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Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Realizējot bibliotēkas misiju- būt noderīgai savas kopienas iedzīvotājiem, 

pilnveidojot, atbalstot viņu informācijas vajadzības, rosinot radošiem meklējumiem, 

iedrošinot, uzmundrinot aktivitātēm un rīcībai, aizvadīts spraigs, radošs darbības gads.  

Aizvadītais gads bijis nozīmīgs gan profesionāli (bibliotēkas darbinieku atestācija), 

gan publiski (realizēts pasākumu cikls „ Pirmā tikšanās ar bibliotēku” pirmsskolas 

vecuma bērniem). 

Aizvadītā gada bibliotēkas darbību raksturo skaitliskie rādītāji, kas atspoguļoti 

1.tabulā. Lasītāju skaits gandrīz nemainīgs- palielinājies par 4, iepriekšējā gada 

samazinājums ir apturēts. Ap 800 lasītāju ir optimāls rādītājs šai bibliotēkai ar 

esošajiem resursiem, kapacitāti un darba specifiku. Kopējais bibliotēkas apmeklējumu 

skaits samazināts par 852, samazinājums attiecas uz bibliotēkas virtuālajiem 

apmeklējumiem, jo lasītāju fiziskie apmeklējumi palielinājušies par 114. Pateicoties 

tehnoloģiju attīstībai no 2012. gada februāra vidus tika uzsākta bibliotēkas e-kataloga 

apmeklējumu uzskaite, reģistrējoties sistēmā Google Analytics. Šādi tiek uzskaitīti 

virtuālie apmeklējumi, kas 2013. gadā sastādīja 2760 (2012 – 3726). Ik dienas 

Ozolnieku bibliotēkas 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. 

 Kaut arī lasītāju skaits gandrīz nemainīgs, izsniegumu skaits nedaudz pieaudzis – par 

81. Tas apliecina, ka bibliotēka nav tikai interneta izmantošanas vieta, bet arī stabils 

publicētās informācijas ieguves avots. Ne vienmēr izdodas apmierināt visas lasītāju 

vajadzības tūdaļ, tādēļ tiek piesaistīti novada bibliotēku krājumi, JZB un LNB 

krājumi. Grāmatu iegāde vienā eksemplārā nosaka pieprasītāko grāmatu rindas 

veidošanu, tas palēnina lasītāju vēlmju tūlītēju izpildi. Fonda palielināšana ir loģiska 

apstākļos, kad bibliotēku apmeklē gandrīz 800 lasītāju. Bibliotēkas un pašvaldības 

prioritāte jau tradicionāli ir jaunu grāmatu iegāde. Pēdējo gadu laikā krājums ir 
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izveidots mobils un aktīvs, atbilstoši lasītāju vēlmēm un vajadzībām. Krājuma apjoms 

gadā palielinājies par 675 vienībām. 

Tabula 1 

Lasītāju sk. Apmeklējumu 

skaits 

Izsniegumu 

skaits 

Fonds 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

786 790 12892 12040 18848 18929 15459 16134 

 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkā 2013. gadā reģistrēti 790 lasītāji - par 4 vairāk kā iepriekšējā gadā. 

Kopumā elektroniskajā lasītāju reģistrā reģistrēts 1773 lasītāju (2012. gadā 1600), 

tātad sistēmā gada laikā reģistrēti 173 (104-2012) jauni lietotāji.  Šis rādītājs ir 

pietiekami dinamisks stabilai bibliotēkai. Bibliotēku apmeklē jauni iedzīvotāji, kuri 

par savu dzīvesvietu  izvēlējušies Ozolniekus. Bibliotēka ir sakārtotas infrastruktūras 

sastāvdaļa. Bibliotēkas komplektēšanas politika un iespējas elektroniski iegūt 

informāciju par nepieciešamajiem iespieddarbiem elektroniskajā katalogā piesaista 

lasītājus.  

2. tabula atspoguļo lasītāju skaita dinamiku pēdējo piecu gadu laikā. Lasītāju skaita 

samazinājums pēc 2010. gada straujā kāpuma ir apstājies, tas apliecina, ka Ozolnieku 

bibliotēkai ap 800 lasītāju ir optimāls skaits. 
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Tabula 2 

825

880

815

786 790

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

2009 2010 2011 2012 2013

Lasītāju skaits

 

 Dati 3. tabulā apliecina, ka bibliotēkas lietotāju kontingents ir stabils. Pēdējo 2 gadu 

rādītāji atspoguļo arī virtuālo apmeklējumu skaitu, tomēr noteicošie ir fiziskie 

apmeklējumi. Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei ir nozīmīga kādai nelielai 

cilvēku grupai, kam interesi par katalogu, uzlaboja 2012. gadā uzsāktais darbs pie 

anotāciju un attēlu pievienošanas bibliogrāfiskajiem ierakstiem, kā arī informācija par 

jaunajām grāmatām interneta vietnē www.ozolnieki.lv ar saiti uz katalogu.  

Tabula 3 

 

 

http://www.ozolnieki.lv/
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Bibliotēkā kopumā reģistrēti 12040 apmeklējumi, no tiem 2760 ir virtuāli 

apmeklējumi, bet 9280 reizes bibliotēka apmeklēta klātienē, tas ir par 114 vairāk kā 

iepriekšējā gadā. Vidēji katrs lasītājs apmeklējis bibliotēku 15 reizes (16,4 – 2012). 

Vidēji mēnesī bibliotēkā iegriežas ap 600-800 apmeklētāju. Nevar apgalvot, ka 

bibliotēkas apmeklējumiem būtu sezonas raksturs, jo tā tiek apmeklēta visos 

gadalaikos vienlīdz intensīvi. 

 Katrs bibliotēkas lasītājs vidēji gadā izmantojis 23,96 (23,98- 2012) iespiedvienības, 

jo kopējais izsniegums sastāda 18929 eksemplāru, tas ir par 81 vairāk kā iepriekšējā 

gadā. Rādītāji apliecina, ka lasītāju skaitu un bibliotēkas apmeklējumus neietekmē 

tikai datorlietotāji, bet arī pieejamās grāmatas un periodiskie izdevumi. Izsnieguma 

rādītājus raksturo 4. tabula. 

Tabula 4 

 

Iepriekšējā gada izsnieguma samazinājums pārtraukts, pieaugums ir neliels, tikai 81 

iespieddarbs, tomēr tas apliecina bibliotēkas rādītāju stabilitāti, kā arī komplektēšanas 

politikas pareizu virzību.  

Bibliotēkas krājuma apgrozība - 1,17 reizes, apliecina bibliotēkas izmantošanas 

intensitāti, tā ir pietiekami augsta. Elektroniskā sistēma parāda, ka apritē – pozīcijā 

„Izsniegts lasītājam" regulāri ir vairāk, kā 1000 iespieddarbu. Bibliotēkas sniegtās 

iespējas lasītājiem raksturo 10 labāko lasītāju gada laikā izmantoto iespieddarbu 

skaits: 388 – 208 (430-197- 2012). 
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5. tabula raksturo bibliotēkas izsniegumu pa veidiem. Nemainīgi stabila ir interese par 

preses izdevumiem- aptuveni 1/3 no visa izsnieguma. Bibliotēkas lietotāju iecienīta ir 

iespēja lasītavā iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem - laikrakstiem ‘’Diena’’, 

‘’Neatkarīgā Rīta Avīze’’, ‘’Latvijas Avīze’’, ‘’Zemgales Ziņas’’. Pieprasīti ir visi 

abonētie žurnāli. Lai veidotu universālu periodikas piedāvājumu, bibliotēkā tiek 

abonēti 40 nosaukumu periodiskie izdevumi dažādām gaumēm – gan izklaidei, gan 

mūžizglītībai.  

Tabula 5 

 

Tā kā pusi no bibliotēkas jaunieguvumiem 52 % sastāda daiļliteratūra (skat.9. tabulu), 

tad daiļliteratūras izsniegums- ap 40 % ir tikai loģisks. Arī nozaru literatūra ir 

pieprasīta un nepieciešama bibliotēkas lasītājiem, to apliecina 3714 eksemplāru 

izsniegums nozaru literatūrā. 

         Bibliotēkas pakalpojumi tiek organizēti, lai visas lasītāju grupas saņemtu pēc 

iespējas pilnīgu nepieciešamās informācijas apjomu, tiktu atbalstīta ikviena lietotāja 

vēlme pēc konkrētiem iespieddarbiem, tos iegādājoties, abonējot vai arī saņemot SBA 

kārtā no citām Latvijas, reģiona, novada bibliotēkām. Aizvadītā gada laikā no citām 

bibliotēkām, t.sk. JZB, “ Zinīša”  un sava novada bibliotēkām saņemti 25 

iespieddarbi. Tos izmantojuši gan studenti, skolēni, gan citi interesenti.  

Lasītāju aktivitāte 20-25 gadu vecumā apliecina to, ka jaunieši novērtē zināšanas un 

iespēju apmeklēt bibliotēku. Vērtējot rezultātus, ko sniedz 6. tabula, redzams, ka 
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jaunieši ir bibliotēkas aktīvākā lietotāju daļa. Viņus interesē brīvpieejas internets, kā 

arī nepieciešamība apgūt obligāto un papildliteratūru,  izstrādāt zinātniski pētnieciskos 

darbus un dažādus projektus mācību priekšmetos. Vidusskolas beidzēji kļūst par 

augstskolu studentiem un apmeklē savas pašvaldības bibliotēku cerībā, ka spēsim 

konkurēt ar augstskolas bibliotēku mācību literatūras piedāvājumā. Tomēr tendence ir 

tāda, ka studenti mācību nolūkos bibliotēku apmeklē retāk kā iepriekšējos gados. 

Tabula 6 

 

6. tabula uzskatāmi atspoguļo, ka lasītāji ir aktīvi jebkurā vecumā, gan aktīvajā 20, 30, 

40, 50 gados, gan arī pensijas vecumā 60,70, arī 80 un vairāk gadu vecumā. Šī tabula 

atspēko stereotipisko viedokli, ka bibliotēku apmeklē tikai pensionāri un lasa tikai 

romānus. Bibliotēkas rādītāji ir apliecinājums tam, ka zināšanu papildināšana 

nepieciešama ikvienam.  

Vērtējot 7. tabulas rezultātus, redzams, ka izsniegto iespieieddarbu skaits ir gandrīz 

līdzvērtīgs visos mēnešos un tam nav izteikta sezonas rakstura, tāpat kā bibliotēkas 

apmeklējumiem.  
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Tabula 7.  Izsniegumu skaits gadā pa mēnešiem 

 

 

Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 

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. 

8.tabula atspoguļo bibliotēkas krājuma dinamiku 5 gadu laikā. Pēdējo gadu laikā 

krājumā vērojams neliels pieaugums. Bibliotēkas fonds tiek veidots mobils un aktīvs. 

Bibliotēkas problēma vairāku gadu garumā - kā nolietoti no fonda tiek izslēgti 
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noderīgi un pieprasīti, mākslinieciski vērtīgi iespieddarbi, jo to fiziskais stāvoklis ir 

neatbilstošs izmantošanai. Bibliotēka realizē piekomplektēšanas politiku, lai situāciju 

risinātu. Lasītāju dāvinājumos un piedāvājumos tiek meklēti nepieciešamie 

iespieddarbi, kas aizvietoti ar nolietotajiem vai arī uzņemti kā dāvinājumi bibliotēkas 

fondā. Kāpņu telpā izvietotajā plauktā „Lasītājs dāvina lasītājam” ik pa laikam 

parādās bibliotēkai noderīgi iespieddarbi. Arī lasītāji iecienījuši šo plauktu. 

Nepieciešamība pēc konkrētām grāmatām tika atspoguļota pašvaldības tīmekļa vietnē, 

bet ne visas nepieciešamās grāmatas tika piedāvātas. 

Tabula 8  

 

Bibliotēkas krājums pamazām pieaug un rodas problēma ar iespieddarbu izvietošanu.  

Diemžēl, grāmatu apjoms ir tik liels, ka iespieddarbi  jāizvieto apakšējos un augšējos 

plauktos, kas ir grūtāk pieejami klientiem.  Aizvadītajā gadā līdz galam tika apgūta 

bibliotēkas krātuve, kur  bīdāmo plauktu sistēmā tika izvietots krātuves fonds – 

atlasīti abonementā dubleti, autoru kopoto rakstu sējumi, mazāk pieprasīta literatūra. 

Tas tika veikts, lai atslogotu abonementa noslogojumu.  

9. tabula atspoguļo gada laikā saņemto iespieddarbu sadalījumu pa nozarēm. 

Bibliotēkā tiek veidots universāls krājums, tādēļ arī katra nozare tiek papildināta ar 

jauniem iespieddarbiem. Jaunās grāmatas tiek iegādātas grāmatu bāzēs  „Latvijas 

Grāmata” un „Janus”, kā arī pie individuālā komersanta.  Reizi mēnesī tiek organizēta 

grāmatu iegāde.  
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Tabula 9 

 

 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas lietotājiem pieejams novada elektroniskais 

katalogs jebkurā diennakts laikā. Katalogu veido Ozolnieku bibliotēkas darbinieki. 

Kataloga kvalitāte atbilst visām prasībām, kādas ir RGB kopkatalogiem. 2013. gadā 

izveidoti 503 (2012-1317) MARC 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. 

Bibliotēkas lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un „Lursoft 

Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilntekstus 

elektroniski. Visvairāk šo pakalpojumu izmanto studenti, bet reizēm arī pārējie lasītāji  

iegūst nepieciešamo rakstiņu par vajadzīgo tematu elektroniski. 

Mainījies bibliotēkas interneta izmantotāju sastāvs- šo pakalpojumu arvien vairāk 

izmanto darba meklētāji, klienti, kam dators un internets nepieciešams ne tikai 

izklaidei.  
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Ik dienas tiek konsultēti lietotāji datora un interneta izmantošanā, sniegta palīdzība 

nepieciešamās literatūras meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos katalogos, 

izmantotas citu bibliotēku veidotās datubāzes. 

Bibliotēkas sniegto pakalpojumu klāstā ir dokumentu skenēšana un sūtīšana 

elektroniski, atbalsts CV un citu dokumentu sagatavošanā un nosūtīšanā. 

Gandarījums, ka šo darbību rezultātā lasītājs darbu arī atradis. Reizēm nācies izdrukāt 

lidmašīnu biļetes, lai mūsu patstāvīgie lasītāji dotos uz ārvalstīm darba dēļ. 

Novadpētniecības darbs 

Tā kā novadpētniecības darbu veic muzejs, kurš atrodas līdzās bibliotēkai, tad nav 

nepieciešams dublēt šo darbu. Bibliotēka sadarbojas ar muzeju novadpētniecības 

jautājumos. 

27.februārī kopā ar muzeja speciālistu A.Stilleru intervēta novada iedzīvotāja, Cenu 

pagasta  Brankās Velta Šķēle. 

10. decembrī iztaujāts Voldemārs Birznieks par novadnieku – grāmatas autoru 

Ilmāru Andersonu (darbojies Ozolniekos, ģimene dzīvoja Ozolniekos, apbedīts 

Dalbes kapos) 

Andersons, Ilmārs. Gaitu sākums : latviešu strēlnieki Rīgas frontē (1915 - 1917) / I. 

Andersons. - Rīga : Latvijas Žurnālistu Savienības komerccentrs, 1991. - 188 [2] lpp. 

        Latviešu strēlnieki. Pirmais Pasaules karš - Latviešu strēlnieki. 

        Latvija - Vēsture - 1914/1918. 

Projektizstrāde 

 Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija” Ozolnieku novada 

bibliotēkām 

 „ Jaunu grāmatu iegāde Ozolnieku novada bibliotēkām”  VKKF projektu 

konkursā – projekts netika atbalstīts. 
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Sadarbība ar citām bibliotēkām un pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām 

organizācijām 

Ļoti cieša sadarbība bibliotēkai ir ar iestādēm, kas atrodas vienā ēkā ar bibliotēku - ar 

novada muzeju un informācijas centru. Organizēti kopīgi pasākumi, veidots vienots 

darbības plānojums un attīstības iespējas. Kopā ar informācijas centru sagatavots E-

prasmju nedēļas pasākums senioriem SAC „Zemgale”. 

Ozolnieku Tautas namam sniegts atbalsts informācijas meklēšanā dažādu pasākumu 

organizēšanai. 

Bibliotēkas profesionālā sadarbība saistīta ar Ozolnieku vidusskolas un Teteles 

pamatskolas bibliotēku. 

Sadarbība pasākumu organizēšanā bērnu auditorijai saistīta ar Ozolnieku vidusskolas 

pamatskolas klasēm un PII „Zīlīte” un „ Pūcīte”  atsevišķām grupām. 

     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  

 Telefoniskas konsultācijas visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba 

jautājumos. 

 Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām. 

Transporta organizēšana. 

 Elektroniskajam katalogam pievienoti 1101 Ānes bibliotēkas rekataloģizētie 

eksemplāri. 
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 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. 

Tabula 10 Jauno grāmatu sūtījumi Ozolnieku novada bibliotēkām 

Bibliotēka Sūtījumu skaits Eksemplāru skaits 

 2012 2013 2012 2011 

Ānes 15 24 402 470 

Garozas 0 16 0 307 

Jaunpēternieku 9 11 168 195 

Vainu 16 22 377 407 

Kopā: 40 73 947 1379 

 

 Ānes, Jaunpēternieku, Vainu, Garozas bibliotēku apmeklējumi, darba 

vērtēšana. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Bērnu skaits bibliotēkas lietotāju vidū ir 218 (211 – 2012) tā ir 1/5 daļa no visa 

lasītāju skaita. Salīdzinot ar pagājušo gadu bērnu skaits pieaudzis par 7. Bērnu 

apmeklējums sastāda 2063 (2339-2012). Šis rādītājs samazinājies par 276, vidēji katrs 

bērns apmeklējis bibliotēku 9,46 reižu. Bērniem un jauniešiem izsniegto iespieddarbu 

skaits sastāda 1584 (1727 - 2012), par 143 mazāk kā iepriekš. Tas norāda, ka vidēji 

katrs bērns izmantojis  7,27 iespieddarbus. Gan skaitliskie rādītāji, gan vērojumi 

bibliotēkā liecina par to, ka bērni retāk apmeklē bibliotēku, mazāk lieto bibliotēkas 

datorus. Jāsecina, ka bērniem mācību ietvaros mazāk tiek uzdots lasīt papildliteratūru, 
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gatavot projektu darbus. Iespējams, šo nišu aizpilda skolas bibliotēka, tomēr, maz 

ticams, ka mācību iestādes bibliotēka spēj nodrošināt ar pilnīgi visu nepiecoešamo 

informāciju. Bērnu lasīšanas aktivitāte lielāka ir vasaras mēnešos, sakarā ar obligātās 

literatūras nepieciešamību. Tāpat kā iepriekš, aktivitāte vasaras mēnešos bija 

vērojama pamatskolas grupā, kur vairākām klasēm bija uzdots izlasīt vienas un tās 

pašas grāmatas, arī Bērnu žūrijas grāmatas. Bibliotēka bija spiesta papildināt 

pieprasīto grāmatu klāstu ar vairākiem eksemplāriem. Bērnu lasīšanas aktivitāti vasarā 

apliecina 11. tabula. 

Tabula 11 Izsniegums bērniem un jauniešiem līdz 18g.v 

 

 

 Aizvadītajā gadā vislielākā lasīšanas aktivitāte bija jūnijā,  jūlijā, augustā, kad  ļoti daudz 

bērnu centās izlasīt obligāto literatūru, veidojās rinda uz konkrētām grāmatām, kaut arī tās 

bija iegādātas vairākos eksemplāros.  

10 čaklākie lasītāji bērni gada laikā izlasīja 180 -35 iespieddarbiem. 

2013.gadā  piedalījāmies lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija” ar kopprojektu 

visām novada bibliotēkām.  Šajā projektā nācās dublēties ar Ozolnieku vidusskolas 

bibliotēku, kura arī piedalās šajā projektā.  Bērni, kas reģistrējās par žūrijas ekspertiem skolas 
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bibliotēkā, nāca grāmatas lasīt uz publisko bibliotēku un otrādi. Mērķis par bērnu iesaistīšanu 

ir sasniegts, bet problēmas ir ar atskaitīšanos par projektu, jo bērni dublējas. 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēka ir pilnībā automatizēta, lietojot  sistēmu ALISE. 2013. gadā nomainītas 

vairākas ALISEs modifikācijas. 

Bibliotēkas materiālā bāze ir atbilstoša bibliotēkas prasībām. Apmeklētāju plūsma, 

fonda palielināšanās rada ievērojamu noslogojumu lasītāju apkalpošanas zonai. 

Bibliotēkā vēl arvien nav iespējams iekļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

apgrūtināts ir vecāku cilvēku bibliotēkas apmeklējums, jo jānokļūst 3. stāvā. Par to 

jāuzklausa sūdzības. Kaut arī telpas iepriekšējos gados tika remontētas un aprīkotas ar 

papildus plauktiem, tomēr bibliotēkā ir šauri: trūkst vietas ērtākam grāmatu 

izvietojumam, ērtākām lasītavas vietām, bērnu zona ir šaura, neveicina draudzīgas 

brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem.    

Bibliotēkas personāls 

Bibliotēkā strādā 4 darbinieki: apkopēja un 3 profesionāli bibliotekāri. Aprīlī notika 

darbinieku atestācija.  

Darbinieku profesionālā pilnveide:  

Kursi: 

 05.11. Padziļinātie kursi 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 

Semināri, konferences, pieredzes apmaiņa: 

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

iedrošinošas”– piedalās Inga Buholca  
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 24.04. Seminārs Ozolnieku novada bibliotēku darbiniekiem. Piedalās I.Krieķe, 

I.Buholca, G.Vidiņa 

 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 

 13.11. Zemgales reģionālais publisko bibliotēku seminars Bauskā. Piedalās 

I.Buholca 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansējums palielinājies salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jo 2013.gada 

sākumā pēc darbinieku atestācijas tika nedaudz palielināts atalgojums, kā arī pieauga  

iestādes uzturēšanas izdevumi. netika veikti nekādi remontdarbi, turklāt novada 2012. 

gada finansu problēmu dēļ vairāki maksājumi tika veikti 2013. gadā. Līdz ar to 

pieauga gada līdzekļu izlietojums. Kārtējie līdzekļi tērēti tikai pašam 

nepieciešamākajam- grāmatām un preses izdevumiem, pakalpojumiem, kas nodrošina 

bibliotēkas darbību. Jāatzīmē pašvaldības pozitīvā attieksme pret bibliotēku krājuma 

papildināšanu. Jaunu grāmatu iegāde visām novada bibliotēkām tiek organizēta 

regulāri apmeklējot Rīgas grāmatu bāzes SIA „Latvijas grāmata” un „Janus”, kā arī 

iepērkoties izdevniecību grāmatnīcās (SIA „Zvaigzne ABC” grāmatnīca Jelgavā). 

Tabula 12 

Pašvaldības finansējums  

Krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkas izmaksas 

Kopā Uz 1  

lasītāju 

Kopā 

Kārtējās 

izmaksas 

Uz 1 

Lasītāju  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

4852 5354 6,17 6,78 33418 41355 42,52 52,35 
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Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Informācija par bibliotēkas aktivitātēm, jaunākajām grāmatām regulāri atspoguļota 

tīmekļa vietnē www.ozolnieki.lv, papildināta informācija par bibliotēku arī tīmekļa 

vietnē www.jzb.lv 

Tematiski pasākumi: 

 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" 

 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  

http://www.ozolnieki.lv/
http://www.jzb.lv/
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 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  

2012. gadā bibliotēka popularizējusi savu krājumu 12 literatūras izstādēs.  

Kopumā aizvadīts profesionāli ražīgs un kvalitatīvs bibliotēkas darba gads. To 

izdevās realizēt pateicoties saliedētai, profesionālai, radošai, atsaucīgai komandai! Par 

to pateicība bibliotēkas darbiniekiem un sadarbības partneriem! 

12.02.2014. 

                           Bibliotēkas vad.:                                             /I. Krieķe/  

 

 

 

 

 

 


