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 2011. gada vasarā Sidrabenes pagasts tika pārdēvēts par Salgales pagastu, tādejādi atgriežot 

tam vēsturisko nosaukumu. 

  Salgales pagasta Garozas bibliotēka ir viena no 5 Ozolnieku novada bibliotēkām un vienīgā 

publiskā bibliotēka Salgales pagastā. Tā ir Ozolnieku centrālās bibliotēkas pakļautībā. Garozas 

bibliotēka izgājusi akreditāciju 2012. gadā un akreditēta līdz 2017. gada 28. maijam. 

Garozas bibliotēka atrodas Garozas ciemata centrā un ir pieejama jebkuram interesentam. 

Iekļūšanas problēmas sagādā iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem un veciem cilvēkiem, jo 

bibliotēka atrodas otrajā stāvā, uz kuru ved stāvas kāpnes. Bibliotēkas telpas ir gaišas un pietiekami 

plašas, tomēr, lai netraucētu citiem lietotājiem, ir nepieciešamas telpas, kurās varētu izvietot bērnu 

nodaļu. 

No 2010. gada 1. janvāra vairs netiek papildināts bibliotēkas alfabētiskai katalogs. Visas 

grāmatas tiek ievadītas Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā. 

Informācija par bibliotēku ir atrodama Ozolnieku novada mājas lapā un JZB mājas lapā. 

Bibliotēkā strādā viens bibliotekārais darbinieks- bibliotēkas vadītāja. 

Bibliotēkas esošo lietotāju skaita lielāko daļu sastāda pieaugušie, kuri pārsvarā izvēlas 

daiļliteratūru un preses izdevumus. Nozīmīgu daļu sastāda studenti un skolēni, kas bibliotēkas 

resursus izmanto mācību nolūkiem. Tāpat bibliotēku iecienījuši mazie bērni, kas nāk līdzi saviem 

lielajiem brāļiem un māsām. Bibliotēkā bērniem iekārtots rotaļu stūrītis, kur viņi var likt LEGO, 

puzles un mozaīkas. 

Lai bibliotēku varētu apmeklēt arī tie bibliotēkas lietotāji, kuri mācās un strādā pilsētā, tā 

pirmdienās atvērta līdz 19:00. Šajās dienās ir vērojams vislielākais bibliotēkas apmeklējumu un 

izsniegumu skaits. 

Bibliotēkā pieejama lasītava, kur var izlasīt jaunāko presi un strādāt ar uzziņu literatūru. Tiek 

izmantots arī SBA grāmatas. Interneta lasītava piedāvā datorpakalpojumus: internets, Mikrosoft 

Office programmas, melnbalto un krāsaino kopēšanu, printēšanu, skenēšanu. Visi pakalpojumi ir 

bezmaksas. Bibliotēkā Trešā Tēva Dēla projekta ietvaros tiek nodrošināta arī bezmaksas Letonikas 

un Lursoft datubāzes. 



Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana 

 

 2011. gads 2012.gads +/- 

Lietotāju 

skaits 

224 225 (+1) 

Apmeklējums 5738 5130 (-611) 

Lit.izsniegums 4863 5017 (+154) 

 

Skolēni 

 2011.gads 2012.gads +/- 

Lietotāju skaits 62 50 (-12) 

Apmeklējums 2365 1854 (-511) 

Lit.izsniegums 642 380 (-262) 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu bibliotēkas lietotāju skaits ir pieaudzis par vienu lietotāju. 

Bibliotēkas lietotāju- skolēnu skaits ir sarucis par divpadsmit bērniem, kuri ir mainījuši dzīvesvietu. 

Lai arī 2/3 bibliotēkas lietotāju ir pieaugušie, tomēr, gandrīz puse no apmeklējumiem pieder 

bērniem un jauniešiem līdz 18. gadu vecumam, kuri bibliotēku apmeklē, lai izmantotu internetu gan 

mācību nolūkos, gan izmantojot sociālo tīmekļu apskatei, gan arī lai vienkārši pavadītu savu brīvo 

laiku. 

Garozas ciematā sakarā ar interneta piegādātāju konkurenci ir samazinājusies interneta 

abonēšanas maksa, un iedzīvotāji ir pieslēguši internetu savā dzīvesvietā. Līdz ar to krasi ir sarucis 

bibliotēkas apmeklētāju skaits.  

Nozīmīga daļa bibliotēkas lietotāju izmanto bezmaksas kopēšanas, printēšanas un skenēšanas 

pakalpojumus. 

 

 

 

 

 

 



 

Krājuma komplektēšana un organizēšana 

 

2012.gadā bibliotēkas fondā vērojama pozitīva tendence. Iegūti 459 jauni iespieddarbi, no 

tiem 297 grāmatas par Ls 1670.  

Bibliotēkas fonds tiek komplektēts pamatojoties uz lasītāju vēlmēm un ņemot vērā skolēnu un 

studentu mācību programmu. 2012. gadā bibliotēkā abonēta periodika- 5 laikraksti un 13 žurnāli. 

Grāmatas iegādātas Rīgā grāmatu bāzē „LGrāmata”, izbraukumu tirdzniecībā- semināru laikā, 

piedaloties akcijā „Atbalsts lauku bibliotēkām”. 

 

 

Gads Ienācis b-kas fondā Izslēgts no b-kas 

fonda 

Pavisam b-kas 

fondā 

2010 396 320 5495 

2011 561 530 5526 

2012 459 417 5568 

Salīdz.ar 

2011.g. +/ - 

(-102) (-113) (+42) 

 



Uzziņu un informācijas darbs 

 

2012.gadā Garozas bibliotēkā sniegtas 23 uzziņas un 20 konsultācijas. Uzziņu pieprasītāji 

lielākoties ir skolēni un studenti, kuriem nepieciešama informācija mācību nolūkos. Tāpat lielai 

daļai pieaugušo nepieciešama informācija par valsts un pašvaldības iestāžu darbalaikiem, likumu 

skaidrojumiem. 

Konsultācijas nepieciešamas visu gadagājumu bibliotēkas lietotājiem. Skolēniem un 

studentiem nepieciešama palīdzība Microsoft Office programmā, kā arī pareizu tekstu noformēšanā. 

Pieaugušiem lielākoties nepieciešamas konsultācijas internetbanku apguves jomā, e-pastu izveidē 

un interneta apguvē bez priekšzināšanām.  

2012. gadā bibliotēkā izvietotas 9 izstādes, kurās bibliotēkas lietotāji varēja iepazīties gan ar 

jaubilārrakstnieku darbiem, gan bibliotēkas jaunieguvumiem, gan bērnu zīmējumiem. Tika 

ozganizēta apmācība „E- pakalpojumi internetā”, kuru divu dienu laikā apmeklēja 5 pieaugušie. 

Kā arī tika organizēta rokdarbu pēcpusdiena bērniem, kuru apmeklēja 8 bērni. 

 

 

Starpbibliotēku abonements 

 

2012.gadā SBA kārtā saņemti 2 iespieddarbi. No Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas . Par 

šo pakalpojumu atzinīgi izsakās studenti, jo grāmatas nav jāmeklē citās bibliotēkas un to var saņemt 

savai dzīvesvietai tuvākajā bibliotēkā. Kā arī lasītāji, kuri izvēlas specifisku literatūru, ko iegādāties 

bibliotēkā ir nerentabli. 

 

Automatizācija 

 

Lietotājiem pieejami 8 datori un 1 dators ir darbiniekiem, kā arī visi lietotāji var izmantot 

multifunkcionālo iekārtu- kopēt, printēt, skenēt. Bibliotēkā ir pieejams arī lielais kopētājs, kas ļauj 

īsākā laikā sakopēt vairāk lapu un arī kopēt A3 formātā. Šie pakalpojumi ir bezmaksas, ar 

nosacījumu, ka printēšanai un kopēšanai tiek izmantotas savas lapas.  

 

 

 

 

 

 



 

Finansiālā darbība 

 

Bibliotēkas uzturēšanai 2012. gadā izlietoti Ls 11867 no tiem krājuma komplektēšanai Ls 

2080. Mērķdotāciju kārtā no valsts budžeta saņemti Ls 368. Bibliotēkā pa vasaru tika nomainīti logi 

un iegādāti jauni grāmatu plaukti. 

 

 

 

 

 

30.01.2013.       Bibliotēkas vad. D. Beire 

 

 


