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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Bibliotēka ir dibināta 1962.gadā kā keramikas rūpnīcas „Spartaks” arodbiedrības bibliotēka un 

vēsturiski tā pildījusi kultūras un izglītības funkcijas, turpinot tās tradīcijas arī tagad. Bibliotēka 

atrodas Ozolnieku novada Ānes kultūras nama ēkas 1.stāvā. Šajā ēkā darbojas Cenu pagasta 

pārvaldniece, pašvaldības policists, iedzīvotajus pieņem pašvaldības priekšsēdētājs un deputāti. 

Blakus esošā ēkā atrodas Ānes bērnu un jauniešu centrs un sociālie darbinieki. Ānes ciemā 

darbojas PII “Saulīte” un ģimenes ārsta prakse. Tetelē darbojas Teteles pamatskola. Bibliotēka 

sniedz bibliotekāros pakalpojumus savas vietējās kopienas – Cenu pagasta Ānes un Teteles 

iedzīvotājiem. Bibliotēkā regulāri notiek vietējo iedzīvotāju rokdarbu, foto, ka arī 

personālizstādes. Lasīšanas veicināšanai regulāri notiek organizētas tematiskās tikšanās ar PII 

“Saulīte” audzēkņiem. Pārskata perioda iedzīvotāju skaits Ānē  un Teteles teritorijā - 2067. 

Aktīvo lasītāju skaits – 313. Lasītājus skaits ir ar stabilu ikgadējo pieaugumu.  

 

• Bibliotēkas akreditācija ir notikusi 2018.gada 29.augustā.  

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 

• Bibliotēkas finansējumu krājuma komplektēšanai un personāla attīstībai nodrošina Ozolnieku novada 

pašvaldība. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir pietiekošs bibliotēkas pamatfunkciju veikšanai. 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR)    

Pašvaldības finansējums 13791 15451 16450 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi    

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR)    

Darbinieku atalgojums (bruto) 6608 7735 7515 

Krājuma komplektēšana 3722 3038 4193 
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Krājuma komplektēšana 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

• Bibliotēkas remontdarbi pārskata periodā nav veikti.  2018.gadā tika izveidota krātuves vieta - 

pašvaldības policijas darbinieka telpās.  

• Pārskata gada laikā tika iegādāti divi sēžammaisi bērnu stūrītim, pārkārtots grāmatu fonds un 

palielināta bērnu nodaļas zona. 
• Piecās reizes tika palielināts interneta ātrums 3td datoram,  pārējiem datoriem pašvaldības interneta 

pieslēgums. 

 

4. Personāls 
 

• Bibliotēkas pakalpojumus nodrošina viens darbinieks uz pilnu slodzi - bibliotēkas vadītāja ar 

1.līmeņa augstāko izglītību citā jomā. Savu profesionālo kvalifikāciju bibliotekāre paaugstina 

apmeklējot kursus un seminārus, kurus organizē Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

• Savai profesionālai pilnveidošanai bibliotēkas vadītāja piedalās pieredzes apmaiņas braucienos. 

Braucienu izdevums sedz Ozolnieku novada pašvaldība. 

 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1 11.04.2018 Jelgava Interreg Latvija-

Lietuva 

Svešvalodu apgūšana ar 

komiksu palīdzību” 

2 

2 09.05.2018  LBB Inovācijas un radošums 

sabiedrības ilgspējīgā 

attīstība 

4 

3 15.10.2018  SIA”Baltijas 

Datoru 

akadēmija 

Digitālā saziņa ar valsti: 

dzīves situācijas noderīgi e-

risinājumi 

8 

4 24.10.2018  LNB Bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programmu 

inovāciju reģionālais 

seminārs 

8 

5 7.11.2018 Dobele Dobeles novada 

unsporta 

parvalde 

LBB Zemgales reģiona 

bibliotekāru seminārs 

“Biblioteka simts gados” 

5 

6 21.11.2018  JPB Stāsts. Stāstnieks. Bibliotēka. 3 
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• Bibliotēkas vadītājas atvaļinājuma laikā bibliotēka strādā, pienākumus veic Ozolnieku CB 

darbinieks. 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 282 300 313 +4 

t. sk. bērni 92 94 98 +4 

Bibliotēkas apmeklējums 5512 5085 4846 -5 

t. sk. bērni 1305 1362 1449 +6 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 6990 7086 6509 -8 

t. sk. grāmatas 3923 5256 3856 -27 

t. sk. periodiskie izdevumi 3067 1827 2650 +31 

t. sk. bērniem 581 777 664 -15 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

16 15 15  

t. sk. bērni līdz 18 g.*     

Iedzīvotāju skaits 1792 2032 2067  

 

 

• Iedzīvotāji izmanto elektroniskos pakalpojumus ātrākai un ērtākai rēķinu apmaksai, darba 

meklējumiem, mācībām, kā arī saziņai sociālajos tīklos.  

• Ar multifunkcionālās iekārtas palīdzību tiek veikti dokumentu un tekstu skenēšana, kopēšana un 

drukāšana. Attēlu drukāšana notiek no pārvaldnieces kabinēta (projektu kopēšanas aparatūra).  

• Tā, ka bibliotēka atrodas Ānes kultūras nama ēkā, telpās ir brīva pieeja piedāvātiem pakalpojumiem 

personām ar īpašām vajadzībām. 

• Apmeklētāju ērtībai tiek piedāvāts bibliotēkas darba laiks, kas sakrīt ar pašvaldības darba 

laiku. 

• Klientiem, kam nav pietiekošu zināšanu darbā ar datoru, katru otrdienu bibliotekāre sniedz 

konsultācijas individuāli vai grupai. 

• Lasītājiem, kam ir pārvietošanās grūtības, grāmatas tiek piegādātas uz mājām. 

• Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un brīvu WiFi pieeju. 

Viens dators ar printeri ir bibliotekārei.  

• Tiek popularizēta elektroniskā kataloga izmantošana apmeklētāju vidū, aktīvāk tika 

piedāvāts pakalpojums ar autorizācijas iespējam. Pieejamas elektroniskās datu bāzes: 

LETONIKA.LV, NEWS.LV, kā arī no bibliotēkas datoriem ir piekļuve portālam filmas.lv. 

• Elektroniskais katalogs nodrošina ātru un ērtu apkalpošanu, ar brīvu pieejamību attālināti. 

• Bibliotekā katru ceturtdienu darbojas “Adīšanas klubiņš”. 

• Vienu reizi mēnesī notiek tematiskie lasīšanas veicināšanas pasākumi ar PII “Saulīte” 

audzēkņiem. Pasākumu tēmas tika saskaņotas iepriekš. 
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Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2018) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

   x x x 36 - 

 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

44 18 27 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

13 36 9 

 

 

6. Krājums 
 

• Pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu un sadarbībā ar Ozolnieku novada centrālo bibliotēku, tiek 

veikta krājuma komplektēšana. Esošais grāmatu krājums regulāri, atbilstoši šodienas prasībām, 

tiek izvērtēts un papildināts ar jauniem izdevumiem.  

• Sakarā ar to, ka apkalpes teritorijā ir daudz krievu valodā runājošo, krājuma komplektēšana 

notiek paralēli divas valodas. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

3722 3038 4193 

t. sk. grāmatām 2997 2290 3456 

t. sk. bērnu grāmatām 574 223 469 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 725 748 737 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

2.08 1.50 2.03 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

3722 3038 4193 

 

 

Rekataloģizācijas darbi ir pabeigti. 
Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) netika veikta. 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 906 686 848 

t. sk. grāmatas 468 276 354 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 271 124 180 

t. sk. bērniem 95 34 59 

Izslēgtie dokumenti 602 763 463 

Krājuma kopskaits 6346 6269 6654 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.73 1,03 0.68 

Periodisko izdevumu apgrozība 2.99 1,59 1.37 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika   54 

News  7 71 

 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

 

• Konsultējoties ar bibliotekāru, vecāki kopā ar saviem bērniem meklē informāciju projektu darbu 

izstrādei. Darba noformēšanai izmanto bibliotēkas datorus, jo paralēli pastāv iespēja mācībām 

darbam ar datoru gan bērniem, gan viņu vecākiem. 

• Veiksmīgai komunicēšanai ar dažāda vecuma bērnu grupām tika pārplānots bērnu stūrītis 

paplašināšana bērnu zona, kas dod iespēju pārrunāt dienas notikumus, spēlēt dažādas galda 

spēles. 

• Sadarbībā ar PII “Saulīte”, bērni turpina iepazīt bibliotēkas notiekošo, ne tikai ka bibliotekas 

grāmatu pasauli, bet arī  kā foto, gleznu, rokdarbu izstādes un našķu degustācijas vietu. Šiem 

pasākumiem bērni tika gatavojušies jau iepriekš.  

• Sadarbības rezultātā ar Ānes Jauniešu centru veiksmīgi noritēja pasākumi: lasīšanas 

veicināšanas programma “Grāmatu starts” un “Dzejas pēcpusdiena” ar dzejnieku apvienību 

“Egida” piedalīšanos. Pasākums notika Ānes jauniešu centra telpās un bija paredzēts dažādām 

vecuma grupām. 

 

8. Novadpētniecība 

 

 
• Sadarbībā ar bibliotēkas lasītajiem turpinās darbs informācijas krājuma papildināšanā par Ānes 

ciemu un apkārtējo teritoriju. 

• Bibliotēkā tiek veidota novadpētniecības materiālu datu kopas: 

• Iedzīvotāja A.Ekmana ģimenes fotogrāfijas par ķieģeļu rūpnīcu un Ānes ciematu; 

• Bibliotēkas lasītāja I.Moroza apkopotajiem materiāliem par Teteles teritoriju; 

• Iegūta lasītājas A.Fomenko atminas rokraksta par rūpnīcas un Ānes ciema vēsturi; 

• Iegūts un apkopots mape materiāls no ilggadīgo rūpnīcas Spartaks darbiniekiem – L.Veipas un 

P.Veļecka atmiņām. 

 

10. Publicitāte 
 

• Bibliotēkas darba popularizēšanai organizēto pasākumu apraksts un foto regulāri tika publicēti 

Ozolnieku avize, Ozolnieku mājas lapa www.ozolnieki.lv un sociālajos tīklos facebook. 

 

• Par bibliotēkas kopsadarbības projektu ar Ānes Jauniešu centru materiāls publicēts avīzē 

“Zemgales Ziņas”. 

 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Bibliotēka darbojas ciešā sadarbībā ar pašvaldības institūcijām. Ar PII “Saulīte” regulāri notiek 

tematiskās tikšanas. Ar Jauniešu centra palīdzību veiksmīgi noritēja “Dzejas pēcpusdiena”, kā 

arī “Pucīšu skola”. 
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Pielikumi 
 

 

    
Grāmatu starts 

 

   
Grāmatu starts 
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Adīšanas klubiņš 

 

 

  
Adīšanas klubiņa izstāde 
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  Fotoizstāde

  Gleznu izstāde 
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“Dzejas pēcpusdiena” ar  

dzejnieku apvienību “Egida”  

 

 

 

 

 

  “Dzejas pēcpusdiena” 

 

  


