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PĀRSKATA PERIODA KOPSAVILKUMS 
 

 2020. gada plānus un ieceres būtiski koriģēja vīrusa  Covid-19 pandēmijas 

uzliesmojums Latvijā un visā pasaulē. Bibliotēkām, kā publiski pieejamām iestādēm, bija 

un ir joprojām rūpīgi jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi, kuri būtiski ietekmēja 

bibliotēkas pakalpojumu apjomu un pieejamību. Tajā pašā laikā pārskatot Jelgavas reģiona 

bibliotēku sociālos tīklus, publikācijas presē un pagastu bibliotēku darba pārskatus, var 

redzēt, ka bibliotēkas ir bijušas aktīvas un darbīgas strādājot visai neparastajos apstākļos,  

balansējot no vieniem īpašajiem ierobežojumiem līdz nākamajiem.  Valgundes bibliotēka 

savā pārskatā raksta to, ko var attiecināt uz visām bibliotēkām : “Apkārtējā sabiedrībā 

palielinājās apjukums un neziņa, daudz nācās lasītājiem skaidrot situāciju, atspēkot 

dezinformāciju, tādēļ par galveno darba formu kļuva individuālais darbs ar lasītājiem”. 

Jelgavas reģiona bibliotēku darba apkopojošā pārskatā izmantota informācija no Jelgavas 

un Ozolnieku novadu bibliotēku darba atskaitēm. 

   

2020.gads Jelgavas gads reģiona publiskajās bibliotēkās: 

 Pašvaldības darbinieku, tajā skaitā bibliotekāru, vērtēšana – nopietns , pārdomāts 

pasākums ( Skat.10.lpp.) 

 Būtisks atalgojuma palielinājums Jelgavas novada un arī Ozolnieku novada 

bibliotekāriem. 

 Ozolnieku NCB  un vēstures ekspozīcijas iniciatīva – iesnieguma sagatavošana 

Attīstības un tautsaimniecības komitejai par nepieciešamību uzstādīt piemiņas 

zīmes pie Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām 4 novada kapsētās. 

 Diskusijas ar Ozolnieku novada vadību par Vainu un novada Centrālās bibliotēkas 

nozīmību vietējā kopienā, lai netiktu pieņemti lēmumi par bibliotēku telpu maiņu  

uz nepiemērotākām kā līdz šim. Jautājums par Vainu bibliotēkas pārvietošanu uz 

mazāk piemērotām telpām, lai paplašinātu bērnudārzu. 



4 

 

 VKKF atbalstītais projekts “Bērnu autori Jelgavas novada bibliotēkās” – māksliniece 

Agija Staka, rakstnieces Andra Manfelde, Inese  Valtere un Luize Pastore ciemojas 

pie Sesavas, Nākotnes, Valgundes un Zaļenieku bērniem un jauniešiem 

(Skat.29.lpp). 

 “Latvijas valsts mežu un VKKF atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020’’ 

projekts “Visi zin jeb zirneklis bibliotēkā”, kura rezultātā, sadarbojoties vairākām 

bērnu grupām, tika izveidota animācijas filmiņa. Pirmais projekts, kurā iesaistītas 

arī Jelgavas novada bibliotēkas. 

 Gadskārtējie Jelgavas novada grāmatu svētki “Grāmata vieno paaudzes” Līvberzes 

pagasta tautas namā (Skat.40.lpp.) https://saite.lv/72beo 

 Grāmatas “Šūlmaņu dzimtas hronika” https://saite.lv/1JTUj atvēršana- (Skat.36.lpp.) 

 LNB lasīšanas veicināšanas  programma 3-4 gadu vecuma bērniem “Grāmatu starts” 

– iesaistījušās 10 Jelgavas novada bibliotēkas (Skat.30.lpp.) 

 LNB lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” darbojas 

13 Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkas. 

 LNB Lasīšanas veicināšanas programma „Latvijas Nacionālās Skaļās lasīšanas 

sacensība” – piedalās Vilces pagasta bibliotēka. 

 KM finansētais  ,,Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” –

Jelgavas reģiona bibliotēku krājumi papildinājās ar 956 jaunām, vērtīgām 

grāmatām 

 Kultūras ministrijas atbalstītajās mācībās bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo 

prasmju attīstībai piedalījās 5 bibliotēku darbinieki 

 Pieredzes brauciens uz Pilsrundāles un Bauskas novada Gailīšu bibliotēkām 

 Elejas, Kalnciema, Dzirnieku, Staļģenes un Vecsvirlaukas bibliotēkās veiktas 

krājumu inventarizācijas. 

 LBB Velobrauciens pa Zemgali – Svētes, Ūziņu bibliotēku  un Zemgales vēsturisko 

vietu apmeklējumi. 

 Sabiedrības informēšana par bibliotēku aktivitātēm – vienots konts Facebook 

reģiona bibliotēkām “Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkas”, Jelgavas novada 

tīmekļvietne www.jelgavasnovads.lv; Ozolnieku novada tīmekļvietnē 

https://ozolnieki.lv/kultura  

 

      

https://saite.lv/72beo
https://saite.lv/1JTUj
http://www.jelgavasnovads.lv/
https://ozolnieki.lv/kultura
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Darbs Covid-19 apstākļos un ārkārtējās situācijas laikā 

          2020. gada pavasarī Covid-19 krīzes sākumā un gada beigās, kad bibliotēkas bija 

apmeklētājiem  slēgtas, darbs tajās neapstājās ne uz mirkli, tika darīti  iekšējie darbi, kā 

arī sniegtas attālinātas konsultācijas. Bibliotēkās, kurās tas iepriekš bija plānots, tika 

veiktas krājuma inventarizācijas. Pamatojoties uz Kultūras ministrijas vadlīnijām par 

darbu Covid - 19 apstākļos, tika izstrādāti savi noteikumi atbilstoši telpu platībai. Visas 

bibliotēkas nodrošinātas ar  dezinfekcijas līdzekļiem gan  telpām, gan darbinieku un 

apmeklētāju  higiēnai. 

 

 
 

1.VISPĀRĪGS BIBLIOTĒKAS/REĢIONA BIBLIOTĒKU 

RAKSTUROJUMS 
 

Īss situācijas apraksts: 

o Bibliotēku darbības teritoriālais un institucionālais raksturojums 

Jelgavas reģionā bibliotekāros pakalpojumus sniedz 26 bibliotēkas. Jelgavas 

novadā 22 publiskās bibliotēkas un 3 ārējie apkalpošanas punkti (Mežciemā, Vārpā un 

Mazlaukos) un Ozolnieku novadā 4 publiskās bibliotēkas un 1 apkalpošanas punkts 

(Emburgā). 

Ar abiem novadiem Jelgavas pilsētas bibliotēkai ir noslēgti līgumi par metodiskā 

un konsultatīvā  darba apjomu un finansējumu. 

Jelgavas novadā ir 15 skolas, no tām 6 vidusskolas, Ozolnieku novadā 4, no tām 1 

vidusskola. Visu skolu bibliotēku krājumi ir pieejami Jelgavas reģiona bibliotēku 

kopkatalogā. Ozolnieku novada publiskās bibliotēkas izmanto savu BIS ALISE un 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā ziņas par bibliotēku krājumu neparādās. 

 

o Izmaiņas bibliotēku darbībā pārskata periodā 

      Būtisku izmaiņu bibliotēku darbībā nav , turpināts iesāktais. 

2020. gadā uz citām telpām tika pārvietota Lielvircavas bibliotēka. Tā atgriezusies 

iepriekšējā vietā – kultūras nama ēkā, tikai citās telpās, diemžēl 2. stāvā. Īsā periodā 

bibliotēka vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu. Jācer, ka pēdējā maiņa ir optimālais 

variants bibliotēkas veiksmīgai darbībai un attīstībai. 
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Vilces pagastā pēc Ķīves bibliotēkas likvidēšanas, darbs nostabilizējies Vilces 

pagasta un Ziedkalnes bibliotēkās. Abas bibliotēkas strādā veiksmīgi, savstarpēji 

sadarbojoties. Daļa Ķīves bibliotēkas lasītāju kļuvuši par  Vilces pagasta bibliotēkas 

apmeklētājiem, bet citi lasa Elejas pagasta bibliotēkā. 5 lasītājiem grāmatas tiek piegādātas 

mājās. Iecere par pagasta transporta izmantošanu tālāk dzīvojošo lasītāju aizvešanai uz 

Vilces pagasta bibliotēku nav realizējusies pieprasījuma trūkuma dēļ.      

Ozolnieku novada centrālās bibliotēkas Ārējais apkalpošanas punkts Emburgā     

      darbojies veiksmīgi un izvērties par iedzīvotājiem noderīgu vidi, kur pieejama 

datortehnika, internets, kā arī iespēja saņemt grāmatas un periodiku.  Reģistrēti 98 lasītāji, 

kuri apmeklējuši šo punktu 733 reizes. Apkalpošanas punktā lietotājiem pieejami 3 datori, 

kuri lietoti 231 reizi gadā. 

 

o Darbs ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā  

Bibliotēku darbība nodrošina ceļu šo mērķu sasniegšanai ikvienā pat vismazākajā 

ciemā. Tā ir bibliotēku līdzdalība vietējās kopienas aktivizēšanā darbībām , kas palīdz 

uzlabot dzīves vidi – bibliotēkas piedalās vietējo projektu sagatavošanā. Tā ir vietējās 

kopienas informēšana, izglītošana (IT prasmju attīstīšana), ģimeņu rosināšana aktivitātēm 

kopā ar saviem bērniem ((lasīšanas veicināšanas programmas), tā ir senioru atbalstīšana 

(palīdzība elektroniskajā komunikācijā ar pašvaldību, medicīniskajām iestādēm, 

tuviniekiem ārzemēs), tā ir vietējās kopienas cilvēku satuvināšana (kopīgas aktivitātes, 

lasītāju klubiņi, vaļasprieku izstādes).   

 

o Bibliotēku akreditācija  

      2020. gadā bibliotēku akreditācija nav notikusi.  

 

 

2. FINANSIĀLAIS NODROŠINĀJUMS 
 

2.1.tabula 

Bibliotēku finansiālais nodrošinājums Jelgavas un Ozolnieku novados 2020.gadā 

 

 2018 2019 2020 

Ieņēmumi kopā 581880 495953 531245 

Pašvaldības finansējums 580974 495054 531245 
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Citi ieņēmumi 906 899  

Izdevumi kopā (EUR) 581880 495953 531245 

Darbinieku atalgojums (bruto) 247474 298869 305133 

Krājuma komplektēšana 67374   63810   65081 

 

Finansējums bibliotēkām visās pozīcijās abos novados ir palielinājies. Iepriecina būtiski 

palielinātais darbinieku atalgojums Jelgavas novadā, nedaudz palielinājies finansējums 

krājuma iegādei. Kopumā abu novadu finansējums bibliotēkām  ir stabils un nodrošina to 

attīstību. 

 

 

3. MATERIĀLĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA VĒRTĒJUMS 
 

o Veiktie un plānotie telpu un ēku rekonstrukcijas projekti un remontdarbi 

Ozolnieku novadā sakarā ar pašvaldības lēmumu – ēku, kuras 3.stāvā atrodas 

Ozolnieku novada centrālā bibliotēka, veidot par izglītības centru un ēkas 1., 2.stāvā  

izvietojot pirmsskolas izglītības iestādes filiāli, bibliotēkas telpās tika veikti remontdarbi: 

sanitārā mezgla pārbūve, ierīkojot sanitāro mezglu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 

ugunsdzēsības sistēmas pārveidošana vienoti visai ēkai, bibliotēkas ieejas pārbūve, 

izveidojot to līdzšinējās rezerves izejas vietā (tā tiks lietota sākot ar 2021.gadu). 

 

 Jelgavas novada bibliotēkās 2020.gadā lielāka apjoma remontdarbi netika plānoti, 

veikti atsevišķi labiekārtošanas pasākumi, kā arī nomainīts nolietotais inventārs. Platones 

pagasta bibliotēkā veikts logu aiļu kosmētiskais remonts, Līvbērzes pagasta bibliotēkā 

nomainītas ārdurvis un ierīkota lasīšanas “’palodze”, vairākām bibliotēkām iegādāti jauni 

datorkrēsli un logu žalūzijas. Vilces pagasta bibliotēkā iegādāta izstāžu sistēma, Nākotnes 
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bibliotēkā - stikla vitrīna nelielu priekšmetu izstādēm. Lasītāju ērtībām Ūziņu bibliotēkai 

iegādāts stūra dīvāns. 

Visas bibliotēkas nodrošinātas ar  dezinfekcijas līdzekļiem gan  telpām, gan darbinieku un 

apmeklētāju  higiēnai. 

 

o Telpu paplašināšana vai bibliotēku pārvietošana uz citām telpām 

2020. gadā uz citām telpām pārvietota Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka. 

Tā atgriezusies iepriekšējā vietā – kultūras nama ēkā, tikai citās telpās. Īsā periodā 

bibliotēka vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu. Jācer, ka pēdējās izmaiņas ir 

optimālais variants bibliotēkas veiksmīgai darbībai un attīstībai, jo atrodas ciemata centrā,  

kultūras namā, kurā notiek aktīva darbība . Bibliotēkai savām radošajām aktivitātēm būs 

iespējams izmantot arī citas kultūras nama telpas. 

           Uz laiku, kamēr notiek IKSC “Avoti” renovācija, Valgundes pagasta bibliotēka  

pārcelta uz Valgundes pagasta pārvaldes ēku.  

            Kaut arī telpu stāvoklis ir labs, tomēr vairākām Jelgavas novada bibliotēkām ir 

nepietiekama telpu platība, kas traucē bibliotēku pakalpojumu attīstībai. Ļoti šaurās telpās 

atrodas aktīvās, iedzīvotājiem ērti pieejamās Svētes pagasta, Līvbērzes pagasta, arī 

Zaļenieku pagastu bibliotēkas. To paplašināšanai šobrīd risinājums nav redzams. 

 Sakarā ar bērnudārza vietu nepietiekamību, radās diskusija par Ozolnieku novada 

Vainu bibliotēkas pārvietošanu uz citām, mazākas platības un sliktāk pieejamām telpām. 

Tomēr viss beidzās par labu bibliotēkai – Vainu bibliotēka netika pārvietota. 

 Zināma perspektīva iezīmējusies Ozolnieku novadā. 2020. gadā Ozolnieku novada 

domē tika izveidota darba grupa Tautas nama kvartāla attīstības koncepcijas izstrādei, kas 

ietver arī daudzfunkcionāla kultūras centra (Mūzikas un mākslas skolas/ bibliotēkas) 

būvniecību Ozolniekos. Darba grupā darbojas arī bibliotēkas vadītāja. Investīciju plānā ir 

iekļauta daudzfunkcionālā kultūras centra būvprojekta izstrāde un būvniecība. 

 

o Iekārtas, aprīkojums  

Pēdējo gadu laikā vairs nav tik liels pieprasījums pēc datoriem, līdz ar to vairākās 

bibliotēkās, lai atslogotu telpas, ir samazināts lietotājiem pieejamo datoru skaits.  

Jelgavas novada bibliotēkās datoru lietošanas pārraudzībai tiek izmantota 

automatizēta uzskaite, kas izveidota BIS ALISE un precīzi parāda datoru noslodzi. 2020. 

gadā datoru izmantošanu kavēja arī Covid -19 epidemioloģiskās prasības, kuras ierobežoja 

uzturēšanās laiku bibliotēkā.  
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To ņemot vērā, tika samazināts datoru skaits Dzirnieku un Jēkabnieku bibliotēkās. 

Kopīgais datoru skaits Jelgavas novadā ir 28 datori bibliotekāriem, 94 lietotājiem. 

Ozolnieku novadā  - 10 bibliotekāriem un 29 lietotājiem. 

2020. gada septembrī Ozolnieku NCB iegādāta jaudīga multifunkcionālā iekārta XEROX 

WORKCENTRE. 

  Datortehnikas uzraudzību nodrošina katra novada IT darbinieki, kuri regulāri 

apmeklē bibliotēkas un veic datortehnikas apkopi un remontdarbus.  

Abos novados datortehnika tiek plānveidīgi atjaunota. 2020. gadā tika veikti 

pasākumi bibliotēku datoru interneta ātruma palielināšanai. Šis darbs turpināsies arī 2021. 

gadā. 

 

 

4. PERSONĀLS 
 

o Personāla raksturojums 

- Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkās strādā 34 bibliotekārie darbinieki, no 

tiem 26 Jelgavas novadā, 8 Ozolnieku novadā. No tiem: 

- Maģistra grāds bibliotekārajā izglītībā –2 

- Augstākā bibliotekārā izglītība – 7 

- Maģistra grāds citā nozarē - 2 

- Augstākā izglītība citā nozarē – 9 

- 1.līmeņa augstākā bibliotekārā izglītība – 1 

- Profesionālā vidējā bibliotekārā izglītība – 2 

- LNB Kompetenču centra 240 stundu kursi – 7 

Pārējiem – vidējā profesionālā  citā  jomā  un  vidējā  izglītība 

2 darbinieki 2020. gadā pabeidza mācības LNB Kompetenču attīstības centra 960 stundu 

programmā “Bibliotēku zinības” un ieguva III profesionālo kvalifikācijas līmeni. 

1 darbinieks apguva 160 stundu programmu "Informācijas un bibliotēku zinību pamati".  

1 darbinieks ieguva maģistra grādu uzņēmējdarbībā. 1 darbinieks turpina mācības LLU.  

Ļoti vērtīgas bija Kultūras Ministrijas finansētās mācības bibliotēku un muzeju speciālistu 

digitālo prasmju attīstībai „Kvalitatīvs attēls un tā apstrāde”, „Digitālo vizuālo materiālu 

izveide”. Tajās piedalījās 5 darbinieki un prieks, ka iegūtās zināšanas aktīvi tiek pielietotas 

praktiski, veidojot bibliotēku publicitātes materiālus. 

 Darbinieku maiņa notikusi tikai 1 bibliotēkā, sakarā ar vadītājas ilgstošu prombūtni. 
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Bija ieplānota 5 darbinieku dalība pieredzes braucienā pa Somijas bibliotēkām. Diemžēl 

epidemioloģiskās situācijas dēļ brauciens nenotika. 

Bibliotekāri piedalās Jelgavas pilsētas bibliotēkas rīkotajos profesionālās pilnveides 

pasākumos – semināros, praktiskajās nodarbībās, pieredzes braucienos. 2020. gadā notika 

6 semināri  un 1 pieredzes brauciens. 

 

o Apbalvojumi un pateicības 

2 darbinieki – Svētes pagasta bibliotēkas vadītāja Sandra Kravale un Ozolnieku novada 

Centrālās bibliotēkas bibliotekārs Jānis Arājs tika nominēti balvai "Gada bibliotekārs 

Zemgalē 2020".  

Jelgavas novada “Pateicības rakstu” saņēma Dzirnieku bibliotēkas vadītāja Rudīte Šturme 

par ilggadīgu un aktīvu darbu Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotāju bibliotekārajā 

apkalpošanā. 

Vilces pagasta bibliotēkai pasniegta Atzinība par ieguldījumu Latvijas Nacionālās Skaļās 

lasīšanas sacensības 1. kārtas organizēšanā Vilces skolēniem. 

Kā pateicība par aktīvu un inovatīvu darbu 5 darbiniekiem tika piešķirts pašvaldības 

finansējums dalībai LBB rīkotajā pieredzes braucienā pa Somijas bibliotēkām, kurš 

diemžēl izpalika. 

 

o Finansējums personāla attīstībai  

2020. gads, neraugoties uz epidemioloģisko situāciju, kad bibliotēkas strādāja 

samazinātu darba laiku un sniedza ierobežotus pakalpojumus, tieši personāla ziņā 

iezīmējās ar būtiskām izmaiņām. 

Notika pašvaldības darbinieku , tajā skaitā  bibliotekāru, novērtēšana , kurā  

piedalījās arī JPB metodiķis. Tika sagatavotas vērtējuma un pašvērtējuma anketas, notika 

konstruktīvas sarunas klātienē  par problēmām, iecerēm un bibliotēku tālāku attīstību. Šādā 

veidā darbinieku novērtēšana Jelgavas novadā notika pirmoreiz. Novērtēšanā noformulējās 

darba virzieni turpmākajam, tika atrisināti arī vairāki saimnieciski jautājumi  un šis 

pasākums, kaut arī darba un laika ietilpīgs, vērtējams ļoti pozitīvi. 

Izvērtējot bibliotēku nozīmīgo vietu pagastu infrastruktūrā un informācijas 

pakalpojumu sniegšanā, kā arī to, ka arvien pieaug prasības darbinieku kvalifikācijai un 

ņemot vērā prognozējamo kadru mainību, tika būtiski palielināts bibliotēku darbinieku 

atalgojums. 
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Finansējums profesionālajai pilnveidei ir pietiekams, tikai tas savlaicīgi jāieplāno 

gada budžeta griezumā. Jelgavas pilsētas bibliotēka kā reģionālais centrs regulāri rīko 

profesionālās pilnveides pasākumus, pieredzes braucienus,  atsevišķus pasākumus rīko arī 

Jelgavas novada Kultūras pārvalde, Europe Direct punkts Jelgavā un citi. 

 

o Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

No 26 abu novadu bibliotēkām, 21 ir viena darbinieka bibliotēka. Līdz ar to tiklīdz 

darbiniekam iestājas objektīva prombūtne, cieš bibliotēkas apmeklētāji. Ja prombūtne ir 

ilgstoša, vienmēr tiek meklēts risinājums, lai pakalpojumu, kaut ierobežotā veidā, bet 

tomēr nodrošinātu. Trešdiena Jelgavas reģionā ir metodiskā diena, ja nenotiek 

profesionālās pilnveides pasākumi, tad bibliotēkām jāveic iekšējie darbi – jāveido darba 

materiāls radošajām darbnīcām, jāstrādā ar krājumu utt. Kā novērots, daudzas bibliotēkas 

izmanto trešdienu, lai atbrauktu uz Jelgavas pilsētas bibliotēku pēc SBA grāmatām, 

individuāli konsultētos par darba jautājumiem.  

Tāpat kā citur , arī Jelgavas reģionā ir vērojama darbinieku novecošanās.  

 

5. PAKALPOJUMU PIEDĀVĀJUMS UN PIEEJAMĪBA 
 

                              5.1.tabula 

Bibliotēkas pamatrādītāji Jelgavas reģiona bibliotēkās 2020. gadā 

 

 2018 2019 2020 
% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits 8805 8776 8655 -0,3; -1,4 

t. sk. bērni 2977 3087 2855 +3,2; -8 

Jelgavas novads     

Lasītāju skaits 7014 7032 6909 +3; -2 

t.sk. bērni 2425 2534 2323 + 4,3; -9 

Ozolnieku novads     

Lasītāju skaits 1791 1744 1746 -2,7; +0.1 

t.sk. bērni 552 553 532 +0,1; -3,9 

Bibliotēku apmeklējums 98805 94828 84409 -4; -12 

t. sk. bērni 31880 31221 23103 -2; -35 

Jelgavas novads     

Apmeklējums 75705 75901 66798 -0,3; -14 

t.sk.bērni 25010 25797 18987 +3; -35 

Ozolnieku novads     

Apmeklējums 22322 20036 17611 -14; -14 

t.sk. bērni 6642 5424 4116 -22; -31 

Virtuālais apmeklējums     
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Izsniegums kopā 184517 171877 182656 -9; -6 

t. sk. bērniem 18557 11699 18505 -19; -36 

Jelgavas novads     

Izsniegums 142718 135533 147676 -5,3; +8 

t.sk.bērniem 13488 6852 13992 -96; +51 

Ozolnieku novads     

Izsniegums 38487 36344 34980 -6; -4 

t.sk.bērniem 4813 4847 4513 +0,7; -7,4 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā *   

 

26 

 

26 

 

26 

 

t. sk. bērni līdz 18 g.* 47 48 45  

Iedzīvotāju skaits Jelgavas 

un Ozolnieku nov. kopā 

34411 33606 33359  

*PMLP dati 

 

Darba rādītājus  vērtējot, jāņem vērā īpašie apstākļi kādos bibliotēkas strādāja. 

Periodiski to pakalpojumi tika ierobežoti un darba laiki samazināti. 

Lasītāju skaits un apmeklējums Jelgavas novadā samazinājies arī tādēļ, ka vairāku 

bibliotēku darbinieki atradās ilgstošā prombūtnē mācību un citu apstākļu dēļ. Lasītāju 

skaits nemainīgs palicis Ozolnieku novadā, jo apritējis pirmais gads kopš strādā ārējais 

apkalpošanas punkts Emburgā piepulcējot jaunus lasītājus. Samazinājies bērnu 

apmeklējums abos novados.  

Kā stāsta bibliotekāri, daudzi vecāki ierobežo bērnu pārvietošanos gan bailēs no 

saslimšanas, gan tiešsaistes mācību slodzes dēļ. Jāņem vērā arī tas, ka saīsināts uzturēšanās 

laiks bibliotēkā, kas neļauj bērniem pavadīt brīvos brīžus satiekoties ar draugiem un 

spēlējot galda spēles.  

Mānīgs ir arī izsnieguma skaita palielinājums – to ietekmēja covidlaika grāmatu 

karantīnas uzskaite. Gada otrajā pusē tā tika sakārtota un novērsta uzskaites dubultošanās. 

Objektīvi vērtējot skaitliskos rādītājus, nevar visu novelt uz  Covid-19. Arī iepriekšējos 

gadus atsevišķām bibliotēkām bija vērojama lasītāju skaita samazināšanās.  

5.2.tabula 

Lasītāju skaits Jelgavas un Ozolnieku novados 2020. gadā 

Novads Lasītāju skaits 

2019. 2020. +- 

Jelgavas novads 7032 6909 -123 

Ozolnieku novads 1744 1746 +2 

 

Pēc PMLP datiem Jelgavas novadā uz 01.07.2020. gadu deklarēti 22852 iedzīvotāji, 

Ozolnieku novadā 10507.  Bibliotekārais aptvērums 2020. gadā Jelgavas novadā 30% 

Ozolnieku novadā 17%. 
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o Pakalpojumu attīstība, jauninājumi  

Bibliotēku bezmaksas pakalpojumi:         

 Brīvpieejas universāls grāmatu krājums.  

 Periodiskie izdevumi. 

 Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs – pilnīga informācija par 59 

bibliotēku krājumiem. 

 “Mana bibliotēka” - dokumentu rezervācija, termiņu pagarināšana u.c. 

attālinātie  pakalpojumi. 

 Jelgavas novada bibliotēku lasītāju karšu izsniegšana (derīga visās e-

kataloga aptvertajās bibliotēkās, tajā skaitā skolu). 

 E-Grāmatu bibliotēka www.3td.lv. 

 E-resursi (www.letonika.lv ; www.news.lv ). 

 Literatūras izstādes. 

 Interešu grupu sanāksmes. 

 Tematiski pasākumi, radošās darbnīcas. 

 Datori ar interneta pieslēgumu. 

 Konsultācijas darbā ar datoru un e-pakalpojumiem. 

 Bezvadu internets bibliotēkas telpās. 

 SBA pakalpojumi. 

 Audiogrāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājuma. 

 Kopēšana, skenēšana. 

 Informācija par bibliotēkas aktualitātēm tīmekļa vietnē 

www.jelgavasnovads.lv;   http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas 

     sociālajos medijos Facebook   u.c. 

      https://www.facebook.com/jelgavasunozolniekunovadubibliotekas/ 

pašvaldību preses izdevumos “Jelgavas novada ziņas” un “Ozolnieku 

avīze”. 

 

Bibliotēku pakalpojumu piedāvājums ir daudzpusīgs, tajā pašā laikā svarīga 

kvalitāte un arī sistemātiska sabiedrības informēšana par to pieejamību bibliotēkās. Jo īpaši 

tas aktuāli pandēmijas apstākļos, kad periodiski tika mainīta bibliotēku pieejamība un 

darba laiki. Aktivizējusies pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošana. Autorizācijas 

iespējas Jelgavas novadā saņēmuši 1771 lasītāji, elektroniski rezervēti 449 izdevumi. 

Ozolnieku novadā rezervēti 457 izdevumi (gadu iepriekš 256 izdevumi).  

http://www.3td.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.jelgavasnovads.lv/
http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas
https://www.facebook.com/jelgavasunozolniekunovadubibliotekas/
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                                                                                                                     5.3. tabula 

Tabula “ Jelgavas reģiona E-grāmatu bibliotēkas statistikas dati” 

 E-grāmatu bibliotēkas 

lasītāju/autorizēto lietotāju skaits 

E-grāmatu bibliotēkas 

izsniegums 

     2019 373 1034 

2020 381 2720 

 

Tabula izveidota ņemot vērā KISC datus un tajos ietverti  Jelgavas pilsētas, 

Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēku lasītājus. 

Ņemot vērā neparastos apstākļus, palielinājās interese par bibliotēku attālinātajiem 

pakalpojumiem, tajā skaitā e-grāmatu bibliotēku. Tiem, kas vēl nebija reģistrēti bibliotēku 

lasītāji, tika ieteikts lietot Jelgavas pilsētas bibliotēkas tiešsaites reģistrēšanās iespēju 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/ 

Uzmanības piesaistīšanai arī pagastu bibliotēkās grāmatas, kuras pieejamas elektroniskā 

veidā, marķētas ar uzlīmēm “Grāmata pieejama e-Grāmatu bibliotēkā 3td.lv” 

 

 

 

Ozolnieku NCB tika sagatavota pamācība reģistrācijai e-grāmatu bibliotēkā, kā arī 

piedāvāta datubāzes Letonika lietošana attālināti. Pamācība tika nosūtīta uz e-pastu visiem, 

kuri to vēlējās saņemt. Lasītāji ar šādiem lūgumiem vērsās bibliotēkā telefoniski, rakstiski 

e-pastā un sociālajos tīklos. Atsevišķos gadījumos lasītāji tika autorizēti jebkurā diennakts 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/eresursi/datu-bazes/
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laikā, t.s. 24/7. Sociālajos tīklos, Ozolnieku novada mājas lapai tika gatavoti  plakāti ar 

aicinājumu izmantot e-grāmatu bibliotēku un tiešsaistes datubāzes. 

 

 

o Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti, jaunu lasītāju piesaiste 

    Atsevišķas bibliotēkas veic aptaujas, lai noteiktu periodisko izdevumu abonēšanas 

prioritātes. 

Jaunu lasītāju piesaiste notiek informējot par bibliotēku pakalpojumiem un 

pilnveidojot tos. Bibliotēkas ļoti aktivizējušās grāmatu jaunumu popularizēšanā sociālajos 

tīklos. Gribas ticēt, ka tam ir arī atgriezeniskā saite. Lasītāju piesaisti ļoti ietekmē 

bibliotēku dalība lasīšanas veicināšanas projektos un sadarbība ar izglītības iestādēm. 

Nozīme ir arī darba laikam – Jelgavas novadā tie sakārtoti tā, lai vismaz vienreiz nedēļā 

bibliotēka būtu atvērta līdz 18.00 . Sesavas un Nākotnes bibliotēkas reizi nedēļā atvērtas 

līdz 19.00. Vairākas bibliotēkas strādā  arī sestdienās. 

 

o Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums  
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Jelgavas reģionā joprojām darbojas 4 ārējās apkalpošanas punkti. 3 Jelgavas 

novadā – Jaunsvirlaukas pagasta Mežciemā, Līvbērzes pagasta Vārpā, Vircavas pagasta 

Mazlaukos. Ozolnieku novadā iekārtots ārējās apkalpošanas punkts Salgales pagasta 

Emburgā. Jelgavas novada ārējos apkalpošanas punktos var saņemt grāmatas un 

periodiskos izdevumus. Salgales pagasta Emburgas ārējā apkalpošanas punktā pieejami arī 

datori un internets.  

 

o Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām 

Bibliotēku pieejamība pamazām uzlabojas. Izbūvētas uzbrauktuves un nodrošināta 

piekļuve ratiņkrēslos ir apmēram pusei bibliotēku - Kalnciema, Tīreļu, Platones, Zaļenieku, 

Līvbērzes, Valgundes, Ānes, Vainu un Svētes bibliotēkām. Pacēlāji pieejami Elejas un 

Ozolnieku NCB. Piekļuve nav nodrošināta tām bibliotēkām, kuras atrodas 2. stāvos  - 

Bērvircava, Nākotne, Lielvircava, Lielplatone, Ziedkalne. Tuvākajā laikā risinājums nav 

rodams. 

Lasītājiem, kuriem ir grūti nokļūt līdz bibliotēkai, tiek nodrošināta grāmatu un 

periodisko izdevumu piegāde dzīvesvietā. To skaits palielinājies.  

2020. gadā grāmatas mājās piegādātas 99 lasītājiem. 

                                                                                                             5.3.tabula 

Grāmatu piegāde mājās – apkalpoto lasītāju skaits pa bibliotēkām 

Bibliotēka Apkalpoto lasītāju skaits 

Ānes 2 

Bērvircava 6 

Garoza 4 

Eleja 7 

Kalnciems 2 

Lielplatone 8 

Lielvircava 3 

Nākotne 5 

Ozolnieku NCB 8 

Staļģene 2 

Tīreļi 6 

Ūziņi 18 

Vainas 2 

Valgunde 7 

Vecsvirlauka 2 

Vilce  5 

Vircava 4 

Zaļenieki  4 

Ziedkalne 4 
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Mājās apkalpojamo lasītāju skaits ir visai mainīgs un lielā mērā atkarīgs no šī 

pakalpojuma lietotāju veselības. 

 

 

 

Jelgavas reģionā viegli pieejami Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāles 

pakalpojumi. Līgumu par audiogrāmatu izmantošanu noslēgt var arī ikviena pagasta 

bibliotēka, ja vien ir lietotājs, kurš atbilst Latvijas Neredzīgo bibliotēkas izmantošanas 

kritērijiem. Arī šis pakalpojums vairāk jāpopularizē. Pašlaik līgums noslēgts ar Nākotnes 

bibliotēku – 1 lasītājs. 

 

o Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu 

grupām 

Pagastu bibliotēkas ir ļoti atsaucīgas un strādā ar visiem iedzīvotājiem, kas dzīvo 

bibliotēkas mikrorajonā. Lielākās un aktīvākās mērķgrupas ir bērni, seniori, 

mājsaimnieces, vietējā inteliģence – skolotāji, kultūras darbinieki un citi speciālisti.  

Nozīmīgākās aktivitātes 2020.gadā: 

Lasītāju klubiņi – aktīvi darbojas lasītāju klubiņi Sesavas un Zaļenieku 

bibliotēkās, sanākot kopā reizi mēnesī, runājot par grāmatām un notikumiem literatūrā. 

Jauns klubiņš izveidots Vilces pagasta bibliotēkā. 

Sesavas bibliotēkas  lasītāju klubiņā pastāvīgi darbojas 10 dalībnieki. Lai arī 2020. 

gadā ierobežojumu dēļ nedrīkstēja pulcēties, lasītāju klubiņš paspēja gada sākumā izlasīt  

Daces Rukšānes “Krieva āda”, Kristīnes Ulbergas “Kariete uz Santjago”. Klubiņa jubilejas 

tikšanās reizē februārī katra dalībniece stāstīja par sev tuvāko vai mīļāko grāmatu. Tika 

dots uzdevums iepazīties ar zemgalieša E.Virzas daiļradi .  Augustā klubiņš viesojās 
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rakstnieka  Edvarta Virzas  memoriālajā mājā “Billītes”, kur ciemiņus laipni uzņēma 

Eduards Liekna un pastāstīja par saviem vecvecākiem, viņu gaitām un  mājas vēsturi. 

Vasaras otrā pusē  dalībnieces lasīja Ingūnas Baueres grāmatas par Latvijas ievērojamo 

vīru sievām “Piedod, Karolīne”, “Mazā , klusā sirds”, “Lizete, dzejniekam lemtā”,  “Skolas 

Līze”, “Ede, Pumpura sieva”.  Rudenī  uzsākta iepazīšanās ar Paula Bankovska daiļradi, 

bet sakarā ar ierobežojumiem, klubiņa tikšanās pārtrauktas. 

 Zaļenieku pagasta bibliotēkā aktīvi darbojas lasītāju klubiņš „Cilvēcīgs vārds”, 

tā dalībnieku tikšanās notiek reizi mēnesī bibliotēkā. Tikšanās ir tematiskas un tiek 

veidotas atbilstoši lasītāju interesēm, kā arī ņemot vērā portālā Letonika.lv publicēto 

informāciju par aktuālajām ievērojamu cilvēku jubilejām, atzīmējamajām dienām. Covid 

epidemioloģiskā situācija valstī klubiņa tikšanās reizes samazināja – neizdevās pilnībā 

realizēt visas ieceres. Tomēr kopīgais rudens brauciens notika , tika apmeklēta aktiera 

Eduarda Pāvula muzejistaba Spuņciemā, skulptūra "Aspazija kāpās", Tīreļu bibliotēka, 

Kalnciema pagasta muzejistaba un Kalnciema – Klīves baznīca. 

Iepriecinoši, ka Vilces pagasta  bibliotēkā nodibinājies literārais klubiņš “Stāstu 

kafejnīca”. Uz pirmo tikšanos bija aicināta literāro pasaku un dzejas autore Ināra 

Vasiļevska. Autore ir Jelgavas novada Vilces pamatskolas skolotāja un Sesavas pagasta 

iedzīvotāja. 

Interesants izvērtās mākslas plenērs Vilces parka Lielmātes pļaviņā, ko Vilces 

pagasta bibliotēka organizēja sadarbībā ar novadnieku – mākslinieku Raimondu Līcīti. 

Kopš pārskata gada sākuma Vilces bibliotēkā bija skatāmas Raimonda Līcīša gleznas 

vairākos ciklos - “Gaišas skumjas”, “Pavasaris”, “Romantiskas meitenes”. Pavisam tika 

eksponētas 49 gleznas, kuras mākslinieks radījis dažādā laika periodā – kopš 20. gs. 70. 

gadiem līdz mūsu dienām. Izstāžu cikla izskaņā Vilces bibliotēka organizēja noslēguma 

pasākumu – mākslas plenēru, kuru vadīja pats Raimonds Līcītis. Pasākumu apmeklēja 42 

interesenti. Lielākā pasākuma dalībnieku daļa gleznoja kopā ar Raimondu. Pasākumā 

mākslinieks stāstīja par savu personību, izklāstīja gleznošanas pamatus. Mākslinieka 

vadībā tapa jauni mākslas darbi, kuru izstāde iecerēta Vilces bibliotēkā nākamā gadā. 

Valgundes un Tīreļu bibliotēku gada pasākums bija tikšanās ar Latvijas lepnuma 

balvas saņēmēju vēsturnieku un novadpētnieku Dāvi Beitleru. Scenāriju veidoja un  

pasākumu vadīja Valgundes bibliotēkas vadītāja L.Ķekare, par veiksmīgu norisi gādāja 

Tīreļu bibliotēkas vadītāja V.Jansone. Var teikt, ka šis pasākums bija daudzu ieinteresētu 

cilvēku kopdarbs.  Tā kā Dāvis Beitlers ir arī Kalnciema - Klīves baznīcas ērģelnieks, tad 

ievadvārdi un apsveikumi bija arī no draudzes mācītāja puses. Bibliotēkām tā bija pirmā 



19 

 

sadarbošanās ar vietējās baznīcas draudzi. Pasākumu kuplināja Dāvja Beitlera dziesmas, ko 

izpildīja viņa vadītais ansamblis. 

Viena no bibliotēku aktivitātēm rudenī ir Dzejas dienas. Tās tiek atzīmētas ar 

lielākiem vai mazākiem pasākumiem, tiek izveidotas dzejas izdevumu izstādes. 

Nozīmīgākie dzejas dienu pasākumi 2020. gadā: 

• Nākotnes bibliotēkā - tikšanās ar dzejnieci mūziķi Ingūnu Pētersoni 

pasākumā “Sapņu lidojums”, 

• Elejas bibliotēkā – dzejas dienu pasākums kopā ar Elejas vidusskolas 

bērniem, 

• Kalnciema bibliotēkā – dzejas vakars kopā ar mūziķi, dzejnieku Anriju 

Kārkliņu , 

• Sesavas bibliotēkā – dzejas vakars  “Bet rītos saule aust”, sadarbībā ar 

lasītāju klubiņa dalībnieci Ināru Ročāni (Vasiļevsku), jo tika izdots dzejas 

kopkrājums , kurā tika publicēti  Ināras dzejoļi.  Šajā pasākumā piedalījās 

arī dzejnieces Inga Zandausa un Ieva Puķe, un Sesavas pagasta dzejniece 

Velga Rozenberga, 

• Svētes bibliotēkā -  Dzejas konkurss sadarbībā ar Svētes pamatskolas 

skolēniem, 

• Staļģenes bibliotēkā - dzejas vakars kopā ar mūziķi, dzejnieku Anriju 

Kārkliņu , 

• Vilces pagasta bibliotēkā - muzikāli literāra tikšanās ar Liepājas teātra 

aktrisi Sigitu Pļaviņu „Grēcinieka lūgšana”,  

• Lielplatones bibliotēkā – tikšanās ar dzejnieci R.Urtāni un mūziķi 

R.Galenieku. 

Jāpiebilst, ka ne jau apjoms un izmaksas nosaka pasākuma vērtību. Arī mazā 

pulciņā, pie zāļu tējas tases var gūt sirdi un prātu iepriecinošas emocijas. 

Notikuši neklātienes ceļojumu vakari, tikšanās ar vietējiem autoriem. 

 

o Uzziņu un informācijas darbs  

Uzziņu informācijas darbs ir katras bibliotēkas ikdiena. Tas galvenokārt saistās ar 

palīdzību informācijas meklēšanā visiem, kas mācās - atrast nepieciešamo literatūru, tajā 

skaitā sniegt konsultācijas kā izmantot vienu vai otru datu bāzi, veikt grāmatu piegādi no 

citām bibliotēkām. Bibliotēkas, kuru tuvumā atrodas mācību iestādes, rīko bibliotekārās 

stundas, kurās iepazīstina ar informācijas meklēšanu un bibliotēkās pieejamām datubāzēm. 
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Bibliotēkas, kuras aktīvi nodarbojas ar novadpētniecību, sniedz palīdzību  dzimtas 

sakņu pētīšanā. 

 

o Bibliotēkas izglītojošā darbība 

Jebkura bibliotēkas aktivitāte ir iedzīvotājus izglītojoša - vai tā būtu radošā 

darbnīca vai tikšanās ar grāmatas autoru, vai konsultācija informācijas meklēšanā. 

Ozolnieku NCB gada sākumā notika  4 apmācību semināri/praktiskās nodarbības 

„Datorprasmes senioriem”, tika apmācīti 5 cilvēki. Apmācības vadīja bibliotekārs Jānis 

Arājs, viņš sagatavoja apmācību programmu. Bija paredzēts ar minēto programmu apmācīt 

interesentus arī citās novada bibliotēkās, bet izdevās novadīt tikai vienu nodarbību 4. martā 

Vainu bibliotēkā. Ārkārtējās situācijas dēļ senioru apmācības nebija iespējams turpināt. 

Kalnciema bibliotēkā – katru piektdienu no 14.00 – 15.00 notiek derīgo padomu 

stunda. Interesentiem tiek parādītas daudzpusīgās iespējas, ko dod informācijpratība – 

pieslēgties portāliem e-Latvija, e-veselība, VID , iegūstot vajadzīgo informāciju turpat uz 

vietas Kalnciemā.  

 Digitālās nedēļas laikā notiek arī nelielu grupu apmācības, tomēr visnozīmīgākās ir 

individuālās lietotāju konsultācijas, kuras notiek nepārtraukti ikdienā, pēc vajadzības. 

Visbiežāk jāpalīdz uzrakstīt CV, motivācijas vēstules, jāpalīdz izveidot e-pastus, 

meklēt darba sludinājumus, ievietot sludinājumus, jāapmāca rīkoties ar Skype, jāizveido 

profili sociālajos tīklos, jāapmāca mobilo aplikāciju lietošanā  u.tt. Tas ir bibliotēku 

ikdienas darbs ar apmeklētājiem. Pašvaldības ir ļoti ieinteresētas iedzīvotāju 

informācijpratībā.  

Ņemot vērā to, ka pagastos darbojas mūžizglītības speciālisti, tad Jelgavas novada 

bibliotēkas savu izglītojošo darbību veic grāmatu un lasīšanas popularizēšanas ietvaros.   

Nākotnes bibliotēkā tikšanās ar grāmatas “Āderu krustpunkti” autoru Uldi Siliņu, ar 

lauksaimniecības konsultantu un daudzu rakstu autoru Māri Narvilu par lielo ogu – ķirbi. 
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.  

Zaļenieku bibliotēkā tikšanās ar Līgu Reiteri par veļu laiku un tā tradīcijām Latvijā. 

 

o Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas 

pieejamība iedzīvotājiem 

Visās pagastu bibliotēkās ir pieejami pašvaldības izdevumi “Jelgavas novada 

ziņas”, “Ozolnieku avīze”, pasākumu afišas, Europe Direct informācija u.c. Pašvaldību 

informācija, saistošie dokumenti u.c. pieejami elektroniski www.jelgavasnovads.lv ; 

www.ozolnieki.lv 

 

o Elektroniskais katalogs kā pakalpojums 

5.4.tabula 

BIS ALISE izmantošana 2020. gadā 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads* 

 

 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar BIS 

ALISE un 

ALISE-i 

Strādā ar moduļiem Autorizēti 

lietotāji 

(2020) 

Pasūtīti 

(Web) 

eksemplāri 

(2020) 
 

cirkulācija 

 

SBA 

 

Komplektēšana 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs 

BIS ALISE 
Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkas 
4 4 4 4 1 5 133 6 580 

BIS ALISE-i 
Jelgavas 

novada 

pašvaldību 

publiskās 

bibliotēkas 

22 22 22 22 22 1 771 449 

Kopā 26 26 26 26 23 6 904 7 029 
 

http://www.jelgavasnovads.lv/
http://www.ozolnieki.lv/


22 

 

No 6909 Jelgavas novada lasītājiem 26% saņēmuši piekļuvi pakalpojumam “Mana 

bibliotēka”. Pakalpojuma izmantošana palielinās, jo īpaši apgrūtinātas bibliotēku pieejamības laikā. 

Tomēr elektroniskā kataloga izmantošana mērķtiecīgi jāiemāca tieši skolēniem. 

 

 

o Iekšzemes un starptautiskais SBA 

5.5.tabula 

Jelgavas novada  ALISE-i bibliotēku statistiskais pārskats par laika periodu no 

01.01.2020. līdz 31.12.2020. 

elgavas novada  ALISE-i bibliotēku statistiskais pārskats par laika periodu no 
01.01.2020. līdz 31.12.2020. 

N.p.k. Bibliotēka 

SBA 

No citām 
Latvijas  

bibliotēkām 
saņemtie 

dokumenti 
(eks. sk.) 

Uz citām 
Latvijas  

bibliotēkām 
nosūtītie 

dokumenti 
(eks. sk.) 

1 Bērvircavas bibliotēka 20 44 

2 Bramberģes bibliotēka 0 5 

3 Dzirnieku bibliotēka 16 41 

4 Elejas  bibliotēka 9 56 

5 Jēkabnieku bibliotēka 123 27 

6 Kalnciema bibliotēka 100 18 

7 Lielplatones bibliotēka 10 12 

8 Lielvircavas bibliotēka 36 33 

9 Līvbērzes bibliotēka 2 0 

10 Nākotnes bibliotēka 81 33 

11 Platones bibliotēka 76 40 

12 Sesavas bibliotēka 167 48 

13 Staļģenes bibliotēka 1 20 

14 Svētes bibliotēka 67 23 

15 Tīreļu bibliotēka 32 10 

16 Ūziņu bibliotēka 22 25 

17 Valgundes bibliotēka 23 14 

18 Vecsvirlaukas bibliotēka 55 2 

19 Vilces bibliotēka 47 6 

20 Vircavas bibliotēka 64 17 

21 Zaļenieku bibliotēka 254 48 

22 Ziedkalnes bibliotēka 6 3 

  Kopā 1154 545 

Ozolnieku novada  ALISE-i bibliotēku statistiskais pārskats par laika periodu no 
01.01.2020. līdz 31.12.2020. 
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1 Ānes bibliotēka   

2 Emburgas ārējais izsniegšanas punkts 6 1 

3 Garozas bibliotēka   

4 Ozolnieku novada CB 44 55 

5 Vainu bibliotēka 26 17 

  Kopā 133 109 
 

Visās bibliotēkās 2020. gadā izmantots SBA – gan konkrētu lasītāju pieprasījumu 

nodrošināšanai, gan piedāvājuma papildināšanai par kādu tēmu. Ņemot vērā bibliotēku 

pieprasījumus, tiek sagatavotas arī grāmatu kopas. Visaktīvāk šo SBA pakalpojumu 

izmantoja Kalnciema bibliotēka (93 eks.), Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka (83 eks.), 

Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka (69 eks.) un Sesavas pagasta bibliotēka (90 eks.). 

Ļoti aktīvi savus lasītājus SBA veidā ar nepieciešamo literatūru nodrošina 

Zaļenieku, Vircavas , Sesavas bibliotēkas.  

Jāatzīmē, ka pagastu bibliotēkas ar saviem krājumiem palīdz samazināt lielās rindas 

uz atsevišķiem izdevumiem pilsētas bibliotēkās. 

             

 

6. KRĀJUMS 
 

Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

o krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

Abu novadu bibliotēkas krājuma veidošanā ir neatkarīgas un komplektēšanu veic 

patstāvīgi, ņemot vērā izstrādātās krājuma komplektēšanas politikas vadlīnijas un piešķirto 

finansējumu. Ozolnieku novada bibliotēkas grāmatas galvenokārt komplektē 

vairumtirdzniecības bāzē “Latvijas Grāmata” Rīgā , Jelgavas novada bibliotēkas  - 

“Latvijas Grāmata” veikalā “Globuss” un Zvaigznes ABC veikalā, kā arī izmantojot  i/u 

Virja. Komplektēšanas prioritātes - bērnu literatūra un jaunākā latviešu oriģinālliteratūra, 

nozaru literatūra, kura atbilst lielāko mērķgrupu interesēm. Ja pagastā vairākas bibliotēkas, 

tās cenšas savstarpēji koordinēt iepērkamās grāmatas, lai nenotiktu nedublēšanās. No 

nozaru literatūras bibliotēkas cenšas iegādāties tieši to, pēc kā bibliotēkā ir pieprasījums. 

Arvien vairāk bibliotēku grāmatas komplektē izmantojot e-pasūtījumus. 

 

o Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 
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6.1.tabula 

Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums 

 2018 2019 2020 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

67374 63810 65081 

t. sk. grāmatām 48874 44750 45258 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

 

18500 

 

19060 

 

19823 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. Jelgavas un Ozolnieku 

novados 

 

1,91 

 

1,89 

 

1,95 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

67374 63810 65081 

 

 

Visu 26 bibliotēku krājumi ir rekataloģizēti 100%. 

 

o krājuma pārbaude (inventarizācija) 

Automatizētās krājuma pārbaudes ir viena no prioritātēm darbā ar krājumiem.  

Bibliotēku krājumu inventarizācijas tiek plānotas gada darba plānā. Jelgavas pilsētas 

bibliotēka nodrošina speciālistu (datortīkla administrators, sistēmbibliotekāre) 

konsultācijas bibliotēku krājumu elektroniskajā inventarizācijā, izmantojot BIS ALISE 

moduli „Inventarizācija”. Jelgavas novada bibliotēkās ir pieņemts, ka inventarizācijas 

darba grupu veido pagastu bibliotekāres. Tas nodrošina procesa kvalitāti un ātrumu. 

Kolēģes labprāt brauc viena pie otras, jo iegūst jaunu pieredzi, iepazīst tuvplānā citu 

bibliotēku. 

2020. gadā veiktas  inventarizācijas 5 bibliotēkās - Elejas, Kalnciema, 

Staļģenes, Vecsvirlaukas un Dzirnieku bibliotēkās. 

 

o Krājuma rādītāji:                                                                           

                                                                                                                 6.2. tabula 

Krājuma rādītāji 

 2018 2019 2020 

Jaunieguvumi kopā 18157 18779 18185 

t. sk. grāmatas 5793 7498 6196 

t.sk bērniem 877 1037 1250 

Izslēgtie dokumenti 21392 18773 16500 

Krājuma kopskaits 164054 161215 163530 

krājuma apgrozība 0.88 1.06 0,9 
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 Bibliotekāru un lasītāju ļoti novērtēts ir KM finansētais  ,,Vērtīgo grāmatu 

iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” – Jelgavas reģiona bibliotēku krājumi 

papildinājās ar 956 jaunām, vērtīgām grāmatām. https://saite.lv/jkge7 

 

 

 

o Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes  

Pagastu bibliotēkās pieejamas 2 datubāzes, kuras tiek finansētas ar Kultūras 

informācijas sistēmu centra starpniecību – Letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka 

news.lv. Vairākas bibliotēkas abonējušas attālināto piekļuvi Letonika.lv . Izmantošanas 

rezultāti kopumā labi. 

 pašu veidotās datubāzes  

Pagastu bibliotēkas neveido savas datubāzes. Ozolnieku novada CB pašu veidotā 

datubāze ir Ozolnieku novada elektroniskais katalogs, kas regulāri tiek papildināts ar 

jauniem MARC ierakstiem un anotācijām. 

 datubāzu izmantojuma rādītāji  

Jelgavas pilsētas bibliotēka pievērš lielu vērību kā notiek datubāzu izmantošana 

reģiona bibliotēkās. Notiek praktiskās nodarbības, mācības. Vērtējot kopumā, datubāzu 

izmantošanas rādītāji uzlabojas. Tajā pašā laikā vairāk jāstrādā, lai attīstītu tieši skolēnu 

informācijpratību, izmantojot dažādas metodes – spēles, uzdevumus, konkursus utt.  

Bibliotēkās, kuru tuvumā ir skolas, vairāk izmantota ir Letonika. Interesantākie 

piemēri : 

 Vircavas vidusskolas skolēniem  tika noorganizēta ekskursija/praktiskā nodarbība 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā par bibliotēkas un tās e- pakalpojumiem.  

https://saite.lv/jkge7
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Svētes pagasta bibliotēkā tika organizēti pasākumi skolēniem, kuru laikā bija jāveic 

dažādi uzdevumi Letonika.lv datubāzē. Piemēram, sākumskolas vecuma bērni klausījās 

runājošās pasakas un pildīja uzdevumus. Lielāko klašu bērni izmantoja letonika.lv projektu 

nedēļas ietvaros. 

 Platones pagasta  bibliotēkā notika mācību nodarbība 3.klases skolēniem. Bērni 

iepazinās ar datubāzi Letonika.lv, meklējot informāciju par Lāčplēsi un Lāčplēša dienu. 

Pēc tam kopā izlasīja teiku par Lāčausi jeb Lāčplēsi, pārrunāja, kādas īpašības piemīt 

varonim un izrunāja, kāds varonis ir nepieciešams mūsdienu Latvijai. Cerams, ka arī 

turpmāk skolēni izmantos Letoniku, lai gūtu jaunas zināšanas par Latviju!                                                                                                                                                                                                                                                     

6.4.tabula 

Tiešsaistes datubāzes Letonika.lv izmantošana 

Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkās 

 

Bibliotēka 

Pieslēgumi bibliotēkā 

Skat/Ses 

Bibliotēkas attālinātais 

pieslēgums Skat/Ses* 

Jelgavas novads 

Bērvircava 0/2  

Bramberģe 76/28  

Dzirnieki 36/72  

Eleja 118/91  

Kalnciems 276/229  

Lielplatone 28/8  

Lielvircava 190/14  

Līvbērze 13/24  

Nākotne 410/160 119/25 

Platone 108/30  

Sesava 27/23  

Staļģene 58/36  

Svēte 45/32  

Tīreļi 71/54 0/0 

Ūziņi 149/32 18/15 

Valgunde 16/191 12/5 

Vecsvirlauka 40/61  

Vilce 186/26  
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Vircava 209/27  

Zaļenieki 132/50 47/28 

Ziedkalne 59/36  

Ozolnieku novads 

Āne 66/38  

Garoza 41/29  

Ozolnieku NCB 37/24 71/32 

Vainas 3/9  

*Attālinātā datubāzes Letonika  izmantošana – tām bibliotēkām, kuras 

pieteikušās šim pakalpojumam 

 

o Krājuma un datubāzu popularizēšana  

Krājuma popularizēšana notiek galvenokārt literatūras izstāžu veidā. Lielākās 

bibliotēkas rīko arī tematiskus pasākumus par rakstnieku, jo īpaši novadnieku daiļradēm. 

Piemēram, Zaļenieku un Sesavas bibliotēkas lasītāju klubiņos regulāri apspriež jaunās 

grāmatas, kā arī atsevišķu autoru darbus. Ļoti aktivizējusies jaunieguvumu popularizēšana 

sociālajos tīklos, arī  pašvaldību preses izdevumos ir stāstīts par krājumu papildinājumiem. 

Bibliotēkas ar literatūras izstādēm piedalās arī citu rīkotajos pasākumos. Kā veiksmīgu 

piemēru var minēt Zaļenieku pagasta bibliotēkas interesanti noformēto un izdevumiem 

bagāto literatūras izstādi par Aspaziju, Aspazijas balvas pasniegšanas pasākumā Zaļenieku 

kultūras namā. 

Jelgavas novada grāmatu svētkos tiek izveidots grāmatu maiņas punkts. 

Iedzīvotāju interese bija liela, šī aktivitāte arī rosināja biežāk iegriezties tuvākajās 

bibliotēkās. Arī bibliotēku dalība lasīšanas veicināšanas programmās veicina interesi par 

grāmatām. Bibliotēkās izvietota informācija par datubāzēm. Tomēr vislabākā datubāzu 

reklāma ir, ja bibliotekārs informācijas resursos pats jūtas komfortabli un prot tās piedāvāt 

apmeklētājiem. 

Vērtējot kopumā datubāzu un krājuma popularizēšana notiek nepārtraukti un tā nav 

atraujama no citām bibliotēkas aktivitātēm. 
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o Darbs ar parādniekiem  

Pagastu bibliotēkās nav īpašu problēmu ar parādniekiem. Jelgavas novada 

bibliotēku lietošanas noteikumi paredz 1 mēnešu ilgu termiņu izdevumu lasīšanai. Tas ir 

garš termiņš. Ja tas netiek ievērots, tad lasītājam tiek atgādināts. Lietošanas noteikums ir 

arī punkts, ja lasītājs ir parādnieks, tad tas nevar izmantot arī citu bibliotēku krājumus. 

Skolēnu grāmatu parādnieku gadījumā šis noteikums ir aktuāls! 

 

o Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

 Viena no problēmām ir tā, ka bibliotēku telpas ir visai šauras, līdz ar to krājumu 

izvietot vizuāli pievilcīgi un pārskatāmi ir grūti. Noderīgi būtu katru gadu saņemt valsts 

finansētu iepirkumu vērtīgu grāmatu iegādei. Tas palīdzētu pilnveidot arī mazo bibliotēku 

krājumus un celt to kvalitāti. 
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7. DARBS AR BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM 
 

Bibliotekāri regulāri tiek iepazīstināti ar LNB Bērnu literatūras centra jaunumiem 

un ieteikumiem darbā ar bērniem. Šim nolūkam tiek izmantota vēstkopa, kā arī semināri, 

pieredzes braucieni un bibliotēku klātienes apmeklējumi. 

2020. gadā notika 2 semināri, kuros piedalījās pagastu un arī skolu bibliotekāri un 

kuru tēmas bija izmantojamas darbā ar skolēniem – “LVKFFDA kolekcijas un portāls 

redzidzirdilatviju.lv. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumi” un “Vitamīns ES – 

Eiropas Kustības Latvijā vadītājas  L. Valdmanes seminārs par ES jautājumiem”. 

Vasaras pieredzes braucienā jauni iespaidi gūti viesojoties Pilsrundāles bibliotēkā – 

par bērnu telpas iekārtošanu, literatūras izstāžu noformēšanu, lasīšanas veicināšanas 

pasākumu organizēšanu, bet Gailīšu pagasta bibliotēka bija interesanta ar to, ka atrodas 

vienā ēkā ar skolu un līdz ar to cieši saistīta ar izglītības procesu. Galvenais pieredzes 

brauciena secinājums – “nemaz nav tālu jābrauc, lai ieraudzītu modernas, inovatīvas 

bibliotēkas” un “ja ir izdoma, tad ar minimāliem līdzekļiem var gūt maksimālu ieguvumu”.  

Kā jaunums darbā ar bērniem jāpiemin 2 projekti: 

• VKKF atbalstītais projekts “Tikšanās ar bērnu autoriem Jelgavas 

novada bibliotēkās”. Projekta ietvaros ar dažāda vecuma bērniem tikās mākslniece Agija 

Staka, rakstnieki Inese Valtere, Andra Manfelde, Luize Pastore. Šis projekts tapa kā 

kompensācija par to, ka novada grāmatu svētkos atsevišķi nav izdalīta bērnu programma”. 

Projektā piedalījās Nākotnes, Sesavas, Zaļenieku un Kalnciema vidusskolas bibliotēkas; 

• Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās 

Zemgales kultūras programmas 2020’’ projekts “Visi zin’… 100-gadīgā Jelgavas 

bibliotēka šīs dienas bērnu acīm”, kura rezultātā, sadarbojoties vairākām bērnu grupām, 

tika izveidota animācijas filmiņa. Šis projekts ir pirmais, kurā bez pilsētas bibliotēkām tika 

uzaicinātas arī pagastu bibliotēkas. No Jelgavas novada projektā piedalījās Svētes pagasta 

bibliotēka un Kalnciema vidusskolas bērni.  

 

Metodiskā un konsultatīvā darba ar bērniem virzieni 2020. gadā  

• Pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu iepazīstināšana ar 

bibliotēku kā drošu, interesantu un attīstošu vidi. Bērni ir mūsu bibliotēku nākamie 

apmeklētāji vai arī neapmeklētāji, kādu priekšstatu par bibliotēku bērnībā radīsim, tādus 

lasītājus arī sagaidīsim. Bibliotēkas, kuru tuvumā ir pirmskolu izglītības iestādes, tiek 

rosinātas ilgtermiņā mērķtiecīgi sadarboties, izveidojot kopīgus plānus par nodarbību 
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tēmām. Tur, kur ir atsaucīgi pedagogi, tas arī izdodas. Regulāras nodarbības notiek 

Lielplatones, Kalnciema, Elejas, Nākotnes, Ozolnieku NCB bibliotēkās.  

 

• Dalība lasīšanas veicināšanas projekto  

 Lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija 2020”  

piedalījās 13 pagastu un 4 novadu skolu bibliotēkas, kopā aptverot turpat 600 bērnus. 

Diemžēl jāatzīst, ka anketas aizpildīja daudz mazāks bērnu skaits. 

 Lasīšanas veicināšanas projekts ģimenēm ar bērniem 3–4 gadu vecumā 

“Pūcītes skola”.  

Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto 

lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts". Šajā projektā Jelgavas novada 

bibliotēkas piedalās jau vairākus gadus un ir izveidojušās zināmas tradīcijas. Katrs bērns 

kopā ar savu ģimeni piedalās 3 “Pūcītes skolas” nodarbībās un gatavojas pēdējā nodarbībā 

sastapties ar pašu Pūci. 2020. gadā šajā projektā piedalījās Elejas, Jēkabnieku, 

Kalnciema, Lielplatones, Lielvircavas, Platones, Sesavas, Svētes un Vilces pagastu 

bibliotēkas. Prieks, ka bibliotēku skaits , kuras pievienojas šim projektam, kļūst lielāks! 

Protams, nodarbību sagatavošana prasa lielu darbu, bet arī rezultāti ir tā vērti – daudzas 

ģimenes tieši pateicoties šim nodarbībām atradušas ceļu uz bibliotēku, kas arī ir projekta 

galvenais mērķis! https://saite.lv/kStd2 

 Konkursā “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības” piedalās Vilces pagasta  

bibliotēka sadarbībā ar Vilces pamatskolu un ar labiem panākumiem pārstāv savu skolu arī 

reģionālajā finālā.  

 

• Bērnu literatūras krājuma pilnveidošana. 

Bērnu literatūras krājumam uzmanība tiek pievērsta ikvienā bibliotēkas 

apmeklējumā. Jāteic, ka pēdējos gados krājums ir atjaunojies, izslēgtas ir pelēkās, 

nolietotās grāmatas un iegādāti jauni izdevumi. Būtiski lauku  bibliotēku bērnu literatūras 

krājumi papildinājās KM finansētā “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām 

bibliotēkām” ietvaros. Krājums tiek papildināts arī ar izglītojošam spēlēm. 

 

 

 

 

 

https://saite.lv/kStd2
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7.1.tabula 

Bibliotēku dalība bērnu lasīšanas veicināšanas projektos 2020.gadā 

 

 

 

Lasīšanas veicināšanas aktivitātes ir bijušas visdažādākās, sākot ar nelielām 

grāmatu izstādēm līdz rūpīgi izplānotam un sagatavotam pasākumam. 

Bez jau nosauktās bibliotēku dalības projektos, nepieciešams atzīmēt vēl citas 

interesantas aktivitātes.  

 

Citas veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Bibliotēku naktis Lielplatones bibliotēkā. Tā kā bibliotēka atrodas muižas ēkā, 

tad pati vide  rosina  uz noslēpumainību, spokiem, stāstiem par seniem laikiem. Bibliotēku 

nakts tikusi rīkota jaunākā skolas vecuma bērniem, kā arī pusaudžiem. Šie pasākumi ir ļoti 

novērtēti un kļūst arvien mērķtiecīgāki. Pusaudžu bibliotēku naktī tika runāts par 

profesijām, pasākuma plānošanā un rīkošanā piedalījās paši pusaudži. 

Katru ceturtdienu Lielplatones bibliotēkā ciemojas PII bērni un kopā notiek 

pasaku stunda – tiek nolasīta kāda pasaka un tad bērni bibliotēkā var paši darboties – 

šķirstīt grāmatas, spēlēt galda spēles , rotaļāties uz mīkstā paklāja. 

Platones pagasta bibliotēkā ierodas PII grupiņu bērni uz kopīgām nodarbībām 

https://saite.lv/Y35AP 

Aktīvi un interesanti ar bērniem darbojas Lielvircavas bibliotēka. Regulāri notiek 

pasaku lasīšana, radošās darbnīcas. Pēc pārcelšanās uz vecajām/jaunajām telpām atkal 

Lielvircavas bibliotēku apmeklē  vairāk bērnu. Bibliotēkas vadītājai netrūkst izdomas!  

Nr.p.k. Bibliotēka Grāmatu 

starts 

Dalībnieku sk. 

Bērnu/jauniešu/ 

vecāku 

žūrija Dalībnieku 

sk. 

    1. Elejas bibliotēka 10 18 

2. Jēkabnieku bibliotēka 5  

3. Kalnciema bibliotēka 10 18 

4. Lielplatones bibliotēka 8 20 

5. Lielvircavas bibliotēka 10 20 

6. Platones bibliotēka 4 23 

7. Sesavas bibliotēka 6  

8. Staļģenes bibliotēka  21 

9. Svētes bibliotēka 5 11 

10. Vilces bibliotēka 10 46 

11. Vircavas bibliotēka  13 

12. Zaļenieku bibliotēka 7 26 

13. Ozolnieku NCB  20 

14. Garozas bibliotēka  10 

https://saite.lv/Y35AP
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“Lai līgojam, lai svinam” – izrotā savu velosipēdu gatavojoties svētkiem. Pasākums notiek 

pagalmā. Picu cepšanas radošā darbnīca – bibliotēkai pieejamas telpas šādām nodarbībām. 

Kopīgais pasākums Lielplatones un Lielvircavas bērniem “Pa Karlsona pēdām”, kad abu 

bibliotēku bērni satikās Lielplatones muižā. Izstaigāja un izložņāja muižas visslepenākās 

vietas, spēlēja spēles un kopīgi muižas parkā vārīja zupu! Lielisks piedzīvojums! 

Kalnciema pagasta bibliotēkā notiek regulāras nodarbības PII bērniem. Kopā tika 

realizēts 4 nodarbību projekts “ Es draudzējos”. Bērnudārza audzinātājas kopā ar 

bibliotekāriem iepazīstināja ar grāmatām par šo tēmu, rīkoja spēles.  

Skolas jaunāko klašu bērniem notika  tikšanās ar pasaku autori Inesi Valteri.  

Laba un regulāra sadarbība ar tuvējām skolām ir Elejas, Staļģenes, Svētes, 

Zaļenieku bibliotēkām. 

Īpaši jāatzīmē Zaļenieku pagasta bibliotēka. Atzīmējot savas novadnieces 

dzejnieces Aspazijas 155 gadu jubileju, tika organizēta tematiska nodarbība pagasta 

bērniem. Nodarbībā pārrunāts Aspazijas dzīves gājums, lasīti viņas darbi, skatīta multfilma 

"Sēd uz sliekšņa pasaciņa". Noslēgumā bērni darbojās radoši, gatavojot krāsainus ziedus kā 

dāvanu Aspazijai. Nodarbība tika organizēta sadarbībā ar Zaļenieku pirmsskolas izglītības 

iestādes un Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas pedagogiem. 

Šķēršļu stafete bērniem "Mazais pūķis Kokosrieksts". Pasākums tika veidots, 

balstoties uz Zignera Ingo grāmatu sērijas "Mazais pūķis Kokosrieksts" bāzes. Zaļenieku 

pagasta bibliotēkā tika iegādātas un bija pieejamas lasīšanai visas šīs sērijas bērnu 

grāmatas. Balstoties uz grāmatās atainotajiem notikumiem, tika izveidotas šķēršļu stafetes 

bērniem. Pasākums tika īstenots sadarbībā ar aktivitāšu centru "Zaļenieki" un jaunatnes 

nozari. 

Staļģenes bibliotēka kopā ar Staļģenes vidusskolas 7. 8. un 9. klases skolēniemi dabā 

meklēja alfabētu. Pēc attēlu saņemšanas, tie tika nopublicēti sociālajos tīklos, par 

labākajiem tika atzīti tie, par kuriem vairāk nobalsoja neatkarīgi skatītāji. 

https://www.draugiem.lv/stalgenesbiblioteka/gallery/?pid=465297605 

Ozolnieku NCB turpinājās sestdienas ģimeņu rīti -Sniegavīra prieki” radošas 

aktivitātes ģimenēm ar bērniem; „Kur ir mana lidmašīna?” – radoša rīta stunda ģimenēm ar 

bērniem. Interesanta aktivitāte Bērnu žūrijas ekspertiem  „Veidosim reklāmu savai 

mīļākajai Bērnu žūrijas grāmatai!” . 

Bibliotēkas strādā ļoti radoši ar bērniem un skolēniem, lai atklātu, ka bibliotēkā ir 

droša,  draudzīga un ļoti interesanta vide, kas neaprobežojas tikai ar datoriem. 

 

https://www.draugiem.lv/stalgenesbiblioteka/gallery/?pid=465297605
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o Uzziņu darbs, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažāda vecuma 

grupām 

Šī bibliotekārā darba joma aktīvāk realizējas tur, kur tuvumā ir skolas un 

pirmsskolas izglītības iestādes. Tad bērni kopā ar pedagogiem mērķtiecīgi apmeklē 

bibliotēkas, lai iepazītos ar datubāzēm, uzziņu literatūru utt. 

Laba sadarbība ar skolām ir Vilces, Elejas, Kalnciema, Sesavas, Staļģenes, Svētes, 

Vircavas, Nākotnes, Zaļenieku bibliotēkām. Ar pirmsskolas izglītības iestādēm aktīvi 

strādā Kalnciema Lielplatones, Ozolnieku NCB, Lielvircavas, Vainu bibliotēkas.  

Vircavas vidusskolas skolēniem  tika noorganizēta ekskursija/praktiskā nodarbība 

Jelgavas pilsētas bibliotēkā par bibliotēkas un tās e- pakalpojumiem. Svētes pagasta 

bibliotēkā notika pasākumi skolēniem, kuru laikā bija jāveic dažādi uzdevumi Letonika.lv 

datubāzē. Piemēram, sākumskolas vecuma bērni klausījās runājošās pasakas un pildīja 

uzdevumus. Lielāko klašu bērni izmantoja letonika.lv projektu nedēļas ietvaros. 

https://saite.lv/6Mm1R 

 Platones pagasta  bibliotēkā notika mācību nodarbības 3.klases skolēniem. Bērni 

iepazinās ar datubāzi Letonika.lv, meklējot informāciju par Lāčplēsi un Lāčplēša dienu. 

Pēc tam kopā izlasīja teiku par Lāčausi jeb Lāčplēsi, pārrunāja, kādas īpašības piemīt 

varonim un izrunāja, kāds varonis ir nepieciešams mūsdienu Latvijai. Cerams, ka arī 

turpmāk skolēni izmantos Letoniku, lai gūtu jaunas zināšanas par Latviju!                                                                                                                                                                                                                                                     

  

o Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā 

Sadarbība vislielākajā mērā ir atkarīga no pašas bibliotēkas iniciatīvas. Tur, kur 

darbīgas bibliotēkas, sadarbības tīkls ir plašs, ietverot izglītības iestādes, pašvaldības 

institūcijas, nevalstiskās organizācijas. Pateicoties pašvaldības stabilajam finansējumam, 

bibliotēkas var plānot savu darbu un realizēt  ieceres.  

Liels paldies jāsaka Latvijas Nacionālajai bibliotēkai par interesantajām bibliotēkas 

iepazīšanas ekskursijām. Katru gadu vairākas bibliotēkas izvēlas vest savus bērnus un arī 

pieaugušos lasītājus uz Gaismas pili. Nemaz nav tālu jābrauc, lai iepazītu interesantas 

vietas.  

Kalnciema bibliotēka savus bērnu žūrijas lasītājus veda ekskursijā uz kaimiņu 

pilsētu Dobeli, iepazīstoties gan ar Amatu māju, muzeju un citām vietām. Arī Jelgavā ir 

interesanti muzeji, ražotnes, kuri labprāt iepazīstina ar sevi.  

https://saite.lv/6Mm1R
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2020. gadā kā interesants apskates objekts pievienojās bērnu un jauniešu bibliotēka 

“Zinītis”. Tur, starp dažādiem Covidlaika aizliegumiem, paspēja ciemoties Vilces un 

Ziedkalnes bibliotēku mazie lasītāji. 

 

o Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā 

Jāatzīst, ka darbinieku profesionālajai pilnveidei darbā ar bērnu un pusaudžu 

auditoriju 2020. gadā nebija iespējams realizēt ieplānoto. Cerams, ka tas izdosies 2021. 

gadā. 

 

o Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie 

risināšanas ceļi 

Visaktīvākais darbs notiek ar pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem 

Savukārt pusaudži bibliotēkās redzami mazāk, bet visgrūtāk notiek jauniešu piesaistīšana 

bibliotēkai. Viens no iemesliem, kādēļ jaunieši mazāk izvēlas apmeklēt bibliotēkas, ir 

šaurās telpas. Daļa jauniešu mēro tālu ceļu uz izglītības iestādēm, līdz ar to līdz vietējai 

bibliotēkai grūti nokļūt. Bibliotekāriem vairāk jāiedziļinās pusaudžu interesēs un 

vajadzībās, jāpilnveido sadarbība ar izglītības iestādēm, kā arī vairāk savstarpēji jāmainās 

ar pieredzi.  Nepieciešams rīkot mācības, kurās ietvertas arī zināšanas par cilvēka dzīves 

vecuma posmiem un uztveri. 

 

 
 

 

8. NOVADPĒTNIECĪBA 
 

2020. gadā  turpinājās bibliogrāfisko ierakstu izveide novadpētniecības  

datubāzei Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā; izdevumu “Ozolnieku Avīze”, 

“Jelgavas novada ziņas” un “Zemgales Ziņas” ierakstu eksports LNB analītikas datubāzei, 

ko veic Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

Tika iesāktas, bet diemžēl epidemioloģiskās situācijas saasināšanās dēļ palika nepabeigtas 

pagastu bibliotekāru mācības/praktiskās nodarbības “Novadpētniecības materiālu krājums, 

ierakstu veidošana, anotāciju pievienošana BIS ALISE”. Tas noteikti jāturpina 2021. gadā. 
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Jelgavas pilsētas bibliotēka veido datu bāzi "Ievērojami cilvēki Jelgavā", kurā apkopotas 

biogrāfiskas ziņas par cilvēkiem, kuriem bijusi vai ir saistība ar Jelgavu, Jelgavas un 

Ozolnieku novadiem, apkārtni – dzimšanas vieta, mācību, darba, dzīves vieta utt. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-datubaze/ 

Katru gadu tiek sagatavots novadnieku jubilāru kalendārs, kurā iekļauti pazīstamākie 

Jelgavas un Jelgavas apkārtnes novadu cilvēki,  kuriem kārtējā gadā aprit apaļas 5 un 10 

gadu jubilejas (50 gadi, 55, 60, 65 utt.). http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-

jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-kalendars-2021/ 

Veidojot izdevumu aprakstus Jelgavas reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā tiek 

pievienots temats “Jelgavas un Ozolnieku novads grāmatās” un tas ļauj atlasīt izdevumus , 

kuru saturs saistīts ar minētajiem novadiem.

 

Visa šī sagatavotā informācija ir pieejama ikvienam un bibliotekāri to var izmantot 

plānojot savu novadpētniecības darbu, ka arī papildināt to ar savu informāciju. 

Joprojām jāatzīmē, ka visnopietnāko darbu novadpētniecībā veic Ūziņu bibliotēka. 

Tā ir viena no mazākajām Jelgavas novada bibliotēkām, kura lasītājiem atvērta 2 dienas 

nedēļā jo bibliotekāre strādā uz nepilnu darba slodzi. Viņas paveiktais Ūziņu apdzīvotās 

vietas izpētē ir nenovērtējams. Apbrīnojama ir bibliotēkas vadītājas prasme meklēt, atrast 

un sasiet daudzu dzimtu pārrautos pavedienus.  

Atradumi novadpētniecībā darbs tiek popularizēts bibliotēkas izveidotajā blogā par 

Ūziņu vēsturi -  http://uzinubiblioteka.blogspot.com/     Katru nedēļu arī vietnē Facebook 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-datubaze/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-kalendars-2021/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-jelgavu/novadpetnieciba/novadnieku-kalendars-2021/
http://uzinubiblioteka.blogspot.com/
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tiek publicētas interesantas ziņas par/no Ūziņiem. Ziņas par bibliotēkas novadpētniecības 

jaunumiem tiek publicētas arī Jelgavas novada avīzē. 

Pabeigts darbs (sadarbībā ar izdevniecību “Jumava”) pie Zemgales sendienu stāsta 

“Šūlmaņu dzimtas hronika” sagatavošanas un grāmata jau iznākusi. Jelgavas novada 

grāmatu svētkos notika tās atvēršana.  Pēc grāmatas prezentācijas, noorganizētas  

ekspedīcijas pa Šūlmaņu dzimtas grāmatā minētajām Platones, Lielplatones un Ūziņu 

vietām. Piedalījās interesenti no Rīgas, Jelgavas un Lielplatones. Saruna ar Gunitu 

Kulmani par šo grāmatu radioraidījumā. https://saite.lv/SGVhR       

 

 

 

2020. gadā  decembrī grāmatā tika izdots Ūziņos dzīvojošā Alberta Reihenbaha 

atmiņu stāsts “Vērts dzīvot Latvijai”.  Grāmatas sastādītājs ir laikraksta “Zemgales Ziņas” 

žurnālists Gaitis Grūtups. Tomēr arī šis atmiņu stāsts publisks kļuva pateicoties bibliotēkas 

vadītājas ieinteresētībai.  Ar materiāliem un fotogrāfijām tiek palīdzēts daudziem autoriem, 

kuri raksta pētnieciskus darbus. 

Bibliotēka ir pratusi atraisīt interesi par savu dzimtu saknēm daudziem cilvēkiem un 

padarīt vēstures pētniecību interesantu jaunajai paaudzei. Sīkāk par novadpētniecības darbu 

Ūziņu bibliotēkā skat. Piel. N1 

Interesantākās iestrādes novadpētniecībā ir Zaļenieku, Staļģenes, Kalnciema, Valgundes 

bibliotēkās. 

           Zaļenieku pagasta bibliotēka 2020. gadā USB atmiņas kartē ieskenējusi  2017., 

2018., 2019. gada avīžu rakstus, kuros aprakstīti dažādi notikumi Zaļeniekos un pagastā 

kultūras, izglītības un saimniecības jomā. Tāpat 2020. gadā tika uzsākts darbs pie 

https://saite.lv/SGVhR
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bibliotēkas lasītāju dzīves stāstu apkopošanas. Apzināts vietējās dzejnieces un bibliotēkas 

lasītājas Aijas Hermanes dzīves stāsts, kā arī Puriņu dzimtas saimniekošana lauku mājās 

„Vilki”. 

Staļģenes bibliotēka vāc un apkopo materiālus par Jaunsvirlaukas pagasta mājām, 

pieraksta stāstījumus par pagastu, materiāli tiek regulāri papildināti. Iedzīvotāju atnestās 

fotogrāfijas tiek skenētas un nosūtītas uz www.zudusilatvija.lv 

Par darbu novadpētniecībā laikrakstam “Zemgales Ziņas “ stāsta Staļģenes bibliotēkas 

vadītāja Liena Blūma-Smeile. http://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2020/04/21/es-

nelauju-bildem-aiziet-posta-ta-tomer-ir-musu-vesture 

 

o Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

Par prioritāti novadpētniecības darbā tika izvirzīta tā saucamā “dzīvā 

novadpētniecība”, kad uzmanības centrā ir nevis tikai materiālu apkopošana, bet gan 

sasaiste ar reālām personībām un aktīva sabiedrības informēšana. 

 

o Novadpētniecības krājums 

Izdevumi par Jelgavu un apkārtnes novadiem tiek rūpīgi vākti Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas krājumā. Šie izdevumi ir marķēti ar speciālu uzlīmi.  

Līdzīgi savu novadpētniecības krājumu veido pagastu bibliotēkas. Šeit pievienojas klāt arī 

fotogrāfijas un citi dokumenti, kurus vajadzētu digitalizēt un padarīt pieejamus plašākam 

interesentu lokam. Bibliotēkas saņem daudz  novadpētnieciska rakstura dāvinājumu.  

       

o Novadpētniecības darba popularizēšana 

Bibliotēkās regulāri tiek sagatavotas izstādes par novadpētniecību, kā arī aicināti uz 

pasākumiem novadnieki.  

Interesantākie piemēri: 

Zaļenieku pagasta bibliotēkā tikšanās ar tulkotāju un publicisti Ievu Lešinsku – 

Geiberi par grāmatu "Starp divām pasaulēm. Kalpības gadi un citi raksti". Pasākuma laikā 

Ieva Lešinska - Geibere sniedza uzrunu, stāstījumu par savas dzimtas saistību ar Zaļenieku 

pagastu, par savu un tēva Imanta Lešinska dzīves gājumu. 

Ozolnieku NCB - Lāčplēša dienā (11.novembrī) organizēts brauciens vēstures 

interesentiem pa Ozolnieku novada nozīmes patriotu un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru 

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

http://www.zudusilatvija.lv/
http://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2020/04/21/es-nelauju-bildem-aiziet-posta-ta-tomer-ir-musu-vesture
http://news.lv/Jelgavas-Novada-Zinas/2020/04/21/es-nelauju-bildem-aiziet-posta-ta-tomer-ir-musu-vesture
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Ozolnieku NCB  un vēstures ekspozīcijas iniciatīva – iesnieguma sagatavošana Attīstības 

un tautsaimniecības komitejai par nepieciešamību uzstādīt piemiņas zīmes pie Lāčplēša 

Kara ordeņa kavalieru atdusas vietām 4 novada kapsētās. 

 Kalnciema bibliotēka - Bibliotēkā darbojās vēstures klubiņš. Klubiņa sanāksmes 

notiek reizi ceturksnī.  Interesants un ļoti pieprasīts ir  „Vēstures autobuss” – brauciens  

pa Kalnciema vēsturiskajām vietām. Šajās aktivitātēs jācenšas iesaistīt vairāk skolēnu un 

jauniešu. 

Ūziņu bibliotēkā izveidots pārgājiena maršruts pa Ūziņu vietām. Bibliotēkā 

regulāri tiek izliktas novadpētniecības materiālu izstādes.  

Kā interesants pasākums bērniem ar mērķi iepazīt savu pagastu, jāpiemin 

Zaļenieku pagasta bibliotēkas rīkotais pārgājiens "Iepazīsti Zaļenieku pagastu". 

Pasākumu organizēja Zaļenieku bibliotēka sadarbībā ar aktivitāšu centru "Zaļenieki", 

piedalījās Zaļenieku un Svētes pagasta bērni un jauniešu. Kompetenta gida pavadībā 

bērniem un jauniešiem bija iespēja iepazīt kultūrvēsturiskus objektus pagastā – dzejnieces 

Aspazijas bērnību takas, Zaļās muižas pili, Restaurācijas namu, Zaļenieku baznīcu un 

lauku sētu „Vecpēterkalni” ar netālu esošu Pūksprunguļu tiltiņu. 

 

 

 

9. PROJEKTI 

9.1.tabula 

Projektu apkopojums 2020.gadā 

Projekta 

Iesniedzējs 

Projekta 

nosaukums 

 

 

 

Finansētājs 

 

Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts

/ 

neatbalstī

ts 

  

12  Jelgavas  un  

Ozolnieku 

novadu 

bibliotēkas 

 

Bērnu/ 

Jauniešu/ 

Vecāku  

Žūrija 2020 

 

LNB Bērnu 

literatūras 

centrs, 

Jelgavas un 

Ozolnieku 

novadu 

pašvaldības 

 

Grāmatu 

kolekciju 

iegāde un 

noslēguma 

pasākumi 

Lasīšanas veicināšanas 

programma.  

100% grāmatu iegādāts 

par pašvaldības 

līdzekļiem.  

Nofinansēti lasīšanas 

noslēguma pasākumi – 

transporta izmaksas 

braucieniem u.c. 

 

 

atbalstīts 

10  Jelgavas   

novada 

bibliotēkas 

 

Grāmatu starts 

LNB Atbalsta 

biedrība 

Jelgavas novada 

pašvaldība 

Pūces 

somiņu 

iegāde 

Lasīšanas veicināšanas 

programma ģimenēm ar 

3-4 gadus veciem 

bērniem 

 

 

atbalstīts 

Jelgavas 

novada 

 

Tikšanās ar 

 

VKKF 

 

420 EUR 

 

Tikšanās ar bērnu 

 

atbalstīts 
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Kultūras 

pārvalde  

sadarbībā ar 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēku 

bērnu autoriem 

Jelgavas novada 

bibliotēkās 

autoriem bibliotēkās 

Elejas 

bibliotēkas 

dalība Jonišķu 

Jona Avīžus 

bibliotēkas 

projektā 

Get involved 2 Lietuvas 

Kultūras 

ministrija 

 Bērnu un jauniešu  atbalstīts 

 

 

10. PUBLICITĀTE 
 

o Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par 

bibliotēkas funkcijām, pakalpojumiem 

Sabiedrības informēšana par bibliotēku un tās funkcijām ir viens no svarīgākajiem 

uzdevumiem. Jelgavas reģiona bibliotēkām ir visplašākās iespējas to darīt. 

Informācija par bibliotēkām regulāri tiek publicēta novadu laikrakstos “Jelgavas 

novada ziņas” un “Ozolnieku Avīze” , kuri pieejami katram iedzīvotājam un iznāk 1 reizi 

mēnesī. Par nozīmīgākajām aktivitātēm tiek rakstīts arī reģiona laikrakstā “Zemgales 

Ziņas”. 

Informācija tīmeklī: 

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

kontaktinformācija un pakalpojumi 

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

kontaktinformācija un pakalpojumi 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/bibliotekas/ 

kontaktinformācija un saite uz Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļa vietni, saite uz 

elektronisko katalogu 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasakumi/ 

Jelgavas novada pasākumu un aktivitāšu kalendārs. Vienlīdzīgas iespējas informēt 

par aktivitātēm, tajā skaitā arī bibliotēkām 

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas 

kontaktinformācija un pakalpojumi, aktivitātes  

http://www.kulturasdati.lv 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/jelgavas-novada/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/ozolnieku-novada/
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/kultura/iestades/bibliotekas/
http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasakumi/
http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas
http://www.kulturasdati.lv/
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Jauna, atzinīgi vērtējama vietne, kura pieļauj informācijas meklēšanu, ir 

pārskatāma. 

 

o emuāri (blogi) 

 Pašlaik aktīvs ir tikai Ūziņu bibliotēkas novadpētniecībai veltīts blogs -  

http://uzinubiblioteka.blogspot.com/  

 sociālie tīkli : 

Jelgavas un Ozolnieku bibliotēkām izveidots vienots konts facebook 

https://www.facebook.com/jelgavasunozolniekunovadubibliotekas Tajā regulāri 

tiek atjaunota informācija.  

Konts facebook izveidots Ozolnieku, Platones, Dzirnieku, Valgundes 

bibliotēkām. 

https://www.facebook.com/ozolniekubiblioteka 

https://www.facebook.com/platonesbiblioteka 

https://www.facebook.com/Dzirnieku-bibliot%C4%93ka-452117681962142 

 

Kopīgo kontu atjauno un veido metodiķis. Vienotais bibliotēku konts, šķiet, ir 

visveiksmīgākais variants informēt sabiedrību par bibliotēkām, jo tajā redzamas visas 

novadu bibliotēkas kopā. 

 

o Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Jelgavas novada grāmatu svētki tika rīkoti 19. oktobrī  Līvbērzes pagasta 

renovētajā tautas namā. Svētku programma, kā jau iepriekš prāta vētrā vienojāmies, tikai 

pieaugušajiem, kurā piedalījās lasīti un zināmi autori – Anna Žīgure, Jana Egle. Kā īpašs 

notikums svētkos bija jaunas grāmatas “Šūlmaņu dzimtas hronika” atvēršana. Grāmata tika 

izdota apgādā Jumava un tā dienas gaismu ieraudzīja, pateicoties mūsu lieliskajai 

novadpētniecei Ūziņu bibliotēkas vadītājai Gunitai Kulmanei. Pirmo reizi grāmatu svētkos 

apmeklētājiem tika piedāvāts noskatīties Liepājas amatierteātra “Projekts” uzvedumu 

Aiziet jūriņā”. Finansējumam gūts atbalsts iesniedzot  projektu VKKF. 

https://saite.lv/fTKbT   https://saite.lv/72beo 

Bibliotēkas popularizē lasīšanas programma ģimenēm ar 3-4 gadu veciem 

bērniem “Grāmatu starts”, Jelgavas reģionā pazīstama kā Pūcītes skola. Daudzas 

bibliotekāres ir atzinušas, ka pēc šīm nodarbībām vecākiem un bērniem radusies interese 

http://uzinubiblioteka.blogspot.com/
https://www.facebook.com/jelgavasunozolniekunovadubibliotekas
https://www.facebook.com/ozolniekubiblioteka
https://www.facebook.com/platonesbiblioteka
https://www.facebook.com/Dzirnieku-bibliot%C4%93ka-452117681962142
https://saite.lv/fTKbT
https://saite.lv/72beo
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par bibliotēku un tās piedāvājumu un kļuvuši par pastāvīgiem apmeklētājiem. Prieks, ka 

palielinās to bibliotēku skaits, kuras šajā programmā piedalās. 2020. gadā to bija 10. 

Īpašs veiksmes stāsts ir Ūziņu bibliotēkai saistībā ar novadpētniecības materiāliem 

un padziļināto apdzīvotās vietas Ūziņi vēstures izpēti, protams, arī vadītājas teicamajām 

komunikācijas spējām. Kā citādi var izskaidrot ciemiņus no tuvienes un tālienes? 

Vēl viens īpašs notikums Jelgavas novadā – 2020. gada Aspazijas prēmijas 

pasniegšana literatūrzinātniecei Gundegai Grīnumai. Svinīgajam notikumam par godu 

Zaļenieku pagasta bibliotēka bija sagatavojusi un interesanti iekārtojusi lietratūras un foto 

izstādi par Aspaziju, kuru aplūkoja daudzie pasākuma dalībnieki. 

Bibliotēku popularizē ne tikai lielie, kupli apmeklētie pasākumi. To veiksmīgi dara 

arī nelielās izstādes , kuru veidošanā piedalās mazo bibliotēku lasītāji, piem. Nākotnes 

bibliotēkā “Krīzes laika vientuļnieces” (teātra somiņas), “Laime sākas ar …kafijas krūzi”, 

rudens ziedu izstādes, Lielplatones pagasta bibliotēkā Elejas pagasta puķu audzētāju 

gladiolu izstāde. Varētu nosaukt vai visas bibliotēkas. 

Šeit noteikti jāpiemin nelielā Dzirnieku bibliotēka. Tās vadītāja nenogurstoši 

meklē un atrod dažādas mīļlietiņu kolekcijas. Tiešām reizēm jābrīnās par kolekcionāru 

izdomu. Dzirnieku bibliotēkā ciemojušās pūču, varžu, žurkulēnu, pildspalvu, grāmatzīmju 

u.c. kolekcijas. Šogad īpaša bija zvanu kolekcija un aizejošajam gadam par godu žurku 

izstāde.  

Ļoti darbīga vietējās kopienas pulcināšanā ir Garozas bibliotēka. Tiek rīkotas 

rudens dārzeņu un augļu izstādes, kopā svinēti svētki un ja pietrūkst kalendāra svētku, tad 

izdomā paši! 

 

o Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Sociālie tīkli lieliski parāda bibliotēku aktivitāti. Ir bibliotēkas, kurām nepārtraukti 

ir informācija ko iesūtīt, citām nav. Ne visi bibliotekāri izprot publicitātes nozīmi un ir 

gadījumi, kad par veiksmīgiem pasākumiem plašāks ļaužu loks tā arī neuzzina. Jāaug arī 

publicitātes kvalitātei! Jāmācās mums visiem! 
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11. Sadarbības tīkla raksturojums 
 

• Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

 

Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkas ir novadu pašvaldību struktūrvienības.  Līdz 

ar to sadarbība vistiešākā. Jelgavas novada bibliotēkām izveidota elektroniskā 

dienasgrāmata, kurā tiek ierakstītas aktivitātes, izstādes, semināri, praktiskās nodarbības 

utt. – visa bibliotēkas darbība. Apspriežot bibliotēkas  budžetu nākamajam gadam  notiek 

kompetenta saruna, kurā piedalās pašvaldības vadības pārstāvis (izpilddirektors vai 

priekšsēdētāja vietnieks), Kultūras pārvaldes atbildīgie speciālisti, ekonomists un arī 

reģiona galvenās bibliotēkas metodiķis. Sadarbība teicama! 

 

• Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 

Pagasta bibliotēku ciešākie sadarbības partneri ir tuvākās izglītības iestādes – skolas, 

bērnudārzi, un protams dienas centri vai interešu centri – kādi nu kurā pagastā ir. Reizēm 

gan notiek nelabvēlīga sacensība, jo katrs cīnās par saviem klientiem, kuri bieži vien ir 

vieni un tie paši. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti, jo īpaši Bibliotēku attīstības centra speciālisti, 

kuri sniedz konsultācijas un ir atbalsts profesionālajos jautājumos. 

Jelgavas novada Eiropas Informācijas centrs, kurš regulāri piedāvā informatīvos 

izdevumus, bet arī seminārus (2020. Gadā notika 1 šāds seminārs) un piedalās Jelgavas 

novada grāmatu svētkos. 

 

• Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

Pārrobežu sadarbība izveidojusies Elejas pagasta bibliotēkai ar  Lietuvas Jonišķu 

pilsētas Jona Avižus  Ppublisko  bibliotēku. Notiek pieredzes apmaiņas braucieni, kā arī 

tiek sagatavotas bibliotēku lasītāju vaļasprieku izstādes.  Uzrakstīts kopīgs  projekts par 

bērnu iesaisti aktivitātēs. Tas ir atbalstīts, bet vēl nav īstenots. 

 

• Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Vistiešākajā veidā 2020. gadā bibliotēku intereses vajadzēja aizstāvēt Ozolnieku 

novadā, kad pacēlās jautājums par Vainu bibliotēkas pārvietošanu uz mazāk ērtām telpām. 

Šoreiz tas izdevās! 
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12. METODISKAIS UN KONSULTATĪVAIS DARBS  
 

• Situācijas apraksts, kopaina, metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes 

pārskata periodā 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas metodiskajā pārraudzībā atrodas 22  Jelgavas un 4 

Ozolnieku novadu bibliotēkas un 1 ārējais apkalpošanas punkts Emburgā. Ar abiem 

novadiem noslēgti līgumi par funkcijām un to izpildei nepieciešamo finansējumu. 

Abu novadu bibliotēkas darbojās stabili, ar finansējumu , kurš nodrošināja funkciju 

izpildi. Sakarā ar vadītājas ilgstošu prombūtni darbinieku maiņa notikusi Garozas 

bibliotēkā, Lielvircavas bibliotēka pārcēlusies uz citām  telpām.  

Jelgavas novada bibliotēkas apmeklēja 30% , Ozolnieku novada bibliotēkas 17% 

attiecīgā novada iedzīvotāju. Neraugoties uz pārtraukumiem bibliotēku darbā, lasītāju 

skaits nav būtiski samazinājies.  

 

Lasītāju skaits novados 2020.gadā 

Novads 2020. 2019. +- 

Jelgavas novads 6909 7032 -123 

Ozolnieku novads 1746 1744 +2 

 

2020. gadā tika iezīmētas šādas metodiskā un konsultatīvā darba prioritātes: 

o Bibliotekāro darbinieku profesionālā pilnveide, 

o Bibliotēku pakalpojumi, tajā skaitā attālinātie,  

o Bibliotēku darbs ar vietējo kopienu, jo īpaši bērniem un pusaudžiem.  

Jelgavas novadam nav savas novada centrālās bibliotēkas, līdz ar to metodiskās 

vadības funkcijās ietilpst arī Jelgavas novadu bibliotēku darbības koordinācija, publicitāte, 

bibliotēku iesaiste novada aktivitātēs utt.  

Nozīmīgākais 2020. gadā: 

 Jelgavas novada bibliotekāru vērtēšana. 

Metodiskais un konsultatīvais darbs Jelgavas novadā tiek veikts ciešā sadarbībā ar 

Jelgavas novada Kultūras pārvaldi. 2020. gada janvārī notika pašvaldības darbinieku , tajā 

skaitā  bibliotekāru, novērtēšana , kurā  piedalījās arī JPB metodiķis. Tika sagatavotas 

vērtējuma un pašvērtējuma anketas, notika konstruktīvas sarunas klātienē  par problēmām, 

iecerēm un bibliotēku tālāku attīstību. Šādā veidā darbinieku novērtēšana Jelgavas novadā 
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notika pirmoreiz . Novērtēšanā noformulējās darba virzieni turpmākajam, tika atrisināti arī 

vairāki saimnieciski jautājumi par bibliotēku uzturēšanu,  un šis pasākums, kaut arī darba 

un laika ietilpīgs, vērtējams ļoti pozitīvi. 

 Projekts VKKF “Tikšanās ar bērnu literatūras autoriem Jelgavas novada 

bibliotēkās”.  

Tā kā tika mainīta Jelgavas novada grāmatu svētku koncepcija un bērnu autori 

pasākuma programmā vairs netika iekļauti,  tad radās doma par atsevišķu lasīšanas 

veicināšanas pasākumu rīkošanu ar bērnu rakstnieku piedalīšanos. Projekta ietvaros notika 

4 dažāda vecuma auditoriju tikšanās ar autoriem, kuri raksta bērniem – Inese Valtere 

viesojās Sesavā, Agija Staka – Nākotnē, Luīze Pastore – Zaļeniekos, Andra Manfelde – 

Kalnciema vidusskolā.  

 Jelgavas novada 19. grāmatu svētki. 

Katru gadu grāmatu svētki notiek citā vietā – šoreiz Līvbērzes pagasta renovētajā 

kultūras namā. Gandarījums par kupli apmeklēto pasākumu, apmeklētāju ieinteresētību un 

atsaucību. Šie grāmatu svētki vēsturē ieies ar grāmatas “Šūlmaņu dzimtas hronika” 

atvēršanu, kuras sagatavošanā, izdošanā vislielāko darbu ieguldīja Ūziņu bibliotēkas 

vadītāja, kā arī Liepājas amatierteātra “Projekts” uzvedumu Aiziet jūriņā”.  

https://saite.lv/IcC67 

 Bibliotēku darba publicitāte. 

Turpina darboties konts vietnē facebook.com “Jelgavas un Ozolnieku novadu  

bibliotēkas” https://www.facebook.com/jelgavasunozolniekunovadubibliotekas/ , kurš 

regulāri tiek papildināts ar jaunumiem un kuru aplūkojot var gūt priekšstatu par bibliotēku 

aktualitātēm. Iepriecinoši, ka šim kontam ir 401 sekotājs. 

Sagatavotas 3 publikācijas laikrakstam “Jelgavas novada ziņas”, rosināti pagastu 

bibliotekāri veidot informācijas par savām bibliotēkām. 

 

• Reģiona galvenās bibliotēkas sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts, 

īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumi 

 

Nozīmīgākie profesionālās pilnveides pasākumi Jelgavas reģionā 2020. gadā 

N.p.

k. 

Norises 

laiks 

Norises 

vieta 

Organizētājs Pasākuma nosaukums, 

galvenās tēmas 

Dalībnieku 

skaits 

Stundu 

skaits 

1.  JPB 

mācību 

klase 

JPB  Praktiskas nodarbības 

bibliotēku statistikas 

sagatavošanā un kultūras 

kartes aizpildīšanā 

12 3 

https://saite.lv/IcC67
https://www.facebook.com/jelgavasunozolniekunovadubibliotekas/
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2. 05.02.20 JPB JPB LVKFFDA kolekcijas un portāls 

redzidzirdilatviju.lv 

LV Neredzīgo bibliotēkas 

pakalpojumi 

 56 

Arī skolu 

bibliotekāri 

4 

3. 22.07.20 JPB 
mācību 

klase 

JPB Novadpētniecības materiālu 

krājums, ierakstu veidošana, 

anotāciju pievienošana BIS 

ALISE” 

8 4 

4. 31.07.20  JPB Pieredzes brauciens uz Talsu 

bibliotēku 

32 Pilsētas 

bibliotekāri 

8 

5. 05.08.20 JPB JPB kopā ar 

Europe Direct 

Jelgavas 

nodaļu 

Vitamīns ES – Eiropas Kustības 

Latvijā vadītājas  L.Valdmanes 

seminārs par ES jautājumiem 

28Pilsētas 

un novadu 

bibliotekāri 

3 

6. 19.08.20 Vircavas 

tautas 

nams 

LBB Zemgales 

nodaļa 

LBB Zemgales nodaļas vasaras 

seminārs 

70 7 

7. 26.08  JPB Pieredzes brauciens uz 

Lielvircavas, Pilsrundāles, 

Gailīšu pagasta bibliotēkām 

23 8 

 

5 pagastu bibliotēku  darbinieki piedalījās Kultūras ministrijas atbalstītajos 

semināros  

bibliotēku un muzeju speciālistu digitālo prasmju attīstībai. Kursi guvuši ļoti augstu 

vērtējumu un iegūtās zināšanas jau tiek pielietotas praktiski. 

Tika iesāktas praktiskās nodarbības  “Novadpētniecības materiālu krājums, ierakstu 

veidošana, anotāciju pievienošana  BIS ALISE”, kuras diemžēl Covid – 19 pandēmijas dēļ 

netika pabeigtas. Par ļoti jauku notikumu izvērtās pieredzes brauciens uz Lielvircavas, 

Pilsrundāles, Gailīšu pagasta bibliotēkām. It kā pavisam tuvu Jelgavai un kolēģi labi 

zināmi, bet iegūts daudz  jaunu iespaidu - iepazītas bibliotēkas ar interesantu darba saturu, 

modernu iekārtojumu.  

Novadu iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas nodrošināšanā iesaistās visi JPB 

speciālisti atbilstoši savam darba virzienam –BIS ALISE sistēmbibliotekāre, Lasītāju 

apkalpošanas nodaļas darbinieki, SBA speciālists, kā arī  ļoti nozīmīgs darbs tiek veikts 

organizējot praktiskās nodarbības mācību klasē. 

 

• Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 
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2020.gadā izglītības iestāžu bibliotekāri piedalījās seminārā  “Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīva  kolekcijas un portāls redzidzirdilatviju.lv. LV Neredzīgo 

bibliotēkas pakalpojumi”. 

Konsultatīvais atbalsts skolu bibliotēkām galvenokārt saistās ar darbu BIS ALISE, kuru 

nodrošina JPB sistēmbibliotekāre.  Konsultācijas tiek sniegtas gan telefoniski, gan uz 

vietas bibliotēkā. Konsultāciju tematika: krājuma uzskaite, darbs ar SBA moduli, datu 

atlase,  krājuma esamības pārbaude (inventarizācija), meklēšana WebPAC, lietotāju kontu 

datu rediģēšana u.c. 

Izveidotas skolu bibliotēku vēstkopas un regulāri tiek pārsūtīta no LNB saņemtā 

informācija skolu bibliotēkām.  

 

• Sadarbība ar citām iestādēm (metodiskā un konsultatīvā darba jomā) 

Galvenā sadarbība notiek ar Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām – Kultūras 

pārvaldēm un pagastu pārvaldes vadītājiem.  Īpaši jānovērtē sadarbība ar Jelgavas novada 

Kultūras pārvaldi. Būtiskākie bibliotēku attīstības jautājumi tiek savstarpēji saskaņoti un 

meklēti optimālākie risinājumi. Nostiprinās sadarbība ar Izglītības pārvaldēm darbā ar 

skolu bibliotēkām. 

 

• Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi, profesionālās 

pilnveides vajadzības 

 

Kā jau visu sabiedrību, tā arī bibliotēkas un līdz ar metodisko darbu, ietekmēja Covid-

19 vīrusa izraisītie notikumi. Jāatzīst, ka pandēmijai sākoties, bibliotēku darbība no 

pašvaldības puses bija vāji koordinēta. Ziemas periodā, pandēmijai atsākoties, jau bija 

iegūta pieredze un bibliotekāru attālinātajam darbam  tika izvirzīti striktāki nosacījumi un 

līdz ar to vieglāk “pieejami” metodiķim. 

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas ietekmi uz mūsu dzīvi kopumā, arī vairākas 

ieceres metodiskā darba jomā netika realizētas. Tas paliek nākamajam gadam. 

Ieteikums profesionālās pilnveides vajadzībām.  

Ņemot vērā to, ka izglītības iestāžu bibliotēkās notiek kadru mainība, kā ar pieaug prasības 

šo bibliotēku darbam  un līdz ar to rodas vajadzība pēc sistemātiska metodiskā un 

konsultatīvā  atbalsta, metodiķiem nepieciešami semināri, mācības par skolu bibliotēkām – 

krājuma veidošanu, uzskaiti, kultūras kartei nepieciešamo datu apkopošanu, skolās 

pieejamām datu bāzēm, labāko bibliotēku pieredzi. 

Jelgavas pilsētas direktores vietniece darbā ar reģiona bibliotēkām       Dzintra Punga 

2020. gada 20. februārī 
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PIELIKUMI 
                                                                                Pielikums Nr.1 

No Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēkas 2020. Gada darba pārskata 

 

           Viens no galvenajiem darba virzieniem bibliotēkā ir novadpētniecības darbs. 

Intensīvi strādājot ir izveidots plašs novadpētniecības materiālu krājums, kurš regulāri tiek 

papildināts. Ar materiāliem tiek papildinātas jau izveidotās mapes, kurās iekļauts ļoti 

daudzveidīgs dokumentu klāsts: dokumentu orģināli un kopijas, fotogrāfijas, arhīvu 

dokumenti, kartes, rokraksti u.c. materiāli. Katru gadu tiek izveidotas arī jaunas mapes. 

Vecākais oriģinālais dokuments novadpētniecības krājumā datēts ar 1849. gadu.  

Pārskata periodā pētītas gan dzimtas, gan saimnieciskā, sabiedriskā, izglītības un kultūras 

dzīve apkārtnē. 

Saistībā ar ārkārtas situāciju valstī, bibliotēku šogad neapmeklēja vairāki gaidītie 

novadpētniecības interesenti no ārzemēm, tomēr, novadpētniecības darbs risinājās īpaši  

intensīvi, jo gana daudziem beidzot atradās laiks savas dzimtas pētīšanai. Nemitīgi saņēmu 

lūgumus pēc palīdzības dzimtu pētniecībā. Cilvēki aizvien vairāk izrāda interesi par savas 

dzimtas vēsturi, grib uzzināt par savas dzimtas pārstāvjiem un māju vēsturi. Iespēju 

robežās cenšos palīdzēt visiem. Konsultēju citus, labprāt dalos ar zināšanām un 

materiāliem.  

             Galvenais notikums 2020. gadā novadpētniecības jomā bija L. Šūlmaņa atmiņu 

stāsta “Šūlmaņu dzimtas hronika” izdošana grāmatā. Grāmata stāsta par zemnieku dzīvi, 

darbiem, notikumiem un ļaudīm apkārtnē pirms 100 un teju 200 gadiem. Tā kā bibliotēkas 

vadītāja ir grāmatas sastādītāja, daudz laika aizņēma darbs pie grāmatas – fotogrāfiju 

meklēšana, skenēšana, apstrāde, teksta rediģēšana, vairākkārtēja materiāla pārlasīšana, 

saziņa ar izdevniecību u.t.t. Šūlmaņi bija ievērojama, izglītota un valdību novērtēta 

apkārtnes dzimta, kura 1944. gadā emigrēja uz Kanādu un apkārtnē vairs neturpinās. 

2020. gada decembrī grāmatā tika izdots ūziņnieka Alberta Reihenbaha atmiņu stāsts 

“Vērts dzīvot Latvijai”.  Grāmatas sastādītājs ir laikraksta “Zemgales Ziņas” žurnālists 

Gaitis Grūtups. 2020. gada janvārī par šo vērtīgo atmiņu stāstu pastāstīju Gaitim Grūtupam 

un drīz tas 18 turpinājumos tika publicēts laikrakstā “Zemgales Ziņas”. Palīdzēju sagādāt 

fotogrāfijas, skenēju tās un sūtīju žurnālistam.  

Palīdzēju ar materiāliem jelgavniecei Brigitai Ducmanei, kura raksta grāmatu par Aspaziju. 

Nosūtīju fotogrāfijas no Aspazijas mātes dzimtas (māte dzimusi Ūziņos) un beidzot 

atšķetināju Aspazijas tēva izcelsmi.  

Informācija un fotogrāfijas par Ūziņiem un apkārtni meklētas dažādās Latvijas vietās. 

Veiktas vairākas ekspedīcijas un izpētes braucieni. Piemēram, rudenī, pēc grāmatas 

prezentācijas, noorganizēju ekspedīciju pa Šūlmaņu dzimtas grāmatā minētajām Platones, 

Lielplatones un Ūziņu vietām. Piedalījās interesenti no Rīgas, Jelgavas un Lielplatones. 

            Novadpētniecības darbs tiek popularizēts bibliotēkas izveidotajā blogā par Ūziņu 

vēsturi -  http://uzinubiblioteka.blogspot.com/    

 Katru nedēļu arī vietnē Facebook tiek publicētas interesantas ziņas par/no Ūziņiem. Ziņas 

par bibliotēkas novadpētniecības jaunumiem tiek publicētas arī Jelgavas novada avīzē. 

Pārskata periodā īpaši vērtīgas ziņas atrastas par Ūziņu pamatskolu laika posmā no 1914. – 

1949. gadam (skolēnu saraksti, liecības, fotogrāfijas, sekmju izraksti). Materiāli marta 

sākumā pētīti un pārfotografēti no JVMM krājuma. Vasarā sameklēju Ūziņu skolas pārziņa 

(1941.-1949.) Kārļa Bērziņa mazdēlu, kurš ieskenēšanai atveda ārkārtīgi vērtīgus vectēva 

pierakstus un fotogrāfijas par Ūziņu skolu. Piemēram, līdz šim bija ziņas, ka 1PK laikā 

skola bija slēgta, tomēr, gan muzeja materiāli, gan Bērziņu ģimenes materiāli liecina, ka 
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skola darbību bija atsākusi jau 1917. gadā. Jaunatrastā informācija noderēja apmēram 10 

cilvēkiem dzimtas pētniecībā. 

  Pētot Ūziņu muižas vēsturi janvārī braucu uz Rīgu, uz tikšanos ar Margaritu 

Lazdiņu, kura pirmskara gados bija dzīvojusi Ūziņu muižā. Notika dokumentu 

pārfotografēšana, intervija, sarunas ierakstīšana. Margarita ar vecākiem visu 1940. gada 

vasaru pavadīja dzīvojot Ūziņu muižā. No Margaritas kundzes esmu ieguvusi vienīgo 

manā rīcībā esošo Ūziņu muižas fotogrāfiju, kā arī fotogrāfiju ar muižas rentnieku Jēkabu 

Straumani, kurš bija aktīvs sabiedrisks darbinieks. 

Jūnijā M. Lazdiņas kundze atbrauca uz bibliotēku un atveda uzzīmētu Ūziņu muižas 

iekštelpu plānu, kā arī uzrakstītas atmiņas par dzīvi muižā. Kopā ar viņu ieradās Tomsonu 

ģimene no Rīgas – rakstnieka Edvarta Vulfa attāli radi, kuri parādīja, kur Ūziņu kapos dus 

rakstnieka brālis, māsa un vecāki. 

Jūnijā intensīvi pētīta Zaļenieku "Šekmaņu" māju saimnieku Godu/Freiju dzimta, kura 

daudz piedalījusies Ūziņu saimnieciskajā un kultūras dzīvē. Ieskenēti vairāk kā 150 vērtīgi 

dzimtas dokumenti un fotogrāfijas (vecākās no 186x-tajiem gadiem), tajā skaitā leģendārā 

Vilces pamatskolas pārziņa Roberta Goda skolas laiku liecības, vēstules u.c. dokumenti. 

Darbs pie šīs dzimtas izpētes turpinās. 

Pastiprināti pētīta Ansonu/Ķekaru/Lūsveru dzimta. Iegūtas ļoti vērtīgas fotogrāfijas no 

Zaļenieku Maztimermaņu mājās dzimušā pulkvežleitnanta, agronoma, pedagoga Viļa 

Ansona dzimtas albuma. Meklēti, apkopoti, un pēctečiem nosūtīti materiāli par 

Ansonu/Ķekaru dzimtu. Pētītas arī daudzas citas apkārtnes dzimtas - Veihmaņi, Godi, 

Freiji, Šulci, fon Jezerihi, Tukumieši/ Lūsveri, Ginteri, Meldriņi, Kleinbergi, Briģi, Žīdeļi, 

Puriņi, Bērziņi, Ošenieki, Andersoni, Rolles, Bratkus u.c. Par visām šīm dzimtām meklēju 

materiālus, skenēju, apkopoju un nosūtīju tos. 

           Tika sagaidīti novadpētniecības interesenti no  Jelgavas un  Rīgas (vairākas reizes), 

kā arī Lielplatones, Platones, Zaļeniekiem, Jēkabniekiem, Tērvetes, Vācijas, Lietuvas, 

Bērzes, Salaspils, Ikšķiles, Ozolniekiem u.c. vietām. 

           Izmantojot savāktos novadpētniecības materiālus arī personu un kapu 

kultūrvēsturiskajā enciklopēdijā  www.nekropole.info  joprojām regulāri tiek papildināta 

informācija. Bibliotēkas vadītāja ir redzama Nekropoles veidotāju sarakstā.  

           Kā katru gadu, novadpētniecības materiāli 2020. gadā ir meklēti ne tikai Latvijā, bet 

arī ārzemēs. Fotogrāfijas un dokumenti ir sūtīti interesentiem gan Latvijā, gan uz ārzemēm 

- Krieviju, ASV, Austrāliju, Kanādu, Šveici un Vāciju. Lielākoties  notiek savstarpēja ziņu 

un materiālu apmaiņa. Informācija daudz meklēta arī internetā – www.ciltskoki.lv, 

www.familysearch.org,    http://lvva-raduraksti.lv/,  www.periodika.lv, 

www.redzidzirdilatviju.lv  u.c. vietnēs. 

           Novadpētniecības materiālus vācot, apkopojot un noformējot ir ieguldīts liels darbs, 

bet šim darbam ir atdeve, jo bibliotēkas apmeklētāji tās aktīvi izmanto dažādiem mērķiem 

– visvairāk dzimtu pētniecībā. Izmanto arī cilvēki, kurus  interesē apkārtnes vēsture, kā arī 

skolēni izstrādājot skolā uzdotus darbus (saistībā ar dzimtu vai tuvējo apkārtni). Palīdzēju 

ar informāciju ZPD izstrādē par apkārtnes uzvārdiem. Pēdējos gados ļoti daudz materiālus 

pārsūtu elektroniski. 

        Apzināts kultūras mantojums rada būtiskas priekšrocības ikvienai teritorijai, jo lielā 

mērā tieši kultūras mantojuma esamība vai neesamība nosaka attiecīgās teritorijas tūrisma 

potenciālu. 

Padziļināti izpētot vietējās kultūrvides īpatnības, cilvēku biogrāfijas un ikdienas dzīves 

vēsturi, kā arī  rekonstruējot pagātnes notikumus,  iespējams veidot daudzveidīgākus un 

interesantākus stāstījumus par Ūziņiem un apkārtni, tādējādi izdodas piesaistīt jaunus 

apmeklētājus arī attālākam reģiona nostūrim. Bagātīgais novadpētniecības materiālu 

krājums un plašās zināšanas par apkārtnes vēsturi izraisa interesi, tādēļ bibliotēka ir 

iecienīts vēstures interesentu apmeklējumu mērķis.  
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   Bibliotēkā regulāri apskatāmas plašas novadpētniecības izstādes par izcilākajiem 

Ūziņu ļaudīm. Izveidojusies laba sadarbība ar žurnālistiem, profesionālām dzimtu 

pētniecēm un vēsturniekiem. Lieliska sadarbība, savstarpēja izlīdzēšana un abpusēja 

materiālu apmaiņa daudzu gadu garumā regulāri notiek ar otru Zaļenieku novadpētnieci 

Aritu Liepiņu.  

          Darbošanās novadpētniecības jomā nes arī praktisku labumu – pētot dzimtas, 

sameklējot radiniekus – Ūziņu kapos ir atsāktas kopt apmēram 36 kapavietas. Uzzinot 

dzimtas vēsturi, vairākiem cilvēkiem, arī no attālākiem Latvijas reģioniem,  ir radusies 

interese par saviem Ūziņu senčiem un sen nekoptajiem dzimtas kapiem, par kuru esamību 

viņi bieži vien nav pat nojautuši. Arī pati kopju 6 Ūziņiem nozīmīgu dzimtu kapa vietas, 

kurām dažādu iemeslu dēļ (karš, deportācijas) nav kopēju. 

 Īpaši saviļņojošs notikums bija, kad 2020. gada sākumā, dzimtu pētniecības rezultātā, 

Ūziņu kapos izdevās atrast gadu desmitiem nekoptus Kleinbergu dzimtas kapus, kuri 

piederēja Aspazijas mātes brālēna dzimtai. Šai dzimtai Ūziņu kapos citā vietā jau bija 

lieliski kopti jaunāki dzimtas kapi, kuri bija jau pilni. Padomju varas gados šī dzimta 

Ūziņos nedzīvoja un pēcteči par vecajiem kapiem neko nezināja. Par manu atradumu viņi 

bija ļoti pateicīgi un uzreiz ar prieku uzņēmās veco dzimtas kapu kopšanu. 

Tieši novadpētniecība ir padarījusi Ūziņu bibliotēku par īpašu un redzamu ne tikai Jelgavas 

novada mērogā. Lielākā daļa no saņemtajiem grāmatu dāvinājumiem ir tieši no 

novadpētniecības jomā satiktajiem ļaudīm. Novadpētniecības interesenti palielina arī 

apmeklējumu un lietotāju skaitu. 

 


