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Salgales pagasta Garozas bibliotēka ir viena no piecām Ozolnieku novada 

bibliotēkām un ir vienīgā publiskā bibliotēka Salgales pagastā. Garozas bibliotēka ir 

akreditēta līdz 2017.gada 28.maijam. 

Garozas bibliotēka atrodas Garozas ciemata centrā, pašvaldībai piederošā ēkā, 

otrajā stāvā. Bibliotēka ir pieejama jebkuram interesentam. Bibliotēka atrodas gaišās 

telpās. Un kā jau visām bibliotēkām arī garozas bibliotēkai gribētos vairāk telpas, lai 

varētu izveidot atsevišķu bērnu stūrīti, kurā mazie bibliotēkas apmeklētāji varētu droši 

rotaļāties un netraucēt pieaugušos apmeklētājus. 

Bibliotēkas lietotāju skaita lielāko daļu sastāda pieaugušie, kuri galvenokārt 

izvēlas lasīt daiļliteratūru un periodiskos izdevumus. Bibliotēkā vislielākais 

apmeklējums ir pirmdienās, kad bibliotēka ir atvērta līdz 19.00, jo tad bibliotēku var 

apmeklēt Jelgavā strādājošie un studējošie lietotāji. Nelielu daļu no apmeklētājiem 

sastāda bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, šie lietotāji vairāk ir iecienījuši 

izmontot internetu un bērnu stūrīti, kurā var pazīmēt vai parotaļāties. 

Bibliotēkā ir pieejama lasītava, kurā var izlasīt jaunākos preses izdevumus un 

strādāt ar uzziņu literatūru. Ir iespēja izmantot SBA grāmatas. Pieejami arī ir datora 

un interneta pakalpojumi (pakalpojumi ir bezmaksas), kā arī ir iespēja izmantot 

bezmaksas Letonika un Lursoft datubāzes. 

Visi jaunieguvumi tiek ievadīti Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas 

elektroniskajā kopkatalogā, pakāpeniski tiek ievadīti bibliotēkā esošie vecākie 

iespieddarbi. Informāciju par bibliotēku var atrast Ozolnieku novada mājas lapā un 

JZB mājas lapā. 

Bibliotēkā strādā viens bibliotekārais darbinieks – bibliotēkas vadītāja. 

 

 

 

 

 



Krājuma komplektēšana un organizēšana. 

 

Bibliotēkas fonds tiek regulāri papildināts ar jaunieguvumiem. Fonda 

komplektēšana notiek balstoties uz lasītāju vēlmēm. 

2014.gadā gadā bibliotēkā tika abonēti 5 laikraksti un12 žurnāli. 

Kopumā 2014.gadā bibliotēkas krājums ir papildināts par 456 iespieddarbiem, 

no kuriem 194 ir grāmatas. (par summu €1837.94). 

Rekataloģizētie eksemplāri 2576 (par summu €11384.43) 

 

Gads Ienācis Izslēgts Kopā 

2013 574 664 5478 

2014 456 188 5726 

+/- -118 -476 +248 

 

Kopumā bibliotēkas krājums ir palielinājies par 248 iespieddarbiem. Bet tas ir 

tādēļ jo salīdzinot ar 2013.gadu ir norakstīti samērā maz iespieddarbi. 

 

Iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana. 

 

Bibliotekārā apkalpošana 

Gads Lietotāji Apmeklējums Izsniegums 

2013 215 3847 4568 

2014 215 3720 3705 

+/-  -127 -863 

 

Bērni un jaunieši 

Gads Lietotāji Apmeklējums Izsniegums 

2013 42 1395 201 

2014 41 1264 138 

+/- -1 -131 -63 

 



Bibliotēkas apmeklējumu un izsniegumu rādītāji ir sarukuši, bet lietotāju 

rādītāji ir palikuši 2013.gada ietvaros. 

Cilvēki pēdējos gados ir palikuši „slinkāki” uz lasīšanu. Īpaši slinkums jūtams 

bērnu vidū. Vairāk tiek izmantots bibliotēkā pieejamais internets. 

Ļoti pieprasīta ir medicīnisko izziņu un trūcīgo statusu kopēšana. 

2014.gadā bibliotēkā ir sniegtas 9 konsultācijas un 6 uzziņas. Konsultācijas 

pārsvarā ir vajadzīgas pensionāriem – internetbankas lietošanai. 

2013.gadā SBA kārtā tika saņanti 13 iespieddarbi no Ozolnieku novada 

centrālās bibliotēkas un no JZB. 

Bibliotēkā tika sarīkotas 11 tematiskās izstādes. 

Bibliotēkā tika organizēts sveču liešanas pasākums „Kad svece deg…”, 

pasākums norisinājās divās daļās: pirmajā daļā bērni un pieaugušie varēja izliet paši 

savas sveces, bet otrajā daļā uzstājās A. Celma un G. Riekstiņš (muzikālā 

pēcpusdiena). 

 



 

 

 



Turpinot 2013.gada aizsākto tradīciju, bibliotēku apmeklēja Garozas 

pamatskolas skolēni no 3. un 4. klases. Bērni bibliotēkārājā stundā atkārtoja savas 

iegūtās zināšanas par bibliotēku un veica dažādus uzdevumus., kā arī bērniem bija 

jāizpilda mājasdarbs (jāizlasa kāda grāmata). 

 

 

 

 

 

 



Metodiskā un konsultatīvā darbība. 

Šogad bibliotēkas galvenais un pats lielākais mērķis ir pabeigt rekataloģizāciju 

un sākt strādāt ar BIS ALISE. 

Bibliotēkas lietotājiem ir pieejami 8 datori, kā arī visiem lietotājiem ir iespēja 

izmantot multifunkcionāro iekārtu (printēt, kopēt, skenēt). 

Bibliotēkai ir cieša sadarbība ar kultūras darba organizatori un ar Garozas 

pamatskolu. 

 

Finansiālā darbība. 

Bibliotēkas uzturēšanai 2014.gadā tika izlietoti €10455, no kuriem krājuma 

papildināšanai €2368. 

 

 

27.01.2015  

 

Bibliotēkas vadītāja D. Beire 


