Ozolnieku novada bibliotēkas 2014
Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: Ozolnieku pagastā - novada
centrālā bibliotēka, Cenu pagastā - Ānes, Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkas, Salgales
pagastā – Garozas bibliotēka.
Ozolnieku novada bibliotēku misija- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju
informācijas vajadzības, veicināt iedzīvotāju informācijpratību, atbalstīt izglītības
procesu un mūžizglītību, radīt komfortablus apstākļus ikviena indivīda intelektuālai
izaugsmei, personības bagātināšanai, sniegt cilvēkiem prieku un gandarījumu par
lasīšanu un izlasīto.
Bibliotēku personālu sastāda 7 bibliotekārie darbinieki: 2 darbinieki ar bibliotekāro
izglītību (1 maģistra, 1 bakalaura grāds – centrālā bibliotēka), viena darbiniece turpina
mācības Latvijas Kultūras koledžā, lai iegūtu 1.līmeņa augstāko izglītību bibliotēku
nozarē (Garozas bibliotēka), 1darbinieks ar maģistra grādu citā nozarē (filologs –
centrālā bibliotēka), 1 darbinieks ar pirmā līmeņa augstāko izglītība citā jomā un
tālākizglītības kursu sertifikātu bibliotēku jomā (Ānes bibliotēka), 2 darbinieki ar
vidējo speciālo izglītību citā jomā un tālākizglītības kursu sertifikātu bibliotēku jomā
(Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkas). Vainu un Ānes bibliotēku vadītājas ieguvušas
pamatkursu sertifikātu darbam ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE.
Nozīmīgākais notikums novada bibliotēku profesionālajā attīstībā ir Vainu
bibliotēkas automatizācija, ieviešot ALISE-i versiju. Tas nozīmē, ka šī bibliotēka
elektroniski pieslēgta ALISEs pamatversijai, kuru uztur novada centrālā bibliotēka.
Vēl 2 bibliotēkas – Ānes un Garozas gatavojas ieviest automatizēto sistēmu 2015.
gada sākumā, kad katalogam būs pievienots viss grāmatu fonds.
2014. gads novada bibliotēkām bijis aktīvs un profesionāli piepildīts. Arī Ozolnieku
bibliotēku darbinieki piedalījās un sekoja līdzi lielākajam notikumam Latvijas
bibliotēku dzīvē – Latvijas intelektuālā simbola- „ Gaismas pils” (Latvijas Nacionālās
bibliotēkas) jaunās ēkas atklāšanai. Piedalījāmies gan grāmatu draugu ķēdē janvārī,
gan arī apmeklējām bibliotēku pēc tās atvēršanas rudenī.
Kā katru gadu – bibliotekāri un čaklākie lasītāji piedalījās Jelgavas un Ozolnieku
novadu Grāmatu svētkos, šoreiz – Lielplatonē 29.augustā.
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3 bibliotēkas piedalījās un savās bibliotēkās organizēja e-prasmju nedēļas pasākumus
martā.
Vairāki bibliotēku darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Talsu
novada Valdemārpils bibliotēkām.
Bibliotēku veiksmes stāsti saistīti ar publiskām aktivitātēm – veiksmīgi organizētiem
un apmeklētiem pasākumiem: Ozolniekos – tikšanās ar izstādes „Zilākalna Marta”
autori Janīnu Kursīti un Brigitu Vīksniņu- tautas dziednieci no ASV; Ānes bibliotēkā
– pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai Ānes iedzīvotāju
pašu rokām darinātais, vērienīgs dzejas dienu pasākums ar vietējo dzejnieku
piedalīšanos; Vainu bibliotēkā – veiksmīgā sadarbībā ar Branku jauniešu centru dzejas dienu pasākums, Ziemeļvalstu nedēļas pasākums, Ziemassvētku pasākums,
rokdarbu izstādes; Garozas bibliotēkā sveču liešanas pasākums „Kad svece deg…”pirmajā daļā bērni un pieaugušie lēja paši savas sveces, otrajā daļā uzstājās A. Celma
un G. Riekstiņš muzikālā pēcpusdienā; Jaunpēternieku bibliotēkā Mātes dienu
gaidot - pasākums „Es savai māmiņai”- piedalījās 6 bērni (6-12 g.v.), zīmēja
apsveikuma kartiņas un meklēja skaistus apsveikuma dzejolīšus; atzīmētas gadskārtu
tradīcijas- „Lieldienas gaidot”, „Līgo diena”, „Ziemassvētkus un Jauno gadu gaidot”.
Bibliotēku galvenie darba rādītāji atspoguļoti 1. tabulā. Nedaudz palielinājies
lasītāju skaits par 35, bet samazinies apmeklējumu skaits par 1965.
Novada centrālās bibliotēkas apmeklējumu samazinājumu veido interneta lietotāju
samazinājums par 560 apmeklētājiem. Vainu bibliotēkā apmeklējumu samazinājums
saistīts ar to, ka interneta lietotājiem pieejami tikai 2 datori, jo pārējie 4 ir bojāti.
Elektroniski tiek uzskaitīti novada bibliotēku e-kataloga virtuālie apmeklējumi, kuru
skaits samazinājies par 279. Tas 2014. gadā sastādīja 2484 (2013 – 2760). Ik dienas
Ozolnieku bibliotēku e-katalogā attālināti ielūkojušies vidēji ap 7 interesentiem.
Samazinājumu var skaidrot ar to, ka no pašvaldības tīmekļa vietnes nav tik vienkārša
navigācija līdz katalogam – vairāk kā 3 klikšķu attālumā, norāde uz katalogu ir pie
informācijas par katru bibliotēku. Nepieciešams biežāk reklamēt grāmatas tīmekļa
vietnē. Jārēķinās arī ar realitāti, ka tas ir salīdzinoši neliela novada bibliotēku ekatalogs, atspoguļo tikai 5 bibliotēku krājumu.
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Vidējie bibliotēku rādītāji liecina, ka katru darba dienu novada bibliotēkas
apmeklējuši 98 lasītāji. Tas apliecina vietējās kopienas iedzīvotāju ieinteresētību par
bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem. Vidēji katrs lasītājs saņēmis bibliotēkās gada
laikā 24,2 iespieddarbus, bet elektroniskā sistēma parāda, ka 10 čaklākie centrālās
bibliotēkas lasītāji 2014. gadā saņēmuši 413 – 177 (388-208- 2013) iespieddarbus.
Tabula 1.Bibliotēku darba galvenie rādītāji
Bibliotēka

Lasītāju skaits

Apmeklējums

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Ozolnieku bibliotēka

790

811

12040

11312

18929

19303

16134

16753

Ānes bibliotēka

263

269

6814

6813

5882

6143

5805

6044

Jaunpēternieku bibliotēka

66

59

1358

1034

3072

2935

3705

4258

Vainu bibliotēka

229

244

3384

2599

7749

6594

7876

7885

Garozas bibliotēka

215

215

3847

3720

4568

3705

5478

5744

Kopā 5 bibliotēkās

1563

1598

27443

25478

40200

38680

38008

40684

Izsniegums

Krājums

Informācijas pakalpojumu attīstība
Ozolnieku novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs atspoguļo Ozolnieku, Vainu,
Jaunpēternieku bibliotēku krājumus pilnībā. 2012. gadā elektroniskajam katalogam
uzsākts pievienot Ānes bibliotēkas rekataloģizēto krājumu, kas pievienots 85%
apmērā. 2013.gadā uzsākts pievienot Garozas bibliotēkas krājumu, kas pievienots
70% apmērā.
Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 2669
eksemplāru (4652-2013). Uzsākot 2014. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir
31119 (28450 – 2013; 23798 – 2012., 21291- 2011.) eksemplāru apraksti. Centrālās
bibliotēkas krājums sastāda 16753 iespiedvienību.
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Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir
reģionu galveno bibliotēku kopkatalogiem. 2014. gadā izveidoti 540 (2013-503)
MARC (Machine-Readable Cataloging) ieraksti, rediģēti 2893(2013-3031) MARC
ieraksti, importēti MARC 998 (2013-1209) ieraksti, izveidoti 233 (2013-419)
autoritatīvie ieraksti, importēti 680 (2013-835) autoritatīvie ieraksti, rediģēti 84
autoritatīvie ieraksti, izveidotas 404 (2013-413) anotācijas, rediģēta 131 anotācija.
Jauno grāmatu eksemplāru sūtījumi jau vairākus gadus novada bibliotēkām tiek
veidoti sistēmā ALISE. Gadā izveidoti 93 jauno grāmatu sūtījumi (centrālajā
bibliotēkā 79, Vainu bibliotēkā 14) ar 1667 eksemplāriem (centrālajā bibliotēkā 1372,
Vainu bibliotēkā 295 eks.)
Tabula 2. Jauno grāmatu sūtījumu veidošana sistēmā ALISE
Bibliotēka

Sūtījumu skaits

Eksemplāru skaits

2013

2014

2013

2014

Ozolnieku centrālā

33

36

810

692

Ānes

24

23

470

441

Garozas

16

11

307

176

Jaunpēternieku

11

9

195

63

Vainu*

22

14*

407

295*

Kopā:

106

93

2189

1667

*Vainu bibliotēka sākot ar 2014. gadu veido sūtījumus un pievieno eksemplārus
patstāvīgi.
Visu novada bibliotēku lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un
„Lursoft Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilnus
tekstus elektroniski.
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Ik dienas bibliotēkās tiek konsultēti lietotāji datora un interneta izmantošanā, sniegta
palīdzība nepieciešamās literatūras meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos
katalogos, izmantotas citu bibliotēku veidotās datubāzes.
Bibliotēku sniegto pakalpojumu klāstā ietilpst atbalsts un palīdzība elektronisku
dokumentu sagatavošanā un nosūtīšanā valsts iestādēm, darba devējiem utt.
Konsultācijas sniegtas klientiem sakarā ar lidmašīnu biļešu iegādi, izdrukāšanu.
Novada bibliotēku finansējums
Tabula 3. Novada bibliotēku finansiālais raksturojums
Bibliotēka

Pašvaldības finansējums

Bibliotēkas izmaksas

Krājuma komplektēšanai

*kārtējās izmaksas

Kopā

Kopā

Uz 1

Uz 1

lasītāju

Lasītāju

2013
Ls

2014 2013

2014

2013

2014

2013

2014

EUR

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ozolnieku

5354

6705 6,78

8,27

41355

47796

52,35

58,93

Vainu

2317

2932 10,12 12,02

10602

15557

46,30

63,76

Ānes

2724

3322 10,36 12,35

10346

13196

39,34

49,05

Jaunpēternieku

1289

949

6590

6131

99,85

103,92

Garozas

2020

2368 9,40

8920

10455

41,49

48,63

Ls

19,53 16,08
11,01

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem
Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju : uz 1 lasītāju tiek tērēts EUR 48-63
gadā, bet mazajai Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir krietni vairāk, jo ir ļoti mazs
lasītāju skaits. Bibliotēku izlietotie līdzekļi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu un ņemot
vērā eiro attiecību pret latu, ir samazinājušies. Bibliotēku līdzekļi tērēti tikai
visnepieciešamākajam- grāmatām, periodikai, telpu uzturēšanai.
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Pozitīvi, ka grāmatu un preses izdevumu iegāde tradicionāli ir prioritāte bibliotēku
budžetos un tam atvēlēts pietiekami līdzekļu. Tas nodrošina bibliotēkas pakalpojumu
kvalitāti un nostiprina bibliotēkas un pašvaldības pozitīvo tēlu iedzīvotāju skatījumā.
Bibliotēku lasītāji jūtas gandarīti, ja tiek ņemtas vērā un piepildītas viņu intelektuālās
vajadzības.
Konsultatīvais darbs novada bibliotēkām
•

Grāmatu iegādes organizēšana ne retāk kā reizi divos mēnešos un

komplektēšanas koordinācija novada bibliotēkām.
•

Bibliotēkas tehnikas- veidlapas, printeru kārtridžu u.c. iegādes organizācija

visām novada bibliotēkām.
•

Vienu reizi gadā apmeklēta Jaunpēternieku bibliotēka, 2 reizes apmeklētas

Garozas un Ānes bibliotēkas, 3 reizes apmeklēta Vainu bibliotēka.
•

Telefoniskas konsultācijas visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba

jautājumos.
•

Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām.

Transporta organizēšana.
•

Elektroniskajam katalogam pievienoti 468 Ānes bibliotēkas rekataloģizētie

eksemplāri.
•

Elektroniskajam katalogam pievienoti 937 Garozas bibliotēkas rekataloģizētie

eksemplāri.
•

Jauno grāmatu sūtījumu veidošana

sistēmā ALISE Ānes, Garozas,

Jaunpēternieku bibliotēkām
Projektizstrāde
•

VKKF projekts “ Latviešu oriģinālliteratūras un augstvērtīgas tulkotās

literatūras iegāde Ozolnieku novada bibliotēkām” - projekts netika atbalstīts
•

LNB Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”- kopprojekts

Ozolnieku novada bibliotēkām
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Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Vainu bibliotēkā veikts parketa remonts. Centrālajai bibliotēkai iegādātas mīkstās
mēbeles – 2 mīkstie krēsli lasītāju apkalpošanas zonā, stūra krēsls bibliotēkas atpūtas
zonā. Ānes bibliotēkai iegādāts 2-vietīgs mīkstais krēsls lasītavai un bērnu grāmatu
plaukts.
Bibliotēku aktivitātes
Darbinieku profesionālā pilnveide:
Kursi:
•

22.-29.09. Pamatkursi BIS ALISE lietošanai - Jevgēnija Noreiko

Semināri, konferences, pieredzes apmaiņa:


18.01.Dalība Grāmatu draugu ķēdē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā –
piedalās I.Krieķe, M.Sproģe (Attēlu skat. pielikumā)



29.-30.04. Latvijas bibliotekāru 11.kongress „ Nākotnes bibliotēkas:
neierobežotas iespējas”– piedalās I.Krieķe, I. Buholca



3.06. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu kultūras centru,
Valdemārpils bibliotēkām - piedalās I.Krieķe, J.Noreiko, M.Sproģe



31.07. Ozolnieku novada centrālo un Ānes bibliotēku apmeklē 40
bibliotekāres no Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadiem.



27.08. Sporta diena bibliotekāriem Bauskas novada Codē –LBB
Zemgales nodaļas pasākums. Piedalās I.Krieķe, I.Buholca, J.Noreiko
(Attēlu skat. pielikumā)



22.10. Kultūras nodaļas seminārs Ozolnieku novada kultūras un
bibliotēku darbiniekiem. Piedalās visi novada bibliotēku darbinieki



5.11. Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminārs Bauskā.
Piedalās I.Krieķe, M.Sproģe
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5.12. Lauku bibliotēku Atbalsta biedrības Grāmatu svētku noslēguma
pasākums Salacgrīvā, Salacgrīvas bibliotēkas apmeklējums. Piedalās
I.Krieķe, I.Buholca



12.12. Novada centrālo bibliotēku pieredzes apmaiņā apmeklē
Skrundas novada bibliotekāri.

Bibliotēku publiskās aktivitātes:
Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā
3. -14.02. izstāde „ Zilākalna Marta. Leģenda atmiņās”. Izstādi veidojusi folkloras un
tautas tradīciju pētniece, profesore Janīna Kursīte – Pakule 14.02. Ozolnieku muzejā
tikšanās ar izstādes autori Janīnu Kursīti un tautas dziednieci no ASV Brigitu
Vīksniņu. (Attēlu skat. pielikumā)
6.03. Bibliotēkas ilggadējai vadītājai Skaidrītei Zvaigznei 90 (Attēlu skat. pielikumā)
Ozolnieku novada centrālā bibliotēka e-prasmju nedēļā :
26.03. Multfilmas e-vidē jeb portāls www.filmas.lv PII „ Zīlīte” vecākajām grupām
24.03. Pieslēdzies, Latvija! Mācies pats! Senioriem iesācējiem darbā ar datoru.
25.03. Dzintras Gekas dokumentālo filmu skate
26.04. Bibliotēkas kā atsevišķa objekta dalība Lielajā Talkā. Koordinators I.Krieķe
26.07. Ozolnieku novada svētki – organizēta novada bibliotēku darbinieku dalība
svētku gājienā.
Ānes bibliotēkā
27.01.2014.

Pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai -

izstāde „Ānes iedzīvotāju pašu rokam radītais”.
24.03.2014.

E-prasmju nedēļas ietvaros – seminārs „Ibankas iespējas un

priekšrocības”.
25.03.2014.

E-prasmju nedēļas ietvaros – seminārs „Gada ienākumu deklarācijas

iesniegšana VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā”.
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14.04.2014.

Pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai –

zīmējumu izstāde „Mūsu talantīgie iedzīvotāji”.
05.06.2014.

Pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai

Ingas Gedrovičas fotoizstāde
04.09.2014.

Angļu valodas klubiņa bērniem sezonas atklāšanas diena.

13.09.2014.

Muzikāla Dzejas dienas pēcpusdiena Ānē.

14.10.2014.

PII ”Saulīte” mazākumtautību grupas iepazīšanās ar bibliotēku.

07.11.2014.

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros – Pasakas par Troļļiem.

18.12.2014.

Ziemassvētku darbnīca – Čaklās rokas.

Vainu bibliotēkā
E-prasmju nedēļā interesentiem praktiskas datorprasmju apmācības.
Margaritas Stārastes simtgadei veltīts pasākums ar PII „Bitīte” vecākās grupas bērnu
piedalīšanos,pasaku lasīšana.
Dzejas dienās, sadarbojoties ar jauniešu centru, bibliotēkā norisinājās pasākums pašsacerētu dzejoļu lasīšana, dažādu autoru dzejas krājumu prezentācija, pastāstot par
tā autoru.
Ziemeļvalstu nedēļā pasākumi gan „Bitītes” bērniem, gan jauniešiem. Notika lasīšana
sveču gaismā par trollīti Muminu. Lasīšanai sekoja paslēptu rotaļlietu meklēšana
vakarā parkā ar baterijām.
Lasītāji tika aicināti pagatavot egles no dažādiem materiāliem.No šiem darbiem
izveidota izstāde gaitenī pie bibliotēkas.
Ziemassvētkos Branku centra zālē notika koncerts ar jaunā talanta E. Grundmaņa un
Ozolnieku mūzikas skolas saksofonistu piedalīšanos un jauniešu dzejas lasījumiem.
Garozas bibliotēkā
Februārī- sveču liešanas pasākums „Kad svece deg…” – sveču liešana un A. Celmas
un G. Riekstiņa muzikālais sniegums.
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Turpinot 2013.gada aizsākto tradīciju, bibliotēku apmeklēja Garozas pamatskolas 3.
un 4. klases skolēni. Bērni bibliotekārajā stundā atkārtoja iegūtās zināšanas par
bibliotēku, veica dažādus uzdevumus. (Attēlu skat. pielikumā)
Jaunpēternieku bibliotēka
„Nāc ciemos, pasaciņa!” - piedalījās 6 bērni no 5 -10 gadu vecumā.
Zīmējumu izstāde „Darbiņi un nedarbiņi vasaras brīvlaikā” – piedalījās 5 bērni 7 – 10
gadu vecumā.
Mātes dienu gaidot - pasākums „Es savai māmiņai.” Piedalījās 6 bērni 6-12 gadu
vecumā
Lieldienas gaidot – meklējam internetā informāciju par olu krāsošanu, ticējumus,
sakāmvārdus.
Līgo diena - pārrunas par „Līgo” tradīcijām, aplīgošanu, ēdieniem un jāņuzālēm
Radošs pasākums bērniem Ziemassvētkus un Jauno gadu gaidot. Piedalījās 8 bērni 6 –
12 gadu vecumā.

06.02.2015.
Sagatavoja I.Krieķe
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Pielikums

Grāmatu draugu ķēdē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā M.Sproģe ar pēdējo grāmatu

Janīna Kursīte ar priekšlasījumu par tautas dziednieci Zilākalna Martu Ozolniekos 14.02.
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Bērni darbojas Garozas bibliotēkā

Ozolnieku bibliotēkas ilggadējai vadītājai(1958-1993) Skaidrītei Zvaigznei 90
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Zemgales bibliotekāru sporta svētkos Codē

izstāde „Ānes iedzīvotāju pašu rokam radītais” Ānes bibliotēkā
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