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1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 
 

• Īss situācijas apraksts: 

 

 Salgales pagasta Garozas bibliotēka ir viena no četrām Ozolnieku novada 

publiskajām bibliotēkām. Garozas bibliotēka ir akreditēta līdz 2023.gada 

29.augustam. Garozas bibliotēka atrodas Garozas ciemata centrā un ir pieejama 

jebkuram interesentam. Lasītāju ērtībām bibliotēkā nodalīta lasītavas zona, kur 

iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem un izmantot uzziņu literatūru. Ja 

lasītājiem nepieciešamās un vēlamās grāmatas nav pieejamas bibliotēkā, tiek 

izmantotas SBA iespējas. Bibliotēkā pieejami  datori,  internets,  melnbaltā un 

krāsainā kopēšana, printēšana un skenēšana. Visi pakalpojumi ir bezmaksas. 

 

 Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

 

• Bibliotēka akreditēta 2018.gada 29. augustā. 

 

 

2. Finansiālais nodrošinājums 
 
Garozas bibliotēkas budžets ir attīstību veicinošs, nodrošina bibliotēkas pamatfunkciju veikšanu. 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Kopā (EUR) 13689 14879 16133 

Pašvaldības finansējums 13689 14879 16133 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
 2017 2018 2019 

Izdevumi kopā (EUR) 13869 14879 16133 

Darbinieku atalgojums (bruto) 7689 8128 9066 

Krājuma komplektēšana 2858 2677 2468 

 

 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 Bibliotēkā datortehnikas stāvoklis ir labs, lietotāju vajadzībām bibliotēkā ir pieejamas 8 

datorizētas darba vietas. Darbinieka dators iegādāts 2019 gadā. Multifunkcionārā iekārta ir 

no 2015 gada. 

4. Personāls 
 

Bibliotēkas darbinieku slodzes, amati: 

o Salgales pagasta Garozas bibliotēkā strādā viens darbinieks – bibliotēkas vadītāja uz 

pilnu slodzi. 
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 Darbinieku izglītība: 

 Bibliotēkas vadītājai ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: bibliotēku informācijas 

speciālists. 
 

 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” 
Piedāvājums apmeklēto profesionālās pilnveides pasākumu tabulai (tabula nav obligāta, ja patīk, var 

izmantot, ja ne – situāciju raksturo aprakstošā veidā; tabulu var likt arī pielikumā) 

N.p.k. Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Stundu 

skaits 

1. 2019.13.03 JPB JPB Veiksmīga pagasta bibliotēku 

darbība, guvumi un zudumi 

bibliotēkās, aktuālais darbā 

ar BIS ALISE 

3 

2. 2019.08.05 JPB JPB Lai ko Tu domā ,domā citādi 4 

3. 2019.20.05 LNB LNB Literatūras zināšanas 

mūsdienīgam bibliotekāram 

4 

 

 

5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 

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

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

 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
 2017 2018 2019 % salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 225 229 219 -4% 

t. sk. bērni 64 63 55 -14% 

Bibliotēkas apmeklējums 3189 3094 2978 -3% 

t. sk. bērni 1210 1230 1119 -9% 

Virtuālais apmeklējums     

Izsniegums kopā 4229 3882 3671 -5% 

t. sk. grāmatas 1956 2470 2224 -11% 

t. sk. periodiskie izdevumi 2273 1412 1447 +2% 

t. sk. bērniem 210 399   

Bibliotekārais aptvērums % 

no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā* 

13% 13% 13% 13% 

t. sk. bērni līdz 18 g.*   372  

Iedzīvotāju skaits 1687 1666 1662  

 

 

 Bibliotēkas lietotāju kopskaits 2019 .gadā ir nedaudz samazinājies. Līdz ar to ir arī 

samazinājies ir apmeklējumu skaits un izsniegums bibliotēkā. Izsniegums ievērojami ir 

palielinājies bērniem. 

 Bibliotēkas telpas atrodas otrajā stāvā, līdz ar to tas varētu sagādāt grūtības vecākiem 

cilvēkiem nokļūt bibliotēkā. Mājās tiek apkalpoti 3 bibliotēkas lietotāji. 
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 Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas tematiskās izstādes. Ir izveidojusies sadarbība ar Salgales 

Mūzikas un Mākslas skolu, tiek rīkotas audzēkņu keramikas darbu izstādes, kā arī ir 

sadarbība ar Garozas pamatskolu. 

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs – Viss pieprasītākās iedzīvotājiem ir 

konsultācijas saistībā ar i-banku lietošanu, e-pasta izveidi kā arī pieprasīta sāk kļūt 

lidojumu biļešu rezervācija. 

 

 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2019) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplāru 

(2019) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

  X X X X 13  

 

Tabula “Autorizētie lietotāji” 

Autorizēti lietotāji 

(2018) 
Autorizēti lietotāji 

(2019) 
% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

7 13  

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 tabula “SBA rādītāji” + secinājumi 

 pieprasījumu analīze pēc izvēles 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2017 2018 2019 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

10 8 6 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

10 15 30 

 

 

 

6. Krājums 
 

• Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedz saiti uz 

dokumentu tiešsaistē vai pievieno dokumentu pielikumā) 

 ja ir jauns komplektēšanas politikas dokuments – secinājumi par iepriekšējo 

dokumentu 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

 tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” + situācijas vērtējums 
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2017 2018 2019 

Pašvaldības finansējums krājuma 

komplektēšanai 

2585 2677 2468 

t. sk. grāmatām 1940 1982 1863 

t. sk. bērnu grāmatām    

t. sk. periodiskajiem izdevumiem 645 695 605 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

skaita pagastā, pilsētā, reģionā    

62   

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

   

 

• Finansiālais nodrošinājums bibliotēkai priekš krājuma komplektēšanas ir apmierinošs. 

 

• Krājuma pārbaude (inventarizācija) – pārskata periodā bibliotēkas krājuma inventarizācija 

nav veikta. 

 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2017 2018 2019 

Jaunieguvumi kopā 534 549 509 

t. sk. grāmatas 187 200 161 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 19 37 19 

t. sk. bērniem 50 60 35 

Izslēgtie dokumenti 311 475 300 

Krājuma kopskaits 5350 5124 5333 

Grāmatu krājuma apgrozība 0,41 0,41  

Periodisko izdevumu apgrozība 3,50 2,23  

 

 Krājums bibliotēkā tiek regulāri papildināts ar jaunākajiem izdevumiem. Krājuma  

 komplektēšana notiek reizi divos mēnešos. Jaunākās grāmatas tiek iegādātas Rīgā grāmatu 

bāzē. Iegādājoties jaunās grāmatas galvenokārt tiek pirkta daiļliteratūra gan tulkotā, gan 

oriģinālliteratūru. Nozaru literatūra arī tiek papildināta ar jaunumiem. Bibliotēkas lasītājiem 

ir iespēja lasīt trīs laikrakstus un 13 žurnālus, no kuriem bērniem domāts ir viens. Bērnu un 

jauniešu krājums bibliotēkā tiek regulāri papildināts gan ar bērnu un jauniešu žūrijas 

grāmatām, gan arī ar jaunākajām grāmatām. 

 Bibliotēkas krājums ir rekataloģizēts un skatāms Ozolnieku novada bibliotēku 

kopkatalogā. 

 

 Datubāzes: 

 Bibliotēkā ir iespējams izmantot Letonikas un News datu bāzes. Kā arī ir iespēja skatīties 

filmas.lv datubāzi. 
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Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2017 2018 2019 

Letonika 15 57 25 

News 25 50 18 

    

Darbs ar parādniekiem: regulāri tiek pārskatīts vai nav lieli parādnieki, ja ir tad parādnieki tiek 

apciemoti un individuāli informēti. 

 

Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas jaunieguvumu izstādes un tematiskās izstādes. Kā arī notiek 

tikšanās ar kādu autoru. 

 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 

• No visiem bibliotēkas lasītājiem bērni un jaunieši sastāda trešdaļu. Bērnu interese 

par bibliotēku  nedaudz palielinājusies. Bērnu zona bibliotēkā ir atstatus, lai viņi 

varētu radoši darboties. Uz ziemassvētkiem un arī uz mātes dienu bērni nāk gatavot 

apsveikumu kartiņas. Vasaras sākumā tika rīkots pasākums par drošību, pasākumā 

bija pieaicināti arī pašvaldības policijas inspektori kuri novadīja lekciju par drošību 

uz ielas, rotaļājoties un uz ūdens, un protams atļāva bērniem izpētīt savu darba auto.. 

Lielu popularitāti bērnu vidū ir ieguvis Helovīnu pasākums. Kura laikā bērni ne tikai 

izgrebj ķirbi, bet arī sagatavo sev Helovīnu maskas, lai var doties tālākos 

piedzīvojumu meklējumos. Helovīnu pasākumā liels atbalsts ir no vietējiem 

iedzīvotājiem, kuri ziedo pāris lielus ķirbjus. Kā arī populāra ir kļuvusi sveču 

liešana.  

• Bibliotēkā regulāri tiek rīkotas bibliotekārās stundas, kuru ietvaros bērni iepazīst bibliotēku, 

tās piedāvātās iespējas, kā arī iemācās atrast sev vajadzīgo informāciju. 

• Darbā ar bērniem un jauniešiem visciešākais sadarbības partneris ir Garozas pamatskola.  

 

8. Novadpētniecība 
 

• Novadpētniecībā turpinās darbs informācijas apkopošanā un sistematizēšanā par novada 

vēsturiskajiem objektiem: E. Virzas dzimtas mājām “Billītēm”, Latvijas valsts pirmā 

prezidenta J. Čakstes mājām “Auči” un  pirmā pasaules karā kritušo kadetu piemiņas vietu 

“Vareļu pieminekli”. Novadpētniecības materiāli ir apkopoti mapēs un foto albumos, un ir 

pieejami jebkuram bibliotēkas lietotājam.  
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9. Publicitāte 

 
Informācija par bibliotēku tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos 

Informācija par Salgales pagasta Garozas bibliotēku pieejama Ozolnieku novada mājas lapā 

http://www.ozolnieki.lv/kultura/acepolls/bibliotekas/garozas-biblioteka 

un Jelgavas pilsētas bibliotēkas mājas lapā /http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-

bibliotekas/garozas-biblioteka/   un portālā www.biblioteka.lv 

Par bibliotēkā rīkotajiem pasākumiem tiek veidoti bukleti, kā arī informācija tiek ievietota 

Ozolnieku novada avīzē, un par bibliotēkas un kultūras pasākumiem tiek izveidotas 

informatīvās lapiņas.  

10. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

 

Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām bibliotēkai notiek veiksmīgi, Sadarbība notiek 

ne tikai ar Garozas pamatskolu, bet arī ar Salgales Mūzikas un Mākslas skolu, pateicoties viņiem 

bibliotēka tiek pie interesantām izstādēm, sadarbība notiek ar kultūras darbu organizatori, kur 

kopīgi tiek noorganizēta kāda tikšanās ar autoru. 

 
Pārskatu sagatavoja: 

Garozas bibliotēkas vadītāja 

Dace Beire 

28.01.2020 

http://www.ozolnieki.lv/kultura/acepolls/bibliotekas/garozas-biblioteka
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/garozas-biblioteka/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/garozas-biblioteka/
http://www.biblioteka.lv/

