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1. Vispārīgs Jelgavas pilsētas  bibliotēku raksturojums 

Jelgavas pilsētas bibliotēka (turpmāk JPB) ir Jelgavas pašvaldības iestāde, kas 

veic pilsētas un reģiona galvenās publiskās bibliotēkas funkcijas. Tā ir metodiskais un 

konsultatīvais centrs 3 filiālbibliotēkām,  2 novadu 28 publiskajām bibliotēkām, BIS 

ALISE  konsultatīvais centrs 36 izglītības iestāţu bibliotēkām. Noslēgti sadarbības 

līgumi ar Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām. 

Ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu 2016.gada 28.aprīlī notika „Jelgavas 

Zinātniskās bibliotēkas” nosaukuma maiľa uz „Jelgavas pilsētas bibliotēku” un 

„Bibliotēkas „Pārlielupe” nosaukuma maiľa uz „Jelgavas Pārlielupes bibliotēka”.  

2016. gada 4.novembrī notika JPB un tās 3 filiālbibliotēku  akreditācija. 

Iepriekšējās akreditācijas ieteikumi gandrīz visi izpildīti. Ieteikumi saistījās galvenokārt 

ar infrastruktūras uzlabošanas  pasākumiem, kuri finansiālo iespēju robeţās arī  veikti.       

2016. gada bibliotēku darba prioritātes – bibliotēkas pakalpojumu pilnveidošana 

iedzīvotāju bibliotekārā aptvēruma palielināšana, projektu sagatavošana bibliotēkas 

darba tālākai attīstībai, infrastruktūras attīstība. 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Pašvaldības piešķirtais finansējums atbilst bibliotēku funkciju veikšanai un ir 

attīstību veicinošs.  

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 683919 568819 740528 

Pašvaldības finansējums 657711 539643 728197 

Citi ieľēmumi: 6208 9176 12331 

t. sk. maksas pakalpojumi 6208 6606 4745 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi    

t. sk. VKKF finansējums  1200 2480 

t. sk. citi piešķīrumi  1370 5106 

 

Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 683919 568819 740528 
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Darbinieku atalgojums (bruto) 333852 346936 366605 

Krājuma komplektēšana 31337 33390 37814 

 

 Finansējuma būtiskais pieaugums 2016. gadā saistīts ar pašvaldības ieguldījumu 

pilsētas bibliotēku  infrastruktūras attīstībā un vairākiem atbalstītiem projektiem. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

2016. gadā sagatavots Jelgavas pilsētas bibliotēkas jumta rekonstrukcijas projekts 

un veikts jumta remonts. Notikusi  Pārlielupes bibliotēkas telpu renovācija, izstrādāts 

projekts bibliotēkas Kr.Barona zāles restaurācijai. Nomainīti logi Kr.Barona zālē un 

Miezītes bibliotēkā. 

Bērnu bibliotēkas speciālisti piedalās  jaunas bērnu bibliotēkas plānošanā, kuras 

atrašanās vieta būs Zemgales prospektā 7, jaunizveidotajā Bērnu un jaunatnes centrā. 

Projekta realizēšanas laiks  2018. gads.  

JPB jauns aprīkojums ir visās telpās, kurās notiek lietotāju apkalpošana. 

Pārlielupes bibliotēkai iegādāti jauni plaukti un aprīkojums bērnu stūrītim. Abās pārējās   

filiālbibliotēkās jebkādi uzlabojumi notiks realizējot telpu attīstības programmas. 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums 4 pilsētas bibliotēkās” 
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Citas iekārtas     

 

Darbinieku datori ir nomainīti. Visām bibliotēkām nepieciešams atjaunot lietotāju 

datortehniku.  

Bērnu bibliotēkai jaunu tehnoloģiju iegāde ieplānota realizējot Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda atbalstīto „Latvijas – Lietuvas pārrobeţu sadarbības programma 2014-

2020. gadam” projektu. 

 

Problēmas un to risinājumi materiālā un tehniskā stāvokļa jomā 

Galvenā problēma – nepietiekams finansējums.  

4. Personāls 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās strādā 35 bibliotekārie darbinieki. No tiem: 

 Jelgavas pilsētas bibliotēkā – 24        

 Miezītes bibliotēkā – 2 

 Pārlielupes bibliotēkā – 4 

 Bērnu bibliotēkā „Zinītis” – 5 

No visiem bibliotekārajiem darbiniekiem uz 0.5 slodzi strādā 1 darbinieks. 

1 darbinieks uzsācis mācības maģistratūrā, 2 darbinieki turpina mācības 

augstskolās ( no tiem 1 citā specialitātē). 

Iegūts finansējums Nordplus pieaugušo izglītības programmas mobilitātes 

projektā 2 darbinieku pieredzes braucienam uz Somijas bibliotēkām. 

Ikvienam bibliotēkas darbiniekam ir dotas iespējas piedalīties konferencēs, 

semināros, atbilstoši profesionālās pilnveides plānam mācīties LNB Kompetenču centra 

un citu izglītības iestāţu kursos. Finansējums darbinieku profesionālās pilnveides 

pasākumu rīkošanai ir pietiekams. 

 

Problēmas un to risinājumi personāla jomā  

Galvenā problēma ir bibliotekāru salīdzinoši mazais atalgojums. LNB 

Kompetenču attīstības centram vajadzētu rast iespēju piedāvāt arī  atsevišķu ārzemju 

vieslektoru seminārus, izstrādāt profesionālās pilnveides kursus metodiķiem, direktoru 

vietniekiem. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

 Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 

 tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” + rādītāju vērtējums, skaidrojums, 

analīze 

 

Tabula “Darba pamatrādītāji Jelgavas 4 bibliotēkās kopā” 

 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 4 

bibliotēkās  kopā 

10338 10608 10808 +3%;+2% 

t. sk. bērni 3716 3900 4357 +4%;+10% 

Fiziskais apmeklējums 102458 106996 104741 +4%;  -2% 

t. sk. bērni 26848 27280 

 

28287 +1,6%;+4% 

Virtuālais apmeklējums 121453 76037 72283  

Sociālo tīklu 

apmeklējums (skatījumi) 

67890 362083 330124  

Izsniegums kopā 202230 199291 198111 -1,5%;-0,6% 

t. sk. bērniem 28543 30471 33613 +6%;+9% 

Lietotāji % no iedz. 

skaita Jelgavas pilsētā 

17 17,2 17,6  

Iedzīvotāju skaits 62447 61423 61304  

 

Kopējais bibliotēku lietotāju skaits pilsētā ir palielinājies. Neraugoties uz to, īpaši 

filiālbibliotēkām jāmeklē inovatīvi risinājumi bibliotēkas pakalpojumu popularizēšanā 

dzīvojamo mikrorajonu iedzīvotāju vidū. Apmeklējumu un izsniegumu skaita 

samazināšanās skaidrojama ar pilsētas bibliotēkas un  Pārlielupes bibliotēkas 

remontdarbiem, kuru dēļ bibliotēkas pat nācās uz laiku slēgt. Virtuālais apmeklējums 

samazinājies, jo mazāka vērība pievērsta informācijas ievietošanai portālā biblioteka.lv 

 

Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Bibliotēku pakalpojumi nepārtraukti tiek attīstīti un pilnveidoti. JPB tīmekļa 

vietnē izveidota sadaļa „Lasītāja ceļvedis”, kur lietotājam saprotamā veidā aprakstīti 
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bibliotēkā pieejamie pakalpojumi - http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-

celvedis/lasitaja-celvedis/ka-klut-par-lasitaju/ 

Bibliotēkas saviem lietotājiem piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus - aktuālu 

bibliotēkas krājumu un informāciju par tā izmantošanas iespējām, konsultācijas 

informācijas meklēšanā, iespieddarbu izmantošana uz vietas bibliotēkā, izdevumu 

pasūtīšana/ rezervēšana no jebkuras Jelgavas reģiona bibliotēkas, lietošanas termiľa 

pagarināšana, interneta, datoru, abonēto datubāzu izmantošana, konsultācijas un 

apmācības datoru un interneta lietošanā, bibliotēkas organizētos kultūrizglītojošos 

pasākumus. Tiek strādāts, lai esošos pakalpojumus pilnveidotu un uzlabotu kvalitāti, 

piem. SMS sūtīšana par rezervētu grāmatu, saziľa ar lietotāju elektroniskā vidē.. 

Katrs reģistrēts lasītājs bez maksas saľem plastikāta lasītāja karti ar kuru tam 

pieejami pakalpojumi visās 62 Jelgavas reģionālā kataloga bibliotēkās. Šādu karti 

uzsākts ieviest arī Jelgavas novadā.  

Vairāk kā 6000 lasītāju reģistrēti kā pakalpojuma “Mana bibliotēka” lietotāji. Šo 

iespēju pozitīvi novērtēja un 2016.gadā izmantoja 4226 (2015.gadā – 4055) lietotājs. 

Viens no pēdējā laika apmeklētāju novērtētiem pakalpojumiem ir saistīts ar 

vienotā krājuma izmantošanu -  izlasītu grāmatu var nodot jebkurā tuvākajā pilsētas 

bibliotēkā un savā bibliotēkā var pasūtīt izdevumus no citām bibliotēkām. Formāli šāds 

pakalpojums eksistēja jau sen, bet ar SBA moduļa ieviešanu tas ir aktualizēts no jauna. 

Izstrādāta instrukcija darbiniekiem un noteikumi lietotājiem, lai grāmatu 

izsniegšana/saľemšana notiktu operatīvi un vienlaikus precīzi. 

Bibliotēku pieejamība nodrošināta visas nedēļas garumā – Jelgavas pilsētas 

bibliotēka atvērta darbadienās no 10.00 – 19.00, svētdienās no 10.00 – 17.00, bet 

filiālbibliotēkas darbadienās no 10.00 – 18.00, bet sestdienās līdz no 10.00 – 17.00. 

 

Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – 

īss situācijas raksturojums 

Personām ar īpašām vajadzībām no 4 pilsētas bibliotēkām pieejama ir Jelgavas 

pilsētas bibliotēka un arī tā – tikai pirmajā stāvā. Lai šo situāciju mainītu, nepieciešami 

ievērojams finansējums infrastruktūras pārbūvei. 

Lasītājiem ar kustību traucējumiem grāmatas tiek piegādātas mājās. 2016. gadā 

šādā veidā bibliotekāros pakalpojumus nodrošināja 18 klientiem, tajā skaitā 1 redzes 

invalīdam, kuram grāmatas tiek lasītas priekšā. 

 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/ka-klut-par-lasitaju/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/ka-klut-par-lasitaju/
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Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām (uzľēmēji, 

bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.) – situācijas 

raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski       

Bibliotēkas piedāvā ikvienam apmeklētājam daudzveidīgus pakalpojumus un 

bezmaksas kultūras,  izglītojošos un informatīvos pasākumus. Informācija par 

pasākumiem tiek publicēta bibliotēkas tīmekļa vietnē http://www.jelgavasbiblioteka.lv 

pilsētas portālos www.jelgava.lv  www.jelgavniekiem.lv, www.zz.lv, laikrakstos 

„Jelgavas Vēstnesis”, „Zemgales Ziľas”, sociālajos tīklos. Jelgavā profesionāli darbojas 

Zemgales reģiona kompetenču   attīstības centrs, kura mērķauditorija ir uzľēmēji, 

bezdarbnieki, pedagogi, tādēļ uzskatām, ka bibliotēkai šobrīd nav nepieciešamība un arī 

resursu ar šīm mērķauditorijām izvērst darbu.  

Jāatzīmē, ka 2016. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēkas jumta rekonstrukcijas dēļ 

bija slēgts bibliotēkas 3. stāvs, tajā skaitā Kr. Barona zāle un mācību klase.  

 

Nozīmīgākās aktivitātes 2016. gadā 

 Jaunums 2016. gadā – Baltā galdauta svētki 4. Maijā 

Atsaucoties Kultūras ministrijas aicinājumam, radās doma rīkot šādus svētkus 

bibliotēkas pagalmā un tieši 4.maijā. Tika apzināti pagalma rādiusā esošie kaimiľi – 

uzľēmēji, bet blakus māju iedzīvotāji tika uzaicināti ar afišu palīdzību. Atsaucās 

bibliotēkai blakus esošā     

Amatu vidusskola, kuras audzēkľi uzklāja skaistu galdu , bet koncertu sniedza 

Spīdolas skolas audzēkľi. Svētki izdevās un sagādāja prieku gan rīkotājiem, gan 

apmeklētājiem.      

      (http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/gallery/?pid=418724475) 

 Tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem 

Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts „Tikšanās cikls ar Latvijas 

rakstniekiem „Kur piedzimst vārds”  deva iespēju pilsētas iedzīvotājiem tikties ar 

pēdējo gadu lasītāko darbu autoriem – Noru Ikstenu (Mātes piens), Māru Zālīti (Pieci 

pirksti), Māri Bērziľu (Svina garša), Aldi Bukšu (Parādu piedzinēji). 

 Dzejas dienas 

No 2011. gada pilsētas mēroga Dzejas dienu pasākuma rīkošana ir bibliotēkas 

pārziľā. Katru gadu mainās scenārijs, 2016. gadā arī norises vieta –  no ierastās pilsētas 

centra gājēju ieliľas uz Pasta salu. Mērķis - piesaistīt iespējami lielāku uzmanību dzejai 

un autoriem, dzeja daţādām paaudzēm līdz pat vēlam vakaram. 2016. gada Dzejas 

http://www.jelgava.lv/
http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/gallery/?pid=418724475
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dienu pasākums bija īpašs, pirmo reizi aptverot tik lielu skaitu pilsētnieku – Dzejritenis 

ar dzejniekiem sastapās ar skolēniem  16 pilsētas skolās, vēlā vakarā – Nacionālā teātra 

dzejas uzvedums “Jušanas” Pasta salā.  

     Video no pasākuma pieejams:    

     https://www.youtube.com/channel/UCjUoe7AsY1OCBFGnfbnY_xw 

 Ģimeņu dienas 

Mērķis – atklāt bibliotēkas saturisko daudzveidību. Bibliotēkā katrs ģimenes 

loceklis no vecmāmiľas līdz pat mazulītim var atrast sev interesantu nodarbošanos. 

2016. gadā notikušas 2 ģimenes dienas ar kopējo apmeklētāju skaitu 1341. Katram 

pasākumam atšķirīga tematika. Pasākuma sagatavošanā un norisē piedalās visi 

bibliotēkas darbinieki. 

(http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/gallery/?pid=431379836 ) 

 Muzeju nakts 

Atbilstoši tematikai tiek izstrādāta bibliotēkas programma. 2016. gadā muzeju 

nakts tēma Durvis. Apmeklētāju skaits – 603.  Negaidīti liela iedzīvotāju atsaucība. Ir 

“caurskrējēji”, bet liela daļa apmeklētāju rūpīgi iepazīstas ar piedāvājumu .     

   (http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/gallery/?pid=419857460)   

 Jauno grāmatu dienas 

Notiek regulāri, katra mēneša 3. ceturtdienā, kad lasītājiem no 10.00 līdz 18.00 

apskatāma mēneša jaunieguvumu izstāde, kuras laikā var pasūtīt interesējošo izdevumu. 

Bibliotēkas apmeklētāju novērtēts pasākums.  

 Izstāžu daudzveidība 

Grāmatu un citu informācijas nesēju ikmēneša izstādes atbilstoši Lasītāju 

apkalpošanas nodaļas (LAN) darba plānam un aktuāliem notikumiem. Mērķis – 

popularizēt bibliotēkas krājumu, arī Virtuālās izstādes atbilstoši LAN darba plānam un 

aktuāliem notikumiem. Mērķis – popularizēt bibliotēkas krājumu. 

Izveidojusies virtuālo izstāţu kopa, kas pieejama bibliotēkas interneta vietnē    

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

Patstāvīga reto izdevumu izstāde sadarbībā ar Jelgavas kolekcionāru J.Vilku, kurš   

piedāvā kolekcijas eksponātus publiskai pieejamībai.  

Vaļasprieku (rokdarbu - leļļu, keramikas u.c.) izstādes – autori bibliotēkas lasītāji, 

Jelgavas iedzīvotāji.             

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCjUoe7AsY1OCBFGnfbnY_xw
http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/gallery/?pid=431379836
http://www.draugiem.lv/jelgavasbiblioteka/gallery/?pid=419857460
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/virtualas-izstades/
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 Mākslas darbu izstādes bibliotēkas galerijā 

Mākslinieku un iedzīvotāju novērtēta telpa profesionālās mākslas iepazīšanai. 

2016. gadā 11  gleznu un foto izstādes. Vienas izstādes ilgums – līdz 2 mēneši, tad tiek 

nomainīta uz citu.   

Izstāţu darbā laba sadarbība ar mākslas zinātnieku M.Branci un Jelgavas 

Mākslinieku biedrību. Izstāţu atklāšana tiek veidots kā publisks pasākums ar autora, 

viľa domubiedru un interesentu piedalīšanos. 

 Dalība pilsētas pasākumos - pilsētas, Piena un medus, Metāla svētkos, mācību 

gada atklāšanas pasākumā „ZinīBUMS”, brīvdabas lasīšanas pasākumā 

jauniešiem u.c.  

Mērķis – parādīt arī bibliotēku neapmeklētājiem bibliotēku daudzveidību, satikties ar 

lasītājiem citā vidē, rosināt izmantot bibliotēku pakalpojumus.  

 

 Uzziņu, informācijas un izglītojošais darbs – īsi, aprakstoši (situācijas 

apraksts, vērtējums) 

 Ikvienam lietotājam ir iespējas  iegūt uzziľas un informāciju klātienē bibliotēkā 

un attālināti nosūtot savu jautājumu uz adresi info@jelgavasbiblioteka.lv vai izmantojot 

tiešsaistes formu  Jautā bibliotekāram  http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-

celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram/ 

Jautājumi tiek saľemti visdaţādākie – par bibliotēkas pakalpojumiem , bet ir arī 

nopietnas uzziľas, kuru sagatavošana prasa profesionālas zināšanas un ilgāku laiku. 

Šāda veida uzziľas galvenokārt saistās ar novadpētniecību. 

Par bibliotēkas pakalpojumiem regulāri tiek sagatavota informācija bibliotēkas 

tīmekļa vietnei , vietējiem medijiem un informatīvo lapiľu veidā. 

2016. gadā JPB jumta remontdarbu dēļ tika slēgts 3. stāvs, kurā atrodas mācību 

klase un  tādēļ nebija iespējams organizēt senioru, skolēnu u.c. interesentu apmācības. 

Jelgavas pilsētas bibliotēka bija viena no sešām Latvijas bibliotēkām, kura 

iesaistījās izmēģinājumprojektā e-GRĀMATU bibliotēka. Par iespēju lasīt e-grāmatas 

izmeģinājumprojektā tika ievietota informācija sociālajos tīklos – Facebook, Draugiem; 

portālos ,piem., J.Bahmanes raksts “Iepazīsti e-grāmatu priekšrocības!” – 

http://www.jelgavasvestnesis.lv/kultura/iepazisti-e-gramatu-prieksrocibas , avīzēs; 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās, Jelgavas novada pašvaldību publiskajās bibliotēkās, 

izglītības iestāţu bibliotēkās, bija arī izveidotas informatīvas lapiľas ar informāciju par 

projektu un iespēju piekļūt e-GRĀMATU bibliotēkai. 

mailto:info@jelgavasbiblioteka.lv
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/jauta-bibliotekaram/
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No sešām projektā iesaistītajām Latvijas reģionu bibliotēkām Jelgavā e-grāmatu 

lasītāju skaits bija vislielākais. Pilotprojekta laikā sešās bibliotēkās iespēju lasīt e-

grāmatas izmantoja 147 lasītāji, Jelgavas pilsētas bibliotēkā – 47.  

Tā kā bibliotēkai nomainījās nosaukums, ar konkursa palīdzību tika meklēts jauns 

bibliotēkas logo.  

Kā ik gadu, bibliotēka piedalījās Eiropas e-prasmju nedēļā, apkopojot un ievadot 

LIKTA vietnē pilsētas bibliotēku pasākumu plānu.  

Ikgadējā koprādītājā „Periodika” pirmo reizi iekļauti Latvijā izdotie e-ţurnāli un 

e-avīzes, kuru saturs ir brīvi pieejams tiešsaistē, piem., satori.lv; Tēvijas Sargs; 

celotajs.lv; dance.lv u.c.   

No mājaslapas izslēgts Periodikas arhīvs, jo visi izdevumi ievadīti e-katalogā. 

Bibliotēkas Ģimenes dienām, Muzeju naktij, Metāla svētkiem pilsētā un citiem 

pasākumiem nodaļas darbinieki veidoja prezentācijas, afišas, atlasīja slaidrādes, 

mūziku. Izveidota prezentācija “Ledus svētki Jelgavā, 2008-2016”, apkopojot galvenās 

ziľas par visiem ledus skulptūru festivāliem pilsētā no pirmssākumiem līdz 

2016.gadam. Jauns pasākums bija konkurss jauniešiem par spoku stāstiem, sadarbībā 

Jelgavas grāmatnīcu „Globuss”, popularizējot M. Runguļa un K. Brektes grāmatu 

„Pastaiga mirušo pilsētā” (Liels un mazs, 2016). 

Nodaļas darbinieki pirmo reizi organizēja Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 

pasākumu jauniešiem. Īpašā gaisotnē, sveču gaismā, „naftas” klātām sienām, ar mūziku 

un dabasskatu slaidrādi 9.klases skolēni klausījās jaunās grenlandiešu rakstnieces 

D.H.Kleistas stāstu par Grenlandi 2040. gadā “Naftas pasaka" (skat. attēlā). 

Atjaunināti teksti bibliotēkas mājaslapā:  jauno lietošanas noteikumu saīsinātā 

versija, teksts par grāmatu rezervēšanu www, jaunās iespējas autorizētiem lietotājiem 

datoru lietošanas noteikumi bibliotēkā.  

Papildinātas instrukcijas par darba procesiem informācijas centrā, no jauna 

izstrādātas darba instrukcijas: Lokālā priekšmeta “Par Jelgavu” pievienošana grāmatu 

aprakstiem; Periodikas aprakstu pievienošana Jelgavas kopkatalogam.  

Izstrādātas infolapas datubāzu popularizēšanai, vairāk skat. sadaļā Datubāzes. 

Tematiskās e-uzziľas: Bijušais uzľēmums Agroķīmija Jelgavā, atrašanās vieta, 

ēka, noformējums; Pauls Andersons, Teodors Breţinskis, J.L.Eginks, Jelgavas 

1.septiľgadīgās skolas vēsture; Jelgavas ģenerālplāns, 1977-1991; Ľesterova nams 

Zemgales prospektā; Ķīnas vadīšanas teorija; Koris “Skali”; Franča Kempa grāmatas 

latgaliski u.c. 



12 

 

 

 Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju izdevumi ir pieejami 

ar elektroniskā kataloga palīdzību un atsevišķi arī tiešsaistē. 

 Elektroniskais katalogs kā pakalpojums – īsi, aprakstoši (vai visām reģiona 

bibliotēkām ir “ALISE”, kataloga veidošanas dinamika, lietotāju iespējas 

katalogā u. tml.) 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā ievadīti visi Jelgavas pilsētas (4) un 

Jelgavas novada publisko bibliotēku (23) un 23 bibliotēku krājumi, kuras strādā ar 

Skolu ALISE. Ir sasniegts mērķis - izveidot Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogu, 

kurš pilnībā atspoguļo visu novada bibliotēku krājumus. Tātad, pilnveidota 

pakalpojumu pieejamība, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas: elektroniskajā 

kopkatalogā atspoguļots viss Jelgavas pilsētas bibliotēku krājums un Jelgavas novada 

publisko bibliotēku krājumi; bibliotēkās ieviesta automatizētā lietotāju apkalpošana; 

iespējama dokumentu attālināta rezervēšana, izmantošanas termiľa pagarināšana 

elektroniski, elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiľa 

beigām. Saite uz Ozolnieku novada bibliotēku kopkatalogu ievietota bibliotēkas 

interneta vietnē. 

 Digitalizācija – kopaina, īss situācijas apraksts 

Iesniegts VKKF un atbalstīts Zemgales plānošanas reģiona administrētās 

«Latvijas valsts meţu» finansētās “Zemgales Kultūras programmas 2016” konkursa 

projekta „Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana” otrais posms laikraksta 

Jelgavas Ziľotājs (1989-1992) digitalizēšanas pabeigšanai. 

 

• Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saľemto 

dokumentu skaits 

32  197 92 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

507 524 879 

 

2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, būtiski palielinājies uz citām Latvijas 

bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaits, bet samazinājies no citām Latvijas bibliotēkām 

saľemto dokumentu daudzums. 
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Pagājušā gada sākumā Jelgavas pilsētas un novada bibliotēkas uzsāka darbu ar 

jauno BIS ALISE funkcionālo moduli SBA, kas būtiski atviegloja bibliotekāru darbu un 

uzlaboja bibliotēku lietotāju iespēju piekļūt citu bibliotēku krājumiem, tādējādi 

sekmējot SBA pakalpojuma attīstību. No citām Latvijas bibliotēkām saľemto 

dokumentu skaita samazinājums ir izskaidrojams ar uzskaites precizēšanu Jelgavas 

pilsētas bibliotēkā – no 2016. gada SBA uzskaitē netiek iekļauti no JPB 

filiālbibliotēkām saľemtie dokumenti (tagad tie parādās pie JPB vienotā krājuma 

izmantošanas).  

   2016. gadā JPB iekšējā SBA klienti bija 23 Jelgavas novada pašvaldības 

publiskās bibliotēkas. JPB krājumu SBA kārtā izmantoja arī Ozolnieku novada 

pašvaldības publiskās bibliotēkas, Dobeles novada Krimūnu pagasta bibliotēka, 

Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēka.    

Lai popularizētu Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumu, tāpat kā iepriekšējos 

gados, tika veidotas tematiskās grāmatu kopas tālākai izsniegšanai Jelgavas novada 

pašvaldības publiskajām bibliotēkām. Bibliotēkām grāmatu kopas tika piedāvātas ľemot 

vērā novada bibliotekāru, kas bieţi izmantoja JPB krājumu savu izstāţu papildināšanai, 

vēlmes un mūsu ierosinājumus.  

Jelgavas novada pašvaldības publiskajām bibliotēkām kopumā nosūtītas 49 

grāmatu kopas par sekojošiem tematiem – “Vizmai Belševicai - 85”, “Viss sākas ar 

ģimeni”, “Atver durvis uz citu pasauli”, “Izveido savu sapľu dārzu”, “Iepazīsti sevi un 

esi vesels”, “Man rokās ābece”, “Medus bite”, “Kādas zeķes adīsim” u. c. Visaktīvāk 

SBA pakalpojumu izmantoja Kalnciema bibliotēka, Sesavas pagasta un Glūdas pagasta 

Nākotnes bibliotēkas.   

2016. gada maijā tika atjaunota un papildināta ar jauniem izdevumiem JPB 

Rotācijas kopa (bibliotēku kopprojekts, kura rezultātā iegūtās grāmatas rotācijas kārtībā 

izmanto Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēkas), kas arī palielināja 

uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu skaitu.  

 

 Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to 

rezultāti (pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.) 

2016. gadā Latvijas Universitātes Sociālo zinātľu 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 
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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 zinātľu 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 daţādu sociāli neaizsargāto sabiedrības grupu 

(vecāka gadagājuma cilvēku, personu ar īpašām vajadzībām, bezdarbnieku un 

imigrantu) sociālās integrācijas procesā.  

 

 Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības jomā.  

Problēmas rodas bibliotēku infrastruktūras sakarā un dēļ tā, ka JPB renovācijas 

darbi nenotiek visā ēkā uzreiz, bet pakāpeniski. Tas atsevišķos periodos traucē 

bibliotēkas darbu. 

6. Krājums 

 Krājuma komplektēšanas politika un organizācija: 

 informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu (sniedzot saiti 

uz dokumentu tiešsaistē vai pievienojot dokumentu pielikumā) 

JPB ir izstrādāta   “Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma attīstības koncepcija”. 

Pēc šī dokumenta vadās KAN, komplektējot JPB un filiālbibliotēku krājumus. 

2016.gadā Krājuma attīstības koncepcija tika pārskatīta, rediģēta un papildināta. 

Minētais dokuments nosaka galvenos komplektēšanas darba uzdevumus, prioritātes un 

principus. Bibliotēkā darbojas arī Komplektēšanas komisija, kas palīdz risināt daţādus 

strīdīgus jautājumus, kas saistīti ar krājuma komplektēšanu, piemēram dārgu izdevumu 

iegāde, pasūtāmo preses izdevumu izvēle PB un filiālēs, reizēm par iespējām palielināt 

iepērkamo eksemplāru skaitu sevišķi pieprasītiem iespieddarbiem u.c. . 

Pārskata periodā komplektēšanas darbā saglabājās iepriekšējā gada galvenā 

prioritāte komplektēšanā – krājuma kvalitātes uzlabošana. 
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                2016. gada jaunieguvumi pa dokumentu veidiem (PB +filiālb-kas): 

Izdevuma veids Eksemplāri Procenti 

Grāmatas 4937 65 % 

Seriālizdevumi 2252 30 % 

Audiovizuālie dokumenti 383 5 % 

Kartogrāfiskie materiāli 16 0.2 % 

Nošu dokumenti 6 0.08 % 

Elektroniskie dokumenti - - 

 

• Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums: 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

31337 33390 37814 

t. sk. pašvaldības finansējums 31337 33390 37814 

grāmatām 23092 24010 30764 

periodiskajiem izdevumiem 7106 7000 7050 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. apkalpes zonā 

(pašvaldības finansējums) 

0.50 0.54 

 

0.61 

 

 Rekataloģizācija (ierakstu skaits + % no kopējā) 

Visu 4 pilsētas bibliotēku krājums ir 100% rekataloģizēts 

 

 Krājuma pārbaude (inventarizācija) – īsi, aprakstoši + novērojumi, 

secinājumi 

Automatizētās krājuma pārbaudes ir viena no prioritātēm darbā ar krājumiem. 

Bibliotēku krājumu inventarizācijas tiek plānotas gada darba plānā. Bibliotēkas krājumu 

pārbaudi veic atbilstoši MK noteikumiem Nr. 317, sadarbībā ar Jelgavas pilsētas 

bibliotēkas darbiniekiem. Jelgavas pilsētas bibliotēkas nodrošina speciālistu (datortīkla 
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administrators, BIS ALISE administrators) konsultācijas bibliotēku krājumu 

elektroniskajā inventarizācijā, izmantojot BIS ALISE moduli „Inventarizācija”. 

Izstrādāta instrukcija “Par inventarizācijas veikšanas kārtību … bibliotēkas krājumā”, 

„Instrukcija krājuma automatizētai inventarizācijai Jelgavas novada pašvaldības 

bibliotēkās” un metodiskais materiāls “Inventarizācija” (nosūtīts visām bibliotēkām). 

Pirms pārbaudes sākšanas inventarizācijas komisija un citi dalībnieki iepazīstas ar 

krājuma esamības pārbaudes kārtību un noteikumiem. Inventarizācijas procesā piedalās 

komisijas locekļi un tiek piesaistīti citi bibliotēkas darbinieki, izveidots dalībnieku 

saraksts, kuri piedalīsies inventarizācijā tehniskajā darbā – svītrkodu skenēšanā. 

Darbiniekus nodrošina bibliotēkas vadītāja (darba stacijā strādā divi cilvēki, norma – ~  

2000 eksemplāri). 

2016.gadā tiek veikta 21 inventarizācija: 

 Jelgavas 4.sākumskolas bibliotēkā (21116 eks.), Jelgavas Amatu 

vidusskolas bibliotēkā (7308 eks.), Lielplatones internātpamatskolas 

bibliotēkā (12362 eks.), Glūdas pamatskolas bibliotēkā (1307 eks.), 

Teteles pamatskolas bibliotēkā (8178 eks.); 

 Bērvircavas bibliotēkā (5996 eks.), Sesavas bibliotēkā (5479 eks.), Vilces 

bibliotēkā (5002 eks.), Ziedkalnes bibliotēkā (3746 eks.), Tīreļu bibliotēkā 

(4252 eks.), Lielvircavas bibliotēkā (4508 eks.), Platones bibliotēkā (4300 

eks.), Vircavas bibliotēkā (3920 eks.), Svētes bibliotēkā (2785 eks.), 

Jēkabnieku bibliotēku (4121 eks.), Ūziľu bibliotēkā (3985 eks.), 

Bramberģes bibliotēkā (5467 eks.), Līvbērzes bibliotēkā (6655 eks.), 

Valgundes bibliotēkā (4536 eks.). 

 Jelgavas bērnu bibliotēkā “Zinītis” (22844 eks.) aprīlī un Jelgavas 

Pārlielupes bibliotēkā (22610 eks.) septembrī notika krājumu esamības 

pārbaude. 

Noskenētu eksemplāru skaits krājumu esamības pārbaudes laikā (%): 
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Noskenēto grāmatu skaits šajā procesā – ~ 169000 eks. (2015.g. – ~ 230000 eks.). 

Pēc inventarizācijas nav atrasti 2170 eksemplāri, t.sk. Jelgavas pilsētas bibliotēkās – 

610 eks. 

Daţas bibliotēku krājumu inventarizāciju laikā tika konstatēts liels iztrūkstošo 

informācijas resursu skaits, jo brīvpieejas krājumu inventarizācijā konstatētais 

iztrūkums pārsniedz LR Ministru kabineta noteikumos noteikto pieļaujamo iztrūkuma 

summu (0,3% no bibliotēkas krājuma vērtības uz kārtējā saimnieciskā gada sākumu). 

Pēc inventarizācijas bibliotēkas darbinieki aizpilda dokumentus: “Bibliotēkas krājuma 

inventarizācijas akts” (MK not. Nr.317, 6.piel.), “Paskaidrojums” (ja pēc krājuma 

pārbaudes ir neatrastie dokumenti). 

Pārskata gadā pēc JPB ieteikuma tika veikta atkārtotā krājuma pārbaude Jelgavas 

Amatu vidusskolas bibliotēkā (pirmo reizi inventarizācija bija 19.10.2015.). 

Inventarizāciju veikšana bibliotēkās – vienīgā iespēja iegūt precīzu informāciju 

par krājuma skaitlisko stāvokli. 

 

 Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.): 

 tabula “Krājuma rādītāji”+ situācijas raksturojums, rādītāju analīze, 

secinājumi 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi    

Grāmatas 2447 2413 2637 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 254 273 295 

t. sk. bērniem 203 217 254 

Izslēgtie dokumenti 

 (4 bibliotēkās) 

14905 10470 16317 

Krājuma kopskaits 109387 102593 100631 

Grāmatu krājuma apgrozība 0.8 0.9 1,0 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
4.1 4.1 

4,0 

 

       Lai  uzlabotu komplektēšanas kvalitāti, izstrādāta programma “Darbs ar 

bibliotēkas  atteikumiem”. 
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 Datubāzes: 

 abonētās tiešsaistes datubāzes (t. sk. ar piekļuvi ārpus bibliotēkas telpām) 

Bibliotēkā izmantojām šādas abonētās datubāzes : 

                              

 

Pārskata gadā no jauna abonēta  BRITANNICA LIBRARY. Tas bija pareizs 

lēmums, jo šī enciklopēdiju datubāze adresēta visu paaudţu 

lietotājiem, un īsā laikā tā ieguva lielu atsaucību. Jāpateicas tiem 

darbiniekiem, kuri popularizē un iesaka datubāzes lasītājiem 

lietošanai ārpus bibliotēkas. Lasītājs ierodas bibliotēkā ar savu 

konkrētu mērķi, vajadzību, un citiem jautājumiem laiks parasti 

nav ieplānots. Taču daudzi labprāt piekrīt izmantot iespēju lietot 

datubāzes mājās. Britannica izmantošanas statistika jau nepilna 

gada laikā parādīja vēsturiski augstākos rezultātus bibliotēkā.  

Tomēr, pamatojoties uz iepriekšējā gada secinājumu, ka datubāzu izmantošana 

ikdienas darbā nav pietiekoša, organizējām vairāk praktisko apmācību darbiniekiem, 

gan grupu, gan individuālās nodarbībās centrālajā bibliotēkā un filiālēs. Sekmīga forma 

izrādījās informācijas meklēšanas vingrinājumi, kurus ar e-pasta starpniecību veica visi 

lasītāju apkalpošanā iesaistītie darbinieki, tā noteikti jāturpina. 

  

Izstrādātas vairāku veidu infolapas par datubāzēm pilsētas 

un novada bibliotēkās, kā arī sniegta informācija darbinieku 

semināros, publikācijās, pa e-pastu. Popularizējot 

izmēģinājuma datubāzes EBSCO ebook un Flipster ţurnāli, tika 

izstrādāta īpaša afiša jauniešu auditorijai  (skat. attēlā), tā 

nogādāta visās skolās, personīgi uzrunājot pedagogus. 

 

                                  

 

 pašu veidotās datubāzes (izņemot novadpētniecības datubāzi, kuru aplūko 

novadpētniecības sadaļā) 

Bibliotēkā veidotās datu bāzes, pieejamas tiešsaistē www.jelgavasbiblioteka.lv : 

- elektroniskais kopkatalogs (127 036 ieraksti, 681 010 eksemplāri), 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
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- Jelgavas novadpētniecība (93 321 ieraksts); 

- Ievērojami cilvēki Jelgavā (1277 personas); 

- Jelgavas pasaku pils (58 skolēnu sacerētas pasakas) . 

 

 datubāzu izmantojuma rādītāji – tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu 

izmantojums” + secinājumi 

 

 

Labus rezultātus devis aktīvāks datubāzu popularizēšanas un reklāmas darbs, kā 

arī praktiski uzdevumi informācijas meklēšanā darbiniekiem, izmantojot e-pastu. 

 

 Darbs ar parādniekiem  

Tiek atgādināts par kavējumu sūtot elektroniskas atgādinājuma vēstules un 

zvanot. 2016. gadā mainīti bibliotēkas lietošanas noteikumi, kas nosaka bez kavējumu 

naudas maksāšanas, grāmatas var nodot katra mēneša pēdējā ceturtdienā pilsētas 

bibliotēkā un pēdējā sestdienā filiālbibliotēkās. 

 Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

Reģionu galvenajām bibliotēkām nepieciešams sistemātisks valsts atbalsts 

krājuma komplektēšanas finansējuma veidā. Jāpārskata kārtībā kādā bibliotēkās nonāk 

Pakalpojums 2016 2015 

Virtuālie apmeklējumi kopā tai 

skaitā mājaslapas virtuālie 

apmeklējumi  

t.sk. e-kopataloga virtuālie 

apmeklējumi                 

JPB profila apmeklējumi biblioteka.lv 

Bibliotēkas sociālo tīklu apmeklējumi 

(draugiem.lv, facebook, twitter) 

e-uzziľas 

326 352 (894 dienā) 328 848 

54 337 62667 (172 dienā) 

37 329 39438 (108 dienā) 

532 3620 

271 483 

(743 dienā) 

266181 

(729 dienā) 

72 95 

Dokumentu elektroniskā piegāde 14 25 

Datoru un interneta lietotāji JPB kopā  

tai skaitā informācijas centrā 

lasītavā 

bezvadu internets                               

11 496 

10 798 

333 

365 

12537  

12024 

513  



20 

 

VKKF projektos atbalstītie izdevumi. Pašlaik process ir tik lēns un nepārskatāms, ka 

samazinās šī projekta nozīme. Lielākā daļa bibliotēku jau pašas ir iegādājušās projektā 

iekļautos izdevumus un tie lasītājiem vairs nav aktuāli. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes Jelgavas pilsētā 

Pirmskolas un skolas jaunākā vecuma bērnu iepazīstināšana ar bibliotēku un 

grāmatām. 

Visās bibliotēkās tiek organizētas ekskursijas (tai skaitā tematiskās) pirmsskolas 

un skolas vecuma bērniem, radošās darbnīcas par godu daţādiem svētkiem  u.c. 

aktivitātes.   

Pateicoties pašvaldības atbalstītajam projektam 2016.gadā pirmo reizi Jelgavas 

pilsētas un Pārlielupes bibliotēkā tika realizēts projekts „Pūcītes skola” - lasīšanas 

kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās (http://ejuz.lv/c8c 

, http://ejuz.lv/c8e) 

 Trīs nodarbību laikā Jelgavas pilsētas bibliotēkā 20, bet Pārlielupes bibliotēkā - 

10 mazie trīsgadnieki un viľu vecāki tika iepazīstināti ar brīnumaino grāmatu pasauli 

“Pūcēnu skolā”. Bērni kopā ar vecākiem, bibliotekāres vadībā, iepazinās ar bibliotēku, 

kopīgi lasīja, zīmēja, krāsoja, veidoja, izmēģināja pirmos rakstības veidus uz akmens, 

bērza tāsīm un citiem materiāliem. Ciemos pie mazajiem no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas bija atbraukusi pūce, kura noslēgumā izdalīja dāvaniľas     

• Bibliotēku aktivitātes visai ģimenei – Jelgavas pilsētas bibliotēka jau vairākus 

gadus rīko Ģimeľu dienas, piedalās Muzeju naktī un Jelgavas pilsētas mēroga 

pasākumos.  

Ģimenes dienas norisei tiek izstrādāta programma ar aktivitāšu piedāvājumu 

daţādām vecuma grupām, lai būtu interesanti gan pieaugušajiem, gan bērniem. Ģimenes 

dienas vienmēr ir kupli apmeklētas, piemēram, „Ziemas prieki bibliotēkā” 2016. gada 

februārī apmeklēja 615 apmeklētāju (http://ejuz.lv/c8a) 

Līdzīgi tiek organizēta bibliotēkas dalība Muzeju naktī – 2016.gadā to apmeklēja 

495 apmeklētāji (http://ejuz.lv/c89 , http://ejuz.lv/c97) . Visu iepriekš minēto pasākumu 

norises  nodrošināšanā piedalās visu 4 pilsētas bibliotēku darbinieki. 

http://ejuz.lv/c8c
http://ejuz.lv/c8e
http://ejuz.lv/c8a
http://ejuz.lv/c89
http://ejuz.lv/c97
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 Bibliotēkās tiek svinēti svētki kopā ar bērniem. Bērnu iemīļotos Helovīna 

svētkus atzīmēja bērnu bibliotēkā ar rotaļām, šausmu stāstiľiem un bibliotēkas 

dekorēšanu (http://ejuz.lv/c94)    

Vieni no skaistākajiem svētkiem ir Ziemassvētki, kad bērni gaida dāvanas un 

viens otram dāvina kopābūšanas prieku. Jelgavas bērnu bibliotēkā Ziemassvētkos bērni 

kopā ar bibliotekārēm rotāja eglīti un gāja rotaļās (http://ejuz.lv/c95) 

Savukārt Miezītes bibliotēkā Ziemassvētku pasākumā "Kopā jautrāk!" svētku 

priekā dalījās daţādu paaudţu lasītāji - priekšnesumus pensionāriem bija sagatavojuši 

bibliotēkas bērni un jaunieši, sadarbībā ar Brīvā laika klubu bērniem "Pietura" un 

Jauniešu klubiľu.  

 

• Bibliotēku mērķtiecīgs darbs  ar izglītības iestādēm.  

Jelgavas pilsētas bibliotekāri dodas uz attālākajām pirmsskolas izglītības iestādēm 

ar sagatavotām nodarbībām, lai tur uz vietas iepazīstinātu bērnus ar bibliotēku, tās 

sniegtajiem pakalpojumiem, bagātīgo un daudzveidīgo grāmatu klāstu. Apmeklētas 3 

PII „Kāpēcīši”, „Ķipari”, „Lācītis” daţādu vecumu bērnu grupiľas. Kopumā 243 bērni 

(http://ejuz.lv/c8d , http://ejuz.lv/c8g ) 

 Pirmsskolas izglītības iestāţu grupiľu viesošanās bibliotēkās mērķis - sagaidīt 

bērnus atnākam uz bibliotēku kopā ar vecākiem un kļūstam par lasītājiem. Šīs 

aktivitātes pilsētas bibliotēkā kļuvušas iespējamas pēc bērnu stūrīša telpu 

paplašināšanas. Lai atraktīvāk un interesantāk varētu pastāstīt un parādīt bērniem, ko 

viľiem piedāvā Jelgavas pilsētas  bibliotēka, tika iesaistīts bērnu stūrīša simbols - mārīte 

Alise. Mārītes piedzīvojumi bibliotēkā skatāmi pašu bibliotekāru uzľemtā filmiľā 

(http://ejuz.lv/c8r) 

  Visos pasākumos, izzinošajās ekskursijās aktīvi tika izmantots japāľu „papīra 

teātris”  jeb kamišibai, lai bērniem vizuāli uzskatāmi parādītu aizraujošo grāmatu 

pasauli. Izveidota arī „Alises pārsteigumu lāde”, no kuras bērniem tika izdalītas speciāli 

veidotas grāmatzīmes vecākiem un  mazas grāmatiľas bērniem ar informāciju, kas 

grāmatām patīk un kas nepatīk (http://ejuz.lv/c8f). 

 

• Atbalsts izglītības iestāžu darba popularizēšanai. 

Bibliotēkās apmeklētāju apskatei tiek izlikti daţādi radošie darbi, kurus gatavojuši 

daţādu izglītības iestāţu audzēkľi un bibliotēku apmeklētāji. Pārlielupes bibliotēkā 

regulāri tiek izlikti lasītāju radošie darbi (http://ejuz.lv/c8k).  

http://ejuz.lv/c94
http://ejuz.lv/c95
http://ejuz.lv/c8d
http://ejuz.lv/c8g
http://ejuz.lv/c8r
http://ejuz.lv/c8f
http://ejuz.lv/c8k
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Jelgavas pilsētas bibliotēkā  tika izlikta Dobeles novada bērnu un jauniešu 

invalīdu biedrības "Laimiľa" bērnu, jauniešu un viľu vecāku veidoto radošo darbu 

izstāde "Caur puķu lodziľu veroties"! (http://ejuz.lv/c8l). 

Jelgavas bērnu bibliotēkā 2016.gada aprīlī tika izlikta lasītāju mājdzīvnieku foto 

izstāde „Mūsu mīluļi”. 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas galerijā lasītāju apskatei 2016.gadā tika atklāta arī 

mākslas galerijas “Mansards” audzēkľu darbu izstāde (http://ejuz.lv/c8m).  

Sadarbojoties ar PII „Lācītis”, Globālās rīcības dienas ietvaros novembrī Jelgavas 

bērnu bibliotēkā tika izlikta plakātu izstāde „Mēs par tīru zemi”, kas aicināja cilvēkus 

pievērst uzmanību videi draudzīgai domāšanai. Savukārt 2016.gada decembrī, 

atsaucoties laikraksta „Zemgales Ziľas” lūgumam, bibliotēkā apmeklētāju apskatei tika 

izlikti bērnu zīmējumu konkursa „Ziemassvētki meţā” 240 darbi.  

 

• Lasīšanas veicināšanas pasākumi  

Visas 4 Jelgavas pilsētas publiskās bibliotēkas iesaistījušās LNB Bērnu literatūras 

centra lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrijā 2016”. 

Pavisam programmā iesaistījās 105 dalībnieki. Jelgavas pilsētas bibliotēka šajā 

programmā darbojās pirmo reizi  ar sākotnējo mērķi piesaistīt tā saucamo „neorganizēto 

lasītāju”. Tomēr reālā dzīve pierādīja, ka bērni, kuri ir aktīvi lasītāji, ir arī skolas 

bibliotēkas BŢ dalībnieki, jo skolai ir lielākas iespējas motivēt bērnu lasīšanai kā 

bibliotēkai. Uz Dobeles „Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrijas 2015” noslēguma pasākumu 

Penkulē aizvesti 10 bērni no Jelgavas pilsētas bibliotēkām.  

Tikšanās ar vairāku bērnu grāmatu autori Vitu Štelmaheri un vienu no 

galvenajiem grāmatas personāţiem suni Rafi. (http://ejuz.lv/c85) 

Tikšanās ar bērnu dzejnieci Ivetu Skapsti Jelgavas bērnu bibliotēkā, kas atraktīvā 

veidā bērniem prezentēja savus dzejoļu krājumus „Kāpēc man tāds deguns?” un „Kā 

atnāk dzejolis”. (http://ejuz.lv/c86). 

Pasākums „Lasīsim ar prieku!” Jelgavas bērnu bibliotēkā. Pasākumā Jelgavas 

3.sākumskolas 3.klases skolēni prezentēja savas mīļākās grāmatas Jelgavas 

2.internātpamatskolas  un 4.sākumskolas skolēniem (http://ejuz.lv/c8n) 

Dalība Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, kurā piedalās visas 4 pilsētas bibliotēkas. 

(http://ejuz.lv/c8p, http://ejuz.lv/c8q,  http://ejuz.lv/c92)  

http://ejuz.lv/c8l
http://ejuz.lv/c8m
http://ejuz.lv/c85
http://ejuz.lv/c86
http://ejuz.lv/c8n
http://ejuz.lv/c8p
http://ejuz.lv/c8q
http://ejuz.lv/c92


23 

 

Nedēļas ietvaros notika H.Tamma grāmatas „Nindzja Timijs un baltā pērtiķa 

noslēpums” atvēršanas svētki LNB, uz kuru no Jelgavas tika nogādāti 15 bērni 

(http://ejuz.lv/c8o). 

Par zināma veida lasīšanas veicināšanas pasākumu var minēt arī Elitas Šmēdiľas 

leļļu izstādi „Svinēsim dzīvi kā leļļu teātri” Jelgavas pilsētas bibliotēkā 

(http://ejuz.lv/c8v).  

Jelgavas bērnu bibliotēkā ziedotās bērnu grāmatas tika uzdāvinātas Jelgavas 

slimnīcas Bērnu nodaļai (http://ejuz.lv/ca4). 

 

• Dalība pilsētas pasākumos.  

Ar radošām aktivitātēm un bibliotēkas pakalpojumu reklamēšanu, bibliotēka sevi 

pārstāv arī vairākos pilsētas mēroga pasākumos – Metāla svētkos (http://ejuz.lv/c87) 

 un 1.septembra svētkos „ZinīBums” (http://ejuz.lv/c88), 

 Ledusskulptūru festivāla ietvaros bibliotēkā notikusi Ģimenes diena 

(http://ejuz.lv/cab) 

2016.gadā ar daudzveidīgām aktivitātēm bibliotēka organizēja pilsētas mēroga 

pasākumu Dzejas dienas - to norisē tika iesaistītas arī pilsētas skolas.  Dzejnieki ar 

Dzejriteni (velorikšu), velosipēdistu ekskorta pavadībā,  devās uz skolām  pie kurām jau 

gaidīja skolēni ar iepriekš sagatavotiem dzejas lasījumu priekšnesumiem 

(http://ejuz.lv/c8b). 

Dalība pasākumā „Brīvdabas bibliotēka” Raiľa parkā, ko organizēja Sabiedrības 

integrācijas pārvalde un jauniešu apvienība «Brīvprātīgie Jelgavai» sadarbībā ar 

Jelgavas pilsētas bibliotēku un Jelgavas bērnu un jauniešu centru 

„Junda”(http://ejuz.lv/c8i  , http://ejuz.lv/c8j). 

 

• Skolēnu nodrošināšana ar ieteicamo literatūru un prakses iespējām.  

 Ir uzlabojusies sadarbība ar pedagogiem, kuri informē bibliotēkas par to, kas 

bērniem būs jālasa vasarā. Protams, ľemot vērā to, ka skolu bibliotēkas joprojām 

vasaras mēnešos skolēniem nav pieejamas, publiskajās bibliotēkās pēc grāmatām 

veidojas rindas. Šī problēma tiek risināta aktīvi izmantojot SBA. Atsevišķas skolas 

neiebilst dalīties ar saviem krājumiem, lielu palīdzību pilsētas skolēnu nodrošināšanā 

grāmatām sniedz novadu bibliotēkas. 

http://ejuz.lv/c8o
http://ejuz.lv/c8v
http://ejuz.lv/ca4
http://ejuz.lv/c87
http://ejuz.lv/c88
http://ejuz.lv/cab
http://ejuz.lv/c8i
http://ejuz.lv/c8j
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 Pateicoties pašvaldības finansējumam skolēniem vasaras mēnešos ir iespēja 

strādāt pašvaldības iestādēs un gūt darba pieredzi. 2016.gadā Jelgavas bērnu bibliotēkā 

strādāja 1  skolniece.  

 

• Piedāvājums bibliotēkās skolēniem skolas brīvlaikos. 

Visās pilsētas bibliotēkās skolēnu brīvlaikos palielinās lasītāju apmeklējums. 

Bibliotēkas ir vietas, kur skolēni labprāt pavada savu brīvo laiku pēc mācībām skolā un 

brīvlaikos. Galvenokārt bērniem patīk spēlēt daţādas galda spēles un piedalīties 

radošajās darbnīcās, ko nodrošina bibliotekāri (http://ejuz.lv/c93, http://ejuz.lv/c99). 

 

• Bērnu nometnes vasarā apmeklē bibliotēkas. 

Bērnu nometnes "Multikulturālā nedēļa Jelgavā" dalībnieki apmeklē Jelgavas 

pilsētas bibliotēku (http://ejuz.lv/c8w 

2016.gada jūnijā Bērnu bibliotēkā 40 Jelgavas 2.pamatskolas vasaras skolas 

audzēkľi iepazina bibliotēku un tās plašo piedāvājumu (http://ejuz.lv/c98) 

 

• Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes Jelgavas novadā 

Visas pagastu bibliotēkas, kuru tuvumā atrodas izglītības iestādes aktīvi 

sadarbojas ar tām, aicinot bērnus izzinošās ekskursijās un tematiskos pasākumos. Tāpat 

kā pilsētas bibliotēkās, arī novada bibliotēkās skolēni pēc mācību stundām un skolas 

brīvlaikos, bibliotēkās pavada savu brīvo laiku. Piemēram, Zaļenieku bibliotēka 

pateicībā par sadarbību veda ekskursijā sagatavošanas grupas bērnus uz LNB Bērnu 

Literatūras centru (http://ejuz.lv/c9o) 

Tāpat kā daudzās citās arī Lielvircavas un Ziedkalnes bibliotēkā bērni brīvo laiku 

pavada spēlējot daţādas spēles un mācoties ko jaunu radošajās darbnīcās 

(http://ejuz.lv/c9r http://ejuz.lv/c9s , http://ejuz.lv/c9t) 

Bet Nākotnes bibliotēkā bērniem ir notikušas nodarbības ar angļu valodas apguves 

pamatiem. 

10 novadu bibliotēkās 241 bibliotēku apmeklētājs reģistrējies un piedalījies LNB 

lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku ţūrijā 2016”. No visām 

novada bibliotēkām visaktīvāk ţūrijā piedalās Vilces pagasta bibliotēka, kuras 

bibliotekāre dodas uz skolu un kopīgi ar bērniem lasa ţūrijas grāmatas 

(http://ejuz.lv/cac , http://ejuz.lv/cad) 

http://ejuz.lv/c93
http://ejuz.lv/c99
http://ejuz.lv/c8w
http://ejuz.lv/c98
http://ejuz.lv/c9o
http://ejuz.lv/c9r
http://ejuz.lv/c9s
http://ejuz.lv/c9t
http://ejuz.lv/cac
http://ejuz.lv/cad
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Visās bibliotēkās notiek ţūrijas bērnu godināšanas pasākumi, piemēram Ķīves un 

Zaļenieku bibliotēkā bērni saľem balviľas un atzinības rakstus par dalību programmā. 

(http://ejuz.lv/c9b http://ejuz.lv/c9h) 

Novada grāmatu svētki ir viens no gada nozīmīgākajiem pasākumiem. 2016.gadā 

tie tika organizēti Ānē, kur piedāvājums, sarunas un aktivitātes tika organizētas visai 

ģimenei. Bērniem notika tikšanās ar Vaifiju un sarunas par drošību internetā, kā arī 

daţādas radošās darbnīcas (http://ejuz.lv/c9m , http://ejuz.lv/cag) 

Jaunums novada bibliotēkās - notiek pakāpeniska jauna veida lasītāju karšu 

ieviešana, kas derīgas arī pilsētas un skolu bibliotēkās. Pirmais svinīgais lasītāju karšu 

izsniegums notika Sesavas pagasta bibliotēkā. Tās saľēma Sesavas pamatskolas bērni 

pasākumā uz kuru bija ieradusies Pepija Garzeķe. Bērniem jaunās kartes ļoti patīk un 

viľi kļuvuši par cītīgiem bibliotēkas apmeklētājiem (http://ejuz.lv/c9a) 

 Daudzas pagastu bibliotēkas bērnus piesaista atraktīvos pasākumos ar došanos 

ārpus bibliotēkas telpām. Piemēram, Sesavas bibliotēka vasarā rīko apkārtnes 

iepazīšanas pārgājienus, piedalās pagasta svētkos un rādot tā saucamo papīra teātri 

(kamischibai). Savukārt Lielplatones bibliotēka 2016.gadā rīkoja lasīšanas pēcpusdienas 

muiţas parkā. Jēkabnieku un Ķīves bibliotēkas pavasarī, putnu dienās organizē putnu 

būru darināšanu.  

 Tāpat kā pilsētas bibliotēkas, arī novada bibliotēkas aktīvi piedalās gan 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, Dzejas dienās, gan vislatvijas Bibliotēku nedēļā, kā arī 

e-prasmju u.c. tematiskajās nedēļās (http://ejuz.lv/c9i, http://ejuz.lv/c9q, 

http://ejuz.lv/c9u, http://ejuz.lv/caf, http://ejuz.lv/cah) un kopīgi ar bērniem atzīmē un 

svin daţādus svētkus (http://ejuz.lv/cae, http://ejuz.lv/cai , http://ejuz.lv/caj). 

 

• Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija  

Lai nodrošinātu pakalpojumu bērniem kvalitāti, bibliotekāriem nepārtraukti 

jāmācās un jāpilnveidojas. Ļoti noderīga ir iepazīšanās ar citu bibliotēku pieredzi. 

2016. gada „Bibliotēku ideju tirgū” rādot savas idejas , ielūkojāmies citu 

bibliotēku stendos. No Cēsu galvenās bibliotēkas tika noskatīta papīra teātra ideja, kas 

ātri vien realizējās Jelgavas variantā, pēc tam šādu „skatuvi” izveidoja arī Vilces 

bibliotēka (Jelgavas novads).  

Lai iepazītos kā strādā citas bibliotēkas, 2016. gadā noorganizēti 2 pieredzes 

braucieni – viens uz Lietuvas Zarasai bibliotēku , kura ir bagāta ar daţādām bērniem 

interesantām tehnoloģijām (piem. tālskati ,3D printeriem utt). Ļoti bagātinoša bija 

http://ejuz.lv/c9b
http://ejuz.lv/c9h
http://ejuz.lv/c9m
http://ejuz.lv/cag
http://ejuz.lv/c9a
http://ejuz.lv/c9i
http://ejuz.lv/c9q
http://ejuz.lv/c9u
http://ejuz.lv/caf
http://ejuz.lv/cah
http://ejuz.lv/cae
http://ejuz.lv/cai
http://ejuz.lv/caj
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viesošanās Olaines vidusskolas jaunajā bibliotēkā, kur aplūkojām moderno telpu 

dizainu , iepazināmies ar bibliotēkas darbu skolēnu lasīšanas veicināšanā un bibliotēkas 

darba organizēšanā. 

LBB Zemgales reģiona bibliotekāru seminārā 2016. gada 11. maijā „Ieskats 

latviešu litreatūras daudzveidībā”, viena no tēmām bija bērnu literatūra „Latviešu bērnu 

grāmata multimēdiju laikmetā” – lektore I.Skulte (RSU). Seminārā notika arī dalīšanās 

darba pieredzē.  

Arī ikmēneša bibliotekāru semināros un informācijas dienās tiek pievērsta 

uzmanība darbam ar bērniem – iesasitīšanās e-prasmju nedēļā, Ziemeļvalstu bibliotēku 

pasākumos, bērnu ţūrijā uc., aktivitātēm skolu brīvlaikā utt. Bibliotēku pieredze tiek 

atspoguļota bibliotēkas interneta vietnes sadaļā Ziľas bibliotekāriem 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-

2016-624/ 

Bibliotēku apmeklējumu laikā tiek pievērsta vērība bērnu stūrīšu iekārtojumam un 

nodrošinājumam ar galda spēlēm. Labā pieredze tiek popularizēta bibliotēkas interneta 

vietnē, kā arī metodiskajās vēstulēs, kuras saľem katra bibliotēka.  

2016. gadā bibliotēkas interneta vietnē izveidota sadaļa bērniem 

  

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/ 

8. Novadpētniecība 

Pārskata gada novitāte bija bibliotēkas pasākumu aprakstu veidošana datubāzē 

“Jelgavas novadpētniecība”, pievienojot attēlus un jaunu lokālo priekšmetu ierakstu 

kopas atlasei “Bibliotēkas pasākumi attēlos”. Izveidoti 2015.gada un 2016.gada 

1.pusgada pasākumu apraksti.  Aprakstā norādīts pasākuma norises laiks, attēlos 

redzamās personas un objekti, anotācijā pievienoti 5-10 labākie attēli,  afiša. Tā veidojas 

un saglabājas sistematizēta, viegli atrodama vizuālā informācija bibliotēkas vēsturei, 

tiek popularizēta bibliotēka un tās aktivitātes. 

Mājaslapā izveidota jauna apakšsadaļa “Virtuālās izstādes par Jelgavu”, iekļaujot 

Jelgavas 750.jubilejai veidotās izstādes. Sastādīta materiālu kopa par jaunāko Aspazijas 

prēmijas laureāti Annu Ţīguri. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2016-624/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2016-624/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/
http://www.jzb.lv/piedavajam/jaunumi/virtualas-izstades-par-jelgavu/
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Mājaslapas galvenajām ziľām, sākumlapas 3.banerim  veidotie novadpētniecības 

temati: Pēteris Birkerts; Elga  Īgenberga; Ledus svētki Jelgavā; Vilhelms Pantēniuss; 

Antons Birkerts; Arturs Voitkus; Smilšu skulptūru festivāli Jelgavā; Aizvestie, 

1941.gada 14.jūnijs; Arturs Voitkus ; Gustavs Zemgals; Uldis Roga; Dzejas dienas 

Jelgavā; Alberts Kviesis; Jelgavas bērnu vēstules Ziemassvētku vecītim 1936.gadā. 

Atjaunināta informācija bukletā Jelgavas avīzes gadsimtu gaitā. 

Novadpētniecības datubāzes ierakstu skaits uz 01.01.2017. – 93 321 ieraksts. 

Izrakstītie izdevumi: Jelgavas Novada Ziņas, Jelgavas Vēstnesis, Ozolnieku Avīze, 

Zemgales Ziņas. 

Jelgavas novadpētniecības datubāzes papildināšana  

 

Gads 
Jaunie 

ieraksti 

Autoritatīvie 

ieraksti 

(importēti) 

Anotācijas, 

attēli 

Papildināti, 

rediģēti 

ieraksti 

2016 2780 136 593 5176 

2015 3049 125 581 7178 

 

Turpinājās sadarbība ar Jelgavas grāmatu kolekcionāru Jāni Vilku, iekārtota 

izstāde “Strēlnieku laiks, 1915-1918”. Vairāku gadu garumā ieskenētus jaunumus no 

savas privātkolekcijas bibliotēkai piedāvā kolekcionārs Normunds Rečs. Viľa 

dāvinājumi, ko arvien turpinām saľemt, ir nenovērtējams ieguvums Jelgavas vēstures 

izzināšanā ikvienam interesentam. Īpaši jāatzīmē atļauja publicēt un brīvi izmantot 

kolekcijas materiālus. Pārskata gadā uzrakstīts ieteikums  pilsētas domei piešķirt viľam 

apbalvojumu. N.Rečam piešķirts viens no pilsētas augstākajiem apbalvojumiem Goda 

raksts. 

Iesniegts VKKF un atbalstīts Zemgales plānošanas reģiona administrētās 

«Latvijas valsts meţu» finansētās “Zemgales Kultūras programmas 2016” konkursa 
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projekta „Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana” otrais posms laikraksta 

Jelgavas Ziņotājs (1989-1992) digitalizēšanas pabeigšanai. 

Izveidots jauns lokālais tematiskais priekšmets “Jelgavas un Ozolnieku novads 

grāmatās”,  tas pievienots arī jau esošajiem ierakstiem.   

 

 Apgūts Jelgavas Vēstneša failu aprakstu 

veidošanas       process LNB Digitālajai bibliotēkai, 

nosūtītas 28 datnes (2008., 2009.gads).  

 

E-kopkataloga papildināšana ar novadpētniecības saturu, periodikas aprakstiem  

Gads Anotācijas 
Papildināti grāmatu 

apraksti 
Periodikas apraksti 

2016 28 473 29 

2015 50 302 10 

 

Tālākizglītība, lietotāju apmācība. Citi darbi 

Nodaļas darbinieki apmeklēja informatīvus seminārus KISC  un LNB, Latvijas 

Bibliotekāru biedrības festivālu un Ideju tirgu Rīgā, “Tikšanos bibliotekāru stāvā”, 

piedalījās novadpētniecības ekspertu diskusijā LNB. 

Nodaļas darbiniece piedalījās 5. starptautiskajā grāmatniecības samitā (The 5th 

International Summit of the Book 2016: Words are all we have.The Book: History, 

Knowledge & Technology. The Voyage)  Īrijas pilsētā Limerikā, gūstot vērtīgas atziľas. 

Publikācija par samitu tika ievietota portālā biblioteka.lv un ir labi novērtēta 

bibliotekārajā sabiedrībā.  

Sniegta prezentācija Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferencē Rīgā 

“Jelgavas novadpētniecība tiešsaistē – no viena pieejas punkta” . 

Visi nodaļas darbinieki apguva Lasītavas darba specifiku un regulāri strādāja 

lasītavā. 

Darbam ar LURSOFT uzľēmumu reģistra datubāzi apmācīti 3 jaunie darbinieki. 

Lasītāju apkalpošanai informācijas centrā apmācīti 3 bibliotēkas darbinieki un 3 

praktikanti. 

  



9. Projekti 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Projekta nosaukums Finansētājs 
Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss 

kopsavilkums) 

Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

Nordplus pieaugušo izglītības 

programmas mobilitātes projekts 

„Librarians as lifelong information 

literacy educators” („Bibliotekāri – 

mūţizglītības pedagogi”) 

Nordplus 1370 EUR Projekts ieguva finansējumu 

2015. gadā, tika realizēts 2016. 

gadā. 

Mobilitātes projekta mērķis bija 

iegūt jaunas zināšanas un prasmes 

par ārvalstu bibliotēku pieredzi 

informācijpratības veicināšanā un 

mācīšanā pieaugušo 

mērķauditorijā. 

Projekta ietvaros divas JPB 

bibliotekāres devās vizītē uz 

Helsinku Centrālo bibliotēku 

(Somijā), kuras laikā ieguva 

informāciju par Helsinku publisko 

bibliotēku sistēmpolitiku, darbības 

Atbalstīts 
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principiem un metodēm, 

pakalpojumiem un projektiem gan 

bērnu, gan pieaugušo izglītošanā. 

Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem 

„Kur piedzimst vārds” 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

 480 EUR Projekts ieguva finansējumu 

2015. gadā, tika realizēts 2016. 

gadā. 

Projekts veidots ar mērķi, lai 

veicinātu lasītāju interesi par 

latviešu oriģinālliteratūru, kā arī, 

lai uzlabotu lasīšanas kvalitāti un 

uzturētu augstu lasīšanas aktivitāti 

Jelgavas pilsētas bibliotēkās. 

Sarunu ciklā piedalījās rakstnieks 

Aldis Bukšs, Māris Bērziľš, 

rakstnieces Māra Zālīte un Nora 

Ikstena. 

Atbalstīts 

„Zemgales laikrakstu digitālā krājuma 

papildināšana 2” 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

2000 Projekts realizēts ar mērķi 

saglabāt un popularizēt Zemgales 

novada kultūras mantojumu, 

paplašināt tā izmantošanas 

iespējas un nodrošināt pieejamību 

elektroniskā formā. 

Projekta ietvaros Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā pabeigta 

laikraksta „Jelgavas Ziľotājs” 

digitalizācija (1992. gads), un 

Atbalstīts 
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digitalizēts laikraksta analogs 

krievu valodā „Елгавас 

зинётайс”. 

 

„Pūcītes skola” – lasīšanas kultūras 

pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas 

pilsētas bibliotēkās 

Jelgavas pilsētas 

domes Kultūras 

padome 

750 EUR Projekts realizēts sadarbojoties 

JPB un Jelgavas pilsētas 

bibliotēku atbalsta biedrībai 

„Libro”, ar mērķi veicināt 

lasīšanas paradumu attīstību 

ģimenēs un kopīgu brīvā laika 

pavadīšanu Jelgavas bibliotēkās. 

Projekta laikā JPB un tās 

filiālbibliotēkā Pārlielupe tika 

organizētas Pūcītes skoliľas 

nodarbības trīsgadniekiem un viľu 

ģimenēm. Kopumā projektā 

iesaistījās 24 bērni 3 gadu vecumā 

un viľu vecāki. 

Atbalstīts 

„Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas 

Krišjāņa Barona zāles sienu 

restaurācija” 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

Pieprasītais 

finansējums: 

6451 EUR 

JPB projektu plānoja ar mērķi 

restaurēt un atjaunot bibliotēkas 

Krišjāľa Barona zāli, kuras 

interjers izveidots 1985. gadā. 

Tādejādi saglabājot unikālu 

kultūras mantojuma daļu, 

izveidojot skaistu un pievilcīgu 

kultūras telpu bibliotēkas 

pasākumu norisei un ekskursijām. 

Neatbalstīts 

Erasmus + programmas Stratēģisko 

partnerību projekts „Andragoģija: 

Eiropas Savienības 

izglītības, mācību, 

Kopējais projekta 

finansējums:  

Stratēģiskās partnerības projekts 

uzsākts 2016. gadā un ilgs līdz 

2017. gada augustam. JPB ir viens 

Atbalstīts 
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virtuālā tālmācības sistēma 

bibliotekāriem” 

jaunatnes un sporta 

programma 

Erasmus + 

129 915 EUR 

 

 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēkai 

piešķirtais 

finansējums:  

11 265 EUR 

no projekta sadarbības partneriem. 

Projekta mērķis ir izstrādāt 

virtuālu andragoģijas mācību vidi, 

kurā iekļauti andragoģijas mācību 

kursa materiāli projekta partneru 

valstu valodās un angļu valodā, lai 

mācības būtu plaši pieejamas 

bibliotekāru profesijas 

pārstāvjiem starptautiski. 

JPB iesaistās projektā kā mācību 

kursa materiāla veidotāji modulim 

„Efektīva komunikācija” un 

„Darbs ar bibliotekāru 

mērķgrupām”. 

„Grāmatmīļu salidojums” – lasīšanas 

veicināšanas programmas „Bērnu, 

jauniešu un vecāku ţūrija” 2016 

noslēguma pasākums Jelgavas pilsētas un 

Jelgavas skolu bibliotēkām 

Jelgavas Biedrību 

un nodibinājumu 

atbalsta programma 

200 EUR Projekts izstrādāts sadarbojoties 

JPB un Jelgavas pilsētas 

bibliotēku atbalsta biedrībai 

„Libro”, ar mērķi realizēt Jelgavas 

pilsētas un Jelgavas skolu 

bibliotēkām vienotu „Bērnu, 

jauniešu un vecāku ţūrijas” 2016 

noslēguma pasākumu. 

Projekts guvis finansējumu 2016. 

gadā, bet īstenots 2017. gada 

martā. 

Atbalstīts 

Projekts „Inovatīvu risinājumu attīstība 

bibliotēkās dažādu paaudžu 

apmeklētājiem pierobežas reģionā” 

Eiropas Reģionālās 

attīstības fonds 

„Latvijas – 

Lietuvas pārrobeţu 

sadarbības 

Kopējais projekta 

finansējums:  

588 235 EUR 

Latvijas – Lietuvas pārrobeţu 

projekts aizsākts 2016. gadā un 

ilgs līdz 2019. gadam. Projekta 

mērķis ir uzlabot projektā 

iesaistīto bibliotēku darba 

efektivitāti un bibliotēkas 

pakalpojumu servisu, veidojot to 

Atbalstīts 
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programma 2014-

2020. gadam” 

mūsdienīgāku. 

Projekta partneri ir JPB, Liepājas 

Centrālā zinātniskā bibliotēka un 

Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka.  

Projekta ietvaros notiks bibliotēku 

pakalpojumu modernizācija, 

sadarbības izveide starp 

bibliotēkām organizējot pieredzes 

apmaiľas braucienus, kā arī 

īstenoti publicitātes pasākumi. 

Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem 

„Vārdu nospiedumi” 

Valsts 

Kultūrkapitāla 

fonds 

480 EUR JPB organizētās tikšanās ar 

rakstniekiem ir viena no iespējām, 

kā bibliotēkas apmeklētājiem un 

jebkuram Jelgavas iedzīvotājam 

un viesim, nodrošināt kvalitatīvu 

pasākumu kopumu, ar mērķi 

uzlabot lasīšanas kvalitāti, kā arī 

uzturēt pilsētā augstu lasīšanas 

aktivitāti un interesi par latviešu 

oriģinālliteratūru. 

Sarunu ciklā piedalīsies rakstniece 

Inese Zandere, Māra Svīre, 

dzejniece Velta Kaltiľa un 

rakstnieks Roalds Dobrovenskis. 

Atbalstīts 

 

• 2016. gadā Jelgavas pilsētas bibliotēka, lai attīstītu un daţādotu bibliotēkas piedāvājumu, ir aktīvi strādājusi pie esošo projektu 

realizācijas un jaunu projektu izstrādes. Kopumā 2016. gadā tika sagatavoti un daţādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 6 

projekti, no kuriem finansējums ieguvuši 5 projekti (4 no iesniegtajiem projektiem saľēmuši daļēju finansējumu). 
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• Projektu izstrādē veiksmīga sadarbība JPB izveidojusies ar Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrību „Libro”, projekti „Pūcītes skola” un 

„Grāmatmīļu salidojums” saľēmuši daļēju finansējumu, kas bibliotēkai rada iespēju būtiski uzlabot bērnu auditorijai paredzēto pasākumu 

kvalitāti. 

• Finansiāli apjomīgākais projekts 2016. gadā, kura koncepciju JPB izstrādājusi un saľēmusi atbalstu ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

„Latvijas - Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2014 - 2020. gadam” projekts „Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās daţādu 

paaudţu apmeklētājiem pierobeţas reģionā”. JPB šajā projektā ir vadošais partneris un projekta iesniedzējs, projekta kopējās izmaksas ir 

588 235 euro. 

• 2016. gadā iesniegtie projekti izstrādāti ar pamatmērķi uzlabot bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti, veidotu bibliotēku mūsdienīgāku un 

lasītājiem draudzīgāku, nodrošinātu visa vecuma mērķauditorijām saturīgu, kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika izmantošanu, veicinātu 

lasīšanas paradumu attīstību un popularitātes pieaugumu, nodrošinātu mūţizglītības iespējas ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. 

• Lai gan JPB 2016. gadā aktīvi strādājusi pie jaunu projektu koncepcijas izstrādes un projektu pieteikumu iesniegšanas, turpinājies arī 

nozīmīgs darbs pie 2015. gadā uzsākto projektu realizācijas.  

• Bibliotēka turpināja darbu pie 3 projektiem, kuri finansējumu saľēmuši 2015. gadā: Nordplus pieaugušo izglītības programmas 

mobilitātes projekta „Librarians as lifelong information literacy educators”, projekta tikšanās ar Latvijas rakstniekiem „Kur piedzimst 

vārds” un Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta „Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”, kur JPB ir 

viena no partnerinstitūcijām mācību kursa satura veidošanai latviešu valodā, bibliotēkas finansējuma daļa projektā ir 11 265 euro. 

• Nākotnes perspektīvā JPB darbs projektu izstrādē, galvenokārt, būs balstīts uz dalību starptautiskos projektos, tādejādi paplašinot 

sadarbību ar ārvalstu bibliotēkām un pārľemot labās prakses piemērus, lai tos piemērotu un attīstītu Jelgavas bibliotēkās 

• Bibliotēkas interneta vietnē izveidota jauna sadaļa Projekti http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/projekti

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/par-mums/projekti


10. Publicitāte 

Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

• www.jelgavasbiblioteka.lv 

• www.jelgava,  

• www.jelgavasnovads.lv 

• www.jelgavasvestnesis.lv , 

• www.jelgavniekiem.lv,  

• www.zz.lv, 

• www.novaja.lv 

• www.biblioteka.lv 

• www.draugiem.lv (895 sekotāji) 

• www.facebook.com (230 sekotāji) 

• https://twitter.com (603 sekotāji) 

• www.youtube.com (23 abonenti, 8 394 skatījumi) 

 

 

Bibliotēkas tīmekļa vietnes populārākās sadaļas 2016. gadā 

r Lapas nosaukums 
Apmeklējumu 

skaits 

1. /sākumlapa 43 666 

2. /lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/darbalaiks/ 5 997 

3. /par-mums/par-mums/kontakti/ 2 623 

4. /par-jelgavu/ieverojami-cilveki-jelgava/ 2 264 

5. /par-mums/filiales/bernu-biblioteka-zinitis/ 1 961 

6. /bibliotekariem/zinas-bibliotekariem/ 1 839 

7. /par-mums/citas-bibliotekas/jelgavas-novada/ 1 804 

8. /piedavajam/krajums/ekatalogs/ 1 712 

9. /meklesanas-rezultati/ 1 691 

10. /bibliotekariem/lauku-biblioteku-atbalsta-biedriba/ 945 

11. /par-mums/filiales/biblioteka-parlielupe/ 912 
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12. /piedavajam/jaunumi/ 905 

13. /par-mums/filiales/parlielupes-biblioteka/ 850 

14. /lasitaja-celvedis/pakalpojumi/rezervesana/ 800 

15. 
/par-jelgavu/ieverojami-cilveki-jelgava/novadnieku-

kalendars-2016/ 
727 

16. /piedavajam/eresursi/datu-bazes/ 723 

17. /par-mums/citas-bibliotekas/jelgavas-pilseta/ 665 

18. /lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/ka-klut-par-lasitaju/ 653 

19. /bibliotekariem/pec-darba-/ 579 

20. /par-mums/filiales/miezites-biblioteka/ 557 

21. /par-jelgavu/jelgavas-ielas/ 515 

22. /lasitaja-celvedis/lasitaja-celvedis/saites/ 509 

23. /par-jelgavu/visi-ieverojamie-cilveki-jelgava/ 490 

24. /par-jelgavu/zudusi-un-musdienu-jelgava/ 486 

25. /jaunumi/uzinos-filme-serialu-saplesta-kruze-431/ 486 

26. /lasitaja-celvedis/pakalpojumi/izsniegsana-uz-majam/ 476 

27. /piedavajam/jaunumi/virtualas-izstades/ 461 

28. /par-jelgavu/jelgava-interneta/ 460 

29. /piedavajam/krajums/periodika/ 443 

30. /par-mums/par-mums/jelgavas-zinatniska-biblioteka/ 429 

 

 

Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Katrā bibliotēku aktivitātē ieguldīts liels bibliotekāru darbs.  

11. Sadarbības tīkla raksturojums 

Bibliotēka ir atvērta sadarbībai ar ikvienu iestādi, nevalstisko organizāciju, kuru  

darbības virzieni ir atbilstoši bibliotēkas misijai un mērķiem. 

Nozīmīgākie sadarbības partneri: 

• Pašvaldība un citas pašvaldības iestādes (Izglītības pārvalde, Sabiedrības 

integrācijas pārvalde, Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejs u.c.) 

• Jelgavas pilsētas izglītības iestādes (skolas un bērnudārzi), 

• Jelgavas Mākslinieku biedrība, 

• Jelgavas Latviešu biedrība,  
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• Mākslas studija “Mansards”, 

• Dzejas klubs “Pieskāriens”, 

• Mazākumtautību kultūras biedrības, 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka, KISC, 

• Citu reģionu bibliotēkas. 

Pateicoties daudzajiem projektiem, attīstās sadarbība ar citu valstu bibliotēkām.  

12. Metodiskais un konsultatīvais darbs 

• Situācijas apraksts, kopaina pārskata periodā 

JPB ir metodiskais un konsultatīvais centrs Jelgavas un Ozolnieku novadu 28 

publiskajām bibliotēkām, BIS ALISE  konsultatīvais centrs 19 izglītības iestāţu 

bibliotēkām šajos novados. Noslēgti sadarbības līgumi ar Jelgavas un Ozolnieku novadu 

pašvaldībām. 

• Reģiona galvenās bibliotēkas veiktie metodiskie pasākumi un konsultācijas, 

īstenotie profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiľas pasākumi 

 

2016. gadā regulāri vidēji reizi mēnesī (izľemot vasaras mēnešus) rīkoti semināri 

un darba sanāksmes.  

27.01.2016. Pagastu bibliotekāru darba sanāksme –  

• Darba uzdevumi 2016. gadam 

• Jelgavas novada kultūras pārvaldes informācija par dokumentu apriti un citiem 

jautājumiem 

1. 03.02.2016. Kultūras kartes aizpildīšana un konsultācijas par to (mācību klase) 

2. 02.03.2016. Seminārs pilsētas un novada bibliotekāriem „Sevis vadīšana  

                    pārmaiľās” – semināru vada Iluta Krūmiľa 

3. 09.03.2016. Seminārs pilsētas un novada bibliotekāriem „VID e-vide un e-  

                    pakalpojumi” – semināru vada VID  darbinieki 

4. 13.04.2016. Seminārs pilsētas un novada bibliotekāriem –  

• Elektrum portāla izmantošana 

• EBSCO un Britanica datu bāze 

5. 11.05.2016. LBB Zemgales nodaļas seminārs „Ieskats latviešu   

                    oriģinālliteratūras daudzveidībā” – uzaicinātie lektori un                           

                    bibliotēku pieredze darbā ar lasītāju klubiem 

6. 07.09.2016. Pagastu bibliotekāru seminārs –  
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• „Pārmaiľu vadība bibliotēkā” lekt. L.Hofmane 

• Bibliotēku darba aktualitātes jaunu darba sezonu uzsākot 

7. 26.10.2016. Pagastu bibliotekāru seminārs –  

• „Kā prezentācija pārmainīja manu dzīvi” – lekt. U.Ozols 

• Novadpētniecības aktualitātes – D.Avota 

8. 09.11.2016. Rudens reģionālais seminārs Bauskā 

9. 16.12.2016. Ziemassvētku pasākums 

Profesionālās pilnveides nolūkā notikuši 2 pieredzes braucieni. Divu dienu 

brauciens pa maršrutu Staburaga bibliotēka – Daugavpils – Zarasai bibliotēka (Lietuva), 

vienas dienas brauciens uz Saeimas bibliotēku un Olaines vidusskolas jauno, nupat 

renovēto bibliotēku. Plānojot budţetu, profesionālajai pilnveidei ir paredzēts 

finansējums, kā arī sabiedriskā transporta izdevumu apmaksa (10 braucieni uz Jelgavu 

un 3 uz Rīgu). Tomēr jāľem vērā, ka no 28 lauku bibliotēkām tikai 4 ir 2 darbinieki. 

Bibliotekāra bieţas prombūtnes traucē lasītāju apkalpošanu. Trešdienas Jelgavas un 

Ozolnieku novadu bibliotēkās joprojām ir metodiskās dienas. Tad bez semināriem 

notiek arī individuālas konsultācijas un apmācības nelielās grupās mācību klasē par 

darbu ar BIS ALISE. 

Kvalitatīvam darbam ar BIS ALISE tiek pievērsta ļoti liela vērība. Kvalitāti un 

reizē kontroli nodrošina mērķtiecīgs sistēmas administratores darbs. 

2016. gadā uzsākta jauna veida novada lasītāju karšu ieviešana. Šī karte ir 

svītrkodēta un derīga visās bibliotēkās, kuras ir Jelgavas reģiona kopkataloga 

dalībnieces. Īpaši tā noderīga skolēniem un tiem mobilajiem cilvēkiem, kuri apmeklē 

vairākas bibliotēkas. 

Otrs būtisks jaunums ir bibliotēku pārskati par darbu 9 mēnešu periodā. Tas palīdz 

sagatavot kvalitatīvu nākamā gada budţetu, kā arī reāli pārraudzīt bibliotēku darbu. 

Katra bibliotēka sagatavoja sava darba uzskatāmu prezentāciju, kuras tika ievietotas arī 

JPB tīmekļa vietnē http://www.jelgavasbiblioteka.lv/bibliotekariem/zinas-

bibliotekariem/ 

Pārskati parādīja arī atsevišķus jautājumus pie kuriem turpmāk vairāk jāpiestrādā. 

 

• Izglītības iestāţu bibliotēku pārraudzība 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir BIS ALISE  konsultatīvais centrs 34 izglītības 

iestāţu bibliotēkām un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskajai 

bibliotēkai. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/bibliotekariem/zinas-bibliotekariem/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/bibliotekariem/zinas-bibliotekariem/
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28 izglītības iestāţu bibliotēkas veido norakstīšanas aktus. 2339 Skolu ALISE 

reģistrētajiem lietotājiem tiek piedāvāta iespēja pieslēgties bibliotēkas elektroniskajam 

katalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas – skatīt ziľas par saviem 

izsniegumiem: cik un kādas grāmatas ir izsniegtas, redzēt to izsniegšanas termiľu, 

pagarināt izsnieguma termiľu, skatīt informāciju par rindām uz izdevumiem, veikt 

eksemplāru pasūtīšanu, kā arī iestāties rindā uz izsniegtajiem izdevumiem. 

Informācija par bibliotēkām, kuras strādā ar Skolu ALISE ir izveidota īpaša sadaļa 

JPB tīmekļvietnē – http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-

bibliotekas/jelgavas-pilseta – Par mums > Citas bibliotēkas, piem.: 

 

Tīmekļvietnē arī noradīta bibliotēkas e-kataloga adrese. Darbu ar sistēmu 

izglītības iestāţu bibliotēkās Jelgavā pārrauga ZRKAC Skolu atbalsta nodaļa un Skolu 

bibliotēku metodiskās apvienības vadītāja (ZRKAC MB, V.Rimdenoka), Jelgavas un 

Ozolnieku novadu izglītības iestāţu bibliotēkās – Ozolnieku vidusskolas bibliotēkas 

vadītāja B.Trokša. 

Statistikas ziľas, kuras ir pieejamas JPB tīmekļvietnē – 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/statistika, katru ceturksni 

nosūtam arī izglītības iestāţu bibliotekāriem (statistika no 2011.g.). 

Ziľas par darbu sistēmā vienu reizi gadā nosūtām uz ZRKAC Vispārējās un 

profesionālās izglītības atbalsta nodaļu. 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/jelgavas-pilseta
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/jelgavas-pilseta
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/par-mums/citas-bibliotekas/statistika
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Jelgavas pilsētas bibliotēka regulāri organizē seminārus, kuros analizē paveikto, 

dalās pieredzē, organizē profesionālās pilnveides pasākumus. 

 

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

Visciešākā sadarbība ir ar Jelgavas novada kultūras pārvaldi un pagastu 

pārvaldēm. Abos novados ir pozitīva attieksme pret bibliotēkām un vienmēr ir rasti 

risinājumi to darba attīstībai. 

 


