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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 bibliotēkas darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

2018. gadā Ozolnieku novadā darbojas 4 publiskās bibliotēkas, lielākā no tām – 

Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka sniedz bibliotekāros un informācijas 

pakalpojumus Ozolnieku novada Ozolnieku pagasta vairāk kā 4000 iedzīvotājiem. 

 informācija par padotībā esošajām iestādēm (bibliotēku filiālēm, ja tādas ir), reģiona 

bibliotēkām, izglītības iestāžu bibliotēkām, ārējiem apkalpošanas punktiem 

                    Ozolnieku novada  publiskās bibliotēkas darbojas vienotā sistēmā, centrālā bibliotēka     

konsultē un novada līmenī metodiski vada pārējās  novada bibliotēkas. 2018.gada sākumā mazākā 

novada bibliotēka Jaunpēterniekos tika pārveidota par Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas 

struktūrvienību - ārējo apkalpošanas punktu. Šādi tas darbojās līdz septembrim. Tad tika pieņemts 

lēmums likvidēt punktu Jaunpēterniekos nepiemērotu telpu dēļ. Apkalpošanas punktam vieta tika 

atrasta Ozolnieku novada Salgales pagasta Emburgā, kur bibliotēka bijusi un likvidēta 90-tajos 

gados. 

 

• Pārskata periodā paveiktais no bibliotēkas stratēģijā (attīstības plānā) definētajiem virzieniem 

un uzdevumiem 

Aizvadītā gada prioritātes: 

 Lasīšanas veicināšanas pasākumi pirmsskolas un  jaunākā skolas vecuma bērniem, 

pasākumi ģimenēm; 

 Latvijas simtgades pasākumi; 

 Bibliotēku akreditācija 

 

• Bibliotēku akreditācija  

2018. gadā bibliotēka tika atkārtoti akreditēta. Gatavojoties akreditācijai tika būtiski pārstrādāta 

bibliotēkas pamatdokumentācija, visu novada bibliotēku nolikumi, lietošanas noteikumi, maksas 

pakalpojumu cenrādis tika aktualizēts, precizēts. 

2. Finansiālais nodrošinājums 

 

• Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”  

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir pietiekams bibliotēkas funkciju veikšanai – iegādāts 

pats nepieciešamākais, prioritāte - krājuma komplektēšana.  
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Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (EUR) 81126 57443 60327 

Pašvaldības finansējums 81086 57416 60265 

Citi ieņēmumi:    

t. sk. maksas pakalpojumi 40 27 62 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums    

t. sk. citi piešķīrumi    

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (EUR) 81126 57443 60327 

Darbinieku atalgojums (bruto) 27024 31587 31660 

Krājuma komplektēšana 6683 6548 7407 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

 

• Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Esošās telpas bibliotēkai ir par šauru, nav iespēju paplašināt, attīstīt kādu zonu, piemēram, 

bērnu un jauniešu zonu bibliotēkā, lasītavas vietas veidot komfortablāk, grāmatu plauktu 

izvietojumu, palielinājumu mainīt uz ērtāku. 

2018.gadā bibliotēkā iegādāti 4 jauni plaukti uzziņu krājuma izvietošanai EUR 894.00 

vērtībā. 

2018. gadā iegādāti 4 sēžammaisi EUR 200.00 vērtībā bērnu zonas uzlabošanai. Ar prieku 

jāsecina, ka jaunākā paaudze patiesi novērtēja šo pirkumu. 

2018. gadā remontdarbi bibliotēkā netika veikti, jo pirms diviem gadiem tika realizēts kāpņu 

telpas remonts un uzlabojumi. 

 

• Iekārtas, aprīkojums (t. sk. IKT nodrošinājums): situācijas raksturojums un vērtējums, 

nākotnes prognozes, atjaunināšanas iespējas  

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

1.01.2019. ir apmierinošs.  
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• Bibliotēkā lietotājiem pieejami 4 - 2015. gadā iegādāti datori, 2 – 2007. gada datori, kurus 

būtu nepieciešams nomainīt. 

• Darbinieku rīcībā 2016., 2015.,2013. gada datori. 

• Bibliotēkā pieejama krāsaina multifunkcionālā iekārta A3, iegādāta 2016.gadā, A3 

melnbalta multifunkcionālā iekārta (2007), kā arī  lāzerprinteris A4 melnbalts (2015) 

• Gada nogalē (2018) tika iegādāts dators darbiniekam un portatīvais dators darbinieku 

vajadzībām EUR 1017.00 vērtībā. 

• Nepieciešams uzlabot aprīkojumu ārējā apkalpošanas punktā, jo tur pieejami tikai 2007.gada 

datori. Tas tiks risināts 2019.gadā. 

 

 

4. Personāls 

 

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

• Bibliotēkā strādā 3 bibliotekārie darbinieki uz pilnu darba slodzi, 1 darbinieks ar nepilnu 

darba slodzi (24 stundu darba nedēļa) un 1 tehniskais darbinieks (24 stundu darba nedēļa)  – 

apkopējs. 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 

• Darbinieks ārējā apkalpošanas punktā – vidējā speciālā izglītība citā jomā 

2018.gadā LBB Zemgales nodaļas seminārā  "Inovācijas un radošums sabiedrības 

ilgtspējīgā attīstībā" vecākā bibliotekāre tika izvirzīta nominācijai „Gada bibliotekārs 

Zemgalē” 

 

• Finansējums personāla attīstībai (profesionālajai pilnveidei, pieredzes apmaiņas braucieniem 

u. tml.) – situācijas apraksts, vērtējums 

Profesionālā pilnveide bibliotēkā tiek plānota, analizējot piedāvātās iespējas. Tiek apmeklēti 

vietējas nozīmes un valsts nozīmes semināri, konferences. Aizvadītā gada atklājums bija noderīgā 

novadpētniecības konference Kuldīgā, kur tika gūtas jaunas ierosmes un idejas. 
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Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 

 

N.

p.

k. 

Norises laiks Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 
17.04. 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas bibliotēku festivāls 

2018: Latvijas bibliotekāru 

19. konference “Mainās 

bibliotēka, mainās 

sabiedrība” 
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2. 18.04. Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Latvijas bibliotēku festivāls 

2018: Bibliotēku ideju tirgus 
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3. 09.05. Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēka 

Latvijas 

Bibliotekāru 

biedrība 

Zemgales reģionālo publisko 

bibliotēku seminārs 

“Inovācijas un radošums 

sabiedrības ilgtspējīgā 

attīstībā” 
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4. 19.-20.09. Kuldīga Latvijas 

Republikas 

Kultūras 

ministrija 

Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Bibliotēku novadpētniecības 

konference 
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5. 15.10. Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēka 

SIA “Baltijas 

Datoru 

akadēmija” 

Mācību kurss “Digitālā 

saziņa ar valsti: dzīves 

situācijās noderīgi e-

risinājumi” 
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6. 24.10. Rīga Latvijas 

Nacionālā 

bibliotēka 

Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas 

veicināšanas programmu 

inovāciju reģionālais 

seminārs bibliotekāriem un 

skolotājiem 

 

8+8 

7. 05.11. Rīga Tieto Latvia BIS ALISE kurss “Dati: 

vienkārši par sarežģīto” 

 

6 
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8. 21.11. Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēka 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

„Stāsts.Stāstnieks.Bibliotēka

” 
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• Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

Personāla kapacitāte nav tik liela, lai absolūti perfekti strādātu visos darba virzienos. Būtu 

nepieciešams vairāk ieguldīt novadpētniecības darbā, bet tur nepieciešams atsevišķs darbinieks. 

Šis jautājums tiks risināts 2019.gadā. 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 

• Galvenie rādītāji (kopaina: lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, analīze 

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2016 2017 2018 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 851 861 1004 +16% 

t. sk. bērni 246 222 301 +35,59% 

Bibliotēkas apmeklējums 9408 9812 11543 +17,64% 

t. sk. bērni 2233 2356 3118 +32,34% 

Virtuālais apmeklējums 2627 1960 2249 +14,74% 

Izsniegums kopā 20213 20842 21646 +3,86% 

t. sk. grāmatas 12996 13614 13801 +1,37% 

t. sk. periodiskie izdevumi 7217 7228 7820 +8,19% 

t. sk. bērniem 1716 2079 2860 +37,57% 

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

18,93 19,9 23% +15,58% 

t. sk. bērni līdz 18 g.*  19.78%* 

37%** 

26.5%* 

49.58%** 

+33,97% 

Iedzīvotāju skaits 4495 4325 4350 +0,58 

* Bērni 0-18 g.v. 

**Bērni 7-18 g.v. 

 

• Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 
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• Bibliotēkas rādītāju palielinājums saistīts ar to, ka bibliotēkai pievienota struktūrvienība – 

Ārējais apkalpošanas punkts. Apkalpošanas punkta darbiniece veltīja daudz laika un pūļu, 

lai apkalpotu lasītājus mājās, piegādājot periodiskos izdevumus 2-3 reizes nedēļā 

atsevišķiem lasītājiem. Līdz ar to skaitliskie rādītāji mākslīgi tika palielināti, jo daļa mājās 

apkalpoto lasītāju nebija tādi, kuri nevar apmeklēt bibliotēku.  

Lasītāju skaits palielinājies par 143, no tiem 51 lasītājs vairāk Centrālajā bibliotēkā, pārējie 

92 ir ārējā apkalpošanas punkta lasītāji. Fizisko apmeklējumu skaits palielinājies par 1731, 

tas ir apkalpošanas punkta apmeklējums, jo centrālās bibliotēkas apmeklējums sarucis 

(10306). Interneta lietotāju skaits nedaudz palielinājies - par 390 (internetu bibliotēkā 

izmantojuši 1641 lietotāji (2017 – 1251). Jāsecina, lai arī tehnoloģiju attīstība ir ievērojama, 

vienmēr atradīsies iedzīvotāji, kuriem nepieciešami bibliotēkas datori un internets. 

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

nosaukumu periodiskie izdevumi. 

• Palielinājies reģistrēto lasītāju – bērnu līdz 18 gadu vecumam skaits par 63, bērnu 

apmeklējumu skaits palielinājies par 321, jo bērni vasaras periodā bija īpaši aktīvi lasītāji. 

Izsniegums bērniem palielinājies par 466 iespieddarbiem. Šo rādītāju palielinājumu devis 

bibliotēkas sistemātisks un mērķtiecīgs darbs ar bērnu auditoriju – lasīšanas veicināšanas 

aktivitātes, bērnu reģistrēšana par lasītājiem bibliotēkā. Skaitlisko rādītāju palielinājumu var 

skaidrot ar katru gadu pieaugošo tendenci- skola uzdod skolēniem obligāto literatūru vasaras 

lasīšanai. Tas būtu pozitīvi, ja vien vairāku klašu bērniem nebūtu uzdotas tikai Bērnu žūrijas 

grāmatas, kuras bibliotēkā pieejamas 1 eksemplārā, bez izvēles un variēšanas iespējām. Tā 

nu vasaras mēnešos uz atsevišķām grāmatām bija rindā 10-15 cilvēki, rinda bija uz vairāk kā 

100 grāmatām, kas bijis rekords bibliotēkas vēsturē.   

• Lasītājiem izsniegto iespieddarbu skaits centrālajā bibliotēkā samazinājusies par 1000 

vienībām, grāmatu izsniegums samazinājies par 144, periodikas izsniegums samazinājies 

par 967.  

• Virtuālais apmeklējums, ko sastāda elektroniskā kataloga skatījumi, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu palielinājies par 289. Jāsecina, ka lietotāji pamazām izmanto vairāk elektronisko 

katalogu. 

 

• Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti (pētījumi, 

aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

Bibliotēka pārskata gadā nav veikusi aptaujas. Jauni lasītāji ik gadu reģistrējas bibliotēkā, jo 

Ozolniekos uz dzīvi apmetas jaunas ģimenes, kuras interesē bibliotēkas pakalpojumi. Ir arī 
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iedzīvotāji, kuri sen dzīvo Ozolniekos, bet tikai tagad atklājuši sev bibliotēku no jauna. Lasītāju 

piesaistīšana veiksmīgi realizējās bibliotēkas aktivitāšu laikā jaunākā skolas vecuma bērniem. 

 

• Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  

Ārējā apkalpošanas punkta izveide bibliotēkai bija jauna pieredze. Sākotnēji tika apzināta citu 

Latvijas bibliotēku pieredze šajā jautājumā. Apkalpošanas punkts darbojās tādā pat režīmā kā 

līdz tam šajā vietā – Jaunpēterniekos esošā bibliotēka. Tika izsniegtas grāmatas, periodiskie 

izdevumi, pieejami datori un internets, aktivitātes bērnu auditorijai. Diemžēl telpu 

nepiemērotība bibliotēku pakalpojumiem (nav iespējams pietiekami apkurināt telpas, nav 

ūdens, nav sanitārā mezgla) noveda pie lēmuma – slēgt šo punktu un meklēt piemērotas telpas 

citur, jo šajā apdzīvotajā vietā ļoti maz iedzīvotāju. Tā telpas tika atrastas novada citā pagastā – 

Salgalē. Apkalpošanas punkts tika pārcelts uz Salgales pagasta Emburgu, kur paredzama 

lielāka iedzīvotāju aktivitāte. 

Jāatzīmē, ka Jaunpēternieku ārējā apkalpošanas punktā lasītāju aktivitāte tika uzturēta, 

pateicoties periodisko izdevumu piegādes politikai (piegādājot atsevišķām ģimenēm 

periodiskos izdevumus vairākas reizes nedēļā uz mājām). 

 

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

raksturojums 

Tā kā bibliotēka atrodas 3.stāvā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir iespēja iekļūt bibliotēkā 

izmantojot palīgierīci - iekārtu, kas pārvieto pa kāpnēm invalīdu ratiņus. Ierīce nav pārāk ērta 

lietošanā, tomēr tā ir vienīgā iespēja nokļūt 3.stāvā. 

8 lasītājiem, kuri nevar nokļūt līdz bibliotēkai, grāmatas tiek pienestas mājās. 

 

• Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām  

23.03. „Politiskās represijas un Ozolnieku ļaudis” –tematiska pēcpusdiena sadarbībā ar vēstures    

ekspozīciju. 

25.04. Mazie Grāmatu svētki. Tikšanās ar V.Selecki un G.Raču (attēlu skat. Pielikumā 2.) 

          Šis pasākums bija inovācija Ozolnieku novadam. Secinām, ka šādā formātā pasākums ir 

pieņemams adresētajai auditorijai un turpmāk tiks veidots par tradicionālu. 

19.05. Aktivitātes Muzeju nakts pasākumā Vēstures ekspozīcijā. 

11.09. Dzejas dienas. Sadarbībā ar Ozolnieku tautas namu. Bibliotēkas aktivitātes: dzejas darbnīca 

un „Aklais randiņš” ar grāmatu 

14.11. Izstāde „Cimdotā Latvija” atklāšana 
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• Uzziņu un informācijas darbs – īsi, aprakstoši (situācijas apraksts, vērtējums) 

• Bibliotēkā regulāri tiek atbalstīti individuālie interesenti –seniori, kam nepieciešams palīdzēt 

un apmācīt e-pakalpojumu lietošanā (i-banka, EDS, iepirkšanās internetā utt.) 

• Pārskata periodā sniegtas 150 uzziņas bibliotēkas apmeklētājiem 

 

• Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

• Bibliotēka sniedz saviem lietotājiem individuālas konsultācijas, atbalstu darbā ar 

informācijas tehnoloģijām, datubāzu lietošanā, interneta resursu izmantošanā. 

 

• Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

•        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 – tabula “BIS ALISE izmantošana” + īsi, aprakstoši 

(vai visām reģiona bibliotēkām ir “ALISE”, kādus moduļus izmanto, kataloga veidošanas 

dinamika, lietotāju iespējas katalogā u. tml.) 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-

i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2018) 

Cirkulācija SBA Komplektēšana 

1 4 4 4 4 4 105 291 

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

pieejams tiešsaistē. 3 bibliotēkas lieto ALISE i-versiju, ārējais apkalpošanas punkts atspoguļota 

kopkatalogā kā fonds. 

Ierakstu skaits datubāzē: 24700, palielinājies par 700.  Monogrāfisko izdevumu eksemplāri 34200. 

Gada laikā izveidoti MARC ieraksti 145, rediģēti MARC ieraksti 2613, importēti MARC ieraksti 

829. Izveidoti autoritatīvie ieraksti 148, importēti autoritatīvie ieraksti 507, rediģēti autoritatīvie 

ieraksti 156. Izveidotas 592 anotācijas, rediģētas 91 anotācija. 
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 Visiem novada bibliotēku autorizētajiem lietotājiem ir iespēja pasūtīt, rezervēt, pagarināt grāmatas 

tiešsaistē. Aktīvi autorizētie lietotāji ir ap 15, kas regulāri pasūta, prasa pagarināt iespieddarbus 

tiešsaistē. Gada laikā elektroniski pasūtīti 291 iespieddarbi, prasīts pagarināt 147 iespieddarbus.    

Elektroniska piekļuve bibliotēkas datubāzei un  anotāciju un attēlu pievienošana bibliogrāfiskajiem 

ierakstiem uzlabojusi informācijas kvalitāti.  

 

• Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Tā kā vasaras mēnešos bibliotēka izmantoja NVA jauniešu programmā iesaistītu darba spēku – 

3 mēnešus pa vienam cilvēkam, tad bija iespēja digitalizēt 7 novadpētniecības materiālus 226 

lappušu apjomā un publiskot informāciju novadpētniecības datubāzē. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

48 58 38 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

93 167 100 

 

           Bibliotēkas lietotājiem ir iespējas saņemt nepieciešamo literatūru un informāciju, to apliecina 

SBA rādītāji. Ja nepieciešams, grāmatas tiek pasūtītas no novada bibliotēkām, Jelgavas bibliotēkām, 

no LNB. 

6. Krājums 

 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

 Bibliotēkas fonds tiek veidots mobils un aktīvs. Aizvadītā gada laikā no krājuma izslēgts 

ievērojams skaits nolietotu, maz izmantotu izdevumu.  Reorganizējot ārējo apkalpošanas 

punktu, no šī krājuma tika atlasīti un izslēgti vairāk kā 400 iespieddarbi. 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. 
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 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (dokuments 

pielikumā) 

 ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo 

dokumentu 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

• 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 30-40 pieprasījumu, 

vasaras periodā vairāk kā 100 pieprasījumu, no tiem pusi sastādīja bērnu grāmatas – obligātā 

literatūra vasaras lasīšanai. 

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

6683 6548 7407 

t. sk. grāmatām 5348 5281 6110 

t. sk. bērnu grāmatām 649 920 914 

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 1335 1267 1297 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

1,49 1,51 1,70 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

7144 6980 7762 

 

 

•   Rekataloģizācija 100% apjomā. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija)  

2018. gadā tika veikta krājuma pārbaude Jaunpēternieku ārējā apkalpošanas punktā 

• Krājuma rādītāji: 

 situācijas raksturojums, rādītāju analīze, secinājumi  

Ik gadu bibliotēkas krājums tiek papildināts ar vairāk kā 600 jaunām grāmatām. 

Komplektēšanas procesā tiek sekots jaunākajiem izdevumiem, lai aptvertu visu 

nepieciešamo un pieprasīto izdevumu klāstu. Puse no jaunieguvumiem ir daiļliteratūra, 1/4 

daļu sastāda bērnu grāmatas, bet ¼ daļu nozaru literatūra. 
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Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 1260 1249 1790 

t. sk. grāmatas 622 615 684 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 108 100 104 

t. sk. bērniem 106 131 118 

Izslēgtie dokumenti 1138 2490 1247 

Krājuma kopskaits 17437 16196 20345 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,81 0,92 0,77 

Periodisko izdevumu apgrozība 4,9 5,07 3,33 

 

 

 

• Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

Bibliotēkā salīdzinoši maz tiek izmantota Letonika datubāze, praktiski vairāk tiek izmantota  

Lursoft laikrakstu bibliotēka. 

 

 pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko 

novadpētniecības sadaļā) 

Bibliotēkas pašu veidotā datubāze ir Ozolnieku novada elektroniskais katalogs, kas regulāri 

tiek papildināts ar jauniem MARC ierakstiem un anotācijām. 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2016 2017 2018 

Letonika 48 58 20 

News 93 167 123 

    

 

• Krājuma un datubāzu popularizēšana (aprakstoši vai tabulas veidā – pēc izvēles) 

Datubāzes tikušas popularizētas individuālās konsultācijās bibliotēkas lietotājiem. 

 

• Darbs ar parādniekiem – aprakstoši (pēc izvēles) 
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Regulāri, vismaz reizi 2 nedēļās tiek veikts darbs ar parādniekiem – atgādinājumi telefoniski, e-

pastā, sociālajos tīklos, sevišķi, ja uz iespieddarbiem ir rinda, tad nekavējoties tiek meklētas 

iespējas sazināties ar bibliotēkas parādnieku. 

 

• Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

 

Problēma, ka augsta pieprasījuma iespieddarbi tiek iegādāti 1 eksemplārā un veidojas rindas. 

Diemžēl, vietas trūkuma un līdzekļu neracionāla izlietojuma dēļ, nevaram atļauties iegādāties 

vairākus viena nosaukuma iespieddarbus. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

 

• Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

2018 gadā bibliotēkā notikušas 18 lasīšanas veicināšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem. 

Uzsākām lasīšanas veicināšanas pasākumus ģimenēm ar bērniem sestdienās. Tās bija aktivitātes 

lasīšanas veicināšanas programmā „Grāmatu starts”, kur 2 sestdienas bibliotēkā darbojās „Pūcēnu 

skola”. 

Bibliotēkas piedāvātās aktivitātes ar lasīšanu, darbošanos izmantoja vietējās pirmsskolas izglītības 

iestādes un vidusskolas pirmās klases. 

• Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, salīdzinot 

iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, alternatīvo lietu 

komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

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. 

Bibliotēkas krājumā iekļautas 3 spēles. 

 

• Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām vecuma grupām 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes: 

 

Janvārī Burtu nedēļa bibliotēkā – lasīšana, klausīšanās, burtu krāsošana pirmo klašu skolēniem 

(attēlu skat. Pielikumā 2.) 

Februārī „Pūcēnu skola” – 2 sestdienu pasākums ģimenēm ar bērniem (attēlu skat. Pielikumā 2.) 
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Martā „Lieldienas! Lieldienas!” pasākums PII „Pūcīte” bērniem (attēlu skat. Pielikumā 2.) 

Septembrī Pirmā tikšanās ar bibliotēku PII „Zīlīte” 2 grupām 

Oktobrī „Rudens – ražas laiks” - PII „Zīlīte” Podziņu grupai M.Stāraste „ Zīļuks”  

              „Daba rudenī”  - PII „Zīlīte”, „Pūcīte” grupām pasaka, multiplikācijas filma 

Novembrī Tradicionālā Patriotu nedēļas aktivitāte PII „Zīlīte” bērniem sadarbībā ar Vainu 

bibliotēku– izbrauciens uz Ozolnieku novada Brīvības cīņu pieminekli pie Skuju skolas, lai izzinātu 

vēsturi, sakoptu pieminekļa apkārtni. 

               „Mana Latvija” – PII „Zīlīte” grupai lasījums, krāsošana 

Decembrī „Cimdotā Latvija” - PII „Zīlīte” grupai „Vecīša cimdiņš lasījums, krāsošana 

 

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

vērtējums 

• Ozolnieku Bērnu un jauniešu centrs 

• PII „Zīlīte” 

• PII „Pūcīte” 

• Ozolnieku vidusskola 

• Ozolnieku Vēstures ekspozīcija 

• Ozolnieku novada Vainu bibliotēka 

 

• Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risināšanas ceļi 

 Aizvadītajā gadā tika rīkots pietiekami daudz aktivitāšu bērniem. Labojām iepriekšējā gada 

situāciju, ka netika pierakstīti visi bērni par lasītājiem. Šogad bērnu- lasītāju skaits 

palielinājies par 40. Guvām gandarījumu, ka bērni izlasījuši vairāk grāmatu, biežāk 

apmeklējuši bibliotēku. Ceru, ka organizētie pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem ir 

ieguldījums bērnu lasīšanas veicināšanā nākotnē!  

 

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. 
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• Novadpētniecības aktivitātes: 

 Pirms Lāčplāša dienas 9.novembrī organizēts brauciens vēstures interesentiem pa 

Ozolnieku novada nozīmes patriotu un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām 

Mušķu, Dalbes, Cenu, Teteles, Katrīnas, Igauņu kapos. 

 Pirms Valsts svētkiem apmeklēti mājās un apsveikti 5 Ozolnieku novada patrioti. 

 Decembrī 90 gadu jubilejā apsveikts Ozolnieku vēstures interesents Rolands Arājs. 

 

• Novadpētniecības krājums: bibliotēkā nav atsevišķi izdalīts, jo pieejams Vēstures ekspozīcijā 

tās pašas ēkas 2.stāvā 

 

 digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana 

2018. gadā uzsākta materiālu digitalizācija un publicēšana novadpētniecības datubāzē. 

Pavisam digitalizēti 7 materiāli 226 lpp. apjomā. 

 izmantojums (var nebūt cipari, pietiek ar situācijas aprakstu, novērojumiem) 

Novadpētniecības krājums ticis izmantots, gatavojot Latvijas simtgades pasākumus, 

skolēniem projektu darbos, to izmanto iedzīvotāji, kas interesējas par vēsturi, muzeju 

nakkts aktivitātēs u.c. 

 

9. Projekti 

 

• Tabula “Projektu apkopojums” 

 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

„Grāmatu starts” LNB Atbalsta 

biedrība 

800.00 Projekts atbalstīts 2017.gada 

nogalē, bet realizēts 

2018.gadā. Projektā piedalījās 

32 dalībnieki. 

atbalstīts 

 

 

10. Publicitāte 

 

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

pakalpojumiem 
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• Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) 

informācija par bibliotēku atrodama pašvaldības tīmekļa vietnē: 

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietnē: 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-

biblioteka/ 

 

 sociālie tīkli 

Bibliotēkas profils Facebook 

Publikācijas presē: 

Novada laikrakstam „Ozolnieku Avīze” sagatavotas 8 publikācijas 

 

laikrakstā „Zemgales Ziņas” ievietotas 2 apjomīgas publikācijas par Ozolnieku novada 

Centrālo bibliotēku: 

 

Logina, Santa.  Latvieša kods cimdos : [par cimdu izstādi Ozolnieku novada Centrālajā 

bibliotēkā] / Santa Logina ; tekstā stāsta bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe, kolekcionāre 

Anna Lece ; pēc kolekcionāres Rutas Šulcas, kolekcionāres Ilzes Lindenbaumas, 

bibliotekāres Ingas Buholcas inform. // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - Nr.47 (2018, 

22.nov.), 20.lpp. 

 

Logina, Santa.  Katrai grāmatai savs lasītājs : [par Ozolnieku novada bibliotēkām] / Santa 

Logina ; tekstā stāsta Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Ingrīda Krieķe. - 

Fotoattēli: Ingrīda Krieķe, Skaidrīte Zvaigzne, Inga Buholca u.c. // Zemgales Ziņas. - ISSN 

1407-3889. - Nr.48 (2018, 29.nov.), 22., 23.lpp. : ģīm. 

 

Publikācija „Latvijas Avīzē”: 

Valsts iepirkums – neiespējamā vai negribētā misija? : [par precīzi organizēta valsts 

iepirkuma publiskajām bibliotēkām iespējamo atjaunošanu Latvijā : saruna ar Jelgavas 

pilsētas bibliotēkas direktori, direktores vietnieci, novada pašvaldību bibliotēku metodiskā 

darba vadītāju, Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju, Komplektēšanas un apstrādes 

nodaļas vadītāju, Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas direktori, Sesavas pagasta 

bibliotēkas vadītāju] / Lāsma Zariņa, Dzintra Punga, Vivita Armanoviča, Sandra Silmane, 

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka/
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Ingrīda Krieķe, Inta Strazdiņa ; ar partijas "Jaunā konservatīvā partija" pārstāves Evitas 

Zālītes-Grosas, nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"—"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 

pārstāves Daces Melbārdes, partijas "Saskaņa" pārstāves Ingas Goldbergas, partijas "Jaunā 

Vienotība" pārstāvja Inta Dāldera, partijas "KPV LV" pārstāvja Ata Zakatistova, partijas 

"Zaļo un zemnieku savienība" pārstāvja Māra Kučinska, partijas "Attīstībai/Par!" pārstāves 

Daces Bluķes koment. ; pierakst. Linda Kusiņa-Šulce.  Latvijas Avīze Piel. "Kultūrzīmes", 

ISSN 2255-9078 ; Nr.45, Nr.224 (2018, 21.nov.), 4.-5.lpp. : ģīm. ISSN 1691-1229. 

 

• Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Īpašu publicitāti bibliotēka sasniedza ar Latvijas simtgades akciju „Cimdotā Latvija”, kuras laikā 

tika sagatavoti un eksponēti Ozolnieku bibliotēkas lasītāju darināti un glabāti cimdi un stāsti par 

tiem. Izstāde piedzīvoja publisku atklāšanu un vietējā laikraksta „Zemgales Ziņas” uzmanību, kam 

sekoja apjomīga publikācija. Izstādi mēneša laikā apskatīja vairāk kā 200 cilvēku, bērnu grupām 

neskaitāmas reizes tika stāstīti cimdu stāsti. (attēlu skat. Pielikumā 2.) 

 

• Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Bibliotēku publicitāti 2018.gada sākumā ierobežoja jaunie noteikumi par Personas datu 

aizsardzību. Rezultātā tīmekļa vietnē vairs netiek atspoguļots vizuālais materiāls par bibliotēku 

aktivitātēm. 

 

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Sadarbības partneri: 

• Ozolnieku pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta daļas Kultūras nodaļa 

• Ozolnieku pašvaldības Izglītības, Kultūras un sporta daļa 

• Ozolnieku pašvaldības Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa 

• Ozolnieku novada Vēstures ekspozīcija 

• Ozolnieku Bērnu un jauniešu centrs 

• Ozolnieku Tautas nams 

• PII „Zīlīte”, „Pūcīte” 

• Ozolnieku vidusskola 

• Salgales pagasta pārvalde 

• Ozolnieku novada bibliotēkas 
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Sadarbība ar minētajām iestādēm ir regulāra (vismaz vairākas reizes gadā), attīstību 

veicinoša. 

 

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

 

N

.p

.k

. 

Norise

s laiks 

Norises 

vieta 

Organizētā

js(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās 

tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stund

u 

skaits 

1. 10.01. Ozolnieku 

novada 

Centrālā 

bibliotēka 

Kultūras 

nodaļa, 

Ozolnieku 

novada 

Centrālā 

bibliotēka 

Seminārs Ozolnieku novada 

bibliotēkām 

1.Kultūras nodaļas vadītājas 

informācija 

2. Darba plānu sagatavošana. 

2018.gada kopīgie pasākumi, 

projekti.  

 Mazie Grāmatu svētki 

Bibliotēku nedēļā 25.04.  

 E-prasmju nedēļa  

 Dzejas dienas 11.09. 

 Patriotu nedēļa 

3. Atskaišu sagatavošana. 

4. ALISEs aktualitātes. Lasītāju datu 

precizēšana, nevajadzīgo datu 

dzēšana. 

5. Dace Beire par projektu " 

Grāmatu starts" 

 

7 3 

2. 10.10. Ozolnieku 

novada 

Centrālā 

bibliotēka 

Kultūras 

nodaļa, 

Ozolnieku 

novada 

Centrālā 

bibliotēka 

Bibliotēku darbinieku sanāksme 

1. Kultūras nodaļas 

aktualitātes. E. Poča 

2. Dokumentu noformēšana, 

iesniegšanas kārtība. 

7 3 
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3. Saimnieciskie jautājumi. 

Iegādes vēl 2018.gadā.  

4. Krājuma kvalitāte. Iegāde, 

norakstīšana. 

5. Pieredzes apmaiņa. 

Novadpētniecības 

konference – I.Krieķe; 

Konference „21.gadsimta 

bibliotēka”-D.Beire; 

„Grāmatu rudens ražas 

svētki” – I.Buholca 

6. Pasākumi, aktivitātes, 

publicitāte.  2018.gada 

pasākumi. 

 

 

Pateicība 

Ar gandarījuma sajūtu par aizvadītu radošu, veiksmīgu un profesionālu darba gadu, pateicos 

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! Paldies jauniešiem, kuri darbojās bibliotēkā vasaras mēnešos un 

palīdzēja ikdienas darbā realizēt bibliotēkas mērķus un uzdevumus! 

Paldies Jelgavas pilsētas bibliotēkas kolektīvam par sadarbību! 

 

1.02.2019. 

 

                                                                             Bibliotēkas vadītāja:                 I.Krieķe 
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Pielikums  

 

 

Burtu nedēļa bibliotēkā 30.01. 

 

 

Mazie Grāmatu svētki Ozolniekos 25.04. 
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„Pūcēnu skola” 3.02. 

 

 
„Lieldienas! Lieldienas!” 26.03. 
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Izstāde „Cimdotā Latvija” novembrī 


