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2017.GADA VĒRTĒJUMS,GALVENĀS ATZIŅAS UN 
SECINĀJUMI

• Kvalitatīvi uzlabots krājums uzņēmējdarbībā, tirgzinībās, psiholoģijā, juridiskajās
zinātnēs, informāciju tehnoloģijās. Kopējais saņemtais jaunieguvumu skaits
2017.gadā 4654 eks. iespieddarbu. Krājums papildināts ar 944 jauniem
izdevumiem bērniem un jauniešiem.

• Bibliotēkās noorganizēti daudzveidīgi, kvalitatīvi, visu vecumu un sociālo slāņu
iedzīvotāju interesēm atbilstoši, 150 tematiski kultūras pasākumi.

• Centrālajā bibliotēkā, Asaru bibliotēkā un A.Kronenberga Slokas bibliotēkā izvērtēti
grāmatu krājumi, veiktas krājuma inventarizācijas.

• Bibliotēkās realizētas bērniem un jauniešiem interesantas un aizraujošas lasīšanas
veicināšanas programmas, tā piesaistot viņus bibliotēkai: “Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2017”, “Grāmatu starts”, “UNESCO Stāstu bibliotēkas”.



2017.GADA VĒRTĒJUMS,GALVENĀS ATZIŅAS UN 
SECINĀJUMI

• Novadpētniecības materiālu datubāze papildināta ar 637 ierakstiem no laikraksta
“Jūrmalas Vārds” (2017.gada izdevumu skaits - 46) un “Jūrmalas Avīze” (izdevumu
skaits - 18). Kopējais ierakstu skaits novadpētniecības datubāzē 18588. Lietotājiem
ir nodrošināta attālināta piekļuve novadpētniecības materiāliem.

• Darbinieku prasmes un zināšanas papildinātas, apmeklējot kvalitatīvus
profesionālās pilnveides kursus. Ir veidoti kontakti ar bibliotēkām Latvijā -
noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepājas bibliotēkām. Kopā ar
Jūrmalas skolu bibliotekāriem apmeklētas Ozolnieku un Olaines vidusskolu
bibliotēkas. Savukārt Jūrmalas bibliotēkās aizvadītajā gadā viesojās Limbažu un
Alojas bibliotēku bibliotekāru delegācija.

• Sagatavota 21 publikācija, kas ievietota laikrakstos “Jūrmalas Vārds” un “Jūrmalas
Avīze”, kas popularizē Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un to struktūrvienību
darbību.



2017.GADA VĒRTĒJUMS,GALVENĀS ATZIŅAS UN 
SECINĀJUMI

• Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir metodiskā darba centrs filiālbibliotēkām un
vispārējo izglītības iestāžu bibliotēkām. Pārskata gadā Centrālā bibliotēka ir
noorganizējusi 11 izglītojošus pasākumus bibliotekārajiem darbiniekiem un
mācību semināru skolu bibliotekāriem.

• Ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu Nr. 462 ir aktualizēts
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis, ievērojot pārskata
gadā iestādei piešķirtā finansējuma apjomu.



2017.GADA JAUNINĀJUMI UN SASNIEGUMI

• Lietotāju skaitam ir tendence pieaugt, kopējais apmeklējuma skaits ar katru gadu
pieaug. Iespieddarbu un citu informācijas nesēju izsniegums 2017.gadā ir
pieaudzis:

• SBA pasūtījumu skaitam ir tendence pieaugt, kas veicina visu Jūrmalas bibliotēku
skaitlisko darba rādītāju palielināšanos. Arī brīvpieejas datu bāzu izmantošana ir
pieaugusi:

•

Bibliotēka Lietotāju 

skaits

T.sk.

bērni

Apmeklēju

mi

T.sk.

bērni

Izsniegum

s

T.sk.

bērniem

2017.gads 9912 3602 223893 33172 505847 79258

2016.gads 9601 3390 170180 33864 418777 71184

2015.gads 9237 3173 163296 37887 424193 81492

Datubāze 2015 2016 2017

Letonika 730 787 778

News 165 132 391

Kopā: 895 919 1169



«Lasi kopā ar suni!»
Dubultu bērnu bibliotēka pārskata gadā uzsākusi realizēt Jūrmalā inovatīvas 
lasīšanas veicināšanas nodarbības “Lasi kopā ar suni!”, kurās tiek izmantota 
kanisterapija. Notikušas jau 7 nodarbības, kas ir guvušas lielu atsaucību bērnu 
un vecāku vidū, un turpināsies arī 2018.gadā.



2017.GADA PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

• Iespieddarbu un periodisko izdevumu iegādei paredzētais finansējums netiek
palielināts jau vairākus gadus, lai gan izdevumu cenas turpina pieaugt.

• Ar katru gadu strauji pieaug pieprasījums pēc jaunākās nozaru literatūras latviešu,
krievu un angļu valodās.

• Grāmatu un periodisko izdevumu cenām ir tendence pieaugt, tāpēc varam
iegādāties arvien mazāku izdevumu skaitu. Uz lasītāju iecienītākajiem izdevumiem
veidojas rindas

• Veiktais SBA darbs ievērojami samazinājis lasītāju rindas uz jaunākajam un
pieprasītākajām grāmatām, kas sastādīja bibliotēku pieprasījumu lielāko daļu.

• Daudz raižu sagādā darbs ar aizmāršīgajiem lasītājiem.

• Grāmatu nodošanas termiņa kavētājiem regulāri tiek izsūtīti atgādinājumi uz e-
pastiem vai zvanīts, bet bieži vien abonents nav sasniedzams, un daudzos
gadījumos šie atgādinājumi paliek ignorēti.



2017.GADA PROJEKTI

• Kā ikkatru gadu, arī 2017.g. tika realizēti projekti «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2017» (finansējuma apjoms EUR 434) un «Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra
Jūrmalas bibliotēkās» (EUR 579).

• Dubultu bērnu bibliotēka turpināja darbu lasīšanas veicināšanas projektos “Grāmatu
starts” un UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas”, kā arī iekļāvās jaunā lasīšanas
veicināšanas kampaņā “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”. Šo aktivitāti aizvadītajā
gadā uzsāka LNB ar domu pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu
literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus
kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasīšanas prieku. Sadarbojoties ar skolu
bibliotēkām notika sacensības Slokas pamatskolas 5. un 6. klasēs, kā arī sākumskolās
„Atvase” un „Taurenītis”. Skates noslēgumu pasākumi paredzēti 2018.gadā.

• Aizvadītajā gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izveidojusi Latvijas
valsts simtgadei veltītu ceļojošo izstādi un katalogu “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt
Latvijai”. Viena no 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kuras tapšanas stāsts ir
atspoguļots šajā izstādē, ir A.Kronenberga Slokas bibliotēka. Priecājamies kopā ar
bibliotēkas vadītāju Intu Lubēju par padarīto darbu, veltītu Latvijas valsts simtgadei.

• .



2017.GADA  GADA MIRKLIS
Latvijas simtgades gaidās A.Kronenberga Slokas bibliotēka pavadīja intensīvā darbā pie Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Atbalsta biedrības projekta "Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai". Tika pārskatīti bibliotēkas 
novadpētniecības materiāli, sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeja fondiem veikti precizējumi un fotokopiju 

jaunieguvumi. 



2017.GADA  GADA MIRKLIS
A.Kronenberga Slokas bibliotēkā rakstnieka dzimšanas dienā, 18.oktobrī, viesojās A.Kronenberga mazmeita Ilze 

Saulīte-Jansone, un tika atvērta A. Kronenbergam veltīta grāmata “Vilki, velni un vīri”, kuras autors ir somu 
žurnālists Jukka Rislaki un tulkotāja no somu valodas Anna Žīgure 



2017.GADA  GADA MIRKLIS
12.09. Dzejas dienu pasākums – Guntara Rača jaunās grāmatas „365” 1.daļas 

prezentācija un koncerts  



2017.GADA  GADA MIRKLIS
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un Mūzikas vidusskolas Spāru svētki 31/05/2017



VĒRTĒJOT PĒRN PAVEIKTO, GRIBU UZSVĒRT –

DARBA GADS MUMS IR BIJIS INTERESANTS UN 
RADOŠS!


