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

vienīgā publiskā bibliotēka Salgales pagastā. Tā ir Ozolnieku novada centrālās 

bibliotēkas filiāle. Garozas bibliotēka ir 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. Bibliotēkas telpas ir gaišas un 

pietiekami plašas, tomēr, lai netraucētu citiem apmeklētājiem, būtu nepieciešamas 

papildu telpas kurās varētu izveidot bērnu stūrīti. 

Visi jaunieguvumi tiek ievadīti Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas elektroniskajā 

kopkatalogā, pakāpeniski tiek ievadīti arī bibliotēkā esošie vecākie iespieddarbi. 

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

lapā. 

Bibliotēkā strādā viens bibliotekārais darbinieks – bibliotēkas vadītāja. 

Bibliotēkas lietotāju skaitu lielāko daļu sastāda pieaugušie, kuri galvenokārt izvēlas 

daiļliteratūru un preses izdevumus. Nelielu daļu sastāda skolnieki un studenti, kuri 

bibliotēkas resursus galvenokārt izmanto mācību nolūkiem. Bibliotēku arī apmeklē 

pirmsskolas vecuma bērni, kas ir atnākuši līdzi saviem lielākajiem brāļiem un māsām. 

Bibliotēkā bērniem ir ierīkots rotaļu stūrītis, kur viņi var parotaļāties ar LEGO un 

galda spēlēm, kā arī krāsot krāsojamos attēlus. 

Lai bibliotēku varētu apmeklēt lietotāji kuri strādā un mācās pilsētā, bibliotēka 

pirmdienās ir atvērta līdz 19:00. Šajā dienā ir vislielākais bibliotēkas apmeklējumu un 

izsniegumu skaits. 

Bibliotēkā ir pieejama lasītava, kur var izlasīt jaunāko presi un strādāt ar uzziņu 

literatūru. Tiek izmantotas arī SBA grāmatas. Pieejami arī datorpakalpojumi : 

internets, Mikrosoft Office programmas, melnbaltā un krāsainā kopēšana, printēšana 

un skenēšana. Visi pakalpojumi ir bezmaksas. Bibliotēkā ir pieejamas bezmaksas 

Letonika un Lursoft datubāzes. 

 



Krājuma komplektēšana un organizēšana. 

Bibliotēkās fonds tiek komplektēts pamatojoties uz lasītāju vēlmēm (gan pieaugušo, 

gan jauniešu). Grāmatas tiek iegādātas Rīgā grāmatu bāzē „L - Grāmata”, izbraukumu 

tirdzniecībā un dāvinājumi.  

2013. gadā bibliotēkā abonēta periodika : 5 laikraksti un 18 žurnāli. 

2012. gadā bibliotēkas fondā iegūti 574 jaunieguvumi, no tiem 306 grāmatas un viens 

elektroniskais resurss par € 2813.17 (Ls 1977.11). 

Rekataloģizētie eksemplāri: 1639 par summu €6155.49 (Ls 4326.10) 

 

Gads Ienācis fondā Izslēgts no 

fonda 

Pavisam fondā 

2012 459 417 5568 

2013 574 664 5478 

+/- (115) (247) (-90) 

 

Kopumā fonds ir sarucis par 90 iespieddarbiem, bet tas ir tādēļ ka 2012. gadā tika 

norakstīti vairāk iespieddarbi nekā 2012. gadā. 

 

  



Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana 

 

Gads Lietotāju 

skaits 

Apmeklējums Izsniegums 

2012 225 5130 5017 

2013 215 3847 4568 

+/- (-10) (-1283) (-449) 

 

Bērni un jaunieši 

Gads Lietotāju 

skaits 

Apmeklējums Izsniegums 

2012 50 1854 380 

2013 42 1395 201 

+/- (-8) (-459) (-179) 

 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu rādītāji ir kritušies. 

Lietotāju skaita svārstības skaidrojamas ar to ka iedzīvotāji pārceļas uz pilsētu un 

aizceļo uz ārzemēm. 

Bet apmeklējuma un izsnieguma sarukums ir saistīts ar to ka sakarā ar to ka bibliotēkā 

2012. gadā strādāja bez atvaļinājuma, bet 2013. gadā uz atvaļinājuma laiku bibliotēka 

bija slēgta. Un 2013. gada vasaras beigās tika mainīts ēkas jumts un sākta fasādes 

renovācija, līdz ar to bija apgrūtināti tikt bibliotēkā. 

Bibliotēkā puse no apmeklējuma pieder bērniem un jauniešiem, kuri bibliotēku 

apmeklē lai izmantotu internetu, mācību nolūkos, gan arī lai vienkārši satiktos un 

pavadītu brīvo laiku. 

Liela daļa apmeklētāju izmanto bezmaksas kopēšanu, printēšanu un skenēšanas 

pakalpojumus. 

2013. gadā bibliotēkā sniegtas 3 uzziņas un 5 konsultācijas. Uzziņas vairāk pieprasa 

skolēni un studenti, bet konsultācijas – pensionāri. 

2013.gadā SBA kārtā saņemti 2 iespieddarbi no Ozolnieku novada centrālās 

bibliotēkas. 



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

jaunieguvumiem, jubilār rakstniekiem, kā arī ar dažādām tematiskām izstādēm. 

2013. gada jūnijā uz bibliotēku tika aicināts Uldis Auseklis un Uldis Fridriksons. 

Pasākums norisinājās divās daļās, no sākuma varēja klausīties U. Ausekļa dzeju un 

dziesmas, bet pasākuma otrajā daļā tika iets ārā rotaļās. 

 

 

 

 



 

Kā arī bibliotēkā tika organizētas bibliotekārās stundas 1. un 2. klasei. Bibliotekārās 

stundas ietvaros bērni iepazinās ar bibliotēkas kārtību, izvietojumu, bērnu stūrīti un 

grāmatām. Kā arī bērni veica dažādus uzdevumus. 

 

 

 

 

 

  



Metodiskā un konsultatīvā darbība. 

Bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis. 

2013. gada  vasarā ēkai kur atrodas bibliotēka tika nomainīts jumta segums, un iesākta 

ēkas renovācija. Renovācijas darbus plāno turpināt 2014. gadā. 

Bibliotēkā tika nomainīts darbinieka dators. 

Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami 8 datori un 1 dators ir darbiniekam, kā arī visi 

lietotāji var izmantot multifunkcionāro iekārtu: kopēt, printēt, skenēt. 

Bibliotēkas personāls. 

Personāla pilnveidei tiek apmeklēti dažādi kursi un semināri. Kā arī lai būtu atbilstoša 

profesionālās zināšanas, papildus tiek apgūtas studijas LKA LKK programmā 

bibliotēkzinātnes un informācija. 

Finansiālā darbība. 

Bibliotēkas uzturēšanai 2013. gadā izlietoti Ls 9289, no tiem krājuma komplektēšanai 

Ls 2020. 

Bibliotēkā tika nomainīts darbinieka dators. 

Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar kultūras darbu organizatori un ar Garozas 

pamatskolu. 

 

28.01.2014.  

 

Bibliotēkas vad. D. Beire 

 

 

 

 


