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Jelgavas pils ētas 4 bibliot ēkas 
skait ļos

• Las ītāju skaits  9925   (2011.g.- 9902) + 23

• Apmekl ējums kop ā  233 957 (+ 35 955)

t.skt.sk

tiešie 112 352 (+ 5 065 )

virtuālie   121 605  (+35 965)

• Izsniegums 215 472 (- 4 710)

• Krājums 213 082 (stabils)



Jelgavas un  novadu bibliot ēkas

Nosl ēgti l īgumi ar abiem novadiem - Ls 12 412

Galvenie darba r ādītāji  reģionā kopā:
Las ītāju  skaits 18 699  (+62)  t.sk.

Jelgavas pilsētā 9 925   (+23 )
Novados 8 774 (+39)



Skolu bibliot ēkas

• Ar IIS Alise str ādā
16 pils ētas skolu bibliot ēkas (no 17)
15 novadu skolu bibliot ēkas  (no 19) 
Zemgales Re ģiona kompeten ču att īst ības Zemgales Re ģiona kompeten ču att īst ības 
centra Metodisk ā bibliot ēka

• Skolu bibliotek āru apm ācības mācību klas ē, 
kop īgi semin āri



Nozīmīgi  fakti 
• 33 bibliot ēkās  automatiz ēta lietot āju apkalpošana

• 23 Jelgavas novada pagastu bibliot ēku krājums piln ībā 
ievad īts Jelgavas ZB elektroniskaj ā kopkatalog ā

• Ozolnieku novada bibliot ēkai savs kopkatalogs
• Jelgavas ZB e -kopkatalog ā paliek 2 Ozolnieku skolas (uz • Jelgavas ZB e -kopkatalog ā paliek 2 Ozolnieku skolas (uz 

laiku 1 pagasta bibliot ēka )

• E-kopkatalogs ietver 59 bibliot ēku kr ājumus
- 105 332  ieraksti
- 510 870  izdevumu eks.



Novit ātes, svar īgākie notikumi

• Turpin ās kop īga bezmaksas las ītāju kartes     
izgatavošana vis ās bibliot ēkās 



Dāvinājuma - Normunda Re ča 
kolekcijas apstr āde

Tiešsaist ē pieejami digitaliz ētie materi āli par 
Jelgavu pirms 1950.gada .
Att ēli - tiešsaist ē pieejamas tematiskas att ēlu 
grupas  par Jelgavas bazn īcām, ievērojam ām grupas  par Jelgavas bazn īcām, ievērojam ām 
viet ām. Darbs  turpin ās...



Dizainera izstr ādāti logo 

“Iev ērojami cilv ēki Jelgav ā”

“Zudus ī Jelgava”“Zudus ī Jelgava”
•Digitaliz ēto materi ālu saišu kolekcijai
•Izveidots lok ālais atsl ēgvārds “Par Jelgavu “
•Novadp ētniec ības kr ājuma populariz ēšanai 

2278 uzl īmes kr āj.eks.                



• Citas aktivit ātes:

• Iesaist īšanās nodarbin ātības veicin āšanas 
pasākumos pils ētā – prakses vietas 
datoroperatoriem, bezdarbnieku un skol ēnu 
nodarbin ātība vasar ā

• Dalība AKKA/LAA p ētījumā (15 000 grāmatu 
izsniegšanas v ēsture)

• Jaunas datortehnikas un datorvad ības 
uzskaites programmas ieg āde info centr ā  

(Ls 5265)



• Iziešana ārpus bibliot ēkas 

Bibliot ēku ned ēļas aktivit ātes
Dzejas dienas
Zin ību diena pils ētas park ā 
Labdar ības akcijas - ziedojumu v ākšana
Pils ētas akcijas – dal ība talk āPils ētas akcijas – dal ība talk ā
Valsts m ēroga akcijas – makulat ūra

Rīgas zoolo ģiskais d ārzs



•

Publicit āte

Bibliot ēkas soci ālajos t īklos – TWITTER, draugiem.lv,           
blogi, m ājas lapa, mediji.
Virtu ālais apmekl ējums – 73 447, (+35 965) t.sk.

jzb.lv - 60 752 (vid. dienā 166 , 251 ziņa) t.sk.
e-kopkatalogs – 36 925  (vid.dienā 101 )
draugiem.lv - 11 727 (vid. dienā 32)draugiem.lv - 11 727 (vid. dienā 32)
biblioteka.lv - 861
e-uzziņas – 107
e-paraksta pieteikumi - 66
Publik ācijas elektroniskajos medijos 404 ziņas
Laikrakstos 80 publik ācijas



Mēs bildēs...Mēs bildēs...



Mudin ājām skol ēnus izzin āt Jelgavas v ēsturi



Pet pude ļu izst āde



To atkl āja pats Čehijas v ēstnieks!



Un Jelgavas pils ētas mērs



Mācījām lietot internetu



Bibliot ēku ned ēļā



Dejojām



Lauz ījām galvas, sp ēlējot šahu



Pārskait ījām las ītavas gr āmatas



Vēl viens negaid īti labi izdevies projekts –
makulat ūras v ākšana L īgatnei





Uzreiz svin ējām nākamos sv ētkus – Dzejas dienas







Las ījām zīles Zood ārza iem ītniekiem





Smēlāmies pieredzi L īvānos





Kopā ar las ītājiem v ācām mantas dz īvniekiem 
patversm ē





Atz īmējām Lāčplēša dienu



Sarīkoj ām gr āmatu izst ādi sadarb ībā ar 
Jelgavas tipogr āfiju









Iekārtoj ām jauno nozaru abonementu un...



... un beidzot ATKL ĀJĀM ☺☺☺☺







Paldies par uzman ību!


