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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

Salgales pagasta Garozas bibliotēka ir viena no piecām Ozolnieku novada publiskajām 

bibliotēkām. Garozas bibliotēka ir akreditēta līdz 2017.gada 28.maijam. Garozas bibliotēka 

atrodas Garozas ciemata centrā un ir pieejama jebkuram interesentam. Bibliotēkā ir pieejama 

lasītava, kur var izlasīt jaunāko presi un strādāt ar uzziņu literatūru. Tiek izmantotas arī SBA 

grāmatas. Pieejami arī datorpakalpojumi : internets, Mikrosoft Office programmas, melnbaltā 

un krāsainā kopēšana, printēšana un skenēšana. Visi pakalpojumi ir bezmaksas. 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

 

• Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 10455 15009 12492 

Pašvaldības finansējums 10455 12429 12429 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi  2580  

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 10455 15009 12492 

Darbinieku atalgojums (bruto) 5944 6647 6438 

Krājuma komplektēšana 2368 1376 3032 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

Tā kā bibliotēkas telpas pilnībā tika izremontētas 2015.gadā, tad pārskata periodā tikai tika uzlabota 

bērnu un jauniešu zona, iegādājoties ērtus pufus sēdēšanai. 

 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 1 8 labs  

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

 1 labs  

Printeri     

Kopēšanas 

iekārtas 

    

Skeneri     

Citas iekārtas     
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4. Personāls 
 

• Bibliotēkā strādā viens darbinieks uz pilnu slodzi. Ir iegūta pirmā līmeņa augstākā izglītība 

bibliotēku nozarē. 

 

• 2016. Gadā tika saņemta pateicība par sadarbību ar Garozas pamatskolu. 

 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2014 

 

2015 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 215 213 -0.04% 225 +5% 

t. sk. bērni 41 56 +36% 65 +16% 

Fiziskais apmeklējums 3720 2479 -33% 3448 +39% 

t. sk. bērni 1264 715 -44% 1426 +99% 

Virtuālais apmeklējums  805  39  

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

     

Izsniegums kopā 3705 3078 -17% 3541 +15% 

t. sk. grāmatas 1639 1089 -34% 2301 +111% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2066 1989 -4% 1240 -38% 

t. sk. bērniem 138 72 -48% 145 +101% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

24.83% 24.48%  26.53%  

Iedzīvotāju skaits 866 870  848  

 

• 2015.gada rādītāji bija pasliktinājušies, jo vasaras mēnešos bibliotēkā tika veikts remonts.  

2016.gada rādītāji ir krietni uzlabojušies. Visvairāk priecē tas, ka par bibliotēku interesi atkal 

sāk izrādīt bērni un jaunieši. 

 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums.  

Bibliotēka atrodas 2.stāvā, tādēļ iekļūšana personām ar īpašām vajadzībām ir apgrūtināta. 

 

• Pārskata periodā bibliotēkā bija iespējams apskatīt Z. Cīrules un A.Kaltiginas gleznu izstādes. 

 

• Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs – Vispieprasītākās iedzīvotājiem ir konsultācijas 

saistībā ar i-banku lietošanu, e-pasta izveidi kā arī pieprasīta sāk kļūt lidojumu biļešu 

rezervācija. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

13 4 7 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

 3 4 
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SBA pakalpojums tiek izmantots galvenokārt nozaru literatūrai, pasūtot no citām novada 

bibliotēkām grāmatas mācībām. 

 

6. Krājums 
 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2368 1945 3032 

t. sk. pašvaldības finansējums    

grāmatām 1722 1376 2456 

t. sk. bērnu grāmatām    

periodiskajiem izdevumiem 646 569 576 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

48 55 55 

 

Finansiālais nodrošinājums bibliotēkai  krājuma komplektēšanai ir apmierinošs. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) – pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija nav 

veikta. 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 456 389 629 

Grāmatas 194 145 240 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 19 7 28 

t. sk. bērniem 25 17 36 

Izslēgtie dokumenti 188 1323 312 

Krājuma kopskaits 5744 4810 5127 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.65 0.64 0.69 

Periodisko izdevumu apgrozība 0.36 0.41 0.24 

 

Bibliotēkas krājums tiek regulāri papildināts ar jaunieguvumiem. Krājuma lielāko daļu sastāda 

daiļliteratūra. 

 

• Datubāzes: 

 Bibliotēkā ir iespējams izmantot Letonikas un News datubāzes. Ir iespēja izmantot 

portālu  filmas.lv . 

 

 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 17 7 13 

News   2 
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Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas jaunieguvumu izstādes un tematiskās izstādes. Notiek tikšanās 

ar grāmatu  autoriem.  

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• No visiem bibliotēkas lasītājiem bērni un jaunieši sastāda trešdaļu. Bērnu interese par 

bibliotēku sāk nedaudz palielināties. Bērnu zona bibliotēkā ir atstatus, kur viņi var radoši 

darboties. 

 

• Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas bibliotekārās stundas, kuru ietvaros bērni iepazīst bibliotēku, tās 

piedāvātās iespējas kā arī iemācās atrast sev vajadzīgo informāciju. 

 

• Darbā ar bērniem un jauniešiem vislielākais sadarbības partneris ir Garozas pamatskola, kā arī 

sadarbība notiek ar Garozas jauniešu centra bērniem un jauniešiem. 

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecības jomā, lai apkopotu informāciju no foto albumiem, tika lūgta palīdzība 

vietējiem iedzīvotājiem, kuri izrādīja lielu atsaucību. Tika atpazītas fotogrāfijas un iedzīvotāji. 

 

 

9. Publicitāte 
 

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

pakalpojumiem 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Publicitātei tiek izmantota pašvaldības tīmekļa vietne (mājaslapa) www.ozolnieki.lv 

http://www.ozolnieki.lv/kultura/acepolls/bibliotekas/garozas-biblioteka ievietotas piecas 

publikācijas. 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Veiksmīgākais bibliotēkas pasākums bija tikšanās ar jauniešu fantāziju romānu autori Lauru 

Dreiži. 

 

 

10. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām bibliotēkai notiek veiksmīgi. Sadarbība 

notiek ne tikai ar Garozas pamatskolu, bet arī tika organizēta sadraudzības pēcpusdiena ar 

Salgales pamatskolu, kā arī sadarbība notiek ar Ozolnieku pašvaldības policiju un ar kultūras 

darbu organizatori. 

1.02.2017.                                                  Bibliotēkas vadītāja: Dace Beire 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozolnieki.lv/kultura/acepolls/bibliotekas/garozas-biblioteka
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Pielikumi 
 

1. Tikšanās ar Lauru Dreiži. “Ceļojums fantāziju pasaulē” 

 

 
 

2. Bibliotekārās stundas laikā bērni apgūst prasmi sameklēt sev vēlamās grāmatas. 
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3. Garozas jauniešu centra bērni gatavojas Helovīnam. 

 

 


