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01.01.2016. – 01.10.2016.

Ūziņu bibliotēkas darba rādītāji

01.01.-
01.10.2016

01.01.-
01.10.2015

Lasītāju skaits 154 161

t.sk. bērni un 
jaunieši

29

Apmeklējumi 1726 1744

Izsniegumi 4713 3696

Krājums

saņemts 87 104

izslēgts 155 58



26.04.16. JPB 

Nozīmīgākās 2016. gada aktivitātes –

 Izstādes – Literatūras un tematiskās –17

 Vasaras ziedu izstāde – 1

 Novadpētniecības materiālu izstādes -3

 Pasākumi – 5

 Talkas - 2



18.08.16. Čaklākie un aktīvākie Zaļenieku pamatskolas
skolēni kopā ar skolotājiem izzina Ūziņu bibliotēkas un
apkārtnes vēsturi.



24.04.16. Jelgavas Pensionāru b-bas Grāmatu draugi
Ūziņu parkā, bibliotekāres rīkotajā Lielajā talkā.



Novadpētniecības krājums ir iespaidīgi papildinājies ar
plašu informācijas, dokumentu un fotogrāfiju klāstu.

Galvenais bibliotēkas darba virziens -
novadpētniecība 

2016. gadā novadpētniecības darbs veikts ļoti 
intensīvi –

 Cieša sadarbība un abpusēja materiālu un
informācijas apmaiņa ar Šveici, Kanādu,
Krieviju, Vāciju.

 Ziņas sūtītas arī vairākiem desmitiem Latvijas
iedzīvotāju.



Darbs LVVA lasītavā                            Darbs RMM lasītavā

Ūziņu un apkārtnes vēstures 
izpēte

Aspazijas kolekcijas izpēte



15.09.16. Ar Ūziņos dzimušo, Vācijā dzīvojošo Ieviņu Picku
Emhardti (89.g.). Pēc tikšanās – liels raksts ZZ. Bibliotēkā
pieejams I. Emhardtes atmiņu stāsts «Bēgle», kā arī
iespaidīgs pētījums par dzimtu.



26.08.16. Top raidījums LR1  - «Latvijas pērles» - par Ūziņiem un 
Ūziņu vējdzirnavām. Ūziņu vējdzirnavās tika filmēts seriāls «Saplēstā 
krūze». Raidījums izskanēja 18.09.2016.
Attēlā – «Dzirnavu Bērziņu» saimniece – Anita Reihenbaha.



3.06.2016. Ar Viesturu Rudzīti. Pastāstīju par Ūziņiem,
novadīju viņa domubiedriem ekskursiju apkārtnē.
Dāvanā saņēmu lielformāta Aspazijas dzimtaskoka
izdruku.



Intensīvs darbs veikts Ūziņu «Vidzemnieku» māju saimnieku Biezbāržu dzimtas
izpētē. Ļoti laba sadarbība, ar abpusēju dokumentu un fotogrāfiju apmaiņu vairāku

gadu garumā izvērsusies ar dzimtas pēcteci Jevgēņiju Biezbārdi (Maskava), bija arī

tikšanās.
Biezbāržu dzimtas devums Ūziņu kultūras un saimnieciskajā dzīvē ir nenovērtējams.



2016. gadā novadpētniecības krājums papildinājies ne tikai ar 
dokumentiem un fotogrāfijām, bet arī vērtīgiem priekšmetiem, kas 
ļoti piesaista apmeklētāju uzmanību. Attēlā – Jānis Nesenbergs. 
Gleznā – izcilais novadnieks VD direktors Eduards Cīrulis.
Attēlā pa labi –
1. E. Cīruļa apbalvojums – kā virsniekam, par piedalīšanos kaujās 
Krimas karā, Deņikina balto armijā.
2. Akmens cirvis no neolīta, vai bronzas laikmeta.



Ceplīšu kapi 25.12.15. un 02.04.16. Dodoties
izpētes braucienā, šajos slēgtajos kapos atradu
sev zināma kunga senčus. Rezutātā kungs visus
kapus pilnībā sakopa.



Lieliska sadarbība ne tikai novadpētniecības jomā,
b-kai izvērtusies ar novadnieku E. Raņķi. Jau 3.
gadu b-ka saņem jaunu grāmatu dāvinājumu.



2017. gadā plānots iegādāties –
1. Multifunkcionālo iekārtu + toneri– Eur 1200-
2. 1 datorkomplektu – Eur 750-
3. Āra tualeti – 300 Eur
4. Galds – grāmata – 150 Eur.

 2016. gada finansējuma apgūšana –

 Pamatlīdzekļi grāmatu iegādei – atlikums 0

Pasūtīts –
 Ārējais cietais disks

 Toneris printerim

 Inventārs netika plānots.



Publicitāte –

2016. gada 9. mēnešos bibliotēkas vadītājas 
vārds medijos minēts 15 reizes. 

Tapis arī radioraidījums par Ūziņiem.
Paldies par uzmanību!

Projektizstrāde

 2016. gada 9. mēnešos izstrādāti un
iesniegti 2 projekti.

 Pavasarī VVKF iesniegtais projekts
apstiprināts un saņemts finansējums.

 Otrs projekts – iesniegts septembra
beigās.


