
Ozolnieku novada Vainu bibliotēkas pārskats par 2014. gada bibliotekāro 

darbību. 

   Varu uzskatīt, ka svarīgākais notikums aizvadītajā gadā bija bibliotēkas programmas 

Alise 4i versijas ieviešana bibliotekārajā darbā. Marta mēnesī uzsāku ievadīt lasītājus , 

nācās strādāt gan pa vecam papīra formātā, gan arī elektroniski, tas pie izsniegšanas 

dubultoja darbu. 

   Grāmatu fondu nākas uzlabot ar par jaunu izdotām, vairāk pieprasītām grāmatām - 

skolas literatūru, klasiku, kuras pieprasa mācībām. 

   Daiļliteratūras cienītāji gaida jaunumus detektīvu žanrā, latviešu rakstnieku darbus, 

labprāt lasa ceļojumu aprakstus, par vēstures notikumiem. Pieprasītas ir grāmatas par 

psiholoģiju, ezotērisku. 

   Aizvadītajā gadā bibliotēkas fondā saņemtas 295 grāmatas, no kurām 64 ir jaunākā 

skolas vecuma bērniem un pusaudžiem. 250 grāmatas ir iegādātas par pašvaldības 

līdzekļiem un 45 grāmatas bibliotēkai ir dāvinātas. 

   Nu jau 3. gadu, sadarbojoties ar Ozolnieku NCB, top kopējais projekts „Bērnu 

žūrijas” lasīšanas veicināšanā. Bibliotēkā ir neliels skaits lasītāju (10), kuri labprāt 

iesaistās šajā projektā un izsaka savu viedokli. 3.-4. klašu grupā iesaistījās 3 bērni, 5.-

7. klašu  grupā 2 bērni, 8.-12. klašu grupā 4 jaunieši un vecāku grupā 1 mamma. 

Iesaistoties „Bērnu žūrijas” lasīšanas projektā, bibliotēkai jāiegādājas attiecīgās 

grāmatas par bibliotēkas budžetā paredzētajiem līdzekļiem.  Žūrijas dalībnieku 

vērtējumā maz bija to grāmatu, kuras patika. 

   Lasītāju skaits pārskata gadā nedaudz pieaudzis no 229 līdz 244 bērnu un jauniešu 

skaits no 82 uz 85. Datoru lietotāju skaits aizvien sarūk, līdz ar to arī apmeklētāju 

(3384 uz 2599) un izsnieguma skaits (7749 uz 6594) stipri samazinājies. Šajā  situācijā 

izskaidrojums vienkāršs un ar to sastopas daudzas bibliotēkas. Datori pieejami , ar 

retiem izņēmumiem, ikvienam mājās, materiālus mācībām var sameklēt internetā, 

laika grāmatu lasīšanai nepietiek, jo ir citas intereses. 

 Arī skolas meklē paņēmienus, veidus, kā bērnus piesaistīt grāmatu lasīšanai, ieviestas 

projektu nedēļas, kurās jāmeklē materiāli par dažādām tēmām, liek izlasīt grāmatu, 

par kuru literatūras stundās jāpastāsta. 



   Visvairāk uzziņu nepieciešams skolēniem mācībām, sevišķi projekta nedēļas laikā, 

tad materiāli tiek meklēti gan mūzikas nozarē, gan ģeogrāfijas, arī mākslas nozarēs. 

Tuvojoties svētkiem, tiek meklētas grāmatas par Meteņiem, Ziemassvētkiem, 

Lieldienām, u.c. Arvien vairāk cilvēki meklē idejas interesantāku ģimenes svētku un 

ballīšu svinēšanai. Daudzas atbildes meklē medicīniska rakstura grāmatās. Pārskata 

gadā sniegtas 64 uzziņas. 

   Starp lielajiem grāmatu draugiem ir pāris cilvēku, kuri veselības stāvokļa dēļ uz 

bibliotēku atnākt nevar, bet ar nepacietību gaida, kad grāmatas piegādās mājās.  

Apmeklētājiem izsniedzu lasīšanai mājās arī laikrakstus. 

   SBA kārtā 14 grāmatas ņemtas no Ozolnieku NCB bibliotēkas, 3 grāmatas no 

Sidrabenes 2. b-kas, 2 grāmatas no Garozas b-kas, 1 no Lielvircavas b-kas, kopā 21 

grāmata, bet izsniegtas no Vainu b-kas 15 grāmatas Ozolnieku NC bibliotēkai. 

   Bibliotēkas fondā ir 32 grāmatas uz 1 lasītāju. Tās pieejamas dažādiem vecumiem  

gaumēm un interesēm. 

   Kopš Branku pakalpojumu centrā darbojas jauniešu centra bērni, notiek dažādas 

aktivitātes. Cenšamies sadarboties un veidojam pasākumus kopā. 

E-nedēļā ieinteresētie apmeklētāji izteica vēlēšanos pamācīties datorprasmes, lai 

varētu tās pielietot praktiskām vajadzībām. 

 



 

 

 Margaritas Stārastes simtgadei veltītajā pasākumā piedalījās no PII „Bitīte” vecākās 

grupas bērni, iepazīstināju bērnus ar rakstnieces dzīvi, aplūkojām izdotās grāmatiņas. 

Lasījām pasakas. 

 

 



Dzejas dienās, sadarbojoties ar jauniešiem, bibliotēkā norisinājās pasākums, 

jauniešiem bija iespēja izpausties, nolasīja pašsacerētu dzejolīti, prezentēja 1 dzejas 

krājumu, pastāstot nedaudz par tā autoru. 

 

 

 



 

Ziemeļvalstu nedēļā noorganizējām pasākumus gan „Bitītes” bērniem, gan 

jauniešiem. Notika lasīšana sveču gaismā (daudz sveču), par trollīti Muminu. Lasīšanai 

sekoja paslēptu rotaļlietu meklēšana tuvajā parkā. Jauniešiem tas bija jādara tumsā ar 

baterijām. Naskākos apbalvojām ar diplomiem. 

 

 



 

 



 

 

 



Lasītājus aicināju pagatavot egles no dažādiem materiāliem, sanāca grezna izstādīte. 

 

 

 

 



 Ziemassvētkos Branku centra zālē notika koncerts, dziedāja jaunais talants E. 

Grundmanis, piedalījās arī Ozolnieku mūzikas skolas saksafonisti, jaunieši lasīja 

dzejoļus. Gada laikā notikuši 9 tematiski pasākumi. 

 

 

 



   Aizvadītais gads bija bagāts ar latviešu rakstniekiem, jubilāriem. Gribas izcelt 

simtgadnieci Margaritu Stārasti,  Dz. Žuravskai -75, Vikam arī -75, J. Klīdzējam – 100, 

M. Cielēnai  - 60, J. Peteram – 75, D. Priedei – 60, D. Rukšānei – 45, M. Kļavai – 90, N. 

Ikstenai -45, T. Zeltiņam un A. Imermanim – 100 utj. Par godu šiem jubilāriem tika 

izliktas literārās izstādītes. Materiālus izstādei sameklēju fondā, kā arī internetā. To 

kopskaits 27 izstādes. 

Bieži vien bibliotēkas fondā nav pieprasītās grāmatas, meklēju iespēju sadabūt no 

citām bibliotēkām,, cenšos iespēju robežās palīdzēt. 

   Darbā ar Alisi un citos svarīgos jautājumos daudz palīdzības saņemu no Ozolnieku 

NCB kolēģēm. 

   18.08.- 02.09. bibliotēkas fonds bija pārvietots zālē, kur darbojāmies bez interneta 

un telefona sakariem. Bibliotēkas telpā tika atjaunota parketa virsma – slīpēta un 

vairākas reizes lakota. Tagad grīda skaisti spīd, pie datoru galdiem nolikti plastmasas 

paklājiņi, lai datorkrēsli nebojātu parketu. 

   Pateicoties Jelgavas ZB, nepārtraukti tiekam apmācīti, gūstam pieredzi, ir iespēja 

semināros papildināt zināšanas, netiek liegts padoms. Notiek pieredzes braucieni. 

   Aizkustinošs pasākums janvārī bija „Grāmatu ķēde” Rīgā, kurā piedalījāmies neliels 

pulciņš brīvprātīgo bibliotekāru. 

 

JZB esam pulcināti uz vairākiem semināriem. 26.02. notika seminārs par aktuālāko    

e-pakalpojumos, par jaunākajām e-iespējām, arī par elektronisko deklarēšanās 

sistēmu( EDS). 23.04.  notika seminārs par ES. 



03.06. Ozolnieku novada kultūras darbinieki un bibliotekāri devāmies pieredzes 

braucienā uz Talsiem, apmeklējām arī Valdemārpils bibliotēku. 

JZB ļoti interesants seminārs notika 04.06., kurā Jelgavas VM direktore G.Grase 

stāstīja par Jelgavas vēsturi. 

   Vasarā jauks piedzīvojums bija pieredzes brauciens uz Igaunijas pierobežu- 

bibliotēkas apmeklējums, uzkāpām Munameģī, vakarēšana ar dziesmām ūdens 

tuvumā.  

 

 



 

 

  

28. 08. bibliotēkas lasītāji tika aicināti piedalīties Grāmatu svētkos Lielvircavā, tie 

noritēja aizraujoši, pārdomāti, kompakti.  

24.09. seminārā tika iztirzāti dažādi bibliotekāri jautājumi.  

22.10. piedalījos Ozolnieku kultūras nodaļas rīkotajā seminārā par dokumentu 

arhivēšanu u.c.  

Atsaucīgus vārdus gribas teikt par Zemgales BB darbību. 

05.11. Bauskā notika Zemgales reģionālais seminārs. Novada bibliotēkas prezentēja 

padarīto. Interesants referāts bija I. Niedrai par efektīvu apmācību organizēšanu 

bibliotēkā, arī citi interesanti referāti. Tikām aizvesti ekskursijā uz Bauskas atjaunoto 

pili. 



22.11.Ekskursija pa jauno Rīgas NB„Gaismas pili”, kā arī pieredzes smelšanās Rīgas 

pilsētas filiālbibliotēkā „Avots”. 

   Ozolnieku novada dome finansiāli nodrošina bibliotēkas sekmīgu darbību vietējo 

iedzīvotāju labā. 

Sabiedrību informējam, izvietojot afišas, paziņojumus, caur „Mājas lapu”, ar 

laikraksta starpniecību. 

Bibliotēkai sadarbība notiek ar Branku jauniešu centra bērniem, ar PII „Bitīte” vecākās 

grupas bērniem. 

 

06.02.2015. 

Vainu bibliotēkas vadītāja:                            /M. Sproģe/ 

 


