
Roberts Valdingers: Kas dara dzīvi laimīgu? Atziņas no garākā laimes pētījuma.
Ko tad mēs esam uzzinājuši? Kādas mācības varam gūt no desmitiem tūkstošu lappušu 
informācijas, ko esam ieguvuši par šīm dzīvēm? Tās nav mācības par bagātību vai slavu, vai 
strādāšanu vairāk un vairāk. Lūk, šī 75 gadus ilgā pētījuma galvenā atziņa – labas attiecības uztur 
mūs laimīgākus un veselākus. Punkts. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotēkas
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http://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness/transcript?language=lv


2016. gada vērtējums, galvenās atziņas un secinājumi
- Jelgavas pilsētas bibliotēku kvalitatīva attīstība

- Lasītāju kartes Jelgavas novada biliotēkās 

- Projekti, projekti, projekti...
 Nordplus pieaugušo izglītības programmas mobilitātes projekts „Librarians as lifelong information literacy 

educators” „Bibliotekāri – mūžizglītības pedagogi”
 Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem „Kur piedzimst vārds”
 „Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana 2”
 „Pūcītes skola” – lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās
 Erasmus + programmas Stratēģisko partnerību projekts „Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma 

bibliotekāriem”
 „Grāmatmīļu salidojums” – lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2016 

noslēguma pasākums
 Projekts „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas 

reģionā”(LatLit)
 Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem „Vārdu nospiedumi”
 E-grāmatu pilotprojekts

Esam aktīvi, radoši, varoši, esam daudz - Jelgavas bibliotēku Elektroniskais 
kopkatalogs aptver 62 bibliotēku krājumus



Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotekāri
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Bibliolaiva Lielupes ūdeņos 2016.

Gada mirklis



Mēs - pilsētas mēroga pasākumos – 1.septembra Zinībumā;  Metāla svētkos; Piena, Maizes un 
Medus svētkos; Muzeju naktī, Baltā galdauta svētkos, Dzejas dienā;Tradīcija – ģimenes dienas 
bibliotēkā. Brīvdabas bibliotēka

Raiņa parkā

Baltā galdauta svētki

Dzejas dienas

Metāla svētki



Pļavas dziesmu dziedādami
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Lāpu gājiens

Latvijas dzimšanas diena

Sniegavīrs Ugunszīme Caunītēs



Nozīmīgākie darba rādītāji – 2016
Jelgavas pilsētas bibliotēkā, bērnu bibliotēkā, Pārlielupes bibliotēkā 

un Miezītes bibliotēkā

2016. 2015. + -

Lasītāju skaits 10 808 10 608 +200

Apmeklējums kopā 104 741 106 996 -2255

Izsniegums 198 111 199 291 -1180



Personības



Novadpētniecība
 Prezentācija Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferencē “Jelgavas

novadpētniecība – no viena pieejas punkta”;

 Ievērojami cilvēki Jelgavā - biogrāfijas no Meža enciklopēdija, Ievērojami Latvijas

elektroenerģētiķi;

 KKF projekta rezultātā LNB pabeigta Jelgavas Ziņotāja digitalizācija un digitalizēts

laikraksts krievu valodā Елгавас Зинётайс (1989 – 1992) periodika.lv

 Bibliotēkas pasākumi attēlos – apraksti novadpētniecības datu bāzē, 54 ieraksti,  

vairāk nekā 300 attēli 

 Jelgavas Vēstneša failu apraksti LNB Digitālajai bibliotēkai (2008., 2009.gads).

 Materiālu kopa par jaunāko Aspazijas prēmijas laureāti Annu Žīguri.

 Jauna apakšsadaļa bibliotēkas vietnē «Virtuālās izstādes par Jelgavu »

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/virtualas-izstades-par-jelgavu/


2016.gada pētījumi

2016. gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļā tika izstrādāts maģistra darbs „Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas ārējās 
komunikācijas izpēte un pilnveide”. Pētījums ietver Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas 
ārējās komunikācijas izpēti laika posmā no 2014. gada līdz 2016. gadam. Apkopotie 
rezultāti sniedz informāciju par bibliotēkas ārējās komunikācijas efektivitāti, bibliotēkas 
lietotāju un nelietotāju viedokļu analīzi, bibliotēkas publicitāti un citiem sabiedrisko 
attiecību jautājumiem, kā arī ietver priekšlikumus ārējās komunikācijas uzlabošanai. 
2016. gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku 
studiju nodaļā tika izstrādāts maģistra darbs „Jelgavas Zinātniskā bibliotēka – atbalsta 
punkts sabiedrības integrācijas procesā”. Pētījums sniedz ieskatu par to, kāda ir 
bibliotēkas loma dažādu sociāli neaizsargāto sabiedrības grupu (vecāka gadagājuma 
cilvēku, personu ar īpašām vajadzībām, bezdarbnieku un imigrantu) sociālās 
integrācijas procesā.



Nozīmīgākie sadarbības partneri:
 Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka ,
 Šauļu bibliotēka, (LatLit projekts)
 Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (LT),
 Lietuvas Bibliotekāru asociācija (LT),
 Latvijas Nacionālā bibliotēka (LV),
 Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG),
 Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG), (Erasmus+ programmā Andragoģija: 

tālmācības sistēma bibliotekāriem)
 Latviešu biedrība,
 Jelgavas pensionāru biedrība,
 Jelgavas Mākslinieku biedrība,
 Jelgavas skolas un bērnudārzi,
 Kultūras informācijas sistēmu centrs,
 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde KULTŪRA,
 Mākslas studija «Mansards»
 Sabiedrības integrācijas pārvalde
 Dobeles novada Centrālā bibliotēka



2017.gada izaicinājumi un mērķi:

 RFID sistēmas ieviešana;
 Stenda referāts IFLAs kongresā «4D library - mindfulness and presence» (4D 

bibliotēka – apzinātība un klātbūtne»
 Akcents – Datubāzes – izmantošana, mācīšana, prezentēšana utt.;
 VUGD prasību maksimāla ieviešana, izpilde;
 Darba drošības pasākumi;
 Bibliotēku pakalpojumu popularizēšana bērnudārzos, skolās, u.c. ārpus bibliotēku 

telpām;
 SAVSTARPĒJI LABAS ATTIECĪBAS, UZTICĒŠANĀS, DARBAPRIEKS.

Mūsu spēks ir gudros, talantīgos, domājošos, jūtīgos cilvēkos!


