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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Ozolnieku novada Ozolnieku pagasta iedzīvotāju mazā Gaismas pils ir novada centrālā 

bibliotēka, kas atbalsta un nodrošina vietējās kopienas iedzīvotāju informācijas 

vajadzības, veicina iedzīvotāju informācijpratību, atbalsta izglītības procesu un 

mūžizglītību, sniedz komfortablus apstākļus ikviena indivīda intelektuālai izaugsmei, 

personības bagātināšanai, rūpējas, lai cilvēkiem būtu prieks un gandarījums par 

lasīšanu un izlasīto. 

 pārskata perioda prioritātes 

Bibliotēkas galvenā prioritāte  - bibliotēkas apmeklētāju kvalitatīva bibliotekārā 

apkalpošana, kas sevī ietver gan pietiekamu informācijas resursu (grāmatas, periodika) 

iegādi, kvalitatīvu uzziņu sniegšanu, pilnvērtīgu, jēgpilnu pasākumu organizēšanu 

dažādām lasītāju grupām. 

Aizvadītā gada īpašais pasākums, kura sagatavošana un realizācija aizņēma gandrīz 

pusi gada – Ozolnieku un Jelgavas novadu 15.Grāmatu svētki Ānes kultūras namā. 

Pasākuma sagatavošanā tika iesaistītas visa novada bibliotekāru komanda, kā arī 

daudz sadarbības partneru, viesos tika aicināti 4 grāmatu autori, pasākumu apmeklēja 

vairāk kā 300 interesentu. (attēlu skat. pielikumā) 

 

Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas, bibliotēku akreditācija pārskata periodā nav 

notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams bibliotēkas funkciju veikšanai – iegādāts pats 

nepieciešamākais, prioritāte - krājuma komplektēšana.  

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 49359 58728 81126 

Pašvaldības finansējums 49356 54412 81086 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 3 16 40 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi  4300  

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 49359 58728 81126 

Darbinieku atalgojums (bruto) 25236 26828 35410 

Krājuma komplektēšana 6705 6484 6683 
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

 Kāpņu telpas remonts EUR 24029 vērtībā,  

 ierīce, kas nodrošina ratiņkrēsla pārvietošanu uz 3. stāvu EUR 4051 vērtībā. 

Iegādāta datortehnika un biroja tehnika 

 Multifunkcionālā iekārta EUR 1259 vērtībā 

 Dators darbiniekam lasītāju apkalpošanai EUR 722 vērtībā 

 

Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): 

Pateicoties 2015.gadā realizētajam novada un ERAF projektam, IKT nodrošinājums ir 

pietiekams. 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 4 6 labs  

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

1 1 labs  

Printeri 1  labs  

Kopēšanas 

iekārtas 

    

Skeneri     

Citas iekārtas     

 

 

4. Personāls 

 

Personāla raksturojums (skaits, slodzes, izglītība, izmaiņas personāla sastāvā u. c.) 

Bibliotēkā strādā 3 bibliotekārie darbinieki uz pilnu darba slodzi un 1 tehniskais darbinieks – 

apkopējs uz 0,5 darba slodzēm. Bibliotekāro darbinieku izglītība:  

 Bibliotēkas vadītāja – maģistra grāds bibliotēku nozarē (iegūts 2008.g.), augstākā 

izglītība bibliotēku nozarē (iegūta 1985.g.) 

 Vecākā bibliotekāre – bakalaura grāds bibliotēku nozarē (iegūts 1995.g.) 

 Bibliogrāfe – augstākā izglītība – filologs (iegūta 1982.g.), diploms pielīdzināts 

maģistra grādam  

 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

Komandējumiem un dienesta braucieniem izlietots EUR 114, Iekšzemes komandējumiem – EUR 

56, ārvalstu komandējumiem – EUR 58. Semināriem un kursiem izlietots EUR 49 

• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Personāls – 3 bibliotekārie darbinieki ir pietiekami, lai veiktu vietējās kopienas iedzīvotāju 

bibliotekāro apkalpošanu, nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus, uzturētu elektronisko 
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katalogu, konsultētu pārējās 4 novada bibliotēkas, tomēr darbinieku profesionālā kapacitāte nav 

tik liela, lai papildinātu bibliotēku pakalpojumu klāstu ar īpašām novitātēm, jaunrades idejām. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2014 

 

2015 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 811 840 +3,58% 851 +1,31% 

t. sk. bērni 191 218 +14,14% 246 +13,76% 

Fiziskais apmeklējums 8831 9626 +9% 9408 -2,26% 

t. sk. bērni 1738 2030 +16,8% 2233 +10% 

Virtuālais apmeklējums 2481 4165 67,88% 2627 -36,93% 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

     

Izsniegums kopā 19303 19602 +1,55% 20213 +3,12% 

t. sk. grāmatas 13082 13099 +0,13% 12996 -0,79% 

t. sk. periodiskie izdevumi 6221 6503 +4,53 7217 +10,98% 

t. sk. bērniem 1494 1612 +7,9% 1716 +6,45% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

18,29 18,88 +3,23% 18,93% +0,05% 

Iedzīvotāju skaits 4434 4448 +0,32% 4495 +1,06 

Bibliotēku raksturojošiem pamatrādītājiem ir tendence uz palielinājumu: lasītāju skaits palielinājies 

par 11, fizisko apmeklējumu skaits samazinājies par 221, tas ir interneta lietotāju skaita 

samazinājums par 256, jo internetu bibliotēkā izmantojuši 1407 lietotāji (2015 – 1663).  

Lasītājus piesaista regulāra jauno grāmatu iegāde un preses izdevumu daudzveidība – 40 

nosaukumu periodiskie izdevumi. 

• Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss situācijas 

raksturojums 

      Tā kā bibliotēka atrodas 3.stāvā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nebija iespēju iekļūt   

bibliotēkā, grāmatas tika piegādātas mājās. 

Pēc kāpņu telpas remonta 2016.gada nogalē situācija ir mainījusies -  bibliotēkā ir iespēja iekļūt 

cilvēkiem, kam ir pārvietošanās grūtības un tiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā,  jo tika iegādāta 

iekārta, kas pārvieto pa kāpnēm invalīdu ratiņus. 

 

Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām  

 Pārskata gadā uzsākta sadarbība ar Jauno māmiņu klubu. 

 Bibliotēkā regulāri tiek atbalstīti individuālie interesenti –seniori, kam nepieciešams 

palīdzēt un apmācīt e-pakalpojumu lietošanā  

• Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs  

 Pārskata periodā sniegtas 150 uzziņas bibliotēkas apmeklētājiem 

        

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 
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Visa minētā informācija pieejama internetā, tiešsaistē, bibliotēkas darbinieki sniedz palīdzību 

nepieciešamās informācijas iegūšanai.  

Papīra formātā bibliotēkā pieejama tūrisma informācija , bukleti, kā arī novada bezmaksas 

laikraksts „ Ozolnieku Avīze”. 

 

Elektroniskais katalogs kā pakalpojums  

      Ozolnieku novada centrālā bibliotēka veido un uztur Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogu, 

kas pieejams tiešsaistē. 3 bibliotēkas lieto ALISE i-versiju, viena bibliotēka atspoguļota 

kopkatalogā kā fonds. Visiem novada bibliotēku autorizētajiem lietotājiem ir iespēja pasūtīt, 

rezervēt, pagarināt grāmatas tiešsaistē. Autorizētie lasītāji kļuvuši aktīvāki, jo gada laikā 

elektroniski pasūtīts ap 216 iespieddarbu, tas ir 2 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā.    

Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei un  anotāciju un attēlu pievienošana bibliogrāfiskajiem 

ierakstiem uzlabojusi informācijas kvalitāti. Tomēr parādījusies tendence, ka  virtuālo apmeklētāju 

skaits pieaug mazāk kā lasītāju fiziskie apmeklējumi. 

Bibliotēkas savstarpēji apmainās grāmatām SBA kārtā. 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

54 41 48 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

69 140 93 

 

 

6. Krājums 

Bibliotēkas fonds tiek veidots mobils un aktīvs. Pēdējo gadu laikā krājumā vērojams pieaugums, jo 

norakstīta tiek tikai nolietotā krājuma daļa. Iespēju robežās nolietotie, bet noderīgie un pieprasītie, 

mākslinieciski vērtīgi iespieddarbi tiek atjaunoti ar dāvinājumiem no privātām bibliotēkām. 

Bibliotēkas gaitenī izvietots grāmatu plaukts ar privāto bibliotēku dāvinājumiem – vērtīgiem 

eksemplāriem, kuri varētu noderēt Ozolnieku novada bibliotēkām krājuma atjaunošanai, 

piekomplektēšanai. Bibliotēkas kāpņu telpā izvietots plaukts „Lasītājs dāvina lasītājam”, kur notiek 

grāmatu apmaiņa. 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 Bibliotēkas krājuma komplektēšanā tiek pielietots racionāls sadalījums: iegādāta gan 

nozaru literatūra, gan daiļliteratūra ar attiecību 40:60 

 Bibliotēkā īpaša uzmanība tiek veltīta latviešu oriģinālliteratūras komplektēšanai, kā 

arī kvalitatīvas bērnu literatūras komplektēšanai 

 Krājuma komplektēšana tiek realizēta apmeklējot grāmatu bāzes, kā arī izmantojot 

grāmatu piegādes komersanta pakalpojumus 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams, lai nodrošinātu bibliotēkas 

sekmīgu darbību. Grāmatas tiek iegādātas 1 eksemplārā, tādēļ veidojas rindas uz pieprasītiem 

izdevumiem. Informācijas sistēmā rindā parasti reģistrēti 20-30 pieprasījumi. 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

6705 6484 6683 

t. sk. pašvaldības finansējums 6705 6484 6683 

grāmatām 5401 5177 5348 

t. sk. bērnu grāmatām 717 757 649 

periodiskajiem izdevumiem 1304 1307 1335 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

1,51 1,46 1,49 

• Rekataloģizācija pabeigta 2015.gadā visām novada bibliotēkām. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

Krājuma pārbaude centrālajā bibliotēkā pārskata periodā nav veikta. Krājuma pārbaudi maijā 

kopīgi veicām Ozolnieku novada Vainu bibliotēkā. 

• Krājuma rādītāji : 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 1380 1327 1260 

Grāmatas 691 632 622 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 111 103 108 

t. sk. bērniem 116 123 106 

Izslēgtie dokumenti 761 765 1138 

Krājuma kopskaits 16753 17315 17437 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,86 0,83 0,81 

Periodisko izdevumu apgrozība 3,94 4,31 4,9 

 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes – Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka 

 pašu veidotā datubāze  -  Elektroniskais katalogs 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – diemžēl sarukuši, jo ieviešot cita projekta datorus ar 

īpašajām prasībām par interneta pieslēgumu, šajos datoros zaudējām iespēju izmantot 

minētās datubāzes. Tikai 2 darbstacijās iespējams izmantot datubāzes. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika 65 40 6 

News 4 128 15 

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana notika e-prasmju nedēļas ietvaros.  

 

• Darbs ar parādniekiem  ir bibliotēkas ikdienas darbība, to veicam, izmantojot visas iespējamās 

komunikācijas formas - mobilos tālruņus, sociālos tīklus, personiskos kontaktus. Diemžēl, ne 

vienmēr iespējams atgūt  bibliotēkas parādniekiem izsniegtos iespieddarbus. 
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji  

Pateicoties tam, ka sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem vasaras mēnešos bija uzdots 

lasīt grāmatas –obligāto literatūru, palielinājies lasītāju skaits un izsniegums bērnu auditorijai. 

Problēma bija tā, ka bērnu skaits, kam jāizlasa konkrētas grāmatas bija tik liels, ka SBA kārtā 

vajadzīgās grāmatas tika pieprasītas no visām novada bibliotēkām. 

       Bērnu auditoriju vairs tik daudz kā agrāk nepiesaista datori un internets, tā ka bērni patiesi      

vairums gadījumu apmeklē bibliotēku, lai lasītu grāmatas un periodiku. 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu 

Bibliotēkas komplektēšanas politika ir tāda, ka obligāti iegādājamas nozīmīgākās izdotās bērnu 

un jauniešu grāmatas, t.sk. Bērnu žūrijas grāmatas. Iegādāto bērnu grāmatu skaits ir 

proporcionāls bērnu – lasītāju skaitam bibliotēkā. 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

 Barikāžu atceres dienā pasākums Ozolnieku vidusskolas 6.klases skolēniem „Tavs 

stāsts ir Latvijas brīvības stāsts” 

 E-prasmju nedēļā – pasākums Salgales pamatskolas audzēkņiem „Datubāzu lietošana 

bibliotēkās”  

 PII „Zīlīte” pirmsskolas vecuma bērni bibliotēkā lasa un veido I.Ziedoņa „Dzelteno 

pasaku” (attēlu skat. pielikumā) 

 PII „Zīlīte” grupām : Dzejas dienas, „Sprīdītis meklē laimīgo zemi”, „Iepazīsim 

profesijas - bibliotekārs” , „Manas mājas – Latvija” , Rūķu grupa ciemos pie 

Sniegamātes 

 16.11.Bērniem, jauniešiem Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā – K. Olsone ” Sudraba 

puisēns” – grāmatas fragmenta lasījums, radošais darbs, pārrunas Ozolnieku Bērnu un 

jauniešu centra bērniem  

 

• Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, sadarbības 

vērtējums 

 Ozolnieku Bērnu un jauniešu centrs 

 PII „Zīlīte” 

 Ozolnieku vidusskola 

 Salgales pamatskola 

Sadarbojoties patīkami, ja partneri arī mazliet gatavojušies aktivitātēm bibliotēkā, ja bijušas 

pārrunas ar bērniem. Ne vienmēr tas bija jūtams. 

 

• Bibliotēku darbinieku tālākizglītības vērtējums specializācijā 

Vecākā bibliotekāre Inga Buholca piedalījās Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes 

rīkotajā konferencē ” Lakstīgalas vārdnīca: vērojumi un vērtējumi Latvijas un Polijas bērnu literatūrā 

un grāmatu mākslā” 22.aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
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8. Novadpētniecība 

 

• Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Tā kā vienā ēkā ar bibliotēku atrodas Ozolnieku novada vēstures ekspozīcija, bibliotēkai ar šo 

iestādi ir cieša sadarbība. Novadpētniecības darbs netiek dublēts. 

• Novadpētniecības aktivitātes: 

 27.02. pasākuma „Ārijai Melgailei 90, ansamblim „Madara”  50”  fotogrāfiju skenēšana, 

prezentācijas sagatavošana, publikācijas sagatavošana 

 Apkopojoša materiāla par ansambli „Madara” - pārrakstīšana 

 Sagatavots pieteikums Ozolnieku novada domei par Gunāra Barupa izvirzīšanu 

apbalvojumam par mūža ieguldījumu 17.novembrī. Vērtēšanas komisija atbalstīja šo 

pieteikumu un izvirzītais kandidāts saņēma galveno balvu. 

 

9. Projekti 

Pārskata gadā bibliotēka neizstrādāja nevienu projektu, jo iepriekšējos gados sagatavotie projekti 

„Jaunu grāmatu iegāde” – netika atbalstīti. „Bērnu žūrija” – projekts netika iesniegts, jo mūsu 

bibliotēkā ik gadus tiek iegādāta šī projekta grāmatu kolekcija. Vietējās vidusskolas bibliotēka 

piedalās projektā, abām bibliotēkām lasītāji pārklājas, tādēļ arī formāli nepiedalāmies projektā, bet 

reāli un praktiski atbalstām Bērnu žūrijā iesaistītos lasītājus. 

 

10. Publicitāte 

 

• Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas funkcijām, 

pakalpojumiem 

 

• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 Ozolnieku novada tīmekļa vietnē (mājaslapa) 9 publikācijas par bibliotēkas 

organizētajiem pasākumiem, aktualitātēm,  

 Sagatavotas 2 publikācija novada laikrakstam „Ozolnieku Avīze” 

 Sagatavota publikācija Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnē „Bērniem un 

jauniešiem” 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi: 

 Bibliotēku festivāls LNB. Ideju tirgū ar Bokas jaunkundzes tēlu pārstāvētas Ozolnieku 

novada bibliotēkas (attēlu skat. pielikumā) 

 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums: grāmatu apskats „Ziemeļvalstu autoru 

daiļliteratūra” jauno māmiņu kluba dalībniecēm (attēlu skat. pielikumā) 

 24.09. Pasaules tūrisma diena – veloorientēšanās punkts bibliotēkā (attēlu skat. pielikumā) 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām: 

 sadarbība ar Kultūras nodaļu, kultūras darbiniekiem, pašvaldības izglītības iestādēm, 

Jauniešu centriem, ar pašvaldības speciālistiem 

 Bibliotēku dalība Ozolnieku novada svētkos jūlijā 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes: 

 28. jūnijā pieredzes apmaiņā bibliotēkā viesojās Ķekavas novada bibliotēku darbinieki 

(attēlu skat. pielikumā) 

 

• Bibliotēku aizstāvības, bibliotēku interešu pārstāvniecības darbs 

Bibliotēku budžetu sagatavošanas periodā bibliotēku intereses tika pārstāvētas sarunās ar 

izpilddirektoru, domes vadību, Finanšu nodaļu.  

Tika sagatavoti pamatojuma dokumenti atalgojuma palielināšanai bibliotēku darbiniekiem. 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

 Sagatavots seminārs Ozolnieku novada bibliotēku darbiniekiem 14.septembrī. 

 Regulāras telefoniskas konsultācijas novada bibliotēku darbiniekiem 

 Apmeklētas Vainu, Ānes, Garozas bibliotēkas 

 

Pateicība 

Vislielākā pateicība par aizvadītu saspringta darba gadu, par bibliotēkas veiksmes stāstiem, par 

pietiekami augstajiem skaitliskajiem rādītājiem, par izpratni, atsaucību, augstu profesionālo 

sniegumu bibliotēkas komandai- vecākajai bibliotekārei Ingai Buholcai un bibliogrāfei Guntai 

Vidiņai!  

Paldies Ozolnieku novada bibliotēku vadītājām Jevgēnijai Noreiko, Maijai Sproģei, Dacei Beirei 

par sadarbību un atsaucību Grāmatu svētku organizēšanā! 

Paldies Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvam par sadarbību! 

 

10.02.2017. 

 

                                                                             Bibliotēkas vadītāja:                 I.Krieķe 
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Pielikumi 

 

 
Ozolnieku un Jelgavas novada 15. Grāmatu svētki Ānē 26.sugustā 

 

 

 
PII „Zīlīte” pirmsskolas vecuma bērni bibliotēkā lasa un veido I.Ziedoņa „Dzelteno pasaku” 
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Bibliotēku festivāls LNB. Ideju tirgū Ozolnieku novada bibliotēkas 

 

 
Pasaules tūrisma diena – veloorientēšanās punkts bibliotēkā 



 

12 

 

 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums: grāmatu apskats „Ziemeļvalstu autoru daiļliteratūra” 

jauno māmiņu kluba dalībniecēm 

 

 

 
 

28. jūnijā pieredzes apmaiņā bibliotēkā viesojās Ķekavas novada bibliotēku darbinieki 

 

 


