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Ozolnieku novada bibliotēkas 2015 

Ikvienas pilsētas un ciema bibliotēkas ir vietējās Gaismas pilis, tāpat kā Nacionālā 

bibliotēka, tikai mazāka mēroga. Ozolnieku novadā darbojas 5 publiskās bibliotēkas: 

Ozolnieku pagastā - novada centrālā bibliotēka, Cenu pagastā - Ānes, Jaunpēternieku, 

Vainu bibliotēkas, Salgales pagastā – Garozas bibliotēka. 

Ozolnieku novada bibliotēku misija- atbalstīt, nodrošināt vietējās kopienas iedzīvotāju 

informācijas vajadzības, veicināt iedzīvotāju informācijpratību, atbalstīt izglītības 

procesu un mūžizglītību, radīt komfortablus apstākļus ikviena indivīda intelektuālai 

izaugsmei, personības bagātināšanai, sniegt cilvēkiem prieku un gandarījumu par 

izlasīto un iegūto informāciju. 

Bibliotēku personālu sastāda 7 bibliotekārie darbinieki: 3 darbinieki ar bibliotekāro 

izglītību (1 maģistra, 1 bakalaura grāds – centrālā bibliotēka, 1-pirmā līmeņa augstākā 

izglītība bibliotēku nozarē Garozas bibliotēka), 1darbinieks ar maģistra grādu citā 

nozarē (filologs – centrālā bibliotēka), 1 darbinieks ar pirmā līmeņa augstāko izglītība 

citā jomā un tālākizglītības kursu sertifikātu bibliotēku jomā (Ānes bibliotēka), 2 

darbinieki ar vidējo speciālo izglītību citā jomā un tālākizglītības kursu sertifikātu 

bibliotēku jomā (Jaunpēternieku, Vainu bibliotēkas). Novada bibliotekāru saime 

lepojas ar Garozas bibliotēkas vadītāju Daci Beiri (attēlu skat. Pielikumā), kura 

pievienojās bibliotēku profesionāļiem, 2015.gadā iegūstot pirmā līmeņa augstāko 

izglītību Latvijas Kultūras koledžā bibliotēku nozarē. Novada bibliotekāru veikums 

novērtēts, izvirzot galveno bibliogrāfi Guntu Vidiņu (attēlu skat. Pielikumā) 

Ozolnieku novada „Gada cilvēks kultūrā” apbalvojumam par 2015. gada darba 

rezultātiem – pabeigtu darbu pie novada bibliotēku e-kataloga. 

Nozīmīgākais notikums novada bibliotēku profesionālajā attīstībā ir 3 bibliotēku 

automatizācija, ieviešot ALISE-i versiju. Tagad Vainu, Ānes, Garozas bibliotēkas 

elektroniski pieslēgtas sistēmas ALISE pamatversijai, kuru uztur novada centrālā 

bibliotēka. Lai to realizētu, sekmīgi tika pabaigta Ānes un Garozas bibliotēku 

rekataloģizācija – krājuma vecās daļas ievadīšana elektroniskajā informācijas sistēmā. 

Aizvadītajā gadā bibliotēkas aktīvi iesaistījās tādos pasākumos kā e-prasmju nedēļa, 

kas notiek ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs, Ziemeļvalstu bibliotēku 
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nedēļa, kas notiek 7 ziemeļu valstīs novembrī, bibliotēku nedēļa Latvijā aprīlī. 

Ozolnieku novada bibliotēkas tika pārstāvētas Bibliotēku ideju tirgū, kas norisinājās 

Latvijas bibliotekāru 17.konferences laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.  

Bibliotēku darbinieki turpināja iepriekšējo gadu tradīciju – piedalīties Zemgales 

reģiona bibliotekāru sporta svētkos, šoreiz Jelgavas novada Vilcē. 

Kā katru gadu – bibliotekāri un čaklākie lasītāji piedalījās Lauku bibliotēku atbalsta 

biedrības un vietējo pašvaldību organizētajos Jelgavas un Ozolnieku novadu Grāmatu 

svētkos, šoreiz Jelgavas novada Lielvircavā 28.augustā. 

Vairāki bibliotēku darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos uz Lietuvas un 

Cēsu apkārtnes bibliotēkām. 

Bibliotēku veiksmes stāsti saistīti ar publiskām aktivitātēm – veiksmīgi organizētiem 

un apmeklētiem pasākumiem: Ozolniekos – e-prasmju nedēļas ietvaros pasākumu 

cikls "Naudas laiki Latvijā: no vērdiņa līdz eiro". tā ietvaros arī konkurss 

iedzīvotājiem „ Ozolnieki digitāli”, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums „Ielūdz 

Bokas jaunkundze” Ozolnieku bērnu un jauniešu centra dalībniekiem; Garozas 

bibliotēkas telpās 3 mēnešu laikā tika veikti nozīmīgi remontdarbi. Bibliotēka ieguva 

jaunu tēlu un piedalījās "Latvijai 97! Vārdi" video apsveikuma veidošanā (attēlu 

skat. Pielikumā), kur  bibliotēkas telpās 1. klases skolniece no Garozas pamatskolas 

lasīja fragmentu no Latvijas nacionālās bibliotēkas izvēlētas grāmatas. Garozas 

bibliotēka bija viena no 97 bibliotēkām visā Latvijā, kuras apbraukātas apsveikuma 

veidošanas ietvaros. Pirmizrāde notika 11. novembrī Latvijas Televīzijā, raidījumā 

"Panorāma". Reizi gadā Garozas bibliotēka organizē tikšanos ar grāmatu autoriem, šoreiz ar 

Dinu Zoldneri „Izdzīvot meiteņu paradīzē" - autori; Ānes bibliotēkā – pasākumu cikls 

vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai „Ānes iedzīvotāju pašu rokām 

darinātais” (attēlu skat. Pielikumā), sadarbībā ar PII „ Saulīte” – Pirmā tikšanās ar 

bibliotēku; Vainu bibliotēkā – dzejas dienu pasākums kā bērnu ballīte Raiņa jubilejā 

(attēlu skat. Pielikumā) PII „Bitīte” bērniem, veiksmīgā sadarbībā ar Branku jauniešu 

centru – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums (attēlu skat. Pielikumā) ar 

aktivitātēm parkā krēslas stundā; Jaunpēternieku bibliotēkā e-prasmju nedēļas 

ietvaros „Putnu dienas” (attēlu skat. Pielikumā)  - interneta vietnēs pieejamais.  
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Bibliotēku galvenie darba rādītāji atspoguļoti 1. tabulā. Nedaudz palielinājies 

lasītāju skaits par 29, apmeklējumu skaits palielinājies par 2189. 

Elektroniski tiek uzskaitīti novada bibliotēku e-kataloga virtuālie apmeklējumi, kuru 

skaits palielinājies par 407, tātad šāda informācija iedzīvotājiem ir noderīga un 

nepieciešama kaut arī no pašvaldības tīmekļa vietnes navigācija līdz katalogam nav 

vienkārša – vairāk kā 3 klikšķu attālumā, tomēr norāde uz katalogu ir pie informācijas 

par katru bibliotēku. Virtuālie apmeklējumi 2015. gadā sastādīja 2891 (2014 – 2484). 

Ik dienas Ozolnieku bibliotēku e-katalogā attālināti ielūkojušies vidēji ap 8 

interesentiem, kur autorizētiem bibliotēku lietotājiem ir iespēja attālināti pasūtīt un 

rezervēt sev interesējošos iespieddarbus.  

Vidējie bibliotēku rādītāji liecina, ka katru darba dienu novada bibliotēkas 

apmeklējuši vairāk kā 100 lasītāji. Tas apliecina vietējās kopienas iedzīvotāju 

ieinteresētību par bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem. Vidēji katrs lasītājs saņēmis 

bibliotēkās gada laikā 23,36 iespieddarbus. 

Bibliotēku krājums nav būtiski palielinājies, jo notiek regulāra krājuma kvalitātes 

uzlabošana, tiek atlasīti un norakstīti nolietotie, mazvērtīgie, bibliotēku profilam 

neatbilstošie eksemplāri. Īpaši ar savu bibliotēku krājumiem aizvadītajā gadā strādāja 

Ānes un Garozas bibliotēkas, tas bija nepieciešams, lai pievienotos kopkatalogam.  

Tabula 1.Bibliotēku darba galvenie rādītāji 

Bibliotēka Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Krājums 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Ozolnieku novada centrālā 

bibliotēka 

 

811 840 11312 13791 19303 19602 16753 17315 

Ānes bibliotēka 

 

269 271 6813 5402 6143 6251 6044    6042 

Jaunpēternieku bibliotēka 

 

59 54 1034 1728 2935 2712 4258 4489 

Vainu bibliotēka 

 

244 249 2599 3462 6594 6365 7885 8000 

Garozas bibliotēka 

 
215 213 3720 3284 3705 3078 5744 4810 

Kopā 5 bibliotēkās 

 

1598 1627 25478 27667 38680 38008 40684 40656 
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Informācijas pakalpojumu attīstība 

Ozolnieku novada bibliotēku elektroniskais kopkatalogs atspoguļo visu piecu 

bibliotēku krājumu pilnībā.  

Kopumā aizvadītā gada laikā bibliotēkas elektroniskajam katalogam pievienots 2880 

eksemplāru (2669 – 2014). Uzsākot 2016. gadu bibliotēkas elektroniskajā katalogā ir 

33999 (31119 – 2014) eksemplāru apraksti. Centrālās bibliotēkas krājums sastāda 

17315 iespiedvienību. 

Kataloga kvalitāte atbilst starptautiskiem standartiem un visām prasībām, kādas ir 

reģionu galveno bibliotēku kopkatalogiem. 2015. gadā izveidoti 297 (2014-540) 

MARC (Machine-Readable Cataloging) ieraksti, rediģēti 2287 (2014-2893) MARC 

ieraksti, importēti MARC 1210 (2014-998) ieraksti, izveidoti 175 (2014-233) 

autoritatīvie ieraksti, importēti 523 (2014-680) autoritatīvie ieraksti, rediģēti 151 

autoritatīvais ieraksts, izveidotas 333 (2014-404) anotācijas, rediģētas 120 anotācijas. 

Visu novada bibliotēku lietotājiem ir iespēja izmantot datubāzes „Letonika” un 

„Lursoft Laikrakstu bibliotēka”- tā ir iespēja meklēt Latvijā izdoto laikrakstu pilnus 

tekstus elektroniski. No bibliotēku IP adresēm bibliotēku lietotājiem ir pieejamas 

LNB kolekcijas „Zudusī Latvija” un „Periodika” – pilni teksti. 

Ik dienas bibliotēkās tiek konsultēti lietotāji datora un interneta izmantošanā, sniegta 

palīdzība nepieciešamās literatūras meklēšanai citu bibliotēku elektroniskajos 

katalogos, izmantotas citu bibliotēku veidotās datubāzes. 

Bibliotēku sniegto pakalpojumu klāstā ietilpst atbalsts un palīdzība elektronisku 

dokumentu sagatavošanā un nosūtīšanā valsts iestādēm, darba devējiem utt. 

Konsultācijas sniegtas klientiem sakarā ar lidmašīnu biļešu iegādi, izdrukāšanu. 
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Novada bibliotēku finansējums 

Tabula 2. Novada bibliotēku finansiālais raksturojums 

Bibliotēka Pašvaldības finansējums  

Krājuma komplektēšanai 

Bibliotēkas izmaksas 

*kārtējās izmaksas 

 Kopā Uz 1 

bibliotēkas 

lietotāju 

Kopā Uz 1  

bibliotēkas 

lietotāju 

 2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

Ozolnieku 6705 6484 8.27 7.72 47796 52652 58.93 62.68 

Vainu 2932 2793 12.02 11.22 15557 15205 63.76 61.06 

Ānes 3322 3348 12.35 12.35 13196 13135 49.05 48.47 

Jaunpēternieku 949 1204 16.08 22.30 6131 7826 103.92 144.93 

Garozas 2368 1945 11.01 9.13 10455 11602 48.63 54.69 

*kārtējās izmaksas, bez kapitālajiem izdevumiem 

Bibliotēku izmaksas atspoguļo reālo situāciju: uz 1 lasītāju tiek tērēts EUR 48-62  

gadā, bet mazajai Jaunpēternieku bibliotēkai tas ir krietni vairāk, jo ir ļoti mazs 

lasītāju skaits. Bibliotēku līdzekļi tērēti tikai visnepieciešamākajam- grāmatām, 

periodikai, telpu uzturēšanai.  

Aizvadītā gada sarežģītā situācija finansiālā ziņā, ierobežojot izdevumus no oktobra, 

atsaucās arī uz bibliotēku svarīgāko – grāmatu iegādi. Nebija iespējams apgūt visus 

šim nolūkam paredzētos līdzekļus. Cieta bibliotēku līdzšinējā politika: grāmatu 

iegādes prioritāte, ko līdz šim tik atzinīgi vērtēja bibliotēku lietotāji, jo tika 

nodrošināta bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte un bibliotēkas un pašvaldības 

pozitīvais tēls iedzīvotāju skatījumā. 
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     Konsultatīvais darbs novada bibliotēkām 

• Grāmatu iegādes organizēšana ne retāk kā reizi divos mēnešos un 

komplektēšanas koordinācija novada bibliotēkām.  

• Bibliotēkas tehnikas- veidlapas, printeru kārtridžu u.c. iegādes organizācija 

visām novada bibliotēkām. 

• Vienu reizi gadā apmeklēta Jaunpēternieku bibliotēka, 2 reizes apmeklētas 

Garozas un Vainu bibliotēkas. Ānes bibliotēkā uz vietas ilgstoši strādāja bibliogrāfe, 

lai veiktu krājuma rekataloģizāciju un sniegtu konsultācijas bibliotekārajā darbā. 

• Konsultācijas pa telefonu visām novada bibliotēkām bibliotekārā darba 

jautājumos. 

• Grāmatu svētku dalības organizācija un koordinācija novada bibliotēkām. 

Transporta organizēšana. 

• Elektroniskajam katalogam pievienoti Ānes un Garozas bibliotēku 

rekataloģizētie eksemplāri. 

• Jauno grāmatu sūtījumu veidošana  sistēmā ALISE Jaunpēternieku bibliotēkai. 

Projektizstrāde 

• VKKF projekts “ Latviešu oriģinālliteratūras un augstvērtīgas tulkotās 

literatūras iegāde Ozolnieku novada bibliotēkām”  - projekts netika atbalstīts 

Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Garozas bibliotēkā veikts telpu remonts.  

ERAF projekta ietvaros 3 bibliotēkas saņēma jaunus publiski pieejamus datorus: 

Centrālā bibliotēka – 5 -EUR 4300.00 vērtībā, Garozas bibliotēka – 3 – EUR 2580.00 

vērtībā, Vainu bibliotēka - 4 – EUR 3440.00 vērtībā.  

09.02.2016. 

Sagatavoja I.Krieķe 
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Pielikums 

Lepojamies ar bibliotēku darbiniekiem: Daci 

Beiri, absolvējot Latvijas Kultūras koledžu Bibliotēku studiju programmā un Guntu Vidiņu, 

saņemot Ozolnieku novada Pateicības rakstu 
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Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā e-prasmju nedēļas ietvaros konkurss iedzīvotājiem 

„Ozolnieki digitāli” – uzvarētāju apbalvošana 

 

Ozolnieku novada centrālajā bibliotēkā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums „Ielūdz 

Bokas jaunkundze” Ozolnieku bērnu un jauniešu centra dalībniekiem 
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Garozas bibliotēka piedalījās "Latvijai 97! Vārdi" video apsveikuma veidošanā. Pirmizrāde 

notika 11. novembrī Latvijas Televīzijā, raidījumā "Panorāma" 

 

Ānes bibliotēkā pasākumu cikls vietējo iedzīvotāju mākslas darbu popularizēšanai „ Ānes 

iedzīvotāju pašu rokām darinātais”  
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Vainu bibliotēkā – dzejas dienu pasākums kā bērnu ballīte Raiņa jubilejā PII „Bitīte” bērniem, 

aktivitātes pie bibliotēkas  

 

Sadarbībā ar Branku jauniešu centru – Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākums ar 

aktivitātēm krēslas stundā 
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Jaunpēternieku bibliotēkā e-prasmju nedēļas ietvaros „Putnu dienas” 

 

 


