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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 

• Īss situācijas apraksts: 

Vainu bibliotēka ir viena no Ozolnieku novada 4 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, stādu audzētava. 

Branku ciematā kopējais iedzīvotāju skaits ir 1004. Aktīvo lietotāju kopskaits ir 245, no kuriem 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem ir 90. Lielākais vairums bibliotēkas apmeklētāju ir pensionāri, 

nestrādājošie, jaunāko klašu skolēni. 

 

• Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

 

• Pārskata periodā notika Vainu bibliotēkas atkārtota akreditācija. Akreditācijas komisija ieteica 

pilnveidot darbu ar vietējo kopienu, aktivizēt elektronisko resursu izmantojumu, uzlabot 

informācijpratības iemaņas. 

Par pasākumiem vietējie iedzīvotāji tiek informēti ar afišām, kas tiek nogādātas pa pastu, tās 

sagatavo kultūras nodaļa, ievācot ziņas no attiecīgajām institūcijām. 

Informācijpratību cenšos papildināt, apmeklējot mācības, ko piedāvā Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas metodiskais centrs.                                                                

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 15996 15756 15594 

Pašvaldības finansējums 15996 15739 15592 

Citi ieņēmumi: - 15 2 

t. sk. maksas pakalpojumi - - 2 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t. sk. VKKF finansējums - - - 

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

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 15996 15754 15594 

Darbinieku atalgojums (bruto)   7200   8114   8093 

Krājuma komplektēšana   2924   2784   3418 

 

Atbilst bibliotēkas uzdevumiem (pēc MK noteikumiem “Bibliotēku darbībai nepieciešamā 

finansējuma normatīvi”) 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Remontdarbi pārskata periodā nebija paredzēti un nav veikti, jo telpu stāvoklis ir labs. 

Gada nogalē tika iegādāts 1 jauns dators darbiniekam, ātrdarbīgs. No 3TD projekta palikuši 2 

datori.  

Nepieciešams iegādāties plauktu bērnu grāmatām, jo pieaug bērnu grāmatu fonds un nav kur 

izvietot grāmatas. 

4. Personāls 

Bibliotēkā strādā bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi. Bibliotekārei ir vidējā speciālā izglītība citā 

jomā. Darba stāžs bibliotēkā 29 gadi. Darbiniece regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, 

apmeklē kursus, seminārus, kurus organizē Jelgavas pilsētas bibliotēkas metodiskais centrs, kā arī 

Ozolnieku centrālā bibliotēka un Ozolnieku novada kultūras nodaļa. Bibliotekāre ir pieteikusies 

LNB Kompetenču attīstības centrā uz profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. 

Aizvadītajā gadā bibliotekāre apmeklējusi 2 reģionālos seminārus, 7 Jelgavas pilsētas bibliotēkas 

metodiskā centra organizētus seminārus un mācības, 2 Ozolnieku NCB organizētos seminārus un 1 

LNB organizēto semināru sakarā ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ir piedalījusies pieredzes 

apmaiņas braucienā uz bibliotēkām Latgalē, kuru finansēja pašvaldība. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

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

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze 
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2016 2017 2018 % salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 246 259 245 -5,71% 

t. sk. bērni   89   89   90 -1,12% 

Bibliotēkas apmeklējums 2510 2667 2839 +6,45% 

t. sk. bērni   716   800   845 +5,62% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 6078 6264 6450 +2,97% 

t. sk. grāmatas 3287 3418 3958 +15,80% 

t. sk. periodiskie 

izdevumi 

2791 2846 2492 -14,21% 

t. sk. bērniem   424   952  1122 +17,86% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita 

pagastā, pilsētā, reģionā 

*   

  24,4%  

t. sk. bērni līdz 18 g.*     

Iedzīvotāju skaits 958 966 1004  

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

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

raksturojums 

Bibliotēka atrodas pakalpojumu centra 1.stāvā un ir pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām (uzņēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie pasākumi – 

situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski 

  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. 
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Pieaugušo lasītāju auditorijai  noderīgas bija digitālās fotogrāfijas apstrādes nodarbības, kad 

pieaicinātas lietpratējas apmācīja interesentus.  

Aizvadītajā gadā lasītājiem bija  iespēja apmeklēt grāmatu svētkus 25. aprīlī Ozolniekos un 8. 

septembrī Glūdā. 

18. oktobrī tikāmies ar čaklajām lasītājām pie tējas tases, lai parunātu par jaunumiem literatūrā, 

pagatavotu kļavu lapu rozes, izspēlētu viktorīnu ar jautājumiem par Latviju. 

Novembrī varēja aplūkot fotogrāfiju izstādi “Brīvības gaismas tapšana Brankās” . 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Visa pašvaldības informācija pieejama mājas lapā, kā arī bibliotēkā pieejams 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.) 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Biblio

tēku 

skaits 

Cik 

bibliotēka

s strādā 

ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēt

i 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplār

u 

(2018) 

Cirkulācij

a 

SB

A 

Komplektēšan

a 

Ozolnieku 

novada 

kopkatalogs 

  X X X 7 1 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

33 36 40 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

13 15 15 
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• Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā 

 

6. Krājums 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz 

dokumentu tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā) 

 ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo 

dokumentu 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

2924 2784 3418 

t. sk. grāmatām 2233 2103 2723 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

  691 681 695 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. skaita pagastā, pilsētā, 

reģionā    

3 2,9 3,4 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

  3756 

 

• Rekataloģizācija 100%  pabeigta. 

 

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

Pārskata periodā inventarizācija nav veikta. 

• Krājuma rādītāji: 
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Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā  546  550   621 

t. sk. grāmatas  280  248   303 

t. sk. latviešu daiļliteratūra  158  116   137 

t. sk. bērniem    40    33     51 

Izslēgtie dokumenti  525  572   647 

Krājuma kopskaits 8021 7999 7973 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,6 0,52 0,60 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

1,83 1,9 1,78 

• Datubāzes: 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

+ secinājumi 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika  264/28 13 

News 14   20 15 

    

 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 

Vismaz reizi mēnesī notiek komunikācija ar bibliotēkas parādniekiem pa telefonu, e-pastā, 

satiekot uz ielas. 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Ja lasītāji pieprasa kādu iespieddarbu, kurš nav pieejams Vainu bibliotēkā, tad tiek izmantotas 

SBA iespējas un grāmata pasūtīta kādā citā novada bibliotēkā. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

      Aizvadītajā gadā bibliotēkā reģistrēti 90 bērni, tas ir par 1 bērnu vairāk, kā iepriekšējā gadā, 

apmeklējumu skaits arī palielinājies no 800 uz 845, arī izsniegumu skaits palielinājies no 952 uz 

1122. 
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Skolas pievērš lielāku uzmanību bērnu lasīt prasmei un līdz ar to bērni apmeklē bibliotēku, lai 

atrastu piemērotas grāmatas, par kurām veidot aprakstus. Bez tam skolu projektu nedēļās stimulē 

bērnus meklēt atbilstošu literatūru bibliotēku plauktos. 

    Lielākā sadarbība notiek ar PII “Bitīte” bērniem, bibliotēkā regulāri tiek rīkoti lasīt veicināšanas 

pasākumi, kad lasām kādu no grāmatām, darbojamies praktiski, ejam rotaļās. 

 

• 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.) 

 

Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

• Janvārī , atzīmējot R. Blaumaņa jubileju, lasījām grāmatu “Velniņi”, tad no vecajām avīzēm 

bija jāizplēš lieli burti vārdam VELNIŅI un noslēgumā kustību rotaļas. Bērni darbojās zālē 

uz grīdas, visi aizņemti, sanāca jauki. 

• Februārī darbojāmies ar mazajiem bērniņiem “Grāmatu starta” ietvaros. “Pūcēnu skolu” 

apmeklēja 5 bērniņi 21. un 28. februārī. 

• Martā bibliotēkā bērni un pieaugušie varēja aplūkot leļļu mākslinieces Ildzes Ģibietes 

darinātās lelles.  

• E-prasmes nedēļas ietvaros (22.03.) bija iespēja pamācīties digitālo fotogrāfiju apstrādi.    

Gatavojoties Lieldienām, mazajiem lasītājiem bija iespēja izkrāsot lielas papīra olas, kuras 

sakārām vāzē ieliktos bērza zaros. 

• Vēlētos pieminēt dzejas dienām veltītu pasākumu, kad sacerējām dzejolīti veltītu Latvijas 

simtgadei, bērni zīmēja un krāsoja Biki Bukus. 

• Patriotisma nedēļā nu jau otro gadu PII “Bitītes” bērni un audzinātājas braucam kopā ar 

Ozolnieku PII vecākās grupas bērniņiem, audzinātājām un Ozolnieku CB vadītāju uz 

pieminekli pie Skuju skolas, sakopjam apkārtni, aizdedzam svecītes. 

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

vērtējums 

Bibliotēka sadarbības partneri bērnu un jauniešu apkalpošanā: 

• PII „Bitīte” 

• Branku bērnu un jauniešu centrs 

 

8. Novadpētniecība 

 

• Novadpētniecības krājums: 
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Bibliotēkā tiek veidotas un papildinātas novadpētniecības mapes par uzņēmumiem, personām Cenu 

pagastā. Atklājot skvēru „Brīvības gaisma” tika iegūtas fotogrāfijas, kur iemūžināta skvēra tapšana. 

 

9. Projekti 

 

2018. gadā kopā ar pārējām novada bibliotēkām tika realizēts projekts „Pūcēnu skola” Lasīšanas 

veicināšanas programmā „Grāmatu starts” 

10. Publicitāte 

 

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

pakalpojumiem 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

www.ozolnieki.lv ; www.jelgavasbiblioteka.lv 

 sociālie tīkli  

informācija par bibliotēku facebook kontā: Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotēkas 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Sakarā ar personas datu aizsardzību no 2018. Gada vairs nebija iespēju ievietot bibliotēkas 

aktivitāšu foto Ozolnieku mājas lapā. Tas bibliotēkas publicitātei nenāk par labu. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar pakalpojumu centra ēkā izvietotajām pašvaldības iestādēm- Sociālo 

dienestu, nodokļu inspektori, pagasta pārvaldes vadītāju. 

 Īpaša sadarbība ar vienīgo izglītības iestādi Brankās – PII „Bitīte”. 

Profesionālā jomā cieša sadarbība ar novada bibliotēkām Ozolniekos, Ānē, Garozā. 

 

 

7.02.2019.                                                                             /M.Sproģe/ 

http://www.ozolnieki.lv/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/

