
Ozolnieku novada bibliotēku darbība 2018 

 

Bibliotēku darba galvenie rādītāji 2018 

Bibliotēka Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Krājums 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Ozolnieku novada centrālā 

bibliotēka 

 

861 912 11772 10306 20842 19731 16196 16694 

Ārējais apkalpošanas punkts 116 110 2908 2015 4167 3312 4889 3602 

Ānes bibliotēka 

 

300 313 5085 4846 7086 6509 6269 6654 

Vainu bibliotēka 

 

259 245 2667 2839 6264 6450 7993 7973 

Garozas bibliotēka 

 
225 229 3189 3094 4229 3882 5350 5124 

Kopā 5 bibliotēkās 

 

1761 1809 25621 23100 42588 40824 40697 40047 

 

 

     2018. gadā 4 novada bibliotēkas tika atkārtoti akreditētas vietējas nozīmes 

bibliotēku statusā LR Kultūras ministrijā. Bibliotēku struktūrā tika veiktas izmaiņas – 

vismazākā bibliotēka pārveidota par ārējo apkalpošanas punktu, tomēr iedzīvotājiem 

saglabāti 5 bibliotekāro pakalpojumu sniegšanas punkti. Aizvadītajā gadā bibliotēku 

krājums papildināts ar 1541 jaunu grāmatu, no tām 1421 iegādātas par pašvaldības 

līdzekļiem, bet 120 saņemtas kā dāvinājumi. Aizvadītā gada prioritātes: Lasīšanas 

veicināšanas pasākumi bērniem, iesaistoties lasīšanas veicināšanas programmā un 

organizējot „Pūcēnu skolas”  pirmsskolas vecuma bērniem visās novada bibliotēkās. 

Latvijas simtgade kā nozīmīgākais notikums tika atspoguļota katrā bibliotēkā ar 

literatūras izstādēm un aktivitātēm: patriotu nedēļā kopā ar PII „Zīlīte” un „Bitīte” 

grupām izzinot vēstures lappuses un grābjot lapas pie brīvības cīņu pieminekļa 

novadā, apmeklējot ievērojamus novadniekus pirms Valsts svētkiem u.c. Nozīmīgs 

notikums bija lasītāju darināti un glabāti cimdi un stāsti par tiem izstādē  „Cimdotā 

Latvija” Centrālajā bibliotēkā. Šo izstādi apskatīja vairāk kā 200 apmeklētāju, 

lepojoties ar savas kopienas iedzīvotājiem, tika stāstīti cimdu stāsti. Aizvadītajā gadā 

bibliotēkas aizsāka jaunu tradīciju – bibliotēku nedēļā aprīlī organizējot Mazos 

grāmatu svētkus novadā. Svētku dalībniekus priecēja rakstnieks Vilis Seleckis un 

dzejnieks un mūziķis Guntars Račs.  Kā katru gadu novada bibliotēkas aktīvi 

iesaistījās Eiropas digitālās nedēļas pasākumos, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 



pasākumos. 2018. gada pavasarī Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre bija 

nominēta LBB balvai „Gada bibliotekārs Zemgalē”. Ānes bibliotēkā aktivitātes 

saistītas gan ar lasīšanas popularizēšanu, gan arī savu iedzīvotāju pašapziņas celšanu, 

organizējot vietējo iedzīvotāju rokdarbu izstādes un saglabājot rokdarbu tradīcijas. 

 

Sagatavoja Ingrīda Krieķe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


