
1. BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 
 

Ānes bibliotēkas lasītāju skaits ir 269. No tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 

29%, strādājošie (t.sk. bērnu kopšanas atvaļinājumā) - 40%, bezdarbnieki - 16%, 

pensionāri - 15%.   

Strādājošo 
lasītāju skaits 

Bērni līdz 
18.g.v.

Bezdarbnieki

Pensionāri

Ānes bibliotēkas lasītāju skaits 

 

 

Bibliotēkas apmeklētāju skaits ir stabils, bet pieaudzis lasītāju skaits strādājošo un 

latviešu valodā runājošo vidū, šogad tas ir 46%.  

Vidēji darba dienā bibliotēku apmeklē 34 apmeklētāji, un izsniegums ir 31 

daiļliteratūras un žurnālu vienība. 2014. gadā lasītāji bibliotēku apmeklējuši 6813 

reizes (pieaugušie - 3571, bērni – 3242). 
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Bērni līdz 
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2. BIBLIOTĒKAS KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANA         
 

Atskaites gadā par pašvaldības līdzekļiem tika papildināts bibliotēkas krājums par 

summu 3322 EUR (601 grāmata par 2612 EUR un 28 seriālizdevumi  par 710 EUR).  
 

Pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu un sadarbībā ar Ozolnieku novada centrālo 

bibliotēku, tiek veikta krājuma komplektēšana. Esošais grāmatu krājums regulāri tiek 

atbilstoši šodienas prasībām izvērtēts un papildināts ar jauniem izdevumiem.  

 

3. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 

 

Iedzīvotāji izmanto elektroniskos pakalpojumus ātrākai un ērtākai rēķinu 

apmaksai, darba meklējumiem, kā arī saziņai sociālajos tīklos. Ar multifunkcionālās 

iekārtas palīdzību tiek veikti dokumentu, tekstu un attēlu kopēšanas un skenēšanas 

darbi. Apmeklētāju ērtībai mainīts bibliotēkas darba laiks: 

 pirmdien, otrdien no plkst.   08:00  līdz 17:00; 

 ceturtdien no plkst.    09:00  līdz 19:00; 

 piektdien no plkst.    08:00  līdz 14:00. 

Rīta stundās bibliotēku apmeklē vairāk seniori, bezdarbnieki un pirmskolas vecuma 

bērni, pēcpusdienā – skolas vecuma jaunieši. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nedaudz pieaudzis bibliotēkas lasītāju skaits un 

izsniegums. Grāmatu un seriālizdevumu izsniegumu kopskaits ir 6143 vienības, tai 

skaitā 2301 grāmatas, no tām 977 vienības bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem.  

 

Pieaugušie

Bērni līdz 
18.g.v.
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4. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 

Ānes bibliotēkā ir plašas iespējas aktivizēt un motivēt jauno paaudzi radošiem 

darbiem. 2014.gadā sācis strādāt Angļu valodas klubiņš bērniem, kurā valodas apguve 

notiek, izmantojot spēles un spēlēšanos kā metodi.  

Turpinās sadarbība ar PII “Saulīte”, tagad ar mazākumtautību bērnu grupu. Bērni 

sākuši iepazīt grāmatu pasauli un bibliotekāra darbu. Bibliotēkas apmeklējumam bērni 

tika gatavoti jau laikus - ar pašdarinātiem darbiņiem, kas aplūkojami arī bibliotēkā. 

Konsultējoties ar bibliotekāru, vecāki kopā ar saviem bērniem meklē informāciju 

projektu darbu izstrādei. 

Veiksmīgai komunicēšanai ar dažāda vecuma bērnu grupām, bibliotēkā jāturpina 

Bērnu stūrīša pārplānošana un paplašināšana bērnu zonas vizuālai atdalīšanai no 

pārējām bibliotēkas zonām. Tas dos iespēju ne tikai pārrunāt dienas notikumus, bet arī 

spēlēt dažādas galda spēles.  

 

ĀNES BIBLIOTĒKAS TEMATISKIE PASĀKUMI: 

 

27.01.2014.  Vietējo iedzīvotāju mākslas darbu 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”.  

14.04.2014. Vietējo iedzīvotāju zīmējumu izstāde „Mūsu talantīgie 

iedzīvotāji”.  

05.06.2014. Ānes iedzīvotājas Ingas Gedrovičas fotoizstāde  

31.07.2014.  Ogres bibliotekāru vizīte Ānes bibliotēkā.  

29.08.2014. 13. Grāmatu svētki Lielplatonē. 

04.09.2014. Angļu valodas klubiņa bērniem sezonas atklāšanas diena.  

13.09.2014. Muzikāls Dzejas dienas pasākums Ānē.  

14.10.2014. PII ”Saulīte” mazakumtautību grupas  bērnu iepazīšanās ar 

bibliotēku.  

07.11.2014. Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas ietvaros – Pasakas par 

Troļļiem.  

18.12.2014. Ziemassvētku darbnīca – Čaklās rokas. 



5. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU 

NODROŠINĀJUMS 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu un brīvo WiFi 

pieeju. Viens dators ar printeri ir bibliotekāram.  

Ar multifunkcionālās iekārtas palīdzību (skeneris, kopētājs, printeris) lietotāji var 

saņemt kopēšanas un skenēšanas pakalpojumus. Tiek popularizēta elektroniskā 

kataloga izmantošana apmeklētāju vidū. Pieejamas elektroniskās datu bāzes: 

LETONIKA, LURSOFT laikrakstu bibliotēka. 

 

6. NOVADPĒTNIECĪBAS DARBS 
 

Turpinās darbs par Ānes (Ānes muižas) teritorijas novadpētniecības informācijas 

krājuma papildināšanu. 

 

7. PROJEKTU IZSTRĀDE 
 

Veicinot lasīšanu bērnu un jauniešu vidū, Ānes bibliotēka patstāvīgi piedalījās 

projektā „Bērnu un Jauniešu žūrija 2014”. 

 

 

Ānēs b-ka 

 

   

 

 

8. BIBLIOTĒKAS MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

Kopš 2008.gada Ānes bibliotēka atrodas Ānes kultūras nama telpās. 

Bibliotēka aizņem vienu telpu 58 m
2
 platībā. Apmeklētājiem tiek piedāvātas vizuāli 

nodalītas zonas – abonements, bērnu zona, lasītava un četras datoru izmantošanas 

vietas. 

 



9. BIBLIOTĒKAS PERSONĀLS 

 

Ānes bibliotēkas darbu nodrošina viens darbinieks ar 1. līmeņa augstāko 

izglītību. 2014.gada aprīlī bibliotekāre piedalījās Bērnu un jauniešu centra JUNDA 

atvērtajās meistardarbnīcas „Satiec savu meistaru” keramikas nodarbībās. No 15. līdz 

19.septembrim ir apmeklējusi BIS ALISEs 40 stundu apmācības kursu. 

 

10. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

Ānes bibliotēku finansiāli nodrošina Ozolnieku novada Dome.  

Bērnu zonas labiekārtošanas gaitā bibliotēkā iegādāti divi grāmatu plaukti, viens ar 

nodalījumiem, kā arī atdalošais plaukts un atpūtas dīvāniņš, kur var sirsnīgi izrunāties 

pēc mācību stundām. Bibliotēkas lasītavas zonai tika iegādāti divi viegli bīdāmie 

galdi, kurus pēc nepieciešamības var izmantot arī lekciju, pārrunu un klubiņu darba 

nodrošināšanai.   

 

11. SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS UN CITĀM INSTITŪCIJĀM. 

PUBLICITĀTE 

 

Informācija par bibliotēkas pasākumiem tiek ievietota Ozolnieku novada mājas lapā 

www.ozolnieki.lv, un novada avīzē. Pielikumā dažas fotogrāfijas no 2014.gada 

pasākumiem un aktivitātēm. 

Turpinot popularizēt vietējo iedzīvotāju mākslas darbus,  Ānes bibliotēka organizēja 

rokdarbu, foto un dažādu zīmējumu tehnikas gleznu izstādes, kā arī mudināja uz  

lasīšanu organizējot Dzejas svētkus ar Jelgavas  dzejnieku un Ānes novadnieku – 

Ilmara Šlapina piedalīšanos.  

 

11.02.2015. 

                                            Bibliotēkas vadītāja:  Jevgēnija Noreiko 

 

 

 

 

 

http://www.ozolnieki.lv/


Pielikums 

 

 

                Rokdarbu izstāde 

 

     Gleznu izstāde 

 



  

Dzejas svētki Ānē. Novadnieks Ilmārs Šlāpins 

 

             Dzejas svētki Ānē  

 

 


