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Ozolnieku novada bibliotēkas 2013 

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, rosināt radošiem 

meklējumiem, iedrošināt, uzmundrināt aktivitātēm un rīcībai, radīt iespēju 

mūžizglītībai un personības intelekta līmeņa celšanai. 

Bibliotēku personāls ir 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 bibliotēkas vadītājai ir pamatkursu 

sertifikāts darbam ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE. 

Bibliotēku galvenie darba rādītāji atspoguļoti 1. tabulā. Nedaudz palielinājies lasītāju 

skaits, samazinies apmeklējumu skaits. 

Elektroniski tiek uzskaitīti novada bibliotēku e-kataloga virtuālie apmeklējumi, kuru 

skaits samazinājies. Tas 2013. gadā sastādīja 2760 (2012 – 3726). Ik dienas 

Ozolnieku bibliotēku e-katalogā attālināti ielūkojušies vidēji ap 8 interesentu. 

Samazinājumu var skaidrot ar to, ka no pašvaldības tīmekļa vietnes nav tik vienkārši 

tikt līdz katalogam – vairāk kā 3 klikšķu attālumā, norāde uz katalogu nebija 

pietiekami pamanāma, nepieciešams biežāk reklamēt grāmatas tīmekļa vietnē. 

Jārēķinās arī ar realitāti, ka tas ir salīdzinoši neliela novada bibliotēku e-katalogs, 

atspoguļo tikai 5 bibliotēku krājumu. 

Vidējie bibliotēku rādītāji liecina, ka katru darba dienu novada bibliotēkas 

apmeklējuši 115,12 iedzīvotāji. Tie ir augsti rādītāji un apliecina vietējās kopienas 

iedzīvotāju ieinteresētību par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem. Vidēji katrs 



2 

 

lasītājs saņēmis bibliotēkās gada laikā 25,72 iespieddarbus, bet elektroniskā sistēma 

parāda, ka 10 čaklākie centrālās bibliotēkas lasītāji 2013. gadā saņēmuši 388 – 208 

(430-197- 2012) iespieddarbus. 

Tabula 1.Bibliotēku darba galvenie rādītāji 

Bibliotēka Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Krājums 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Ozolnieku bibliotēka 786 790 12892 12040 18848 18929 15459 16134 

Ānes bibliotēka 224 263 5480 6814 3763 5882 5975 5805 

Jaunpēternieku bibliotēka 72 66 1448 1358 2476 3072 3567 3705 

Vainu bibliotēka 223 229 3828 3384 7420 7749 7491 7876 

Garozas bibliotēka 225 215 5130 3847 5017 4568 5568 5478 

Kopā 5 bibliotēkās 1530 1563 28778 27443 37524 40200 38060 38998 

 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

No 2012. gada bibliotēkas e-katalogs atspoguļo Ozolnieku, Vainu, Jaunpēternieku 

bibliotēku krājumus pilnībā. 2012. gadā elektroniskajam katalogam uzsākts pievienot 

Ānes bibliotēkas rekataloģizēto krājumu, kas pievienots 68% apmērā. 2013.gadā 

uzsākts pievienot Garozas bibliotēkas krājumu, kas pievienots 40% apmērā. Ar 2013. 

gadu Garozas bibliotēkas komplektēšanas process notiek Ozolnieku informācijas 

sistēmā. 

Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 4652 

eksemplāru (2507-2012). Uzsākot 2013. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 

28450 (23798 – 2012., 21291- 2011.) eksemplāru apraksti. Centrālās bibliotēkas 

krājums sastāda 16134 iespiedvienību. 

Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir 

reģionu galveno bibliotēku kopkatalogiem. 2013. gadā izveidoti 503 (2012-1317) 
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MARC (Machine-Readable Cataloging) ieraksti, rediģēti 3031(2012-3115) MARC 

ieraksti, importēti MARC 1209 (2012-199) ieraksti, izveidoti 419 (2012-380) 

autoritatīvie ieraksti, importēti 835 (2012-961) autoritatīvie ieraksti, rediģēti 94 

autoritatīvie ieraksti, izveidotas 413 (2012-840) anotācijas, rediģētas 150 anotācijas. 

Visu novada bibliotēku lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un 

„Lursoft Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu 

pilntekstus elektroniski. 

Jauno grāmatu eksemplāru sūtījumi jau vairākus gadus novada bibliotēkām tiek 

veidoti sistēmā ALISE. Gadā izveidoti 106 jauno grāmatu sūtījumi ar 2189 

eksemplāriem. 

Tabula 2. Jauno grāmatu sūtījumu veidošana sistēmā ALISE  

Bibliotēka Sūtījumu skaits Eksemplāru skaits 

 2012 2013 2012 2013 

Ozolnieku centrālā 32 33 980 810 

Ānes 15 24 402 470 

Garozas 0 16 0 307 

Jaunpēternieku 9 11 168 195 

Vainu 16 22 377 407 

Kopā: 72 106 1927 2189 

 

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 ir atbalsts CV un citu dokumentu sagatavošanā 

un nosūtīšanā, lai iegūtu darbu. Konsultācijas sniegtas klientiem sakarā ar lidmašīnu 

biļešu iegādi, izdrukāšanu. 
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Novada bibliotēku finansējums 

Tabula 3. Novada bibliotēku finansiālais raksturojums 

Bibliotēka Pašvaldības finansējums  

Krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkas izmaksas 

*kārtējās izmaksas 

 Kopā Uz 1  

lasītāju 

Kopā Uz 1 

Lasītāju  

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Ozolnieku 4852 5354 6,17 6,78 33418 41355 42,52 52,35 

Vainu 2106 2317 9,44 10,12 8993 10602 40,33 46,30 

Ānes 2049 2724 9,15 10,36 7728 10346 34,5 39,34 

Jaunpēternieku 578 1289 8,03 19,53 4376 6590 60,78 99,85 

Garozas 2080 2020 9,24 9,40 9296 8920 41,32 41,49 

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem 

Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju : uz 1 lasītāju tiek tērēts Ls 39-52  gadā, 

bet mazajai Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir krietni vairāk, jo ir ļoti mazs lasītāju 

skaits. Izlietoto līdzekļu palielinājums saistīts ar atalgojuma nelielu pieaigumu 

darbiniekiem gada sākumā. Bibliotēku līdzekļi tērēti tikai visnepieciešamākajam- 

grāmatām, periodikai, telpu uzturēšanai. 3 bibliotēkās iegādāti datori darbiniekiem. 

Vainu un Ānes bibliotēkās dažas mēbēles. 
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Tabula 4. 

 

 

Tabula 5. 

 

4. un 5. Tabula attēlo situāciju, ka bibliotēku finansējums atkarīgs no bibliotēkas 

lieluma, bet izmaksas uz vienu lasītāju ir aptuveni līdzvērtīgas visām bibliotēkām, 
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izņemot nelielo Jaunpēternieku bibliotēku, kur šāda situācija ir reāla, jo  uz tik nelielu 

lasītāju skaitu nav iespējams panākt vēl mazākas izmaksas. 

Līdzīga situācija ir ar finansējumu krājuma komplektēšanai. Šeit ietilpst līdzekļi 

grāmatām un periodikas abonēšanai. 6. un 7. tabula atspoguļo pašvaldības 

ieguldījumu bibliotēku krājumu komplektēšanā. Pozitīvi, ka grāmatu un preses 

izdevumu iegāde jau tradicionāli ir prioritāte bibliotēku budžetos un tam atvēlēts 

pietiekami līdzekļu. Tam ir atgriezeniska saite visos bibliotēkas rādītājos un 

iedzīvotāju attieksmē pret bibliotēku un pašvaldību. 

Tabula 6. 

 

7.tabula atspoguļo ieguldīto līdzekļu attiecību uz lasītāju skaitu. Saprotams, ka 

centrālajā bibliotēkā ar gandrīz 4 reizes lielāko lasītāju skaitu kā pārējās bibliotēkās, 

vienam lasītājam gan grāmatām, gan presei izlietots tikai Ls 6,78, bet vienas grāmatas 

cena ir vairāk kā Ls 8,- un viena ikmēneša žurnāla cena ap Ls 2,50. Grāmatu cenas ir 

pieaugušas pēdējā gada laikā. 
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Tabula 7. 

 

     Konsultatīvais darbs novada bibliotēkām 

• Grāmatu iegādes organizēšana reizi mēnesī un komplektēšanas koordinācija 

novada bibliotēkām.  

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

visām novada bibliotēkām. 

• Sagatavoti rakstiski ieteikumi un norādījumi bibliotekārā darba uzlabošanai 

Ānes, Jaunpēternieku, Garozas bibliotēkām. 

• Sagatavota rakstiska instrukcija Jaunākā skolas vecuma bērnu grāmatu 

kārtojumam 

• Telefoniskas konsultācijas visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba 

jautājumos. 

• Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām. 

Transporta organizēšana. 
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• Elektroniskajam katalogam pievienoti 1101 Ānes bibliotēkas rekataloģizētie 

eksemplāri. 

• Elektroniskajam katalogam pievienoti 1639 Garozas bibliotēkas 

rekataloģizētie eksemplāri. 

• Sagatavoti svītrkodi Vainu bibliotēkai. 

• Jauno grāmatu sūtījumu veidošana  sistēmā ALISE Ānes, Garozas, 

Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkām. 

• Novada bibliotēku darbinieku seminars 24.04. 

 

Projektizstrāde 

• VKKF projekts “ Latviešu oriģinālliteratūras iegāde Ozolnieku novada 

bibliotēkām”  - projekts netika atbalstīts 

• LNB Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija”- kopprojekts 

Ozolnieku novada bibliotēkām 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

2012. gadā 3 bibliotēkām bija ļoti nepieciešami jauni datori darbiniekiem, diemžēl, šo 

ieceri neizdevās realizēt, kaut arī līdzekļi budžetā tam bija paredzēti. 

Bibliotēku aktivitātes 

Darbinieku profesionālā pilnveide:  

Kursi: 

• 05.11. Padziļinātie kursi BIS ALISE cirkulācijā   -    Inga Buholca 

• 08.11. Padziļinātie kursi BIS ALISE administrēšanā  -  Ingrīda Krieķe 

• 12.11. Padziļinātie kursi datu apstrādē, izmantojot MARC21 – Gunta 

Vidiņa 

• 13.11. Padziļinātie kursi komplektēšanā  -  Ingrīda Krieķe 
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Semināri, konferences, pieredzes apmaiņa: 

• 18.04. LBB 16. konference “Bibliotēka tagad! – Iedvesmojošas, 

pārsteidzošas, iedrošinošas”– piedalās Inga Buholca  

• 24.04. Seminārs Ozolnieku novada bibliotēku darbiniekiem. Piedalās 

visi novada bibliotēku darbinieki 

• 3.-4.06. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Pluņģes un Šilutes 

bibliotēkām Lietuvā. Piedalās I.Krieķe, I.Buholca 

• 19.07. Bibliotēku attīstības projektam „Trešais Tēva dēls” -7 gadi. 

Pasākums Siguldā. Piedalās I.Krieķe, I.Buholca, J.Noreiko, D.Beire 

• 13.11. Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminars Bauskā. 

Piedalās I.Buholca, M.Sproģe 

 Programma „Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra 

darbā”. Piedalās J.Noreiko 

 Sporta diena bibliotekāriem Zaļeniekos –LBB Zemgales nodaļas 

pasākums. Piedalās M.Sproģe 

 Bibliotēku aktivitātes: 

Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā 

• 23.01. Ikmēneša grāmatu lasījums pirmsskolas vecuma bērniem veltīts 

Rūdolfa Blaumaņa 150 dzimšanas dienai un pirmajai latviešu literārajai pasakai 

„Velniņi”. PII ‘’Zīlīte” "Rūķu" grupas bērni viesojās bibliotēkā un Informācijas 

centrā, kur noskatījās animācijas filmu "Velniņi". 

• 20.02. Pasākumu ciklā "Pirmā tikšanās ar bibliotēku" bibliotēkā viesojās PII 

"Zīlīte" Ežu grupas bērni, kuri noklausījās stāstījumu par grāmatu tapšanu dažādos 

gadsimtos, par grāmatu glabāšanu bibliotēkās, par Ozolnieku bibliotēkas 

piedāvājumu. Bērni noklausījās vairāku paaudžu bērnu iemīļotās rakstnieces 

Margaritas Stārastes (1914) pasaku "Mazā eglīte" 
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• 27.02. PII "Zīlīte" Rūķu grupa viesojās Ozolnieku bibliotēkā un novada 

muzejā, lai izzinātu vēstures lappusītes tāpat kā V.Klišāna grāmatas "Matīss meklē 

Latviju" varonis. Pārrunas par šo grāmatu un muzeja vadītāja A.Stillera stāstījums par 

Ozolnieku vēsturi rosināja mazos pētniekus izzināt savu tuvāko vēsturi. 

• 20.03.E-prasmju nedēļas ietvaros „Aktualitātes mūsu novada dzīvē”, 

bibliotēkas e-piedāvājumi – senioriem SAC „Zemgale” 

• 22.03. Pirmā tikšanās ar bibliotēku un aizraujošs ceļojums ar multiplikācijas 

varoņiem portālā www.filmas .lv PII „Zīlīte” Sienāžu grupai.  

• 25.04. Zibakcija pie bibliotēkas „Lasīsim kopā!” 

• 27.04. Bibliotēkas kā atsevišķa objekta dalība Lielajā Talkā. Koordinators 

I.Krieķe  

• 22.05. PII "Zīlīte" Rūķu grupas noslēguma pasākums bibliotēkas 

apmeklējumu ciklam. Lasām grāmatu Viks. Pakrastnieki 

• 28.07. Ozolnieku novada svētki – organizēta novada bibliotēku darbinieku 

dalība svētku gājienā. Bibliotēku logo sagatavošana. 

• 12.12. PII „Pūcīte” 2 bērnu grupas apmeklē bibliotēku. 

• 27.12. Novada bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums Ozolnieku 

bibliotēkā. Piedalās novada bibliotekāri 

Ānes bibliotēkā 

13.02.2013.  Tikšanās ar krievu plūsmas grupu PII Saulīte Valentīndienas 

priekšvakarā. 

20.02.2013. Kārtējās tikšanas ar PII Saulīte grupu „Lācīši” lieliem lasītājiem. Daba 

atmostas – Putnu tēma. 

28.03.2013. Sāk savu darbību Floristu fabu klubiņš  

Lieldienu dekors ar dekupāžas tehnikā. 
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29.05.2013. Mācību gada beigās noslēguma tikšanas ar PII Saulīte grupu „Lācīši” „ 

Lasām kopā, lasām priekam” 

22.06.2013. Jāņu dienai veltītā, Floristu fanu klubiņa teatralizētā izrāde. 

17.07.2013.  Veidots no  plastilīna  Mini zoodārzs .  

30.08.2013. 12.grāmatu svētki Vilcē. 

23.10.2013. Sāk savu darbību Angļu valodas fanu klubiņš – ”English is easy”. 

2013.g.Decembrī Ziemassvētku rotāšanas radošā darbnīca. 

 

Vainu bibliotēkā 

 Ceturtdienu pēcpusdienās aizsāktas „Radošā pulciņa” nodarbības, jo mazajām 

skolniecēm patika darboties ar dažādiem materiāliem 

   Dzejas dienām veltīts pasākums bērnudārza vecākās grupiņas bērniem. 

Viesojās Miks Kancevičs, talantīgs Ozolnieku puisis, kurš pasākumu novadīja ar 

paša sacerētām dziesmām ģitāras pavadījumā, dzejolīšiem un jautrām rotaļām. 

 E-prasmju nedēļā skolēni un pieaugušie iepazīstināti ar dažām noderīgām 

adresēm, arī ar e-kataloga izmantošanas priekšrocībām. 

 Ziemeļvalstu nedēļā sarīkota priekšā lasīšana un attēlu apskati par 

dzīvniekiem, kuri dzīvo Ziemeļos. Mazās skolnieces pašas pēc kārtas varēja lasīt. 

Sekoja pārrunas par redzēto un pašu piedzīvoto ziemā. 

 

Garozas bibliotēkā 

2013. gadā bibliotēkā bija izvietotas 9 izstādes. Kur apmeklētāji varēja iepazīties ar 

jaunieguvumiem, jubilāriem - rakstniekiem, kā arī ar dažādām tematiskām izstādēm. 

2013. gada jūnijā uz bibliotēku tika aicināts Uldis Auseklis un Uldis Fridriksons. 
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Pasākums norisinājās divās daļās, no sākuma varēja klausīties U. Ausekļa dzeju un 

dziesmas, bet pasākuma otrajā daļā tika iets rotaļās pļaviņā pie bibliotēkas. 

Jaunpēternieku bibliotēka 

 „Pasaku valstībā”  - piedalījās 6 bērni no 5 -10 gadu vecuma. Bērni stāstīja 

kāpēc tā ir viņu mīļākā pasaciņa, kas visvairāk palicis atmiņā no izlasītā un 

kādēļ pasakās vienmēr uzvar „labie.”  

 

 „Dekoru veidošana” –piedalījās 5 bērni  5 – 10 gadu vecumā.  

 Zīmējumu izstāde „Draugos ar dabu” – piedalījās 8 bērni 7 -10 gadu vecumā.  

Zīmējumus izvērtēja paši bērni un tie izstādīti bibliotēkā. 

 

 Organizēti pasākumi un pārrunas svētkus gaidot –Mātes diena, Lieldienas, 

Līgo diena, Mārtiņdiena, Ziemassvētki,  Jaungads. 

 

 

20.02.2014. 

Sagatavoja I.Krieķe 

 

 

 

 

 

 

 


