIA UPPE, SIA Waltra, kā arī smago transporta līdzekļu noma, 

mēbeļu ražotne, kuri ir individuālie uzņēmumi.  

 Branku ciematā kopējais iedzīvotāju skaits ir 966. Aktīvo lietotāju skaits bibliotēkā ir 259, no 

tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem ir 89.  

 Aktīvākās bibliotēkas lietotāju grupas 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” 

 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 19177 15996 15754 

Pašvaldības finansējums 15720 15996 15739 

Citi ieņēmumi:        17        - 15 

t. sk. maksas pakalpojumi - - - 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t. sk. VKKF finansējums - - - 

t. sk. citi piešķīrumi 3440 - - 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 19177 15996 15754 

Darbinieku atalgojums (bruto)   7100   7200   8114 

Krājuma komplektēšana   2793   2924   2784 

 

Bibliotēkas budžets ir pietiekams bibliotēkas pamatuzdevumiem. Darbinieka atalgojums 

pārskata gadā ir palielināts. Krājuma komplektēšanai izdevumi ir pietiekami.  

 

Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Bibliotēkā remonts nav bijis nepieciešams, tehniski viss tiek uzturēts kārtībā. 

 

Bibliotēkas lietotājiem pieejami 6 datori: 4 iegādāti 2015.gadā ar ERAF projekta finansējumu, 2 – 

2007.g., darbinieka dators iegādāts 2014. gadā. 

Bibliotēkā pieejama 2015.gadā iegādāta A4 krāsu multifunkcionālā iekārta. Tiek lietoti 2 printeri 

2005. un 2006.gadā iegādāti. 

Visa tehnika pagaidām darbojas . Datori netiek pārāk intensīvi lietoti, tādēļ pašlaik nav vajadzība 

mainīt. 

 

 Personāls 

 

 Bibliotēkā strādā bibliotēkas vadītāja uz pilnu darba slodzi. Bibliotēkas vadītājai ir vidējā 

speciālā izglītība citā jomā. Darba stāžs bibliotēkā - 27 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. 

 

• Finansējumu personāla attīstībai sedz novada dome- semināri ir saturīgi, sniedz daudz 

informācijas ikdienas darbam. Aizvadītajā gadā tika atmaksāti komandējuma izdevumi pieredzes 

apmaiņas braucienam uz Igauniju EUR 83.00 vērtībā. 
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Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 

  

2015 

 

2016 

 

2017 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits   249   246 259 +5,2% 

t. sk. bērni     86     89 89 0% 

Fiziskais apmeklējums 2593 2510 2667 +6,25% 

t. sk. bērni   685    716 800 +11,73% 

Virtuālais apmeklējums   869      29 -  

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

- - -  

Izsniegums kopā 6365 6078 6264 +3,06% 

t. sk. grāmatas 3674 3287 3418 +3,99% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

2691 2791 2846 +1,97% 

t. sk. bērniem 995   424 952 +124% 

Lietotāji % no iedz. 

skaita apkalpes zonā 

      

25,99% 

     25,68% 26,81% +1,3% 

Iedzīvotāju skaits 958    958 966 +0,8% 

 

 

Bibliotēkas lietotāju skaits 2017. gadā  pieaudzis par 13. Lasītāji vairāk lasa uz vietas periodiku. 

Vairāki bibliotēkas apmeklētāji bibliotēkā izmanto WiFi ar savām viedierīcēm. Bibliotēka maksimāli 

nodrošina savus pagasta iedzīvotājus ar tiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem. Uzziņas 

tiek sniegtas katru dienu. Vispieprasītākās ir konsultācijas i-bankas lietošanā, biļešu rezervācijā uz 

pasākumiem, arī lidmašīnu biļetēm. 

   Diviem bibliotēkas lietotājiem, kuriem veselības problēmas, piegādā grāmatas  mājās. 

 

Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā sekojošus pakalpojumus: 

 Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām 

 Bibliotēkā ir  pieejami žurnāli un preses izdevumi - žurnāli 18, no tiem bērniem 1, 
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 laikraksti 2 

 Bibliogrāfiskās uzziņas 

 Novadpētniecības  mapes 

 Datoru un interneta bezmaksas izmantošana 

 www.filmas.lv 

 SBA pakalpojumi 

 Skenēšana 

 Bērnu stūrītis 

 Bibliotekāra konsultācijas 

www.Letonika.lv 

www.news.lv  

Maksas pakalpojumi ir kopēšna un printēšana. 

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta: 

Pirmdienās 8:00- 17:00 

Otrdienās 8:00- 17:00 

Trešdienās metodiskā diena 

Ceturtdienās 8:00- 19:00 

Piektdienās 8:00- 13:00 

Pusdienas pārtraukums no12:00- 12:45, piektdienās bez pusdienas pārtraukuma.  

 

  Aktivitātes pieaugušajiem- ziemas mēnešos līdz pavasara dārza darbiem reizi nedēļā notika angļu 

valodas nodarbības.  

Jauks dzejas dienu pasākums izvērtās kopā ar jauniešiem, viesi bija jaunie dzejnieki no Jelgavas un 

jaunais , talantīgais mūziķis un dziesmu vārdu autors Miks Galvanovskis. 

 Lasītāju pulkā ir rokdarbnieces, ar kurām kopā tika meistaroti eglīšu rotājumi. 

 

 

Elektronisko katalogu izmanto nedaudzi lasītāji. To izmanto, lai pārliecinātos, vai bibliotēkā ir 

interesējošā grāmata, kurā bibliotēkā atrodas, vai ir uz vietas . Vajadzības gadījumā ievietoju lasītāju 

rindā. 

 

 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
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Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēk

u skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā 

ar BIS 

ALISE 

un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizē

ti 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplār

u 

(2017) 

Cirkulācij

a 

SB

A 

Komplektēšan

a 

Ozolnieku 

novada 

kopkatalog

s 

   X X X 16 10 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

57 33 36 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

13 13 15 

 

 

 Krājums 

 

Pārskata gadā bibliotēkas krājumu papildinājuši 550 jaunieguvumi, no kuriem 248 grāmatas, 

no tām 33 grāmatas bērniem. Grāmatu iegāde tika veikta SIA „Latvijas Grāmata”,SIA 

„JANUS”, kā arī no I/K „AVOTS AG”. 

Preses abonēšanai no pašvaldības līdzekļiem atvēlēti € 681, par 

kuriem tika abonēti 18 nosaukumu preses izdevumi 2017. gadam. 

Galvenā prioritāte grāmatu iegādei ir lasītāju viedoklis un  vajadzības. 
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Bibliotēkas krājumā uz 2017.gada 31. decembri  ir 6504 vienības grāmatu un 1492 preses 

izdevumu. Grāmatu fonds regulāri tiek attīrīts no neizmantotās, nepieprasītās un nolietotās 

literatūras. Finansiālais nodrošinājums krājuma papildināšanai ir apmierinošs. 

Krājums 100% rekataloģizēts. 

Krājuma pārbaude (inventarizācija) pārskata periodā nav veikta. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

2793 2924 2784 

    

t.sk. grāmatām 2122 2233 2103 

t. sk. bērnu grāmatām    

periodiskajiem izdevumiem 671 691 681 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

2.9 3 2.9 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi 624 546 550 

Grāmatas 294 280 248 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 529 472 142 

t. sk. bērniem 66 40 33 

Izslēgtie dokumenti 509 525 572 

Krājuma kopskaits 8000 8021 7999 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.57 0.6 0.52 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

1.7 1.83 1.9 

Bibliotēkas krājums tiek regulāri papildināts ar jaunieguvumiem. 
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• Datubāzes: 

Bibliotēkā ir iespējas izmantot Letonikas un News datu bāzes. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 21  264 

News  14 20 

 

 

Reizi mēnesī tiek atgādināts bibliotēkas  parādniekiem, informējot ar e-pastā, ar īsziņām un telefona 

zvaniem. Bibliotēkā regulāri tiek izstādīti jaunieguvumi, kā arī tematiskās izstādes.  

 

 

 Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Pārskata gadā bibliotēkā reģistrēti 89 bērni. (tāpat, kā  2016.gadā) . Apmeklējumu skaits ir 

nedaudz lielāks – 800 ( 2016. gadā – 716). Izsnieguma skaits ir palielinājies- no kopējā izsnieguma 

skaita bērniem izsniegts 952, ( 2016. gadā – 424).  

Bērni vairāk izmanto datoru, internetu, lielāka rosība manāma skolu projekta nedēļās, kad 

bērni meklē informāciju dažādās grāmatās. 

Bibliotēkā bērni laiku pavada spēlējot galda spēles – dambreti, riču-raču, cirku, mazākiem 

bērniem patīk likt puzles. 

Lai rosinātu bērnu interesi par grāmatām, bibliotēkā tiek rīkoti priekšā lasīšanas  

pasākumi. Lielākā sadarbība notiek ar PII ‘Bitīte” un Branku Jauniešu centra bērniem un 

jauniešiem. 
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Pasākumi un aktivitātes: 

 Literatūras izstādes: „Latviešu rakstniekam „Vitautam Ļūdēnam-80 

 „Jaunākās grāmatas”, „Izlasi arī Tu!”. 

 Darbošanās ar skolēniem- kopīga grāmatu lasīšana, mīklu minēšana, zīmēšana, 

rokdarbi, veidošana, galda spēles . 
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 Lasīšanas pasākums PII „Bitīte” vecākās grupas bērniem, krāsojam foto rāmīšus ar 

savu foto -dāvanu 8. martā  savai vecmāmiņai. 

 

 Pasākums bērniem „Par drošu internetu” 

 Gatavoties Lieldienām- vīt ligzdiņas. 

 E. Blaitonas darbu skaļā lasīšana skolas vecuma bērniem. 
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 Dzejas dienu pasākums, iesaistot jauniešus 
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                      Patriotisma audzināšanas nedēļa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Eglīšu rotu un apsveikumu pagatavošana Ziemassvētkiem 

 

 

 

  Publicitāte 

 

Ziņas par bibliotēku atrodamas Latvijas digitālajā kultūras kartē www.kulturaskarte.lv, 

Ozolnieku novada „Mājas lapā” http://ozolnieki.lv  , kurā atspoguļoti 5 pasākumi , kā arī publicējot 

aktuālu informāciju par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem „Ozolnieku Avīzē”.  

Informācijas resursu popularizēšanas pasākumi  

Bibliotēkā 2017.gadā  krājums popularizēts 23 tematiskās grāmatu izstādēs rakstnieku jubilejās,  

jauno grāmatu izstādēs bērniem un pieaugušiem, par tradīciju kopšanu. 

Katru gadu PII „ Bitīte” vecākās grupiņas bērni tiek vesti ekskursijā uz bibliotēku, lai iepazītos ar tās 

funkcijām, bibliotekāra darbu. Bibliotēkā ir pieejami bukleti par Ozolnieku novadu.   

 

 

 Sadarbības tīkla raksturojums 

 

Notiek veiksmīga sadarbība ar pašvaldību un tās institīcijām. Tiek saskaņoti pasākumu plāni ar 

novada kultūras nodaļu. Novada centrālās bibliotēkas vadītāja ir informēta par bibliotēkas 

aktivitātēm, problēmām, bieži apmeklē bibliotēku, sniedz regulāras konsultācijas. 

http://www.kulturaskarte.lv/
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Bibliotēkas vadītāja piedalās visos (kopā 13) Jelgavas pilsētas bibliotēkas un Jelgavas novada 

kultūras pārvaldes rīkotajos mācību semināros un pieredzes braucienos.  

 

 

 

 

Ozolnieku novada Vainu bibliotēkas vadītāja                                                 Maija Sproģe 

 

14.02.2018. 

 

 

 


