
   Ozolnieku novada Vainu bibliotēkas atskaite par 2012. 

gada bibliotekāro darbību. 

 
     Aizvadītā gada būtiskākais notikums bija bibliotēkas akreditācija, 

kurai gatavojoties, tika ieguldīts patiešām liels darbs. Cītīgi strādāju gan 

pie dokumentācijas sakārtošanas, gan vizuāli uzlaboju bibliotēkas tēlu. 

   Soli pa solim Vainu bibliotēka tiek virzīta Alises ieviešanai. Ievadīju 

visus Vainu bibliotēkas lasītājus un uz šo brīdi programmā var redzēt ne 

tikai fonda grāmatas, bet arī lasītājus. 

   Lai nodrošinātu krājuma noderīgumu, pārskatu uzziņās pieprasīto, kā 

arī raugos, lai bibliotēkā būtu pieejamas aktualitātes. Nāksies papildināt 

fondu ar filozofijas grāmatām, par menedžmentu, arī grāmatas par 

ceļojumiem. 

   2012. gadā fonds papildināts ar 377 grāmatām, no kurām 77 grāmatas ir 

bērniem. Bibliotēkā dāsni saņemti dāvinājumi, t.i. 70 grāmatas. 

   Jaunpienākušie bērni ir cītīgi žurnālu lasītāji, kā arī labprāt iesaistījās 

”Bērnu žūrijas” lasīšanā. Ozolnieku NCB uzrakstīja „Bērnu žūrijas” 

kopprojektu visām novada bibliotēkām. Vainu bibliotēkā guvām 

pietiekoši lielu atsaucību, piedalījās 16 dažāda vecuma bērni un 3 

pieaugušie – vecāku žūrijā. 

   Aizvadītā gadā pieaugušo lasītāju skaits ir samazinājies. Kopējais skaits 

ir 223 lasītāji, no kuriem bērni (83) ir iepriekšējā gada līmenī. 

   Datora lietotāju skaits samazinājies no 997 (2011.) uz 880 (2012.) 

   Bibliotēkas apmeklējums nedaudz pieaudzis, no 3756 uz 3828 un arī 

izsniegums krietni pieaudzis no 4865 uz 7420. Šos skaitļus izmainījis to 

apmeklētāju pulciņš, kuri vēlas laikrakstus un žurnālus lasīt mājās.  

   2012. gadā sniegtas 70 uzziņas. To tēmas ir visdažādākās – par karjeras 

izvēli, par autentiskumu, hiperaktīvu bērnu audzināšanu, psiholoģiju, 

jautājumi par uzturu, par dvēseli. Atbildes tiek meklētas dažādi- 

izmantojot internetu, šķirstot grāmatas, enciklopēdijas, žurnālus. 

   Sociāli mazaizsargātos apmeklētājus apkalpoju, kā jebkuru bibliotēkas 

klientu, taču pretimnākšana notiek, ja šiem cilvēkiem nepieciešamas 

dokumentu vai materiālu izdrukas, tad šo pakalpojumu veicu bez maksas. 

   Esmu apzinājusi čaklus lasītājus, kuriem ir grūtības ar pārvietošanos un 

piegādāju grāmatas mājās. 

   SBA pakalpojumus izmantoju, sadarbojoties ar Ozolnieku NCB, kā arī 

citām novada bibliotēkām. Grāmatas esmu pieprasījusi arī no JZB un 

Jēkabnieku bibliotēkas. Pavisam SBA kārtā saņemtas 40 grāmatas, bet uz 

citām izsniegtas 14. 

   Krājums uz 1 cilvēku ir 33,6 grāmatas un krājuma apgrozījums 1 reizi. 

Starptautiskos SBA pakalpojumus nav nācies izmantot. 



   Bērniem un jauniešiem regulāri iepērku jaunas grāmatas. L. Grāmatas 

bāzē tām ir tiešām plaša izvēle. 

   Pagājušā gadā Vainu bibliotēkā tika noorganizēti 9 dažādi pasākumi 

dažādām interešu grupām. E-prasmju nedēļas pasākumi skolēniem un 

pieaugušajiem, gatavojoties Lieldienām, ar skolniecēm pārrunājām 

metodes olu krāsošanā. Sirmās kundzes pie tējas tases pārsprieda izlasīto: 

”Ko es ieteiktu izlasīt!” Mazajiem bērniem no PII ‘Bitītes” sarīkoju ne 

vienu vien kopā sanākšanu, lai iepazīstinātu ar jaunajām grāmatiņām, 

kopā tās palasītu un ietu rotaļās. Oktobrī sapulcināju bariņu skolēnus uz 

priekšā lasīšanu. Apmeklējām Vircavā „Grāmatu svētkus”, uzaicinātie 

lasītāji bija atsaucīgi, labprāt apmeklēja šos svētkus, domāju, piemērots 

laiks svētku rīkošanai, jo iepriekšējos gados daudzi atrunājās ar nevaļu. 

   Katru mēnesi sagatavoju tematiskās izstādes, tās lasītājiem atgādina par 

jubilāriem, bieži vien rada ierosmi izlasīt, iepazīties ar gaviļnieka 

darbiem, kā arī svinamo svētku materiāli rada ierosmi dažādot svētkus. 

   Ikdienas darbā visbiežāk pielietoju Google meklētāju, noderīgas ir 

Letonikas enciklopēdijas, Lursoft laikrakstu datu bāzi nākas izmantot 

retāk. 

   Brīvākos brīžos darbojos ar novadpētniecības mapēm. Rakstus no 

laikrakstiem, žurnāliem nākas apstrādāt un sašķirot pa tematiem. 

   Metodisko darbu, kā arī konsultācijas organizē Jelgavas ZB. Tiek rīkoti 

semināri, mācības, ekskursijas, kuras apvienotas ar pieredzes 

braucieniem, tajās iekļauti interesantu bibliotēku apmeklējumi. Arī 

Ozolnieku NCB veic lielu konsultatīvu darbu, palīdz spert soļus Alises 

ieviešanas virzienā. Sadarbība notiek arī ar valsts aģentūru ”Kultūras 

Informācijas Sistēmas”, kas organizē mācības, veic anketēšanu, uzrauga 

datortehniku. 

   Gatavojoties akreditācijai, nācās nedaudz pārvietot plauktus, datoru 

vadu mudžeklī speciālists ieviesa kārtību, arī ugunsdrošības aparātu 

piestiprināja pie sienas atbilstošākā vietā. Pasūtīju māksliniecei sen 

iecerētos 2 mākslas darbus- sienu dekorus, kas vizuāli atsvaidzina 

bibliotēkas telpu. 

   Par mācībām. Pavasarī spraigi mācījāmies Lursoft bāzes pielietošanas 

prasmes. Aprīlī KIS organizēja izvērstas mācības „Bibliotēkas interešu 

pārstāvniecība”, darbojāmies kopā ar pieaicinātiem pārstāvjiem no 

Ozolnieku domes. Vasarā JZB notika interesants seminārs par 

digitalizāciju, kuru vadīja žurnālists Ansis Bogustovs. Novembrī 

apmeklēju Rīgā 5 dienu Alises kursus iesācējiem, kurus apmaksāja 

Ozolnieku novada dome. Gada beigās Bauskā notika „Bibliotēkas 

interešu pārstāvniecības” noslēguma seminārs. Ļoti atraktīvs , interesants 

un noderīgs. 

   Runājot par finansēm, novada dome nodrošina bibliotēkas funkciju 

veikšanu, taču uz gada beigām, sakarā ar lielu projektu izstrādi, novadam 



sāka aptrūkt līdzekļi, nevarējām izlietot budžetā grāmatām paredzēto 

naudu.  

   Sabiedrības informēšanai tiek izvietoti paziņojumi, afišas, informatīvi 

materiāli, mājas lapa, vietējais laikraksts. 

   Sadarbība notiek ar PII „Bitīte” bērniem, Brankās dzīvojošiem 

skolēniem.  
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