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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 

• Īss situācijas apraksts: 

 pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkas galvenā prioritāte  - bibliotēkas apmeklētāju kvalitatīva bibliotekārā 

apkalpošana, kas sevī ietver gan pietiekamu informācijas resursu (grāmatas, 

periodika) iegādi, precīzu uzziņu sniegšanu, izzinošu, kvalitatīvu pasākumu 

organizēšanu dažādām lasītāju grupām, atbalstu informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju izmantošanā un lietošanā. 

 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Ozolnieku novadā darbojas 5 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  

Ozolnieku novada 5 publiskās bibliotēkas darbojas vienotā sistēmā, centrālā 

bibliotēka konsultē un novada līmenī metodiski vada pārējās 4 novada bibliotēkas. 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā : 

No 2017. gada oktobra bibliotēka kā iestāde pakļauta Ozolnieku novada pašvaldības 

Kultūras nodaļai, kura pakļauta Izglītības, kultūras un sporta daļai. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem 

virzieniem un uzdevumiem 

• Bibliotēka atbalstījusi un nodrošinājusi vietējās kopienas iedzīvotāju informācijas 

vajadzības; 

•  veicinājusi iedzīvotāju informācijpratību; 

•  atbalstījusi izglītības procesu un mūžizglītību; 

•  sniegusi atbalstu ikviena indivīda intelektuālai izaugsmei, personības bagātināšanai; 

• rūpējusies, lai cilvēkiem būtu prieks un gandarījums par lasīšanu un izlasīto. 

• Viena no 2017. gada prioritātēm- pasākumi bērniem un jauniešiem tika realizēta 14 

pasākumos un aktivitātēs. 

•  Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija 

pārskata periodā nav notikusi. 
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2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams bibliotēkas funkciju veikšanai – iegādāts 

pats nepieciešamākais, prioritāte - krājuma komplektēšana.  

 

1.Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Kopā (EUR) 58728 81126 57443 

Pašvaldības finansējums 54412 81086 57416 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 16 40 27 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

2.Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2015 2016 2017 

Izdevumi kopā (EUR) 58728 81126 57443 

Darbinieku atalgojums (bruto) 26828 27024 31587 

Krājuma komplektēšana 6484 6683 6548 

 

 

3. 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. 

 

2017. gadā remontdarbi bibliotēkā netika veikti, jo iepriekšējā(2016) gadā tika realizēts 

kāpņu telpas remonts un uzlabojumi. 

 

• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums):  
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Pateicoties 2015.gadā realizētajam novada un ERAF projektam, IKT nodrošinājums uz 

1.01.2018. ir pietiekams.  

Bibliotēkā lietotājiem pieejami 4 - 2015. gadā iegādāti datori, 2 – 2007. gada datori. 

Darbinieku rīcībā 2016., 2015.,2013. gada datori. 

Bibliotēkā pieejama krāsaina multifunkcionālā iekārta A3, iegādāta 2016.gadā , A3 

melnbalta multifunkcionālā iekārta (2007), kā arī  lāzerprinteris A4 melnbalts (2015) 

 

 

• Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

• Bibliotēkas servera problēma: Serveris morāli un fiziski novecojis, atrodas kritiskā 

stāvoklī. Tiek meklēti risinājumi novada kopkataloga glabāšanai citā serverī. 

• Interneta ātruma problēma: bibliotēkā nav optiskā interneta un interneta ātrums ir 

nepietiekams. Tiek meklēti risinājumi interneta ātruma uzlabošanai. 

• Darbā ar bērniem un jauniešiem – ērtas, bērniem un jauniešiem draudzīgas un piemērotas 

vides trūkums, jo trūkst telpu. Jauniešu pasākumi atsevišķos gadījumos tiek organizēti 

Ozolnieku Bērnu un jauniešu centrā, vajadzības gadījumā pasākumiem bibliotēkā tiek 

izmantoti centra sēžammaisi, spilveni, videoprojektors. 

 

 

4. Personāls 

 

• Personāla raksturojums  

Bibliotēkā strādā 3 bibliotekārie darbinieki uz pilnu darba slodzi un 1 tehniskais darbinieks – 

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 

 

• Finansējums personāla attīstībai  

Iekšzemes komandējumiem un dienesta braucieniem izlietots EUR 20  

Semināriem un kursiem izlietots EUR 143 

 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 



5 

 

Personāls – 3 bibliotekārie darbinieki ir pietiekami, lai veiktu vietējās kopienas iedzīvotāju 

bibliotekāro apkalpošanu, nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, uzturētu elektronisko 

katalogu, konsultētu pārējās 4 novada bibliotēkas, tomēr darbinieku profesionālā kapacitāte 

nav tik liela, lai paplašinātu pakalpojumu klāstu, rīkotu lielākus literatūru popularizējošus un 

lasīšanas veicināšanas pasākumus. 

       Profesionālā jomā bibliotēkas personāls ir ar augstu kompetenci, ar vēlmi sekot jaunumiem 

bibliotēku nozarē un ieviest tos savā bibliotēkā. 

 

3.Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi, par kuriem saņemti apliecinājumi” 

 

N.p

.k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-

i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

St. 

skaits 

dalībnieks 

 15.02.2017 Jelgava KISC Datubāzu resursi – atbalsts 

mācību un informācijas darbam: 

Letonika, Lursoft, EBSCO, 

Britannica 

1,5 I.Buholca 

1. 23.03.2017 Rīga Valsts 

reģionālās 

attīstības 

aģentūra 

Elektronisko iepirkumu process 

valsts un pašvaldību iestādēs 

4 I.Krieķe 

 6.04.2017 Rīga Tieto Latvia Personu un institūciju 

autoritatīvo ierakstu veidošana 

atbilstoši RDA 

3 G.Vidiņa 

 25.04.2017 Rīga LNB Lasītāju apkalpošanas 

speciālistu konference 

5.5 I.Buholca 

2. 17.05.2017 Jelgava Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

Bibliotēka un sociālie mediji 5 I.Krieķe, 

I.Buholca 

 1.11.2017 Bauska Bauskas 

Centrālā 

bibliotēka 

Zemgales reģionālais publisko 

bibliotēku seminārs 

4 I.Buholca 

 28.11.2017 Rīga Tieto Latvia Padziļinātie kursi datu apstrādē, 

izmantojot MARC21 

8 G.Vidiņa 

3. 6.12.2017 Jelgava KISC Jaunumi VID pakalpojumos 3,4 I.Krieķe 

4. 1.12.2017 Rīga Tieto Latvia Padziļinātie kursi cirkulācijā 8 I.Buholca 

4. 8.12.2017 Rīga Tieto Latvia BIS ALISE – palīgs bibliotēku 

darba pārvaldībā 

8 I.Krieķe 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

4.Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2015 2016 2017 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 840 851 861 +1,18% 

t. sk. bērni 218 246 222 -10,81% 

Bibliotēkas apmeklējums 9626 9408 9812 +4,29% 

t. sk. bērni 2030 2233 2356 +5,51% 

Virtuālais apmeklējums 4165 2627 1960 -34% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

    

Izsniegums kopā 19602 20213 20842 +3,11% 

t. sk. grāmatas 13099 12996 13562 +4,36% 

t. sk. periodiskie izdevumi 6503 7217 7228 +0,15% 

t. sk. bērniem 1612 1716 2079 +21,15% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pašvaldībā 

18,88% 19,50% 19,90% +0,4% 

t. sk. bērni līdz 18 g.*   19.78%* 

37%** 

 

Iedzīvotāju skaits 4448 4495 4325 -0,86% 

 * Bērni 0-18 g.v. 

**Bērni 7-18 g.v. 

 

Bibliotēku raksturojošiem pamatrādītājiem ir tendence palielināties: lasītāju skaits 

palielinājies par 10, fizisko apmeklējumu skaits palielinājies par 404 -  lasītāji vairāk 

apmeklē bibliotēku, lai saņemtu iespieddarbus, jo interneta lietotāju skaits samazinājies par 

156 (internetu bibliotēkā izmantojuši 1251 lietotāji (2016 – 1407)). 

 Lasītājus piesaista regulāra jauno grāmatu iegāde un preses izdevumu daudzveidība – 40 

nosaukumu periodiskie izdevumi. 

Diemžēl samazinājies reģistrēto lasītāju – bērnu līdz 18 gadu vecumam skaits par 24. Tomēr 

bērnu apmeklējumu skaits palielinājies par 123, jo bērni vasaras periodā bija īpaši aktīvi 

lasītāji. Bieži vecāki uz sava vārda ņēma nepieciešamās grāmatas jaunāko klašu skolēniem, 

kuri čakli lasīja uzdoto obligāto literatūru. Secinājums no šī statistikas rādītāja, ka 

bibliotēkas darbiniekiem aktīvāk jāmudina bērni reģistrēties par lasītājiem. Neraugoties uz 
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to izsniegums bērniem palielinājies par 363 iespieddarbiem, tātad reģistrētie bērni un 

jaunieši 2017. gadā izlasījuši vairāk kā iepriekš. 

Lasītāju aktivitāti raksturo izsniegto iespieddarbu skaits, kas palielinājies par 629 

eksemplāriem, visvairāk pieaudzis grāmatu izsniegums par 566, periodikas izsniegums 

palielināts tikai par 11. 52 reizes izmantoti bibliotēkā pieejamie audiovizuālie materiāli. 

Virtuālais apmeklējums, ko sastāda elektroniskā kataloga skatījumi, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu samazinājies par 667. Jāsecina, ka kataloga pieejamība ir vairāk kā 3 peles klikšķu 

attālumā no pašvaldības tīmekļa vietnes sākuma lapas, katalogs lēni atveras, tas samazina 

informācijas meklētāja vēlmi izmantot šo lapu. Nākamajā gadā tiks meklētas iespējas un 

risinājumi servera uzlabojumiem, tas varētu  paātrināt kataloga atvēršanās laiku. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Ieguldījums bibliotēkas pakalpojumu attīstībā ir pāreja uz lasītāju apkalpošanu tikai 

elektroniski, atsakoties no lasītāju formulāriem, kas ietver sevī krājuma sagatavošanu – 

visām grāmatām veiktas ielīmes atgriešanas datuma fiksēšanai. Šis process tika pabeigts 

gada beigās. 

 

• 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. 

 

• 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 papildierīci - iekārtu, kas pārvieto pa kāpnēm invalīdu ratiņus. 

Ierīce nav pārāk ērta lietošanā, tomēr tā ir vienīgā iespēja nokļūt 3.stāvā. 

• 6 lasītājiem, kuri nevar nokļūt līdz bibliotēkai, grāmatas tiek pienestas mājās. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām, tematiskie 

pasākumi – situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski 

• 27. martā sadarbībā ar Vēstures ekspozīciju organizēta aktivitāte vēstures interesentiem – 

e-prasmju nedēļas ietvaros tikšanās ar A.Brūveli - portāla Nekropole.lv veidotāju par tā 

lietošanu un iespējām (attēlu skat. Pielikumā) 
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• 28.,29.martā e-prasmju nedēļas ietvaros apmācības interesentiem– „Droša iepirkšanās 

internetā” un „EDS lietošana” 

• Bibliotēkā regulāri tiek atbalstīti individuālie interesenti –seniori, kam nepieciešams 

palīdzēt un apmācīt e-pakalpojumu lietošanā (i-banka, EDS, iepirkšanās internetā utt.) 

• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 

 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. 

• 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.) 

      Ozolnieku novada centrālā bibliotēka veido un uztur Ozolnieku novada bibliotēku 

kopkatalogu, kas pieejams tiešsaistē. 3 bibliotēkas lieto ALISE i-versiju, viena bibliotēka 

atspoguļota kopkatalogā kā fonds. 

Ierakstu skaits datubāzē: 24024, palielinājies par 824.  Monogrāfisko izdevumu eksemplāri 

33600. Gada laikā izveidoti MARC ieraksti 97, rediģēti MARC ieraksti 2102, importēti MARC 

ieraksti 718. Izveidoti autoritatīvie ieraksti 112, importēti autoritatīvie ieraksti 355, rediģēti 

autoritatīvie ieraksti 141. Izveidotas 492 anotācijas, rediģētas 43 anotācijas. 

 Visiem novada bibliotēku autorizētajiem lietotājiem ir iespēja pasūtīt, rezervēt, pagarināt 

grāmatas tiešsaistē. Autorizētie lietotāji kļuvuši aktīvāki, jo gada laikā elektroniski pasūtīti 326 

iespieddarbi, tas ir par 110 vairāk kā iepriekšējā gadā.    

Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei un  anotāciju un attēlu pievienošana 

bibliogrāfiskajiem ierakstiem uzlabojusi informācijas kvalitāti. Tomēr virtuālo apmeklētāju 

skaits samazinās, jo piekļūšana datubāzei ir garāka kā labas prakses piemēros. 
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5.Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēk

u skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēt

i 

lietotāji 

(2017) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplār

u 

(2017) 

Cirkulācij

a 

SB

A 

Komplektēšan

a 

Ozolniek

u novads 

5 3 5 5 4 98 326 

 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Servera problēmu dēļ nav uzsākta materiālu digitalizācija, ievietošanai novadpētniecības datubāzē 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

6.Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2015 2016 2017 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

41 48 58 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

140 93 167 

 

• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

Bibliotēkas krājums un sniegtie pakalpojumi atbilst lietotāju pieprasījumam. 

Nepieciešamības gadījumā SBA kārtā tikuši izmantoti LNB, JPB un novada bibliotēku 

krājumi. 

 

6. Krājums 

 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 Bibliotēkas fonds tiek veidots mobils un aktīvs. Aizvadītā gada laikā no krājuma izslēgts 

ievērojams skaits nolietotu, maz izmantotu izdevumu. Iespēju robežās nolietotie, bet 

noderīgie un pieprasītie, mākslinieciski vērtīgi iespieddarbi tiek atjaunoti ar dāvinājumiem 

no privātām bibliotēkām. 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. 



10 

 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

Pārskata periodā notika visa krājuma izvērtēšana, atbrīvošana no nolietotiem, maz 

pieprasītiem izdevumiem, norakstītas 1820 grāmatas. Tas saistīts gan ar vietas 

trūkumu bibliotēkā, gan arī pāreju uz citu iespieddarbu noformēšanas sistēmu 

(ielīmējot lapiņas atgriešanas datuma uzrādīšanai, atsakoties no grāmatu pasītēm), 

lai atteiktos no lasītāju formulāru sistēmas un lietotu tikai automatizēto bibliotēku 

informācijas sistēmu.  

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu : 

Krājuma komplektēšanas politikas kopprojektu Ozolnieku novada bibliotēkām 

nepieciešams aktualizēt. 

• 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 30-40 

pieprasījumu. 

 

7.Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2015 2016 2017 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

6484 6683 6548 

t. sk. grāmatām 5177 5348 5281 

t. sk. bērnu grāmatām 757 649 920 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1307 1335 1267 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

pašvaldībā 

1,46 1,49 1,51 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

7078 7144 6980 

• Rekataloģizācija visām novada bibliotēkām pabeigta 2015. gadā. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, secinājumi 

Krājuma pārbaude Centrālajā bibliotēkā nav veikta, bet pārskata periodā tika organizēta un 

realizēta krājuma pārbaude Ānes bibliotēkai. 

• Krājuma rādītāji: 

 tabula “Krājuma rādītāji” 

 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi  
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Ik gadu bibliotēkas krājums tiek papildināts ar ap 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. 

 

8.Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2015 2016 2017 

Jaunieguvumi kopā 1327 1260 1249 

t. sk. grāmatas 632 622 615 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 103 108 100 

t. sk. bērniem 123 106 131 

Izslēgtie dokumenti 765 1138 2490 

Krājuma kopskaits 17315 17437 16196 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,83 0,81 0,92 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,31 4,9 5,07 

 

• Datubāzes: 

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

Bibliotēkā salīdzinoši maz tiek izmantota Letonika datubāze, bet ievērojami 

audzis pieprasījums pēc periodikas rakstiem Lursoft laikrakstu bibliotēkā. 

 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. 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu 

izmantojums” + secinājumi 

 

9.Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2015 2016 2017 

Letonika 40 6 13 

News 128 15 131 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Datubāzes tikušas popularizētas individuālās konsultācijās bibliotēkas lietotājiem. 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 
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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. 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

Pateicoties tam, ka sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem vasaras mēnešos bija uzdots 

lasīt grāmatas – obligāto literatūru, palielinājies izsniegums bērnu auditorijai. Problēma bija tā, 

ka bērnu skaits, kam jāizlasa konkrētas grāmatas bija tik liels, ka SBA kārtā vajadzīgās grāmatas 

tika pieprasītas no visām novada bibliotēkām. 

       Bērnu auditoriju vairs tik daudz kā agrāk nepiesaista datori un internets, tā ka bērni patiesi      

vairums gadījumu apmeklē bibliotēku, lai lasītu grāmatas un periodiku. 

 

• 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. 

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma 

grupām 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

• Janvārī 2 PII „Zīlīte” grupām „Bibliotēkā vilku mēnesī” (attēlu skat. Pielikumā) 

• Februārī „Draudzīgi pavadīts laiks”  PII „Zīlīte” Rūķu grupai 

• Martā „Sarunas par putniem” PII „Zīlīte” Rūķu grupai 

• Aprīlī „„Vecīša cimdiņš” bibliotēkā”- Iepazīšanās ar monētu, uz vietas iestudēts 

uzvedums, iepazīšanās ar cimdiem un stāsts par tiem. PII „Zīlīte” Rūķu grupai (attēlu 

skat. Pielikumā) 
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• Maijā „Mīlēšu tevi vienmēr” Lasījums, māmiņas portreta darināšana  PII „Zīlīte” Rūķu 

grupai (attēlu skat. Pielikumā) 

• Jūnijā Dalība jauniešu orientēšanās pasākumā, kur viens no punktiem ar uzdevumu bija 

bibliotēkā sadarbībā ar Ozolnieku Bērnu un jauniešu centru 

• Oktobrī „Sprunguļmuižā gadatirgus”- A.Kronenbergam 130 Pasākums PII „Pūcīte” 

bērniem 

• Novembrī „Rudens pasaka „Zīļuks”” – pasaka un radoša aktivitāte. Pasākums PII 

„Pūcīte” bērniem 

• Novembrī Patriotu nedēļas aktivitāte PII „Zīlīte” bērniem sadarbībā ar Vainu bibliotēku 

un Vēstures ekspozīciju – izbrauciens uz Ozolnieku novada Brīvības cīņu pieminekli pie 

Skuju skolas, lai izzinātu vēsturi, sakoptu pieminekļa apkārtni. 

• Novembrī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums jauniešiem „Salas” sadarbībā ar 

Ozolnieku Bērnu un jauniešu centru 

• Decembrī „Eglīte Sniega mātes darbnīcā” Pasākums PII „Pūcīte” bērniem (attēlu skat. 

Pielikumā) 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

• Ozolnieku Bērnu un jauniešu centrs 

• Rūķu grupa no PII „Zīlīte” – īpašais partneris, jo sadarbība noritēja pēc individuāli 

izstrādāta plāna 

• PII „Zīlīte” 

• PII „Pūcīte” 

• Ozolnieku vidusskola 

• Ozolnieku Vēstures ekspozīcija 

•  

Sadarbojoties patīkami, ja partneri ir gatavojušies aktivitātēm bibliotēkā, ja bijušas 

pārrunas ar bērniem.  

• Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Bibliotēkas darbinieki ir pietiekami kompetenti lasītāju – bērnu bibliotekārajā apkalpošanā, 

seko līdzi un iegādājas vērtīgāko izdoto bērnu literatūru, rod radošus risinājumus bērniem 

domātām aktivitātēm. 

 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 
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Kaut arī aizvadītajā gadā tika rīkotas daudz vairāk aktivitātes bērniem, reģistrēto lasītāju-

bērnu skaits samazinājies. Tomēr ir gandarījums, ka bērni izlasījuši vairāk grāmatu, biežāk 

apmeklējuši bibliotēku. Ceru, ka organizētie pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem ir 

ieguldījums bērnu lasīšanas veicināšanā nākotnē! 

 

 

8. 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. 

• Novadpētniecības aktivitātes: 

• Novembrī kopā ar Vēstures ekspozīcijas krājuma glabātāju apsekotas Ozolnieku novada 

nozīmes patriotu un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietas Mušķu, Dalbes, Cenu 

kapos. 

 

• Novadpētniecības krājums: bibliotēkā nav atsevišķi izdalīts, jo pieejams Vēstures 

ekspozīcijā tās pašas ēkas 2.stāvā 

• Novadpētniecības darba popularizēšana 

         

• Sadarbība novadpētniecības jomā ar Ozolnieku novada Vēstures ekspozīciju un pērējām 

novada bibliotēkām. 

        

• Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Trūkst darbinieku kapacitātes un tehniskā nodrošinājuma, lai attīstītu šo jomu. 

 

• Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Atrisinot servera problēmu, radīsies iespēja digitalizēt un publiskot novadpētniecības 

materiālus novadpētniecības datubāzē. 
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9. Projekti 

 

10.Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējum

a apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

„Grāmatu starts” Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Atbalsta 

biedrība un Ozolnieku 

novada pašvaldība 

800.00 

400/400 

 Atbalstīts 

realizācijai 

2018.gadā 

 

• Bibliotēka 2017. gada rudenī pieteica savu dalību Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

biedrības izsludinātajā lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts”, saņēma atbalstu, bet 

realizācija paredzēta 2018.gadā.  

 

• Pārdomas, secinājumi par darbu ar projektiem 

Tā kā iepriekšējos gados izsludinātajos projektu konkursos Ozolnieku bibliotēka nav guvusi 

atbalstu, tad nebija motivācijas ieguldīt resursus projektu sagatavošanā. 

 

10. Publicitāte 

 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

• Ozolnieku novada tīmekļa vietnē (mājaslapa) www.ozolnieki.lv  17 publikācijas par 

bibliotēkas organizētajiem pasākumiem, aktualitātēm,  

• Sagatavotas 1 publikācija novada laikrakstam „Ozolnieku Avīze” 

• Sagatavotas publikācijas Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotēkas facebook kontam 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

• Bibliotēkas komandas „Bibliotēkas rakstu raksti” dalība erudītu konkursā „100 jautājumi 

Latvijas simtgadei”. Komanda 4 dalībnieki – darbinieki un bibliotēkas draugi ieguva 

3.vietu.  (attēlu skat. Pielikumā) 

http://www.ozolnieki.lv/
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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. 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

Ozolnieku novada centrālā bibliotēka darbojas kā konsultatīvais centrs sava  novada bibliotēkām. 

11.Tabula “Novada konsultatīvais darbs” 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(

-i) 

Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalīb

nieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1. 20.09.2017 Ānes 

bibliotēka 

Ozolnieku 

novada 

centrālā 

bibliotēka 

Ozolnieku novada bibliotēku 

darbinieku seminārs 

1. Finansējuma jautājumi.  

2. Bibliotekārā darba jautājumi 

1. Uzskaite cirkulācijas 

modulī.  

2. Grāmatu noformēšana.  

3. Jaunākās izmaiņas 

nozaru klasifikācijā 

4. Bibliotēkas 

popularizēšana. Pakalpojumu 

popularizēšana. Lasītāju 

6 5 
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piesaistīšana. Projekti. 

5. Sadarbība ar citām 

iestādēm, struktūrvienībām.  

6. Personāla jautājumi – 

aizvietošana. 

7. Novadpētniecība. 

 

• Regulāras telefoniskas konsultācijas novada bibliotēku darbiniekiem 

• Apmeklētas Vainu, Ānes, Garozas, Jaunpēternieku bibliotēkas 

 

Pateicība 

Vislielākā pateicība par aizvadītu saspringta darba gadu, par bibliotēkas veiksmes stāstiem, par 

pietiekami augstajiem skaitliskajiem rādītājiem, par izpratni, atsaucību, atbalstu,  augstu 

profesionālo sniegumu bibliotēkas komandai- vecākajai bibliotekārei Ingai Buholcai un 

bibliogrāfei Guntai Vidiņai!  

Paldies Ozolnieku novada bibliotēku vadītājām Jevgēnijai Noreiko, Maijai Sproģei, Dacei 

Beirei par sadarbību un atsaucību! 

Paldies Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvam par sadarbību! 

 

10.02.2017. 

 

                                                                             Bibliotēkas vadītāja:                 I.Krieķe 
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Pielikumi 

 

 

11.01. „Bibliotēkā vilku mēnesī” 

 

 

 

 

27.03. E-prasmju nedēļa. „Iepazīšanās ar portālu Nekropole” 
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11.05. „Mīlēšu tevi vienmēr”  māmiņas portreta darināšana  PII „Zīlīte” Rūķu grupai 

 

 

 

 

19.04.„„Vecīša cimdiņš” bibliotēkā”- Iepazīšanās ar monētu, uz vietas iestudēts uzvedums, 

iepazīšanās ar cimdiem un stāsts par tiem. PII „Zīlīte” Rūķu grupai 
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13.12. „Eglīte Sniega mātes darbnīcā” Pasākums PII „Pūcīte” bērniem 

 

11.11. Bibliotēkas komandas „Bibliotēkas rakstu raksti” dalība erudītu konkursā „100 

jautājumi Latvijas simtgadei”.  


