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VADĪBAS ZIŅOJUMS 

Jelgavā 

  

Par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes 

,,Jelgavas Zinātniskā bibliotēka" 

vadības ziņojumu pie 2015.gada finanšu pārskata 

Jelgavas pilsētas iedzīvotāju bibliotekārā apkalpošana 

2015. gadā Jelgavas pilsētas iedzīvotāju bibliotekāro apkalpošanu veica 4 bibliotēkas 

- Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (JZB) un tās 3 filiāles ,,Pārlielupe", Miezītes bibliotēka un 

bērnu bibliotēka ,,Zinītis" , atskaites periodā nav notikušas būtiskas strukturālas 

izmaiņas. 

2015.gadā Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā ir veikts jumta karnīzes remonts un 

Kr.Barona zālē nojaukta nenesoša starpsiena. 

Atbilstoši piešķirtajam finansējumam tika nodrošināta iedzīvotāju informacionālā, 

kultūras un izklaides funkciju izpilde. Bibliotēku darbība tika orientēta uz dažādām 

iedzīvotāju mērķgrupām (skolēni, jaunieši, seniori, bibliotekāri, strādājošie, utt.) 

2015.gadā Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā turpinājās lietotāju grupu apmācības 

interneta lietošanas pamatprasmju apguvē senioriem. Jau trešo gadu pēc kārtas JZB aktīvi 

piedalās Lattelecom sociālās atbildības iniciatīvā "Pieslēdzies, Latvijai" iniciatīvā, 

datorprasmēs apmācot Jelgavas novada seniorus pēc 50 gadu vecuma. 

Jelgavas pilsētā datorprasmes apguva 217 projekta dalībnieki, kuri izgāja 

apmācības Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. 103 dalībnieki prasmes apguva latviešu 

 



valodā un 114 dalībnieki mācījās krievu valodā. Projekta ietvaros bibliotēkā notika 72 

nodarbības. 

2015.gada 1.oktobrī Starptautiskajā senioru dienā Lattelecom pirmo reizi 

kursu dalībniekiem rīkoja Senioru datorprasmju olimpiādi. Starppilsētu konkurencē 

pirmo vietu ieguva Jelgava, iegūstot 20 no kopsummā 23 punktiem.  

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās 3 filiālēs visi bibliotekārie procesi 
notiek bibliotēku informācijas sistēmā Alise. 

Iedzīvotājiem Jelgavas bibliotēkas   pieejamas 7 dienas nedēļā, filiāles strādāja 
sestdienās, bet Zinātniskā bibliotēka strādāja svētdienās - ierastajā darba režīmā. 

Bibliotēkas sniedz savus pakalpojumus arī virtuāli - uzziņas, lasīšanas termiņa 
pagarināšana, grāmatu rezervēšana jaunumi un citus.  

Liels, nozīmīgs darbs tika ieguldīts bibliotēkas darba publicitātē un tēla 
veidošanā. Publikācijas tika rakstītas pilsētas portālos, sociālajos tīklos : draugiem.lv, 
Twitter un Facebook. Elektroniskajos medijos publicētas 299 ziņas, vietējos laikrakstos 60 
ziņas. Bibliotēkas interneta 

vietnes www.jzb.lv apmeklējums 2015.gadā ir 62667 (172 dienā) ( 2014.g. -  
53084, vidēji dienā 166 apmeklējumi) 

Jelgavas   bibliotēku   Elektroniskais   kopkatalogs   aptver   63   bibliotēku   
krājumus   (uz 01.01.2016.): 

 4 pilsētas pašvaldības bibliotēkas (Jelgavas Zinātniskā bibliotēka un tās filiāles: 
Miezītes 
      bibliotēka, bibliotēka ,,Pārlielupe", bērnu bibliotēka ,,Zinītis"); 

 23 Jelgavas novada bibliotēkas; 
 16 Jelgavas pilsētas skolu bibliotēkas;  
 16 skolu bibliotēkas Jelgavas novadā; 
 4 skolu bibliotēkas Ozolnieku novadā; 
 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskā bibliotēka Jelgavas 

pilsētā. 

Sadarbībā ar Jelgavas mākslinieku biedrību, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi 
KULTŪRA, Latvijas Nacionālo bibliotēku regulāri tiek organizētas mākslas darbu un 
izzinošas izstādes bibliotēkas galerijā. 

JZB un filiāļu štata vienību skaits uz 2015. gada 31. decembri ir - 43,25. Vidējā 
darba alga mēnesī (bez administrācijas) – 594  EUR. 

Iedzīvotāju skaits atskaites periodā gan pilsētā, gan abos 
novados: 
Iedzīvotāju skaits Jelgavā: Jelgavas un 
Ozolnieku novados:  

2015.gadā -61 423                                                  2015.gadā – 35 473 

2014.gadā - 62 447 2014 .gadā - 36 090 



Kopējais lasītāju skaits četrās pilsētas bibliotēkās ( JZB un filiālēs) ir stabils 
ar augošu tendenci: 

2015.gadā - 10 608 ( +270 sal. ar 2014.g.) 

Bibliotekārais aptvērums % Jelgavas pilsētā ir stabils.  

             2015.gadā – 17,2 % 

             2014.gadā -17 % 

2013.gadā- 16% 

Vidējais apmeklējums dienā Jelgavas pilsētas bibliotēkās :  

 

Zinātniskajā bibliotēkā Bibliotēkā 
"Pārlielupe" 
2015.gadā - 210 2015.gadā - 
68 

2014.gadā -191                           2014.gadā - 68 

Bērnu bibliotēkā "Zinītis" Miezītes 
bibliotēkā 
2015.gadā -  79
 2015.ga
dā - 36 

2014.gadā -  85                                  2014.gadā - 35 

Vidējais apmeklējums dienā 

2015. gadā katru dienu četras pilsētas bibliotēkas vidēji dienā 
apmeklēja  393 apmeklētāji. 2014. gadā bibliotēkas vidēji dienā 
apmeklēja 379 apmeklētāji. 

 

Kopējais apmeklējums  -  Zinātniskajā bibliotēkā : 

 

2015.gadā – 120 681, t.sk. virtuālie 62 667, kas ir 51,9 % no kopējā apmeklētāju 
skaita. 

2014.gadā - 117 265 t.sk. virtuālie 65 252 , kas ir 55,6 % no kopējā 
apmeklētāju skaita . 

 

Bibliotēka " Pārlielupe": 

2015.gadā – 28 687 t.sk. virtuālie 9 984, kas ir 34,8 % no kopējā apmeklētāju skaita 

  



Bērnu bibliotēka "Zinītis " 

2015.gadā – 23 000 t.sk. virtuālie apmeklētāji 1 306, kas ir 5,7 % no kopējā apmeklējuma 
skaita 

 

Miezītes bibliotēkā 

2015.gadā – 10 665 t.sk. virtuālie apmeklētāji 2 080, kas ir 19,5 % no kopējā apmeklējuma 
skaita 

 

Pavisam kopā 4 pilsētas bibliotēkās 2015.gadā  klātienes apmeklējumu skaits – 
106 996; virtuālie apmeklējumi – 76 037; soc. tīklu apmeklējums  - 362 083 

  

Bibliotēku krājums 

Kopējais 4 bibliotēku krājums uz 31.12.2015. ir 193 422 

2014.g. - 199 018 krājuma vienības. 

Krājums vidēji uz vienu reģistrēto lasītāju (kopējais lasītāju skaits - 10 608): 

                                     2015.gadā – 18,23 vien.  

 2014.gadā- 19.25 vien. 

 2013.gadā-   21,08 vien. 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 4 bibliotēku krājumu apgrozība 

                                      2015.gadā – 1,03 

2014.gadā-1.02 

2013.gadā-0.99 

Bērnu bibliotēkā ,,Zinītis" Zinātniskajā bibliotēkā 

2015.gadā- 1,47                              2015.gadā – 1,06 

2014.gadā-1,67 2014.gadā- 0,96 

2013.gadā- 1,65 2013.gadā- 0,87 

Bibliotēkā ,,Pārlielupe" Miezītes bibliotēkā 

2015.gadā – 1,05                          2015.gadā -0,68   

2014.gadā-1,13 2014.gadā - 0,74 

2013.gadā- 1,15 2013.gadā-0,96 

Visu 4 pilsētas pašvaldības bibliotēku krājums  



    2015.gadā – 193 422  

   2014.gadā-199 018  

   2013.gadā-210 808 

Grāmatu un citu dokumentu nodrošinājums uz l iedzīvotāju Jelgavas pilsētā:  

2015.gadā - 3,15 krājuma vienības uz l iedzīvotāju 

2014.gadā - 3,19 krājuma vienības uz l iedzīvotāju 

Uz vienu bibliotēkas lietotāju krājumu papildināšanai : 

2015.gadā – 3,15 EUR 

2014.gadā- 3.03 EUR 

2013.gadā -3.19 EUR 

Finansējums krājumu papildināšanai - grāmatām u.c. dokumentiem    -  26 390 EUR;       
Periodikai – 7 000 EUR 

  

      Gads 

        Pilsētas pašvaldības finansējums (EUR) 

uz vienu iedzīvotāju    uz vienu lasītāju 

       2015                 0.54                 3.14 

       2014                 0.50                 3.03 

 

Mājās apkalpojam 12 lasītājus - cilvēkus ar īpašam vajadzībām vai seniorus, kuri paši 
nevar atnākt uz bibliotēku. 

Dalība projektos: 

1. VKKF projekts „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās”.  – 

611,10 EUR 

2. Mobilitātes projekts - Nordplus Adult project  "Librarians as lifelong 

information literacy educators" - 1370 EUR 

3. VKKF Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem “Kur piedzimst vārds”  - 480 

EUR 

4. VKKF Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana – 1200 EUR 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktore                                 Lāsma Zariņa 

  



LASĪTĀJU APKALPOŠANAS NODAĻA 

2015.GADA PĀRSKATS 

VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS 

2015.gads Lasītāju apkalpošanas nodaļā bija ierasti aktīvs un dažādiem 

pasākumiem bagāts. Darbojāmies ar dažādu vecumu grupu auditoriju, piedalījāmies 

bibliotēku popularizējošos pasākumos pilsētā, neaizmirstot arī parastos ikdienas 

darbus, tai skaitā - darbu ar krājumu. 

Vadījām skolēnu un bērnudārzu audzēkņu ekskursijas un darbošanos bibliotēkā. 

Ar radošo darbnīcu organizēšanu piedalījāmies Ziemas un Pavasara Ģimenes 

dienās. 

Maijā norisinājās Muzeju nakts, kurā jau otro gadu ar dažādām aktivitātēm 

iesaistījās arī bibliotēka, tai skaitā LAN darbinieces. 

Augustā – sportojām bibliotekāru sporta svētkos Vilcē, apmeklējām grāmatu 

svētkus un nodaļas darbiniece pārstāvēja bibliotēku piena paku regatē. 

Septembrī ar savu piedāvājumu jau otro gadu startējām „Metāla svētkos”. 

Novembrī „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros” – rīkojām rīta stundas 

pasākumus bērniem un pusaudžiem, krēslas stundu pieaugušajiem. 

Decembra beigās, skolēnu brīvlaikā, četras dienas piedāvājām radošās 

darbnīcas ar dažādu tematiku. 

Lasītavā un nozaru literatūras abonementā pastāvīgi tika izliktas dažādas 

izstādes - seno iespieddarbu no bibliotēkas un kolekcionāra Jāņa Vilka krājumiem, rotu, 

adījumu, leļļu un etiķešu izstādes. Savus darbus dažādās tehnikās izstādīja arī rokdarbu 

klubiņš „Zelta rokas”. 

Aprīlī tika īstenota fonda sapludināšanas ideja – nozaru abonementa un lasītavas 

fonds tagad izvietots kopējos plauktos, uz lasītavas grāmatām atšķirības zīme – dzeltena 

uzlīme. 

Septembrī lasītavas un abonementa brīvpieejas fonda inventarizācija. Oktobrī 

norisinājās darbs ar inventarizācijā neatrasto iespieddarbu sarakstiem.  

Divas darbinieces turpināja mācības LU. 



Gada otrajā pusē 3 LAN darbinieces piedalījās AKKA/LAA pasūtītajā konkrētu 

autoru darbu izsniegumu uzskaitē. Kopumā pārbaudīts vairāk nekā 17 000 grāmatu 

izsnieguma vēsture. 

2015.gadā tika izgatavotas 535 lasītāju kartes. 

IEDZĪVOTĀJU BIBLIOTEKĀRĀ APKALPOŠANA 

  

 2015 2014 

Vidējais apmeklējums 

dienā(tiešais) 

209 191 

Tai skaitā 

Vidējais apmeklējums dienā 

(bērni un jaunieši līdz 18 

gadiem ) 

15 16 

Vidējais izsniegums 

dienā(abonementā) 

325 315 

Vidējais izsniegums 

dienā(lasītavā) 

68 69 

1.tabula Vidējie darba rādītāji 

 

Apkopojot 2015.gada rezultātus, vērojama iepriecinoša tendence – galvenie 

bibliotēkas rādītāji palielinājušies (skat. 2. tabulu). Paaugstinājies gan lasītāju skaits, 

gan bibliotēkas apmeklējums, gan arī izsniegums. Lasītāju skaits palielinājies nedaudz, 

par 27, bet ir cerība, ka bibliotēkas arvien lielākā publicitāte un dažādās aktivitātes 

piesaistīs arvien jaunus lasītājus. Reālais bibliotēkas apmeklējums, pateicoties 

dažādiem pasākumiem, gan ir pieaudzis diezgan jūtami – salīdzinot ar 2014.gadu par 

6001, it īpaši daiļliteratūras abonementā, izstāžu galerijā un publisko pasākumu sadaļā. 

Arī izsniegums ir paaugstinājies, jo cilvēki nākot uz pasākumiem, izmantoja iespēju 

paņemt arī kādu grāmatu, žurnālu vai filmu disku.  

Palielinājusies ir arī lasītāju aktivitāte, pagarinot iespieddarbu izmantošanas 

termiņu pa e-pastu un arī  izmantojot bibliotēkas piešķirtos autorizācijas rīkus. 

 

 2015 2014 +/- 



Lasītāju skaits 4794 4767 +27 

tai skaitā  

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

1022 1018 +4 

Autorizēto lasītāju skaits(gadā) 574 731 -157 

Autorizēto lasītāju skaits(kopējais) 4060 - - 

Apmeklējums 

Tiešais 

tai skaitā 

58014 52013 +6001 

LAN nodaļās 

tai skaitā 

46263 45611 +652 

Lasītavā 8474 8564 -90 

Nozaru abonementā 14226 15698 -1472 

Daiļliteratūras abonementā 

tai skaitā 

23563 19711 +3852 

              Maksas abonementā 5623 7282 -1659 

E-pasts; grām.pasūtīšana 

 izmantojot autorizāciju 

2247 2200 +47 

Izstāžu galerija 7575 3350 +4225 

Publiskie pasākumi 3355 3052 +303 

Izsniegums 108781 104431 +4350 

Lasītavā 18912 18883 +29 

Abonementā 

tai skaitā 

89936 85548 +4388 

Maksas abonementā 6126 6707 -581 

Audiovizuālie dokumenti 4323 4243 +80 

Žurnāli 7498 8717 -1219 

2.tabula Galvenie rādītāji 

Izsnieguma sadalījums 

Analizējot izsniegumu pa nozarēm, var redzēt, ka nozaru literatūras izsniegums 

ir par 5% lielāks nekā daiļliteratūrai (skat. 3. tabulu). Kaut gan ikdienā šķiet, ka lasītāji 

vairāk lasa dažādus daiļliteratūras darbus, pavērojot skaitļus, situācija ir drusku 

savādāka. Šāds procentuālais sadalījums radies tādēļ, ka bibliotēkai ir apjomīgs un 

samērā kvalitatīvs nozaru literatūras fonds, kuru aktīvi izmanto skolēni, studenti un arī 

citi lasītāji, pašizglītībai. Diezgan augsts procents ir arī periodisko izdevumu 

izsniegumam. 2015.gadā bibliotēka abonēja 63 nosaukumu preses izdevumus, gan 

avīzes, gan žurnālus, latviešu un krievu valodās, kurus lasītāji ļoti aktīvi izmantoja. 

 

Izsnieguma sadalījums  

 % no kopējā izsnieguma 

Daiļliteratūra 40% 



Nozaru literatūra 45% 

Periodiskie izdevumi 14% 

1.tabula Izsnieguma sadalījums pa nozarēm 

 

 
             1.att. Nozaru literatūras sadalījums pa nodaļām 

Analizējot nozaru literatūras izsniegumu pa nodaļām, vērojams liels sociālo 

zinātņu literatūras izsnieguma pārsvars (skat. 1.att.). To arī var vērot ikdienā, apkalpojot 

lasītājus – vispieprasītākās tēmas ir psiholoģija, socioloģija, tiesību zinātnes, 

pedagoģija utt. Līdz ar to, šādas literatūras izsniegums arī sastāda 44% no visa nozaru 

literatūras izsnieguma. Ļoti aktīvi atskaites gadā tika izmantots arī mākslas literatūras 

fonds, kura izsniegums sastāda 13%. Pārējās nodaļas tika izmantotas diezgan līdzīgos 

apjomos, katra mazāk kā 10% no nozaru literatūras kopējā izsnieguma. Vismazākais 

literatūras izsniegums vērojams sporta, ģeogrāfijas, vēstures un lauksaimniecības 

nodaļās.  

Fonda popularizēšana 

Fonda popularizēšanai abonementos un lasītavā tika izliktas bibliotekāru 

veidotas izstādes par dažādām tēmām. Katra mēneša trešajā ceturtdienā lasītavā tika 

izlikta abonementa un lasītavas jaunumu izstāde, kur iespēju aplūkot un pierakstīties uz 

jaunumiem izmanto arvien vairāk interesentu. Lai iepazītos ar kopējo izstāžu skaitu, 

jāaplūko 4. tabula. 

2%

2%

3%

5%

6%

7%

9%

9%

13%

44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lauksaimniecība

Ģeogrāfija, vēsture

Sports

Dabas zinātnes

Valodniecība

Medicīna

Tehnika

Vispārīgā nodaļa

Māksla

Sociālās zinātnes

Nozaru literatūras izsnieguma sadalījums pa nodaļām



Izstādes 2015.gadā 

Abonementos 69 

Lasītavā 36 

Virtuālās tematiskās 11 

2.tabula Izstādes 2014.gadā 

Lai iepazīstinātu ar bibliotēkā pieejamo grāmatu krājumu ne tikai pastāvīgos 

apmeklētājus, bet arī tos, kuri bibliotēku izmanto attālināti. 2015.gadā tika izveidotas 

11 virtuālās tematiskās izstādes. 

Lasītavā un nozaru literatūras abonementā pastāvīgi tika izliktas arī dažādas cita 

veida izstādes - seno iespieddarbu no bibliotēkas un kolekcionāra Jāņa Vilka 

krājumiem, rotu, adījumu, leļļu un etiķešu izstādes. Savus darbus dažādās tehnikās 

izstādīja arī rokdarbu klubiņš „Zelta rokas”. 

Maksas abonements 

Maksas abonementā 2015.gadā skaitliskie rādītāji samazinājušies, bet joprojām 

ir ievērojams lasītāju skaits, kuri labprāt izmantoja šo piedāvājumu. Maksas 

abonementa fonds ir pavisam neliels, nepilns tūkstotis grāmatu, bez tam divas reizes 

gadā notika fonda izvērtēšana un grāmatu pārsiglošana uz parasto abonementu.  

 

 2015 2014 +/- 

Lasītāju skaits 546 640 -94 

Apmeklējums 5623 7282 -1659 

Izsniegums 6126 6707 -581 

3.tabula Maksas abonementa galvenie darba rādītāji 

 

Par iekasēto nomas maksu € 1793.18 tika iepirktas lasītāju pieprasītas jaunākās 

un populārākās grāmatas , pārsvarā bestselleri, gan latviešu, gan krievu valodās. 

LASĪTĀJU REĢISTRĀCIJA 

Lasītāju reģistrācijas datu bāze ar katru gadu paliek aizvien apjomīgāka, tādēļ 

katru gadu aizvien vairāk lika tiek pavadīts pie tās rediģēšanas un vairāk kā 10 gadu 



bibliotēku neapmeklējušo lasītāju datu dzēšanas. 2015.gadā tika atlasīti un izdzēsti 

1376 ieraksti. 

Atskaites gadā Zinātniskajā bibliotēkā reģistrēti 4794 lasītāji, tātad par 27 

lasītājiem vairāk nekā 2014.gadā. Kaut gan tie ir nelieli plusi, bet tomēr ir jāpriecājas, 

ka izdevies nedaudz piebremzēt lasītāju skaita samazināšanos, kura aizsākās 2010.gadā, 

taupības režīma apstākļos. Bibliotēkas rīkotie pasākumi un publicitāte atradušas 

dzirdīgas ausis pilsētas iedzīvotāju vidū, un jācer, ka lasītāju skaits vēl palielināsies.  

Lasītāju sadalījums pa vecuma grupām 

Vislielāko bibliotēkas lasītāju daļu, kā ierasts nu jau vairākus gadus, sastāda 

apmeklētāji vecumā no 16-25 gadiem, tātad jaunieši. Tie ir gan studenti, kuri meklē sev 

nepieciešamo informāciju, gan skolēni, kuri izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus un 

piedalās projektu nedēļās skolās. Nākamās aktīvākās vecuma grupas ir apmeklētāji no 

41-60 un 26-40 gadiem. Pensijas vecuma lasītāji sastāda 14% no visa lasītāju skaita. 

Par 4% ir palielinājies skolas vecuma bērnu skaits. 2014.gadā tie bija 7% no visa 

lasītāju skaita, bet 2015.gadā – 11%. Šāda situācija izveidojusies sakarā ar to, ka 

bibliotēkā tika rīkoti pasākumi bērniem, radošās darbnīcas un arī izzinošas ekskursijas 

skolēniem. 

 

           2.att. Lasītāju sadalījums pa vecuma grupām 
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Pēc 3. attēla datiem par lasītāju nodarbošanos, var redzēt, ka vislielāko 

bibliotēkas lasītāju daļu sastāda strādājošie, kuri izmantoja bibliotēkas pakalpojumus 

redzesloka paplašināšanai, ņēma grāmatas un periodiskos izdevumus brīvā laika 

pavadīšanai. Otra lielākā lasītāju grupa - skolēni. 2014.gada sadalījumā pēc 

nodarbošanās trešie bija studenti un tikai tad – nestrādājošie. 2015.gadā vairāk 

bibliotēku apmeklēja bezdarbnieki un mājsaimnieces, bet nedaudz mazāk – studenti. 

Lai gan diezgan maz pensionāru, tikai 492, 2015.gadā apmeklēja bibliotēku, bet viņi 

visaktīvāk izmantoja bibliotēkas fondu un arī iesaistījās dažādos pasākumos. 

 

            3.att. Lasītāju sadalījums pēc nodarbošanās 

DARBS AR KAVĒTĀJIEM 

Kā jau visās bibliotēkās, arī JZB diezgan lielas problēmas rada „aizmāršīgie 

lasītāji”. Visa gada garumā lasītājiem tika atgādināts par nenokārtotajām saistībām – 

izsūtīti 5247 virtuālie atgādinājumi kavētājiem un arī pirmstermiņa atgādinājumi no 

lasītāju reģistrācijas datu bāzes, tāpat atgādināts pa e-pastu un tālruni. Iespēja nokārtot 

savas saistības tika dota arī „Aizmāršīgo lasītāju dienās”. Atskaites gadā saistības ar 

bibliotēku nokārtojuši 500 kavētāji.  

Par laikā neatdotiem iespieddarbiem visa gada garumā iekasēta kavējuma nauda 

- €443.70 

KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANA UN ORGANIZĀCIJA 

2015.gadā turpinājās sistemātisks darbs pie fonda tīrīšanas un kārtošanas. 
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Atskaites gadā pastiprināti strādājām ar nozaru literatūras fondu. Pavasarī tika 

sapludināts nozaru literatūras un lasītavas fonds. Iespieddarbus, kurus nav iespējams 

paņemt lasīšanai uz mājām, var atšķirt pēc dzeltenas uzlīmes uz grāmatas muguriņas. 

Lai fonds būtu vieglāk pārskatāms un ērtāk izvietots, tika organizēta talka fonda 

pārvietošanai.  

Regulāri tika attīrītas dažādas fonda daļas un iespieddarbi un citi materiāli atdoti 

uz norakstīšanu, kā arī 2015.gadā tika veikta inventarizācija visai brīvpieejas fonda 

daļai.  Kopumā 2015.gadā tika norakstītas 4411 grāmatas, 115 audiovizuālie materiāli 

un 876 žurnāli, tai skaitā 797 iespieddarbi un 303 žurnāli tika norakstīti pēc 

inventarizācijas rezultātiem. 

Regulāri tika izskatīti jauno grāmatu piedāvājumi. Pasūtīta lasītāju pieprasītā un 

krājuma papildināšanai nepieciešamā literatūra, ar jaunām un krāsainām grāmatiņām  

un DVD papildināts bērnu stūrītis. Reizi mēnesī LAN darbiniece iepirka iespieddarbus 

maksas abonementa krājuma papildināšanai. No dāvinājumiem atlasīti un atdoti KAN 

apstrādāšanai 1224 iespieddarbi.  

Pasūtīti preses izdevumi lasītavai un abonementam. Kopkatalogam regulāri tika 

pievienoti saņemtie preses izdevumi. 

SECINĀJUMI 

2015.gadā bibliotēkas galvenie rādītāji ir paaugstinājušies, jo bibliotēkas 

publicitāte un dažādie pasākumi piesaistīja lasītājus. Kaut gan lasītāju skaits ir 

palielinājies nedaudz, toties lielais apmeklējumu skaits pierāda to, ka bibliotēkas 

aktivitātes ir pamanītas un novērtētas. Arī izsniegumu skaits 2015.gadā ir palielinājies, 

jo bieži vien apmeklētāji, nākot uz pasākumiem, izmantoja iespēju paņemt kaut ko arī 

lasīšanai.  

Atskaites gadā īpašs akcents tika likts uz darbu ar lietotājiem, īpaši ar bērniem. 

Dažādās aktivitātes Muzeju naktī, Metāla svētkos, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, 

Ģimenes dienās apmeklētājiem ļoti patīk, tādēļ ar to organizēšanu nodarbosimies arī 

turpmāk. 

Nodaļas darbinieces aktīvi iesaistījās visos bibliotēkā un arī ārpus tās 

notiekošajos pasākumos, gan ar idejām, gan ar reālu piedalīšanos. 

Kā jau parasti, liels darbs paveikts krājuma komplektēšanā un izvērtēšanā. 

Tāpat liela uzmanība tika pievērsta krājuma izvietojumam, 2015.gadā nozaru literatūras 



un lasītavas krājumi tika sapludināti, izmantojot lasītavas krājuma atšķirības zīmi – 

dzeltenu uzlīmi.  

Lai konstatētu, kāda ir patiesā situācija ar krājumu, 2015.gadā tika veikta 

brīvpieejas krājuma inventarizācija un neesošo iespieddarbu norakstīšana. 

Lasītāju reģistrācijas datu bāze kļūst apjomīgāka, līdz ar to jāiegulda lielāks 

darbs tās rediģēšanā un datu dzēšanā. 

Arvien palielinās to lasītāju skaits, kuri izmanto attālinātos bibliotēkas 

pakalpojumus un pasūta iespieddarbus, kā arī pagarina to izmantošanas termiņu 

internetā. 

Tā kā pastāvīgi norisinās darbs ar kavētājiem, to skaits būtiski nepalielinās. Arī 

pirmstermiņa atgādinājumu sūtīšana palīdz lasītājiem atcerēties iespieddarbu 

nodošanas termiņu un nenokļūt kavētāju sarakstos. 

Nu jau vairākus gadus vislielāko bibliotēkas lasītāju daļu sastāda jaunieši 

vecuma grupā no 16-25 gadiem, vidusskolēni un studenti. Palielinājies arī pamatskolas 

vecuma bērnu skaits.  Šāda situācija izveidojusies sakarā ar to, ka bibliotēkā tiek rīkoti 

pasākumi bērniem, radošās darbnīcas un arī izzinošas ekskursijas skolēniem. Bez tam 

bibliotēka piedāvā arī daudz informācijas, kura nepieciešama mācību procesā, kā arī 

bibliotekāru palīdzību tās meklēšanā. 

 

 

 

 

Lasītāju apkalpošanas nodaļu vadītāja: 

                                                              /V.Armanoviča/ 
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Komplektēšanas un apstrādes nodaļa. 

2015. gada darba pārskats. 

 2015. gadā Jelgavas ZB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas galvenais 

uzdevums bija bibliotēkas krājuma kvalitātes pilnveidošana, lai tas veidotos 

lietotāju interesēm un vajadzībām atbilstošs, sekot izmaiņām bibliotēkas apmeklētāju 

pieprasījumos, lai spētu veicināt iedzīvotāju mūžizglītības iespējas, palīdzēt nodrošināt 

konkurētspēju darba tirgū kā arī nodrošināt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Pārējie darba virzieni – iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšana un centralizēta 

apstrāde JZB un trim Jelgavas pilsētas publiskajām bibliotēkām – Pārlielupe, Zinītis un 

Miezīte. Komplektēšanas procesa organizēšanā svarīgs priekšnoteikums bija 

plānveidīgums un aktualitāte. 

           Pārskata periodā Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieces aktīvi 

iesaistījās bibliotēkas rīkoto pasākumu sagatavošanā un norisē, piemēram Muzeju nakts 

un Ģimenes dienas bibliotēkā. Muzeju nakts pasākumam tika sagatavots stāstījums par 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas vēsturi ar interesantiem skaitļiem un faktiem un KAN 

darbinieces vadīja apmeklētāju ekskursijas pa bibliotēkas telpām. 

            Ģimenes dienas pasākums bibliotēkā bija saistīts ar Starptautisko ledus 

skulptūru festivālu, kas katru gadu notiek Jelgavā. Šajā pasākumā KAN darbinieces 

sagatavoja jautājumus un vadīja mini konkursu apmeklētājiem par Ledus skulptūru 

festivāliem un cienāja apmeklētājus ar zāļu tēju.    

             KAN darbiniece Inese Zeltiņa turpināja regulāri apmeklēt redzes invalīdu 

mājās, lai lasītu priekšā, kā arī nest grāmatas mājās lasītājiem ar kustību traucējumiem, 

kuri paši nevar apmeklēt bibliotēku. 

            2015.gadā Jelgavas ZB galvenie komplektēšanas avoti – pilsētas pašvaldības 

finansējums t.sk. arī  grāmatu nomas līdzekļi,  dāvinājumi no fiziskām un juridiskām 

personām, grāmatu kolekcija, kas tika saņemta programmas „Augstvērtīga latviešu 

oriģinālliteratūra bibliotēkās” ietvaros, programmas “Bērnu,  jauniešu un vecāku 

žurijas” piešķirtā grāmatu kolekcija, kampaņas Draudzīgais aicinājums dāvātās 

grāmatas. 

              Kvalitatīvu papildinājumu Jelgavas ZB un filiālbibliotēku krājumiem 

saņēmām pateicoties  programmai „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra 

bibliotēkās”. Tā deva iespēju papildināt mūsu krājumus ar 68 ļoti labām un vērtīgām, 



pat izcilām grāmatām kopsummā par 611.10 €  . Piemēram, Zanders O. Etīdes latviešu 

grāmatniecības trijos gadsimtos, Bērtiņš G.A. Latviešu skaņuplašu vēsture u.c. 

                        Patīkami atzīmēt, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējuma līmenis 

grāmatu un periodikas izdevumu iegādei ir stabilizējies un katru gadu, kaut arī nedaudz, 

tomēr pieaug.   

          Pilsētas pašvaldības finansējums grāmatām, preses izdevumiem un citiem  

dokumentiem.  

                  

                             Labs papildinājums krājumu komplektēšanā 2015.gadā, tāpat kā 

iepriekšējos gados, bija dāvinājumi, kurus JZB turpināja saņemt no privātpersonām, 

juridiskām personām u.c. Minētos iespieddarbus bibliotēkas darbinieces izskata, 

novērtē to atbilstību gan saturiskā ziņā, gan fizisko stāvokli un lemj par uzņemšanu 

bibliotēkas krājumā. JZB interesēm neatbilstošos izdevumus piedāvājam filiālēm, 

novada bibliotēkām vai izvietojam plauktā “Lasītājs dāvina lasītājam.”                                 

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ietvaros Jelgavas ZB un 

filiālbibliotēkas saņēma pavisam 22 iespieddarbus par 129.07 € 

Lielāko daļu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas kolekcijai nepieciešamās 

grāmatas Jelgavas Zinātniskā bibliotēka jau bija sakomplektējusi kārtējās 

komplektēšanas procesā vēl pirms tapa zināms žūrijas iespieddarbu saraksts. Pēc tam, 

domājot tieši par Bērnu un jauniešu žūriju, kolekcija tika papildināta par pilsētas 

pašvaldības līdzekļiem. 

Jelgavas ZB Bērnu žūrijai par pilsētas pašvaldības līdzekļiem iepirktās 

grāmatas 2015.gadā . 

 

             Bibliotēka 

 

    Eks. skaits 

 

  Summa (EUR) 

 

        Gads 

                             

                           Finansējums (EUR) 

Grāmatām u.c. dokumentiem       Periodikai 

         2015                      26390                     7000 

         2014                      24231                    7106 

         2013   (Ls16940)  24103  (Ls 5522)  7857 

         2012   (Ls 17083) 24307                (Ls5579)  7938 

         2011   (Ls13585)  19329   (Ls 5696) 8104 



Pārlielupe          11        104.00 

Zinītis          16        163.00 

Miezīte            6          68.00 

Jelgavas ZB Abonements            7          45.00 

      Kopā:          40         381.00 

 

                               Jelgavas ZB komplektēšanas avotus skat. 2.tabula, pielikums 

Nr.2 , kā arī 1.diagramma , pielikums Nr.7.     

                Komplektējot JZB un filiālbibliotēku krājumus, Jelgavas ZB KAN vadās pēc 

dokumenta “Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika”, kas nosaka 

galvenos komplektēšanas darba uzdevumus, prioritātes un principus. Bibliotēkā 

darbojas arī Komplektēšanas komisija, kas palīdz risināt dažādus strīdīgus jautājumus, 

kas saistīti ar krājuma komplektēšanu, piemēram dārgu izdevumu iegāde, pasūtāmo 

preses izdevumu izvēle ZB un filiālēs u.c. . 

          Pārskata periodā komplektēšanas darbā saglabājās iepriekšējā gada galvenā 

prioritāte komplektēšanā – krājuma kvalitātes uzlabošana, atbrīvojoties no 

novecojušiem un nevajadzīgiem izdevumiem un cenšoties dažādot un modernizēt 

bibliotēkas krājuma dokumentu veidus iegādāties – audiovizuālos materiālus – filmas, 

klausāmgrāmatas u.c. audiovizuālos dokumentus. Sevišķu uzmanību pievērsām filmu 

iegādei – filmas bērniem, ģimenes filmas, klausāmgrāmatas u.c, arī mūzikas ierakstus. 

         Jelgavas Zinātniskā bibliotēkas komplektēšanas vadlīnijas nosaka, ka Jelgavas 

Zinātniskā bibliotēka vēsturiski veidojusi un arī turpmāk veidos tradicionālu grāmatu 

un periodisko izdevumu krājumu , kas nozīmē minēto informācijas avotu pieejamības 

nodrošināšanu saviem lietotājiem par galveno bibliotēkas pakalpojumu. Paralēli tam  

arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta moderno tehnoloģiju izmantošanai, tam, ka 

krājuma komplektēšanā jāpievērš uzmanība krājuma  daudzveidībai. Tas nozīmē, 

meklējam ceļus un iespējas, kā dažādot Jelgavas ZB komplektēto dokumentu veidus. 

                 2015.gadā no dokumentu veidiem skaitliski visvairāk esam komplektējuši 

grāmatas, bet visa gada garumā esam pievērsušas pastiprinātu uzmanību citu 

dokumentu veidu komplektēšanai, it īpaši dažādiem audiovizuālajiem materiāliem -  

filmām pieaugušajiem un bērniem, mūzikas ierakstiem, klausāmgrāmatām u.c.  

                Nelielā eksemplāru skaitā esam iegādājušies nošu izdevumus un 

kartogrāfiskos materiālus, bet tas atbilst mūsu lietotāju pieprasījumam. 



                E-grāmatu komplektēšanu Jelgavas ZB pagaidām bremzē nesakārtota 

likumdošana un pagaidām nav īstas skaidrības, vai drīkstam izsniegt e-grāmatas saviem 

lasītājiem un kā to darīt.   

                2015. gada jaunieguvumi pa dokumentu veidiem (ZB +filiālb-kas): 

                                    

Izdevuma veids 
Eksemplāri Procenti 

Grāmatas 5076 63 % 

Seriālizdevumi 2356 29 % 

Audiovizuālie dokumenti 607  7.5 % 

Kartogrāfiskie materiāli   2 0.02 % 

Nošu dokumenti 5 0.06 % 

Elektroniskie dokumenti -                     - 

               Jelgavas ZB jaunieguvumus pa dokumentu veidiem var skatīt arī  

pielikumsā Nr.8. , 2.diagramma.         

            Jelgavas ZB komplektēšanas politika nosaka, ka Jelgavas Zinātniskā bibliotēka 

ir universāla rakstura publiska bibliotēka ar daudzveidīgu lietotāju sastāvu , tāpēc ZB 

komplektē universālu krājumu, kas aptver visas zinātņu nozares.  

           2015.gadā komplektēšanā vadījāmies pēc galvenajiem apmeklējuma mērķiem 

-  49% bibliotēkas lietotāju apmeklē bibliotēku mācībām, 32 % izklaidei, bet 19% 

mūžiglītībai. Tāpēc, ka gandrīz puse Jelgavas ZB lasītāju literatūru izmanto mācībām,  

liels pieprasījums līdzās daiļliteratūrai ikdienā ir pēc mācību literatūras – studijām, 

(juridiskā literatūra, politika, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija, pedagoģijas vēsture, 

kultūras vēsture, ekoloģija, menedžments, mārketings), vidējo un vidējo speciālo 

mācību iestāžu audzēkņiem - visdažādākās tēmas dažādu projektu sagatavošanai, 

novadpētniecība, vēsture, dabas zinātnes, kā arī pašizglītībai - grāmatas datoru prasmes 

apguvei, literatūra par automašīnām, dārzkopību, kulināriju, remonta un celtniecības 

darbiem u.c. 

            Līdzās nozaru literatūrai pieprasīta un populāra arī daiļliteratūra. Gan ārzemju 

autoru bestselleri, gan latviešu oriģinālliteratūra, piemēram Māras Zālītes “Pieci 

pirksti” , Gunas Rozes “101.kilometrs”, Noras Ikstenas “Mātes piens.” Lai apmierinātu 



lasītāju pieprasījumu pēc šīm grāmatām un mazinātu rindas pēc tām, esam iegādājušies 

papildus eksemplārus, kaut gan parasti komplektējam vienā eksemplārā līdzekļu 

ierobežotības dēļ.   

              Jaunieguvumu un visa krājuma sastāvu pa zinātņu nozarēm var skatīt 

tabulās Nr.3., 4., 5., 6.,  – pielikumi Nr.3.,4.,5.,6.                        

                          Komplektēšanas procesa neatņemama sastāvdaļa ir iespieddarbu 

norakstīšana. Lai Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas krājums būtu aktuāls un tajā 

pārsvarā būtu mūsdienīga informācija, regulāri un plānveidīgi tiek veikta krājuma 

attīrīšana no aktualitāti zaudējušas literatūras, nolietotiem iespieddarbiem, kā arī 

nozaudētiem iespieddarbiem. Norakstīto iespieddarbu skaits ir ievērojams, turpretī 

nopirkto grāmatu kvantitāte ar katru gadu samazinās cenu pieauguma dēļ, rezultātā 

bibliotēku krājumu skaitliskais apjoms turpina samazināties. 

               Ar iespieddarbu norakstīšanu un izslēgšanu no krājuma un elektroniskā 

kopkataloga Jelgavas ZB strādā Fondu izmantošanas un organizācijas nodaļas 

darbinieces. 

            No Jelgavas ZB un filiālbibliotēku krājumiem  izslēgti: 

Gads Pavisam (eks.) T.sk. Zinātniskajā bibliotēkā 

2015              13642 10470 

2014              20029 14905 

2013              10682 6901 

2012  10189 3845 

2011 23377 3998 

 

Pārskata gadā Jelgavas Zinātniskā bibliotēka veidoja iespieddarbu 

bibliogrāfiskos  aprakstus elektroniskajam kopkatalogam Jelgavas pilsētas un 23 

novada publiskajām bibliotēkām, Jelgavas pilsētas un novada skolu bibliotēkām.  

Jelgavas pilsētas un novada publiskās un skolu bibliotēkas pilnībā ir pārgājušas 

uz darbu ar  programmu ALISE, tāpēc komplektēšana notiek katrā bibliotēkā patstāvīgi. 

Bibliogrāfisko aprakstu veidošanu Jelgavas ZB paturējusi savā pārziņā. 

Pamatojums tam – ierakstu kvalitātes nodrošināšana augstā profesionālā līmenī.   



                                 Pavisam izveidoti apraksti: 

     

      Gads 

JZB + filiālb-kas +   

Jelgavas novada b-

kas 

Jelgavas pilsētas un 

novada skolu b-kas 

     Kopā 

2015               2853                  1104         3957 

2014               3057                  2107         5164 

2013               3647                  3341         6988 

 

                  Paralēli jauno aprakstu veidošanai visu laiku notiek bibliogrāfisko ierakstu  

rediģēšana, it sevišķi statistikas lauku precizēšana, plaukta indeksu saraksta labošana. 

Tiek rediģēti arī piegādes avotu un piegādātāju saraksti.                                                                                                                                           

2015. gadā Jelgavas ZB  pavisam reģistrēti 4794 lasītāji,  ZB un filiālēs 

pavisam 10608 lasītāji.  

 Jelgavas pilsētā pēc tautas skaitīšanas provizoriskiem datiem uz 01.01.201.  

61623 iedzīvotāji. 

Uz vienu pilsētas iedzīvotāju 2015. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība 

grāmatām un periodikai iztērējusi 0.54 EUR  

 

      Gads 

        Pilsētas pašvaldības finansējums (EUR) 

uz vienu iedzīvotāju    uz vienu lasītāju 

       2015                 0.54                 3.14 

       2014                 0.50                 3.03 

       2013 (Ls 0.36) 0.51 (Ls 2.24) 3.19 

       2012 (Ls 0.36) 0.51  (Ls 2.28) 3.24 

       2011 (Ls 0.30) 0.43  (Ls 1.94) 2.76 

            Pārskata periodā  notikušas vairākas Jelgavas ZB Komplektēšanas komisijas 

sēdes, kurās izskatīti jautājumi par preses izdevumu pasūtīšanu, par dārgu iespieddarbu 

iegādi,  plānoti līdzekļi audiovizuālo materiālu pirkšanai u.c. jautājumi, piemēram par 

biznesa literatūras iegādi angļu valodā. 

            2015.gadā Jelgavas ZB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieces 

vadīja praksi diviem studentiem. 

             Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības 

bakalaura studiju programmas studente Ilva Logina bija praksē Jelgavas Zinātniskajā 

bibliotēkā no 1.jūnija līdz 18.jūnijam. 



             Latvijas Kultūras koledžas Studiju programmas Bibliotēkzinātne un 

informācija students Māris Kūliņš bija praksē no 23.novembra līdz 20.decembrim             

            2015.gadā Jelgavas ZB Komplektēšanas un apstrādes nodaļas darbinieces  

Inese Zeltiņa un Sarmīte Gerta mācījās padziļinātajos kursos “Kataloģizācija 

MARC 21 formātā”, 

            KAN vadītāja Anita Vecele noklausījās BIS ALISE kursus “BIS ALISE – 

palīgs bibliotēkas darba pārvaldīšanā”, “Padziļinātie kursi komplektēšanā” un 

“Padziļinātais kurss informācijas izguvē”, apmeklēja LNB semināru Krājuma 

komplektēšanas speciālistiem. 

             KAN darbiniece Līvija Jakšta pabeidza 240 stundu kursu LNB Profesionālās 

pilnveides programmā „Informācijas un bibliotēku zinību pamati”. 

             KAN darbinieces Līvija Jakšta, Dita Leitāne un Anita Vecele,  regulāri  pildīja 

dežurējošā bibliogrāfa pienākumus bibliotēkas Informācijas centrā ( 2 – 3 dežūras 

mēnesī , 

pavisam kopā 574.5 st ). 

                    Kaut arī iegādājoties grāmatas rodas iespaids, ka iespieddarbu cenas ir 

ievērojami augušas, izrēķinot grāmatas vidējo cenu gada laikā, jāsaka , ka tās 

mainījušās minimāli. 

                     Grāmatas vidējā cena par pašvaldības līdzekļiem pirktajām 

grāmatām  

                                       2015.g. -                           8.16 EUR ;  

                                       2014.g. –                          7.84 EUR 

                                       2013.g. -   ( Ls 5.48 )       7.80 EUR 

                                       2012.g. –   (Ls 4.94 )        7.03 EUR 

                                       2011.g.  -   (Ls 4.53 )        6.45 EUR 

                                       2010.g.  -   ( Ls 4.50)        6.40 EUR 

                                                                             

              11.02.2016.                                              KAN vadītāja                     A.Vecele 

.                                                                           

  



Fonda izmantošanas un organizācijas nodaļas 

2015.gada darba pārskats 

 FION krājums uz 2016.gada 1.janvāri – 6609 eks.  

2015.gadā saņemti 55 eks. (2014.g. - 63 eks.), t.sk. 52 izdevumi – dāvinājumi. 

Tie ir reti izdevumi, izdevumi, kas izdoti pirms 1944.gada: latviešu oriģinālliteratūra 

un nozaru literatūra latviešu valodā (52 eks.), svešvalodās un novadpētniecības 

materiāli. 

 Krājuma veidošanā prioritāte dodama krājuma kvalitātei. FION krājuma galvenais 

uzdevums: vērtīgu izdevumu un novadpētniecības dokumentu saglabāšana - novadpētniecības 

fonda vienīgais eksemplārs, viens no jaunieguvumu eksemplāriem un maz pieprasītie 

novadpētniecības fonda izdevumi. 

 No FION krājuma tika izsniegti 3578 eks. (2014.g. - 3490 eks.). 

 Lai popularizētu Jelgavas Zinātniskā bibliotēkas krājumu, FION nodaļas 

darbinieki veidoja dažādas tematiskas izstādes, kuras piedāvāja pagastu bibliotēkām uz 

konkrētu laika periodu. Grāmatas tika atlasītas no JZB abonementa, nozaru literatūras 

un FION krātuvēm. 

Visaktīvāk šo piedāvājumu izmantoja Kalnciema bibliotēka (203 grāmatas), Zaļenieku 

pagasta bibliotēka (49 grāmatas), Jaunsvirlaukas pagasta Dzirnieku bibliotēka (45 grāmatas). 

Bibliotēkām grāmatu kopas tika piedāvātas, ņemot vērā viņu vēlmes un arī mūsu ierosinājumus. 

Grāmatu izstāžu tēmas bija dažādas – “Personālijas”, “Anna Žīgure”, “Edgars Liepiņš”, 

“Vēsturiskā daiļliteratūra”, “Un nogurumu nezin rokas”, “Izzini sevi”, “Latvijas pagastu 

vēsture” u.c. 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas daiļliteratūras abonementā martā bija sagatavota izstāde 

"Sievietes daiļums literatūrā” - grāmatas un filmas, kuru nosaukumos ir sieviešu vārdi. 

Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā tika izveidota virtuālā izstāde "Bērni lasa" 

(O.Spirta, H.Bukšs) (http://www.jzb.lv/piedavajam/jaunumi/Berni-lasa): 

http://www.jzb.lv/piedavajam/jaunumi/Berni-lasa


 

Mērķis: ieinteresēt bērnu pievērsties brīnumainajai grāmatu pasaulei, parādīt, ka grāmatu 

lasīšana ir piedzīvojums un grāmatu lasīšana bērniem nav izgājusi no modes. 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā novembrī bija skatāma senāko Jelgavas 

grāmatu apgādu izdevumu izstāde „Jelgavas grāmatizdevēji 18.-19.gs.” no kolekcionāra Jāņa 

Vilka un bibliotēkas krājumiem (no FION). 

2015.gadā turpinājās JZB krājuma novērtēšana un pētīšana. Novērtēšana sniedz iespēju 

pārsiglot iespieddarbus no fonda uz fondu (skat. 1.diagr.). Kopā elektroniski pārsiglotas 1244 

vienības (2014.g. - 1595). 

1.diagramma Nodots no fonda 

 

 

 



Saņemts fondā 

 

 2015.gadā notika krājuma izvērtēšanas darbs, krājuma „attīrīšanas” darbs; tiek izvērtēti 

krājumi nozaru abonementā, lasītavā, krātuvēs. Tika pieņemti lēmumi par izdevumu 

eksemplāru skaitu un sadalījumu fondos JZB krājumā, atbilstoši krājuma attīstības un 

komplektēšanas koncepcijai. Visvairāk tika nodotas grāmatas no abonementa – 362 eks., no 

lasītavas – 319 eks., no maksas abonementa – 346 eks.; uz abonementu 671 eks. un uz krātuvi 

409 eks.; uz Repozitāriju tika pārvietoti 164 eks. No JZB Rotācijas kopas (bibliotēku 

kopprojekts, kura rezultātā iegūtās grāmatas rotācijas kārtībā izmanto pilsētas un rajona 

bibliotēkas, 2003.) 130 grāmatas nodotas uz citiem fondiem. 

 Statistika liecina, ka 2015.gadā Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un filiālbibliotēkās 

kopumā tika norakstīta 13642 vienības (skat. 2.diagr.). 

2.diagramma ZB un filiālbibliotēkās izslēgto eksemplāru kopskaits (2013.g. – 2015.g.) 

 

 

 Dati par 3 gadiem parāda, ka Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās filiālēs plānveidīgi 

realizē krājuma optimizācijas politiku. Lai krājums būtu aktuāls un atbilstošs lasītāju 

pieprasījumiem, bibliotēku darbinieki regulāri veic krājuma novērtēšanu, attīrīšanu un 

norakstīšanu. Norakstījām lasītāju nepieprasīto, novecojušos, nolietoto literatūru (skat. 

3.diagr.). 



3.diagramma ZB un filiālbibliotēku izslēgto eksemplāru skaits (2013.g. – 2015.g.) 

 

 

 Noformēti 65 akti (2014.g. – 83) par dokumentu izslēgšanu no ZB un filiālbibliotēku 

krājumiem (no tiem – 45 akti ar elektroniski uzskaitītajiem eksemplāriem). 

2015.gadā visvairāk norakstīta daiļliteratūra (51,2%), tehniskā literatūra (9%), sociālo 

zinātņu literatūra (13,2%). Pievēršam lielāku uzmanību novecojušas nozaru literatūras 

norakstīšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu nozaru krājumu attīstību. Krājuma norakstīšanas 

iemesli: nolietoti izdevumi, novecojuši pēc satura, izdevumi nodoti citām bibliotēkām, pēc 

inventarizācijas neatrasti. 

 2015.gadā Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā no krājuma izslēdza 13642 informācijas 

vienības šādu iemeslu dēļ: nolietoti – 61%, novecojuši - 31%, pēc inventarizācijas neatrasti - 

8%. Diemžēl krājumu inventarizāciju laikā tika konstatēts liels iztrūkstošo informācijas resursu 

skaits, jo JZB abonementa un lasītavas 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). 

  

 

 

 

 



4.diagramma Izslēgtie izdevumi un citi materiāli pa veidiem 

 

 

 

JZB repozitārijs 

 JZB repozitārijs izveidots 2010.gadā. Repozitārijā glabājas reti pieprasīti izdevumi, 

kā arī tādi, kuri eventuāli būtu nākotnē noderīgi citām bibliotēkām. Krājums atspoguļots JZB 

elektroniskajā kopkatalogā – 2559 eks. (2014.g. – 2274 eks.). 

285 grāmatas ienākušas no JZB krājuma, kur izdevumi vairs nebija aktuāli 

(daiļliteratūra latviešu valodā). 

Aprīlī tika publicēta informācija par JZB Repozitāriju avīzē/portālā Zemgales Ziņas 

(http://ej.uz/hoj7) un JZB tīmekļa vietnē (http://ej.uz/wrgk) - “Vai zini, kas šajā dienā notika 

pirms ... gadiem?” (autors V.Agafonova). 

 JZB repozitārijs nodrošina pieejamību maz izmantotajai literatūrai, apkalpo visas 

Jelgavas reģiona bibliotēkas. 2015.gadā tika izsniegts 21 izsniegums (žurnāli Karogs un 

Kentaurs XXI, avīze Literatūra un Māksla, latviešu oriģinālliteratūra). 

 JZB repozitārijs atrodas bibliotēkas “Miezīte” telpās. Izsniegumu un grāmatu 

pieņemšanu no struktūrvienībām un lietotājiem, veic bibliotēkas „Miezīte” darbinieki. 

Tālākizglītība, kvalifikācijas paaugstināšana 

FION darbinieki apmeklēja Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas rīkotos seminārus. 

Darbinieki piedalījās: 

 darba pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsīm un Lietuvas bibliotēkām; 



 Latvijas bibliotekāru 17.konferencē (LATBIB17) “Dinamiskas bibliotēkas: 

piekļuve, attīstība un pārmaiņas” un 10.Baltijas bibliotekāru kongresā 

“Bibliotēkas sabiedrībā”; 

 starptautiskajā konferencē „Grāmatniecība un bibliotēkas Jelgavā un Šauļos 

līdz 1940.gadam" Jelgavā; 

 Bibliotēku nedēļā „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”; 

 projektā „Bibliotēkas diena dzīvē”; 

 Muzeju nakts Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā „Aiz manis stāv zvaigznes...”; 

 mācību gada atklāšanas pasākumā „ZinīBUMS”; 

 Kultūras informācijas sistēmu centra organizētajā vebināru ciklā kultūras un 

atmiņas institūciju speciālistiem; 

 lekcijās “Jelgavai 750 - kā precīzāk atrast informāciju?” un “Grāmatu jaunumi 

Internetā” E-prasmju nedēļas ietvaros; 

 LU 73.konferencē (Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija); 

 LIKTA seminārā „IKT prasmju loma jauniešu nodarbinātībai un attīstībai. 

Eiropas projektu pieredze un labākās prakses”; 

 tikšanās ar dietologi L.Neimani - „Kas jāēd rudenī?”; 

 seminārā „Finanšu fitness – palīgs personīgo finanšu plānošanā”; 

 Jelgavas 750.gadu jubilejas svētku gājienā un svinībās; 

 LBB Zemgales nodaļas sporta dienā Vilcē; 

 Jelgavas un Ozolnieku novadu 14.grāmatu svētkos Lielvircavas muižā; 

 bibliotēkas darbinieku foto izstādē “Ceļā...” u.c. JZB aktivitātēs (Piena paku 

regatē, Dzejas dienas Jelgavā „Ēnas, atspulgi, nospiedumi”, Ģimenes dienās 

utt.) 

Piedalīšanās profesionālajās kursos un semināros BIS ALISE lietotājiem: 

„Informācijas meklēšana un izguve” (padziļinātais kurss informācijas izguvē); 

„Latvijas Nacionālās bibliotēkas Autoritatīvā datu bāze un tās nozīme informācijas 

meklēšanas”; 

„MARC21 jaunie lauki personu un institūciju autoritatīvajos ierakstos”; 

„Priekšmetu autoritatīvie ieraksti”; 

„BIS ALISE –palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā”; 

„Administrēšana” (padziļinātie kursi). 

 



Metodiskais un konsultatīvais darbs 

2015.gadā FION darbinieki V.Agafonova, M.Godele, O.Spirta strādāja JZB 

Informācijas centrā 67 darba dienas (2014.g. - 52). 

V.Agafonova pildīja SBA darba pienākumus, vadīja ekskursijas pa bibliotēku. 

No 21. līdz 25. septembrim piedalījāmies pasākumā „Dienas bez rindām”, kuras laikā 

aktīvi tika popularizēta pieeja valsts pārvaldes e-pakalpojumiem bibliotēkās (atb. O.Spirta). 

„E-prasmju nedēļas 2015” ietvaros interesentiem tika organizēta lekcija un praktiskās 

nodarbības – “Drošs Internets”, “Virtuālie ceļojumi un ekskursijas Internetā” u.c. 

Jau trešo gadu pēc kārtas JZB aktīvi piedalās Lattelecom sociālajā 

projektā “Pieslēdzies, Latvija!” iniciatīvā, datorprasmēs apmācot 

seniorus pēc 50 gadu vecuma (kursus vadīja FION darbinieki – 

O.Spirta un V.Agafonova). Apmeklētāju konsultēšana turpinās 

informācijas centrā pēc nodarbībām mācību klasē (skat. arī 

pārskatu par senioru apmācībām JZB Lattelecom projekta “Pieslēdzies, Latvija!” ietvaros). 

Kolēģes V.Agafonova un K.Kalnēja (sadarbībā ar LLU Fundamentālo bibliotēku un 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādi “Zemgales reģiona kompetenču 

attīstības centrs”) izstrādāja un organizēja informācijpratības kursus skolotājiem un skolu 

bibliotekāriem „Skolotāju informācijpratības uzlabošana un pilnveide publisko un akadēmisko 

bibliotēku informācijas resursu izmantošanā”. Rezultāts: ar praktisko uzdevumu palīdzību tika 

apgūtas iemaņas publisko bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, informācijas meklēšanā JZB 

veidotājās un abonētajās datu bāzēs, tādās kā Letonika, Lursoft.lv, EBSCO HOST, periodika.lv 

u.c. 

 Sniegtas konsultācijas ZB un filiālbibliotēku darbiniekiem, Jelgavas un Ozolnieku 

novadu bibliotēku darbiniekiem, kā arī Jelgavas pilsētas skolu bibliotēku un Jelgavas novada 

un Ozolnieku novada skolu bibliotēku darbiniekiem par inventarizāciju, seriālizdevumu 

izslēgšanu, aktu noformēšanu, dokumentu nodošanu uz citu fondu, par fondu kārtošanu. 

 2014.gadā bibliotēka ieviesusi jaunu lasītāju apkalpošanas formu – grāmatu piegādi 

mājās. M.Godele turpināja piedalīties JZB projektā par lasītāju ar īpašām vajadzībām 

apkalpošanu mājās, kurā ietilpa lasītāju ar kustību traucējumiem apkalpošana mājās (literatūras 

apmaiņa) un lasītāja ar redzes traucējumiem apkalpošana mājās (kāda ieinteresēta darba 

lasīšana priekšā). Šis mūsu lasītājs ir ar ļoti vāju redzi, kura zaudēta slimības rezultātā, un izlasīt 

kādu interesantu grāmatu nevar. Kopā ar kolēģi viņa apmeklē lasītāju mājās vienu reizi nedēļā 

divas stundas (gada laikā aizņēma 92 stundas). Bieži bibliotekāres ar šiem cilvēkiem pārrunā 



izlasītās grāmatas un viņi izsaka savas velmes nākošajām reizēm, kuras bibliotekāres iespēju 

robežās cenšas izpildīt. Pēc pirmā gada sadarbības, lasītājs ar redzes traucējumiem bažīgi 

jautāja: ”Vai mēs vēl turpmāk nāksim lasīt?” Atbildējām, ka nāksim lasīt tik ilgi, kamēr būs 

interese un vēlēšanās. 

Tika pārstrādāti nodaļas darbinieku amatu apraksti. 

V.Agafonova mācījās LU SZF maģistrantūras 2.kursā (programma „Bibliotēkzinātne 

un informācija”). 

Tehniskais darbs 

 Pastāvīgs darbs ar krājumu bibliotēkas krātuvēs un Repozitārijā, grāmatu kārtojuma 

plauktos pārraudzīšana. 

 Izveidoti jauni uzraksti JZB Repozitārijā un Periodikas krātuvē. 

JZB daiļliteratūras abonementa grāmatas tika aplīmētas ar uzlīmēm – fantastika, 

detektīvi. 

 FION darbinieki piedalījās talkā nozaru abonementa un lasītavas apvienošanā un 

krājuma kārtošanā. 

Secinājumi 

1. FION darbinieki ir kompetenti savā darbības sfērā: prot labi strādāt savā nodaļā, 

Lasītāju apkalpošanas nodaļā, Informācijas centrā, bērnu bibliotēkā. 

2. Darbinieki atvērti jauniem uzdevumiem un notikumiem, spēj ātri pielāgoties dažādām 

situācijām. Darbiniekiem tika nodrošināti profesionālās pilnveides pasākumi, kas 

papildina zināšanas, attīsta nepieciešamās prasmes, profesionālās kompetences. 

Iegūtās zināšanas paaugstina darbinieku kompetenci un nodrošina iespēju sniegt 

pakalpojumus jaunā kvalitātē. 

3. Pieredzes braucienos pie kolēģiem Latvijā un Lietuvā tiek iegūta jauna pieredze, 

paaugstināta bibliotekāru kompetence. 

4. Aktīvi piedalās dažādas aktivitātēs, JZB pasākumos, piem., Ģimenes dienās, E-

prasmju nedēļā, Bibliotēku nedēļā, Muzeju nakts bibliotēkā u.c. 

5. Korekti, plānoti notiek JZB un tās filiāļu krājumu pārstrukturizācija un optimizācija. 

Darbinieki nodrošina bibliotēkas krājumā esošo materiālu popularizēšanu. 

 

 

10.02.2016.       FION vadītāja   Olga Spirta 



BIS ALISE un automatizācija 

2015.gada darba pārskats 

Uzsākot 2015.gadu, darbs BIS ALISE tika veikts 4.5.1412.23 modifikācijā. Gada laikā 

vairākkārt tika pāriets uz jaunākām modifikācijām. Pēdējā modifikācija – ALISE 2015.12.10.1  

– tika instalēta decembrī.  

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka uztur un veido divas BIS ALISE datu bāzes: elektroniskais 

katalogs, Jelgavas novadpētniecība. 

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka izmanto BIS ALISE moduļus: 

 pamatkonfigurācija - Komplektēšana, Kataloģizācija, Z39.50 klients, Autoritatīvo 

datu kontrole, Klasifikācija, Lokālais OPAC, Svītrkodu druka, Administrācija; 

 Cirkulācija - Lasītāju reģistrācija, Izdevumu izsniegšana/saņemšana, Pasūtījumu un 

rezervāciju apstrāde, Lasītāju apkalpošana nesaistes (offline) režīmā; 

 WebPac - Anotāciju veidošana, Saišu redaktors, Rezervēšana; 

 Inventarizācija; 

 Mācības (Skolu ALISEs modulis); 

 SBA; 

 papildu datu bāze - Jelgavas novadpētniecība. 

BIS ALISE izmanto Jelgavas Zinātniskā bibliotēka un tās filiāles, Jelgavas novada 23 

pašvaldības bibliotēkas, visas Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības 

iestāžu bibliotēkas. 

Jelgavas bibliotēku Elektroniskais kopkatalogs aptver 63 bibliotēku krājumus (uz 

01.01.2016.): 

 4 pilsētas pašvaldības bibliotēkas (Jelgavas Zinātniskā bibliotēka un tās filiāles: 

Miezītes bibliotēka, bibliotēka „Pārlielupe”, bērnu bibliotēka „Zinītis”); 

 23 Jelgavas novada pašvaldības bibliotēkas; 

 15 Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu bibliotēkas; 

 16 izglītības iestāžu bibliotēkas Jelgavas novadā; 

 4 izglītības iestāžu bibliotēkas Ozolnieku novadā; 

 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskā bibliotēka Jelgavā. 

Sistēmā reģistrēti 139 lietotāji. Bibliotēku darba laikā (07.30 – 20.00) sistēmā pastāvīgi 

strādā vairāk kā 65 lietotāji. 

Jelgavas bibliotēku kopkatalogā ir informācija (uz 01.01.2016.) par 122652 

(2014.g. – 117547) ierakstiem un 668439 (2014.g. – 642181) monogrāfisko izdevumu 



eksemplāriem, t.sk. par 139511 Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas krājuma vienībām; 

35912 turpinājumresursu eksemplāriem, t.sk. par 9973 no JZB. 

JZB no 1997.gada veido novadpētniecības datu bāzi, kurā pašlaik (uz 01.01.2016.) 

90587 (2014.g. – 87629) ieraksti. 

Datu bāzes Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā: 

 

 Jelgavas Zinātniskā bibliotēka veido bibliogrāfiskos ierakstus elektroniskajā 

kopkatalogā visiem dokumentu veidiem. Uzlabota datu kvalitāte - kopkataloga kvalitātes 

kontroli un rediģēšanu veic JZB KAN speciālisti (rediģēti 12107 MARC ieraksti, 34 

autoritatīvie ieraksti). Rezultātā uzlabojas statistiskie rādītāji pēc kritērijiem un meklēšanas 

iespējas. 

 Notiek regulārs darbs pie lietotāju elektroniskās datubāzes ierakstu pārbaudes. 

Pastāvīgi tiek veikti Integritātes testi (Izsniegumu integritāte, Lasītāju saraksta integritāte). 

2015.gadā rediģēti 31410 lietotāju konti, dzēsti dati par 1460 lietotājiem. Pārskata gadā tika 

papildinātas un veiktas izmaiņas atbilstoši ieviestajiem jaunumiem BIS ALISE iepriekš 

izstrādātajos metodiskos materiālos - Instrukcija darbam ar BIS ALISE cirkulācijas moduli 

(šabloni „Norma”, „Skolotājs”, „Skolēns”). 

 13.01., 13.02., 09.03., 29.07., 21.10., 25.11.2015. tika notestēti „Monogrāfiskie 

izdevumi bez eksemplāriem” (Datu integritāte), izveidoti saraksti un nosūtīti izglītības iestāžu 

bibliotēkām, lai pievieno ziņas par eksemplāriem. Tādus sarakstus veidojam piekto gadu. 

 2015.gadā tika izveidots 1880 jauns apraksts, importēti 3439 apraksti, importēti 1237 

autoritatīvie ieraksti, izveidoti autoritatīvie ieraksti - 4. Pavisam izveidotas 3880 anotācijas un 

rediģētas – 313. Tas ir ļoti uzskatāmi un ērti gan elektroniskā kataloga lietotājiem, gan pašiem 

bibliotēkas darbiniekiem. Tāpat turpinājās darbs ar Autoritatīvo datu bāzi – gadā beigās datu 

bāzē bija 14624 ieraksti. Norakstīti 31835 eksemplāri. 

I-bibliotēkas un izglītības iestāžu bibliotēkas kopkatalogā bibliogrāfiskajam ierakstam 

pievieno eksemplāra ziņas – ievada inventāra numurus, cenas, norāda fondu, kā arī veic 



komplektēšanu, norakstīšanu. Šīm bibliotēkām ir sava inventāra grāmata, noteikts svītrkodu 

intervāls, sava statistika, visas atskaites un skatījumi, iespēja izmantot Cirkulācijas moduli, 

Inventarizācijas moduli, Mācības (izglītības iestāžu bibliotēkām), SBA moduli. 

Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā ir izveidoti žurnālu un avīžu apraksti; 

visas bibliotēkas, t.sk. izglītības iestāžu bibliotēkas, pievieno savus eksemplārus. Izveidoti 

apraksti e-grāmatām (84), e-periodikai (7). 

Miezītes bibliotēkā, bērnu bibliotēka „ Zinītis”, ZR KAC MB tika izveidotas „Telpas” 

- 5K (4552 eks.), 4K (3994 eks.), 53K (1703 eks.). Darbinieki izmanto apzīmējumu, lai parādītu 

krātuves grāmatas (brīvpieejas fonds). 

Bibliotēku krājumi Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā 

 

 

WebPAC izveidots e-katalogu saraksts, hipersaišu saraksts ar digitāliem resursiem u.c. 

noderīgām bibliotekārās informācijas hipersaitēm. Autentificētā lietotāja darbības notiek sadaļā 

„Mana bibliotēka”. Saņemot lietotāja vārdu un paroli savā bibliotēkā, lietotāji kopkatalogā 

var rezervēt grāmatas, pagarināt izsniegšanas termiņu, pierakstīties rindā populāras grāmatas 

vai žurnālu saņemšanai u.c. Šo iespēju pozitīvi novērtēja un 2015.gadā izmantoja 4055 

(2014.gadā -3071) lietotājs. 2015.gadā autorizācijas dati no jauna piešķirti 1141 (2014.gadā – 

1037) lietotājiem. Atzīstam, ka tādi jautājumi kā piekļuve pie saviem datiem un prasmes meklēt 

informāciju ir ļoti būtiski. JZB Jaunumu dienā bibliotēku lietotāji izmanto iespēju – apmācības 

„Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana un pagarināšana internetā”. Bibliotēkās 

aktīvi tiek izmantots modulis „Rezervēšana”. E-prasmju nedēļā bibliotēku lietotājiem tika 

organizētas apmācības „Kā rezervēt sev grāmatu e-katalogā?” 170 lietotāji autentificējas, 

meklējot informāciju e-kopkatalogā. 

Izmantojot e-kataloga iespējas, 2021 lietotājs pieprasīja pagarināt 10732 izdevumus. 

WebPAC statistika atspoguļo lietotāju darbības e-kopkataloga (01.01.2015. - 31.12.2015.): 



 

Automatizētā lietotāju apkalpošana ieviesta visās 4 pilsētas bibliotēkās, i-bibliotēkās 

(23), Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra metodiskajā bibliotēkā, 14 pilsētas 

izglītības iestāžu bibliotēkās un 18 Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu bibliotēkās 

(„Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu skolu bibliotēku statistiskais pārskats par 

laika periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015. Cirkulācija.” skat. pārskata piel. Nr.1). Jelgavas 

bibliotēkās ir vienotā Lasītāja karte. Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (pēc Spīdolas ģimnāzijas 

pasūtījuma) arī šogad veidoja vienoto Lasītāja karti Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 

izglītojamiem. 

Retrospektīvās krājuma daļas pievienošana elektroniskajam kopkatalogam 

Pilnībā pabeigta Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas vienotā krājuma rekataloģizācija. 

Kopkatalogā ievadīti visi Jelgavas pilsētas un novada publisko bibliotēku un 21 bibliotēku 

krājumi, kuras strādā ar Skolu ALISE. Ir sasniegts mērķis - izveidot Jelgavas novada 

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 termiņa pagarināšana elektroniski, 

elektroniski atgādinājumi par izsniegto dokumentu izmantošanas termiņa beigām. 

 

 

 



Inventarizācija 

Automatizētās krājuma pārbaudes ir viena no prioritātēm darbā ar krājumiem. 

Bibliotēku krājumu inventarizācijas tiek plānotas gada darba plānā. JZB sniedz atbalstu 

bibliotēku krājumu elektroniskajā inventarizācijā, izmantojot BIS ALISE moduli 

„Inventarizācija”. Jelgavas Zinātniskā bibliotēka nodrošina speciālistu (datortīkla 

administrators, BIS ALISE administrators) konsultācijas inventarizācijas laikā. 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). 

2015.gadā tiek veiktas 16 inventarizācijas: 

 Kalnciema pagasta vidusskolas bibliotēkā (5240 eks.), Sesavas pamatskolas 

bibliotēkā (8691 eks.), Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēkā (9102 

eks.), Jelgavas Valsts ģimnāzijās bibliotēkā (31179 eks.), Jelgavas 

2.internātpamatskolas bibliotēkā (9596 eks.), Svētes pamatskolas bibliotēkā 

(8466 eks.), Elejas vidusskolas bibliotēkā (14224 eks.), Vilces pamatskolas 

bibliotēkā (5688 eks.), Jelgavas Amatu vidusskolas bibliotēkā (7085 eks.), 

Jelgavas Tehnikuma bibliotēkā (16123 eks.), Šķibes pamatskolas bibliotēkā 

(9625 eks.), Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas bibliotēkā (21568 eks.), 

Ozolnieku vidusskolas bibliotēkā (26779 eks.); 

 Lielplatones bibliotēkā (4459 eks.), Nākotnes bibliotēkā (4547 eks.); 

 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā septembrī notika brīvpieejas krājumu 

(abonementi, lasītava) esamības pārbaude (50621 eks.). 

Noskenēto grāmatu skaits šajā procesā - ~ 230000 eks. Pēc inventarizācijas nav atrasti 

2408 eksemplāri. 

Dažas 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). 

Inventarizāciju veikšana bibliotēkās – vienīgā iespēja iegūt precīzu informāciju par 

krājuma skaitlisko stāvokli. 

 

 



Skolu ALISE 

Sadarbībā ar Jelgavas Zinātniskās bibliotēku 2010.gadā izglītības iestāžu bibliotēkas 

un ZR KAC metodiskā bibliotēka uzsāka darbu ar moduli Skolu ALISE, kura mērķis ir 

izglītības iestāžu bibliotēku Skolu ALISEs ieviešana pilsētas un novadu skolās. Uz 01.01.2016. 

moduli izmanto 35 izglītības iestāžu bibliotēkas un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 

centra metodiskā bibliotēka.  

2015.gadā Glūdas skolas bibliotēkā bibliotekāra slodze bija likvidēta un darbs sistēmā 

netika veikts. 

 Tā kā Jelgavas Zinātniskā bibliotēka ir atbildīga par Jelgavas pilsētas un Jelgavas 

novada bibliotēku elektroniskā kopkataloga kvalitāti un atbilstību krājumiem, ierakstu 

precizitāti un vienveidību, tika pieņemts lēmums, ka jauni iespieddarbu bibliogrāfiskie apraksti 

(kuru līdz šim elektroniskajā kopkatalogā nav, neatkarīgi no izdevuma izdošanas gada), tiek 

veidoti Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, izņemot Jelgavas mūzikas vidusskolas bibliotēku 

(bibliotekāre veido aprakstus nošu izdevumiem). 2015.gadā lielāku uzmanību tika veltīta 

elektroniskā kataloga ierakstu kvalitātei. Darbs ar elektroniskajiem aprakstiem ir laikietilpīgs 

un nebeidzams, jo vienmēr var atrast, ko labot un pilnveidot. 

28 izglītības iestāžu bibliotēkas jau veido norakstīšanas aktus („Jelgavas pilsētas, 

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolu bibliotēku statistiskais pārskats par laika periodu no 

01.01.2015. līdz 31.12.2015. Komplektēšana.” skat. pārskata piel. Nr.2). 

33 bibliotēkās, kuras strādā ar Skolu ALISi, reģistrētajiem lietotājiem tiek piedāvāta 

iespēja pieslēgties bibliotēkas elektroniskajam katalogam un izmantot autorizētā lietotāja 

iespējas – skatīt ziņas par saviem izsniegumiem: cik un kādas grāmatas ir izsniegtas, redzēt to 

izsniegšanas termiņu, pagarināt izsnieguma termiņu, skatīt informāciju par rindām uz 

izdevumiem, veikt eksemplāru pasūtīšanu, kā arī iestāties rindā uz izsniegtajiem izdevumiem. 

Izmantojot e-kataloga iespējas, 174 lietotāji pasūtīja 513 izdevumus, 231 lietotājs pieprasīja 

pagarināt 823 izdevumus. 

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

tīmekļa vietnē - http://www.jzb.lv - Par mums > Citas bibliotēkas 



 

Tīmekļa vietnē arī norādīta bibliotēkas e-kataloga adrese. Darbu ar sistēmu izglītības 

iestāžu bibliotēkās Jelgavā pārrauga ZRKAC Skolu atbalsta nodaļa un Skolu bibliotēku 

metodiskās apvienības vadītāja (ZR KAC MB, V.Rimdenoka), Jelgavas un Ozolnieku novadu 

izglītības iestāžu bibliotēkās - Ozolnieku vidusskolas bibliotēkas vadītāja B.Trokša. 

Statistikas ziņas, kuras ir pieejamas JZB tīmekļa vietnē - http://www.jzb.lv/par-

mums/citas-bibliotekas/statistika, katru ceturksni nosūtam arī izglītības iestāžu bibliotekāriem 

(statistika no 2011.g.). 

Ziņas par darbu sistēmā vienu reizi gadā nosūtām uz ZR KAC Vispārējās un 

profesionālās izglītības atbalsta nodaļu. 

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka regulāri organizē seminārus, kuros analizē paveikto, 

dalās pieredzē, organizē profesionālās pilnveides pasākumus. 

 

 

 

http://www.jzb.lv/par-mums/citas-bibliotekas/statistika
http://www.jzb.lv/par-mums/citas-bibliotekas/statistika


Konsultatīvais darbs 

JZB darbības pamatā ir metodiskais, konsultatīvais, izglītojošais un 

informatīvais atbalsts atbilstoši konkrētās mērķauditorijas vajadzībām. JZB speciālisti 

novērtē veiksmīgas sadarbības nozīmīgumu konsultatīvā atbalsta sniegšanā. 

Bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveidei tiek organizēti semināri, praktiskās 

nodarbības. 

Konsultācijas sniedz attiecīgā jautājuma speciālists individuāli vai grupai. 2015.gadā 

tika turpināta konsultāciju sistēmas kārtība - noteikts, kādā veidā veicamas pastāvīgas 

konsultācijas i-bibliotēkām: e-pastu, telefoniski, praktiskās nodarbības Jelgavas Zinātniskajā 

bibliotēkā un bibliotēku apmeklējumi. Konsultācijas, padomus un ieteikumus, kā arī praktisku 

palīdzību nodrošina arī JZB datortīkla administrators H.Bukšs. 

 2015.gadā BIS ALISEs informācija - jaunumi, piedāvājumi, metodiskie materiāli no 

BIS ALISE lietotāju informācijas apmaiņas vietas tika pārsūtīti visiem sistēmas lietotājiem. 

ALISE-i lietotājiem tiek piešķirtas jaunas paroles BIS ALISE lietotāju portālā. 

Sistēmas lietotājiem paroles tiek mainītas reizi gadā. 

Operatīvu informāciju pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu bibliotēku darbinieki 

saņem galvenokārt elektroniski, ja nepieciešams arī telefoniski. Veiksmīgu sazināšanos 

nodrošina JZB izveidotās e-pasta vēstkopas pilsētas bibliotēkām, ALISE-i lietotājiem. 

Konsultāciju tematika: nepieciešamo datu meklēšana un atlase, krājuma uzskaite, 

seriālizdevumu un mācību grāmatu norakstīšana, dāvinājumu pieņemšana, uzskaite un 

apstrāde, inventāra grāmata, uzskaite un statistikas datu izgūšana BIS ALISE, gada pārskati, 

krājumu esamības pārbaude (inventarizācija), meklēšana WebPAC, WebPAC mobilā versija, 

„Mana bibliotēka” u.c. Dažādas konsultācijas bija lūgtas par cirkulācijas jautājumiem, 

piemēram, jautājumi par izsniegšanu, izdevumu rezervēšanu, lasītāju ievietošanu rindā, 

atskaišu veidošanu bibliotēkās, cirkulācijas statistiku, lietotāju kontu informācijas rediģēšanu. 

2015.gadā tika apmeklētas JZB filiāļu bibliotēkas un Jelgavas novada bibliotēkas – 

Lielplatones bibliotēka, Platones bibliotēka, Nākotnes bibliotēka, Svētes bibliotēka; izglītības 

iestāžu bibliotēkas - Jelgavas Tehnikuma bibliotēka, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 

bibliotēka, Jelgavas Amatu vidusskolas bibliotēka, Jelgavas Valsts ģimnāzijas bibliotēka u.c. 

BIS ALISE sistēmas administratore atskaites periodā tika uzaicināta uz Jelgavas 

pilsētas skolu bibliotekāru metodiskās apvienības sanāksmi ZR KAC, lai sniegtu ziņojumu par 

sistēmas aktualitātēm un darba rezultātiem Skolu ALISē. Šādas tikšanās kopš 2010.gada notiek 

katru gadu. 



10.februārī tika organizēts Skolu ALISE lietotāju seminārs. Semināra programmā – 5 

gadi ar ALISi; Informācijas izguve: BIS ALISE jaunumi; Skolu bibliotēku krājumu pārbaude; 

Skolas bibliotēkas elektroniskais katalogs. 

Martā tika organizētas praktiskās nodarbības ar sistēmu ALISE-i lietotājiem. Tēmas 

– Norakstīšana sistēmā (iemesli; grāmatas, seriālizdevumi); Statistika. Izdrukas. Metodiskais 

materiāls; Automatizētā izsniegšana/saņemšana (izdevumu izsniegšana, saņemšana, 

rezervēšana). Lasītāju informēšana: atgādinājumi, informācija par rezervētajām grāmatām; 

Rinda; Parādnieku atlase; Izsniegšanas termiņš; Statistikas datu izgūšana BIS ALISE 

Cirkulācijas modulī; Ceturkšņa, gada pārskati par darbu sistēmā; Darbu uzskaite sistēmā. 

Septembrī tika organizētas praktiskās nodarbības ar sistēmu ALISE-i lietotājiem. Tēma 

- „Statistiskās informācijas izguve BIS ALISE” (2 grupas). 

10.decembrī tika organizēts Skolu ALISE lietotāju seminārs. Semināra programmā – 

BIS ALISE – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā; BIS ALISE jaunumi 2015.gadā; Skolu 

bibliotēku krājumu esamības pārbaude. Inventarizācija (pieredzes apmaiņa) u.c. 

2015.gadā informatīvie semināri tika organizēti arī ALISE un ALISE-i lietotājiem. 

Tika sniegta praktiska palīdzība darbam ar moduli ALISE-i pašvaldību bibliotēkās. 

Apkopojot iepriekšējo gadu pieredzi, 2015.gadā tika izstrādāti metodiskie materiāli - 

„Instrukcija krājuma automatizētai inventarizācijai Jelgavas novada pašvaldības bibliotēkās”, 

„Instrukcija darbam Komplektēšanas modulī. Sūtījumi.”, „Instrukcija darbam Komplektēšanas 

modulī. Norakstīšanas akts.”. 

Vienu reizi ceturksnī tika veidots Statistikas pārskats no sistēmas par Jelgavas novada 

publiskajām bibliotēkām un Skolu ALISE lietotājiem, ziņojums sūtīts sistēmas lietotājiem. 

Skolu ALISE lietotājiem Statistika ir pieejama arī JZB tīmekļa vietnē - http://www.jzb.lv/par-

mums/citas-bibliotekas/statistika. 

Laba iespēja apgūt jaunas zināšanas bija seminārā „Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Autoritatīvā datu bāze un tās nozīme informācijas meklēšanas” (lektori - LNB Autoritatīvo 

ierakstu eksperte J.Sauka, LNB Nacionālā tēzaura eksperte E.Eglīte). Semināra dalībnieki 

ieguva prasmes un iemaņas informācijas meklēšanā zinātnisko bibliotēku kopkatalogā un 

nacionālās bibliogrāfijas datubāzēs; ieguva informāciju, zināšanas par autoritatīvās kontroles 

un autoritatīvo datubāžu nozīmi informācijas meklēšanas procesā, autoritatīvo ierakstu 

veidošanas pamatprincipiem, LNB veidoto autoritatīvo datubāzi un apguva priekšmetiskās 

meklēšanas iemaņas. 

http://www.jzb.lv/par-mums/citas-bibliotekas/statistika
http://www.jzb.lv/par-mums/citas-bibliotekas/statistika


Tika sniegtas konsultācijas kolēģiem no Salaspils novada bibliotēkas, Dobeles novada 

Centrālās bibliotēkas, Ozolnieku novada Centrālās bibliotēkas. 

2015.gadā Jelgavas novada pašvaldību bibliotēkās sāka strādāt jauni darbinieki 

Lielplatones bibliotēkā, Nākotnes bibliotēkā, Sesavas bibliotēkā; aizvieto prombūtnē esošu 

darbinieku Valgundes bibliotēkā. Kadru maiņa notika arī izglītības iestāžu bibliotēkās: Jelgavas 

4.sākumsskolas bibliotēkā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas bibliotēkā, Jelgavas 

2.pamatskolas bibliotēkā, Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēkā. Kolēģiem tika organizētas 

papildus apmācības un konsultācijas Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. 

Prakses laikā JZB bija LU SZF 2.kursa studente, LKA Latvijas Kultūras koledžas 

1.kursa students, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniece. Visiem praktikantiem tika izveidoti 

lietotāju konti BIS ALISE. 

Sadarbība ar izglītības iestāžu bibliotēkām, SIA TietoLatvia 

Sadarbība ar izglītības izstāžu bibliotēkām organizēta sistēmiski – JZB konsultatīvais 

atbalsts Skolu ALISE lietotājiem un kopkataloga attīstība veicina dialogu ar skolu bibliotēkām. 

Noslēgti līgumi ar 2 novadu pašvaldībām par Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas kā 

reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 2015.gadā, kur ir atspoguļota 

metodiskā un praktiskā palīdzība publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām bibliotekārā 

darba jautājumos. 

Izglītības iestāžu bibliotēkas savas skolas tīmekļa vietnē ievieto saiti uz Jelgavas 

bibliotēku kopkatalogu, piem., Jelgavas 2.pamatskolas bibliotēka, Jelgavas Tehnikums, 

Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēka vai norādi uz skolas bibliotēkas elektronisko katalogu, piem., 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, ZR KAC MB 

(http://zrkac.lv/index.php?view=group&group=4&id=56) ar saiti uz JZB tīmekļa vietnes rakstu 

„Rezervēšana, pagarināšana”. Pastāvīgi ievietota informācija par lasītāko grāmatu un čaklāko 

grāmatu lasītāju, piem., „2015.gada labākie un aktīvākie lasītāji” (2.pamatskola), „Ko mēs 

lasījām pagājušajā gadā!” (4.vidusskola). 

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka nodrošina profesionālo 

atbalstu Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības iestāžu bibliotēkām, kuras 

izmanto Skolu ALISE.  

Kolēģes izmantoja iespēju apgūt LU profesionālās pilnveides programmu – 

Bibliotēkzinātne - „Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides B programma”; LNB 

Mācību centra kursus „Informācijas un bibliotēku zinību pamati” (240 st.), mācījās TietoLatvia 

BIS ALISE kursos Rīgā. 

http://zrkac.lv/index.php?view=group&group=4&id=56


Ļoti vērtīgi bija TietoLatvia kursi „Informācijas meklēšana un izguve” (30.01.2015., 

vadīja S.Pogule), „BIS ALISE – palīgs bibliotēkas darba pārvaldībā” (25.11.2015., vadīja 

M.Saņuka).) sistēmas lietotājiem Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. Iespēju piedalīties 

apmācībās izmantoja Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības bibliotēku vadītājas, JZB 

struktūrvienības vadītājas. 

Kursu aplūkojamās tēmas – meklēšana un atlase, meklēšanas rezultāti un statistika, 

WebPAC statistika un informācija lietotājiem, informācija par MobiWebPAC; krājuma 

uzskaite, statistika un izmantošanas analīze, lasītāju apkalpošana u.c. Rezultāti - prasme izgūt 

un analizēt informāciju, statistiskās informācijas sagatavošanas prasmes un tās izmantošanas 

iespējas, praktiski apgūta prasme izmantot informāciju bibliotēkas darba pārvaldībā. 

O.Spirta apguva padziļināto kursu „Administrēšana” (30.10.2015., vadīja M.Saņuka). 

BIS ALISE speciālistu izstrādātie metodiskie un informatīvie materiāli palīdz darbam 

ar sistēmu, piem., „SBA modulis”, Jaunumi. 

Neskaidrību gadījumā saistībā ar BIS ALISE lietošanu konsultējamies ar TietoLatvia 

speciālistiem, izmantojot JIRA pieteikumu reģistru. BIS ALISE speciālisti realizē arī mūsu 

vēlmes, lai uzlabot sistēmas darbu. Vairāki ieteikumi jau tikuši realizēti jaunākajās BIS ALISE 

versijās. 

Secinājumi 

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka ir profesionālās informācijas centrs reģionā. 

Apmācīts bibliotēku personāls ir svarīgs resurss tās kvalitatīvas darbības 

nodrošināšanai. Notiek darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas regulārās apmācības. 

Īpaši svarīgi, ka lektori ir profesionāli – LNB speciālisti, TietoLatvia konsultanti. 

No sistēmas ALISE var izgūt datus, kas atspoguļo ne tikai kvantitatīvos 

radītājus, bet arī bibliotēku darba kvalitatīvos rādītājus. 

Uzlabota datu kvalitāte - kopkataloga kvalitātes kontroli un rediģēšanu veic JZB KAN 

un LAN speciālisti. Turpinās nopietna JZB kopkataloga rediģēšana. 

Visiem BIS ALISE lietotājiem vienmēr tika nosūtīti dokumenti par izmaiņām un 

jaunumiem sistēmā. 

Sistēmas darbība ne vienmēr notiek tik ātri, kā vēlas sistēmas lietotāji. 

Notiek aktīva sadarbība ar izglītības iestāžu bibliotēkām – Skolu ALISE lietotājiem un 

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības bibliotēkām – ALISE-i lietotājiem. Apmācībās 



vienmēr piedalās gan Jelgavas bibliotēku kopkataloga lietotāji, gan Ozolnieku novada 

bibliotēku kopkataloga lietotāji. 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas tīmekļa vietnē - http://www.jzb.lv – tiek nodrošināta 

publicitāte pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu publiskajām un skolu bibliotēkām. 

2015.g. izstrādāta moduļa SBA viena kopkataloga ietvaros pirmā kārta. SBA 

pieprasījumu reģistrācija un apstrāde nodrošina lasītāju informacionālo vajadzību 

apmierināšanu. 

Paldies TietoLatvia speciālistiem par operatīvo palīdzību darbā ar sistēmu, vienmēr ir 

pievienoti dokumenti par jaunumiem un uzlabojumiem sistēmas versijā. 

 

 

15.02.2015.    JZB BIS ALISE administratore  Olga Spirta 

 

 

Pielikums Nr.1 

 

http://www.jzb.lv/


 

 

Jelgavas 2.pamatskolas b-ka 31.03.2010 836 23 5072 2454 9148 59 9207 7489 1/1 2/4

Jelgavas 3.sākumskolas b-ka 03.03.2010 799 85 2269 1313 9182 0 9182 7191 3/5 3/5

Jelgavas 4.sākumskolas b-ka 04.03.2010 1198 128 10374 7430 11148 4107 15255 9403 3/3 0

Jelgavas 4.vidusskolas b-ka 03.02.2010 1387 90 25365 11717 24353 7561 31914 16553 11/14 2/3

Jelgavas 5.vidusskolas b-ka 17.02.2010 723 297 9710 6924 9044 3222 12266 2239 1/1 1/1

Jelgavas 6.vidusskolas b-ka 01.03.2010 138 8 280 140 72 0 72 16 3/4 0

Jelgavas 1.internātpsk. b-ka 16.02.2010 209 18 3325 1656 3668 33 3701 3151 2/3 0

Jelgavas 2.internātpsk. b-ka 16.03.2010 211 11 1248 414 3361 10 3371 1961 2/3 0

Jelgavas Amatu vsk. b-ka 13.05.2010 386 34 2239 435 5939 0 5939 919 3/5 2/4

Jelgavas Mūzikas vsk. b-ka 22.09.2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jelgavas Spīdolas ģimn. b-ka 14.01.2010 624 526 7636 3716 14553 2896 17449 8213 7/9 8/12

Jelgavas Tehnikuma b-ka 09.09.2010 658 47 6026 1221 2564 0 2564 1799 2/4 1/1

Jelgavas Tehnoloģiju vsk. b-ka 20.01.2010 765 92 12555 10003 13940 2546 16486 9999 10/13 2/5

Jelgavas Vakara vsk. b-ka 06.10.2010 181 18 366 184 5426 0 5426 1587 3/7 5/17

Jelgavas Valsts ģimn. b-ka 13.01.2010 912 170 7747 3946 20588 16 20604 12682 8/8 15/20

ZR KAC MB 19.01.2010 764 343 5462 5269 7469 1025 8494 4624 94/397 167/662

Aizupes pamatsk. b-ka 11.03.2010 88 5 172 114 1998 0 1998 251 2/3 1/1

Elejas vsk. b-ka 28.01.2010 434 17 5099 3466 6053 1243 7296 4298 2/2 0

Glūdas skolas b-ka 05.02.2014

Jelgavas nov. Neklāt. vsk. b-ka 04.03.2013 105 7 227 190 1565 0 1565 346 0 0

Kalnciema pagasta vsk. b-ka 26.01.2010 175 7 591 185 3256 2 3258 1917 0 0

Kalnciema vsk. b-ka 15.09.2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lielplatones internātpsk. b-ka 12.10.2010 192 35 7227 2061 4021 6945 10966 3899 0 0

Līvbērzes vsk. IC b-ka 18.02.2010 0 0 0 0 0 0 0 0 1/1 0

Sesavas pamatsk. b-ka 06.10.2011 181 16 1917 899 3835 0 3835 2284 0 6/25

Staļģenes vsk. b-ka 06.01.2011 263 26 897 784 4992 0 4992 2181 2/5 3/24

Svētes pamatsk. b-ka 14.10.2011 197 11 4688 1661 3645 1734 5379 2175 1/3 0

Šķibes pamatsk. b-ka 24.01.2011 188 8 4822 3613 6187 1904 8091 3967 3/3 2/2

Vilces pamatsk. b-ka 14.09.2011 146 17 1612 1218 1745 1117 2862 1815 2/2 0

Vircavas vsk. b-ka 23.08.2012 160 7 326 165 322 27 349 75 0 0

Zaļenieku KA vsk. b-ka 20.10.2011 109 5 151 163 434 0 434 315 0 0

Zaļenieku pamatsk. b-ka 10.02.2014 150 12 214 214 1159 0 1159 364 0 0

Garozas pamatsk. b-ka 05.02.2014 103 3 206 103 0 0 0 0 0 0

Ozolnieku vsk. b-ka 25.01.2010 699 79 11230 5730 20150 2821 22971 13991 8/17 11/37

Salgales pamatsk. b-ka 27.01.2014 69 18 219 139 2248 0 2248 1003 0 0

Teteles pamatsk. b-ka 13.01.2011 234 7 1231 1005 6824 36 6860 486 0 0

Kopā 13284 140503 78532 208889 37304 246193 127193 174/513 231/823
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Skolas bibliotekāra slodze likvidēta

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu skolu bibliotēku statistiskais pārskats par laika 

periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.
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Pielikums Nr.2 

 

 

Rekat. eks. 

(t.sk. 

seriālizd.)

Kopējais 

fonds e-

katalogā

Jelgavas 2.pamatskolas bibliotēka 31.03.2010 25 1658 0 10129 18229

Jelgavas 3.sākumskolas bibliotēka 03.03.2010 31 1164 1059 10366 19801

Jelgavas 4.sākumskolas bibliotēka 04.03.2010 30 2331 750 11843 19986

Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēka 03.02.2010 70 3543 1911 24217 42570

Jelgavas 5.vidusskolas bibliotēka 17.02.2010 29 1627 167 14553 24079

Jelgavas 6.vidusskolas bibliotēka 01.03.2010 11 1008 0 11475 17468

Jelgavas 1.internātpamatskolas bibliotēka 16.02.2010 20 382 134 5474 8204

Jelgavas 2.internātpamatskolas bibliotēka 16.03.2010 18 371 1465 5950 9596

Jelgavas Amatu vidusskolas bibliotēka 13.05.2010 16 307 497 3919 7085

Jelgavas Mūzikas vidusskolas bibliotēka 22.09.2010 13 657 0 7951 9079

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bibliotēka 14.01.2010 53 1795 351 13489 20648

Jelgavas Tehnikuma bibliotēka 09.09.2010 13 707 62 12580 16123

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas bibliotēka 20.01.2010 27 1514 1962 13706 21568

Jelgavas Vakara (maiņu) vsk. bibliotēka 06.10.2010 13 578 328 6514 9102

Jelgavas Valsts ģimnāzijas bibliotēka 13.01.2010 37 2002 1594 21187 31179

ZR KAC Metodiskā bibliotēka 19.01.2010 17 141 15 7809 9641

Aizupes pamatskolas bibliotēka 11.03.2010 12 753 170 6276 8118

Elejas vidusskolas bibliotēka 28.01.2010 22 716 404 9155 14224

Glūdas skolas bibliotēka 05.02.2014 0 0 0 1303 1303

Jelgavas nov. Neklātienes vsk. bibliotēka 04.03.2013 13 533 10 2558 4083

Kalnciema pagasta vidusskolas bibliotēka 26.01.2010 12 559 54 2983 5240

Kalnciema vidusskolas bibliotēka 15.09.2010 23 493 0 404 2847

Lielplatones internātpsk. bibliotēka 12.10.2010 14 250 73 9783 12004

Līvbērzes vidusskolas IC bibliotēka 18.02.2010 22 344 134 6119 7829

Sesavas pamatskolas bibliotēka 06.10.2011 30 367 129 6683 8691

Staļģenes vidusskolas bibliotēka 06.01.2011 16 393 262 3617 6443

Svētes pamatskolas bibliotēka 14.10.2011 13 239 47 6776 8466

Šķibes pamatskolas bibliotēka 24.01.2011 14 444 235 7770 9625

Vilces pamatskolas bibliotēka 14.09.2011 12 261 540 3717 5688

Vircavas vidusskolas bibliotēka 23.08.2012 24 382 0 1270 2992

Zaļenieku KA vsk. bibliotēka 20.10.2011 6 129 0 5129 6478

Zaļenieku pamatskolas bibliotēka 10.02.2014 0 0 0 3717 3717

Garozas pamatskolas bibliotēka 05.02.2014 7 341 0 298 987

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka 25.01.2010 36 2032 494 15243 26779

Salgales pamatskolas bibliotēka 27.01.2014 14 259 0 1592 2200

Teteles pamatskolas bibliotēka 13.01.2011 10 364 400 4529 7364

Kopā 723 28644 13247 280084 429436

SKOLU 

ALISE no…
Eks. 

skaits

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu skolu bibliotēku statistiskais pārskats par laika 

periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.
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Informācijas nodaļas 2015.gada darba pārskats 

Uzziņu un informācijas darbs 

Pārskata gadā īpaša loma bija novadpētniecībai, Jelgavā visa gada garumā notika pilsētas 

750.jubilejai veltīti pasākumi. To detalizēts apraksts atrodams sadaļā Novadpētniecības darbs.  

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

vietnē pilsētas bibliotēku pasākumu plānu; vadītas 2 nodarbības visiem interesentiem, viena – 

pilsētas bibliotēku darbiniekiem.  

Bibliotēku nedēļā tika izveidota izstāde „Bibliotēkas izdevumu pārvērtības”, parādot 

senākos, padomju laika literatūras sarakstus, bibliogrāfiskos rādītājus, ikgadējo Periodikas 

koprādītāju (1978-2004) un citus. 

Ģimenes dienas un citiem pasākumiem bibliotēkā nodaļas darbinieki veidoja afišas, 

piedalījās radošajās darbnīcās, minikonkursu jautājumu atlasē.   

Neparasts un jauns pasākums bija dalība 

Sabiedrības integrācijas pārvaldes veidotajā  

“Brīvdabas bibliotēkā” Raiņa parkā. Skolu 

jaunieši lasīja fragmentus no savām 

mīļākajām grāmatām, sarunājās par tām, 

mainījās ar grāmatām. 

Bibliotēkas darbinieki piedāvāja grāmatas no  

lasītāju dāvinājumu plaukta, un daudzas 

atrada jaunos īpašniekus. 

Dalība Muzeju nakts pasākumos:  saraksts un izdevumu atlase izstādei Aspazijas un Raiņa 

darbu pirmizdevumi;  izstāde Aspazijas portreti;  video izlase Aspazijas dzeja mūzikā;  

publikācija par grāmatu „Paul, Peter.  Zeitreisen von und nach Daukšas” (Base, 2014); 

jautājumu sastādīšana orientēšanās sacensībām pilsētā (kontrolpunktam Zinātniskā bibliotēka); 

ekskursijas bibliotēkā lukturīšu gaismā „Pasaciņu meklējot”. Apmeklētāju ievērību izpelnījās 

oriģinālais eksponāts - Aspazijas kleita no „Daukšu” mājām, dzejnieces roku darbs. 

Ļoti interesants un nozīmīgs bija Latvijas Bibliotekāru biedrības organizētais Ideju tirgus 

biedrības konferences laikā. Veidojām Jelgavas bibliotēku ideju aprakstus un stendu saturu: 

- Jelgavas novadpētniecība no viena pieejas punkta bibliotēkas mājaslapā;  

- Bibliotēku pasākumi pilsētā un novadā;   

- Bibliotēku dalība pilsētas pasākumos;   

- Aktivitātes bibliotēkās; 



- No cita skatu punkta.  

Šis pasākums noteikti jāturpina, tikai plašākās telpās un ilgāk, jo ierobežotais laiks neļāva 

pilnībā izpētīt milzīgo ideju klāstu, ko piedāvāja citi kolēģi. 

Tika izstrādāts un daļēju atbalstu ieguva VKKF Zemgales plānošanas reģiona 

administrētās Latvijas valsts mežu finansētās “Zemgales Kultūras programmas 2015” 

konkursam iesniegtais projekts “Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana”. Tā 

rezultātā Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbinieki digitalizēja Atmodas laika pilsētas 

laikrakstu “Jelgavas Ziņotājs” (1989-1992). Veikta projekta publicitāte medijos, prezentācija 

darbinieku seminārā. Sazinoties ar laikraksta redaktoru, iegūta atļauja tā brīvpieejas 

publicēšanai periodika.lv. 

Izstrādātas infolapas bibliotēkas informācijas centra apmeklētājiem: Darba 

meklētājiem; Jelgavas laikraksti; Jelgavas sociālo lietu pārvaldes pakalpojumi;  Veselības 

aprūpe. 

Piesakot skolēnu grupu apmeklējumus, biežāk nekā iepriekš tika izvēlētas tematiskās 

ekskursijas: piemēram, Jelgavas literāti,  dzejnieki, Jelgavas ielas, ievērojami cilvēki; 

bibliotēkas krājums, interesantas grāmatas; bibliotekāra profesija; u.c. 

 1.tabula. Galvenie e-pakalpojumi Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā, 2015    

Tematisko e-uzziņu skaits nedaudz samazinājies, tomēr ievērojama vieta saglabājas 

pieprasījumam saistībā ar Jelgavu un apkārtni: Ļeņina pieminekļa demontāža Jelgavā; 

Vispārējie Latviešu dziesmu svētki 1895.g.Jelgavā, norises vieta, attēli; Valdekas pils; Mūziķi 

Pakalpojums 2015 2014 

Virtuālie apmeklējumi JZB kopā 

    tai skaitā www.jzb.lv virtuālie apmeklējumi         

          t.sk. e-kopataloga virtuālie apmeklējumi                 

      t.sk. JZB profila apmeklējumi biblioteka.lv 

JZB sociālo tīklu apmeklējumi (draugiem.lv, 

facebook, twitter) 

                                                     e-uzziņas 

328 848 65252 

62667 (172 dienā) 53084  (145 dienā) 

39438 (108 dienā) 34693 (95 dienā) 

3620 11689 

266181 (729 dienā) 

 
377 

95 102 

Dokumentu elektroniskā piegāde 25 17 

Datoru un interneta lietotāji JZB kopā  

          tai skaitā informācijas centrā 

tai skaitā bezvadu internets                               

12537  

12024 

30 (+513 ) 

11738 

11179 

559 



Jelgavā un Jelgavas novadā; Zemgales tautastērpa attēli, etnogrāfiskie raksti;  A.Lerhis-

Puškaitis un Jelgavas Latviešu biedrība; Zemgaļu svētki Tērvetē; Jelgavas poliklīnikas ēkas 

vēsture; Pirmās Dzejas dienas Jelgavā; K.Zemdegas pieminekļi Jelgavas novada Vircavā, 

Jačūnu kapos u.c. 

2. tabula. www.jzb.lv  populārākās sadaļas. 2015 

Nr. Lapas nosaukums 
Apmeklējumu 

skaits 

1.  Sākumlapa/ziņas 31755 

2.  Lasītāja ceļvedis/darba laiks 2241 

3.  Galvenā 1755 

4.  Par mums/filiāles/bērnu bibliotēka Zinītis  1211 

5.  Piedāvājam/krājums/ekatalogs/  1160 

6.  Par mums/filiales/parlielupe  661 

7.  Par Jelgavu/Ievērojami cilvēki Jelgavā  650 

8.  Bibliotekāriem/ziņas bibliotekāriem  506 

9.  Par mums/kontakti  487 

10.  Bibliotekāriem/Lauku bibliotēku atbalsta biedrība 483 

Datu bāzes   

 Zinātniskajā bibliotēkā izmantojām šādas abonētās datu bāzes : 

                       NAIS         

Datu bāzu izmantošana ikdienas darbā nav pietiekoša, jāveic vairāk praktisko apmācību 

darbiniekiem.  

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

- elektroniskais kopkatalogs (122 652 ieraksti, 668 439 eksemplāri), 
- novadpētniecības datu bāze (90 587 ieraksti); 

- Periodikas arhīvs (150 ieraksti); 

- Ievērojami cilvēki Jelgavā (1241 persona); 

- Jelgavas pasaku pils (58 skolēnu sacerētas pasakas) . 

http://www.jzb.lv/
http://www.jzb.lv/
http://www.jzb.lv/index.php?&152
http://www.jzb.lv/pasakas/


Novadpētniecības darbs  

Novadpētniecības datu bāzes ierakstu skaits uz 01.01.2016. – 90 587 ieraksti. 

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

Ziņas. 

3.tabula. Jelgavas novadpētniecības datu bāzes papildināšana  

 

Gads 

Jaunie 

ieraksti 

Autoritatīvie 

ieraksti 

(importēti) 

Anotācijas, attēli 
Papildināti, rediģēti 

ieraksti 

2015 3049 125 581 7178 

2014 2921 142 340 8931 

Nozīmīgākais notikums, kurš iekļauts  Jelgavas 750 gadu jubilejas gada lielāko 

pasākumu sarakstā, bija starptautiska konference “Grāmatniecība un bibliotēkas Jelgavā un 

Šauļos līdz 1940.gadam”. Jelgava pamatoti lepojas ar savu ieguldījumu 19.gs. kultūras un 

zinātnes attīstībā, bet šāda temata konference te notika pirmo reizi. Konferences referāti sniedza 

vēsturisku ieskatu latviešu grāmatu izdevēju un tirgotāju darbībā, Jelgavas vācu grāmatniecībā, 

Šauļu iespieddarbu klāstā un Jelgavas bibliotēku darbā. Lektoru izvēli veica Latvijas Nacionālā 

bibliotēka, un konference tika atzinīgi novērtēta. Referātu kopsavilkumiem un vairākiem 

referātiem Jelgavas novadpētniecības datu bāzē izveidoti ieraksti ar pilntekstiem, tai skaitā JZB 

referātam ACADEMIA PETRINA bibliotēka Jelgavā. 

Gadu gaitā Jelgavā norisinājušies daudzi notikumi un fakti, par kuriem var teikt „pirmais 

Latvijā, pirmo reizi Latvijā". 

Pilsētas 750. jubilejas gadā 

bibliotēkas tīmekļa vietnē 

parādījām dažus no tiem, 

veidojot virtuālo izstāžu ciklu 

„Pirmais Latvijā - Jelgavā" ar 

mērķi popularizēt bibliotēkās 

pieejamos izdevumus, 

grāmatas, rakstus, kā arī digitalizētos izdevumus un citus uzticamus tiešsaistes resursus.  

Virtuālās izstādes bija veltītas „Latviešu Avīzēm", pirmajam laikrakstam latviešu valodā, kurš 

klajā nāca Jelgavā, Jurim Māteram, kurš Jelgavā izdeva pirmo juridisko laikrakstu latviešu 

valodā Tiesu Vēstnesis (1880 – 1884), Ernstam Johanam Bīnemanim, pirmajam latviešu 

izcelsmes zinātniski tehniskās inteliģences pārstāvim, kura izgatavotā aerostata pirmā publiskā 

palaišana un demonstrēšana Jelgavā (un, ciktāl zināms, arī Latvijā un Baltijā) notika 1785. gada 



26.jūnijā, IV Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem, kuri pirmo un vienīgo reizi norisinājās 

ārpus Rīgas. 

Izveidots virtuāls ieskats Aspazijas 

autobiogrāfisko darbu lappusēs 

„ASPAZIJA. Zaļenieki. Jelgava”; ar 

tekstiem un attēliem papildināti 

novadpētniecības datu bāzes ieraksti 

(„Daukšu” māju mūsdienu attēli u.c.). 

Izveidotas materiālu kopas par 

Aspazijas literārās prēmijas laureātēm:  

biogrāfijas, literatūras saraksti, raksti 

par laureātēm, attēli no pasākumiem Zaļeniekos (Jelgavas novads). 

Ar mērķi katru mēnesi izcelt viena ievērojama novadnieka jubileju, bibliotēkas 

mājaslapas  Kalendārā izveidota pastāvīga sadaļa VAI TU VIŅU PAZĪSTI?, ar hipersaitēm uz 

ierakstu kopām parādot bibliotēkās pieejamos materiālus par šo personību. Viņu vidū bija 

ievērojami sabiedriskie darbinieki, divi pilsētas mēri, grāmatizdevēji Eduards Zīslaks, Indriķis 

Alunāns, fotomākslinieks Juris Zēbergs, leģendārais sporta žurnālists, komentētājs, radio 

diktors Gunārs  Jākobsons, ievērojamais latviešu bibliogrāfs Augusts Ģinters un citi.  

Pēc google/analytics/jzb.lv statistikas datiem var secināt, ka apmeklētāko lapu skaitā  regulāri 

parādās Novadnieku kalendārs, kā arī ievērojami palielinājies kopkataloga (t.sk. Jelgavas 

novadpētniecības datu bāzes) apmeklējumu skaits (skat. pielikumu “Populārākās lapas jzb.lv”). 

Saites uz šīm lapām parasti bija iekļautas virtuālajās izstādēs un personu aprakstos. 

  Nodaļas darbinieki piedalījās Jelgavas grāmatu kolekcionāra Jāņa Vilka izstāžu 

iekārtošanā un popularizēšanā:  

- Aspazijas un Raiņa darbu pirmizdevumi; 

- Jelgavas grāmatizdevēji 18.-19.gs.;  

- Senā Jelgava rakstos un attēlos. 

Ar VKKF atbalstu īstenots Zemgales plānošanas reģiona administrētās «Latvijas valsts 

mežu» finansētās “Zemgales Kultūras programmas 2015” konkursa projekta „Zemgales 

laikrakstu digitālā krājuma papildināšana” pirmais posms un LNB digitalizēts Trešās atmodas 

gadu laikraksts Jelgavas Ziņotājs (1989-1992). 

Turpinājās pagastu bibliotēku vērtīgāko materiālu aprakstu veidošana Jelgavas 

novadpētniecības datu bāzē, tekstu, anotāciju, attēlu pievienošana. Izveidoti ieraksti ar 

http://www.jzb.lv/piedavajam/jaunumi/aspazija-zalenieki-jelgava/


pilntekstiem vairākiem Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēkas digitalizētajiem materiāliem – par 

Ūziņu vēsturi, Otrā pasaules kara laika atmiņas, par farmaceitu Eduardu Svirlovski u.c. 

4.tabula. E-kopkataloga papildināšana ar novadpētniecības saturu, periodikas aprakstiem  

 

Gads 

Periodikas 

apraksti 
Anotācijas 

Pievienoti 

eksemplāri 

(periodika) 

Papildināti 

ieraksti 

2015 10 50 10 302 

2014 41 68 147 303 

Tālākizglītība, lietotāju apmācība. Citi darbi 

Nodaļas vadītāja piedalījās Lietuvas Bibliotekāru biedrības rīkotajā Starptautiskajā 

pieredzes apmaiņas konferencē Nidā (Lietuva): “Bibliotēku attīstība un modernā sabiedrība: 

labā prakse un nākotnes izaicinājumi” un stāstīja par JZB novadpētniecības darbu. Latviju 

konferencē pārstāvēja 4 delegāti, no Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales. 

Nodaļas darbinieki apmeklējuši IS ALISE mācības, konferenci Ģ.Eliasa Jelgavas 

Vēstures un mākslas muzejā „Autobiogrāfiskums Aspazijas un Kurzemes rakstnieču tekstos”, 

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) 17.konferenci un Ideju tirgu, konferenci Rīgā “Māksla 

grāmatniecībā un periodikā: Vēsture un mūsdienas”,  LBB Zemgales nodaļas (ZN) reģionālo 

semināru Bauskā, semināru par projektu sagatavošanu iesniegšanai VKKF konkursos, Latvijas 

Gada Monētai veltīto pasākumu Rīgā, piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienā "Pieredze ES 

struktūrfondu projektu realizācijā Zemgalē un Latgalē", LBB pieredzes braucienos uz Lietuvu, 

Birštonas, Druskininku bibliotēkām, uz Cēsu un Taurenes bibliotēkām Latvijā.  

Notikuši praktikumi jaunajiem bibliotēku darbiniekiem par informācijas darbu, 

novadpētniecības darbu un datu bāzi, sniegtas konsultācijas. 

Ļoti vērtīgi bija bibliotēkas direktores iniciētie pasākumi – nodaļu un filiāļu vadītāju 

prezentācijas par gada darbu un visu darbinieku tālākizglītības pasākumos iegūtās infomācijas 

iepazīšana prezentācijās. Šie pasākumi noteikti jāturpina. 

 Nodaļas darbiniece veica grāmatu pienešanu mājās lasītājai, kuru var ierindot čaklāko 

skaitā, gada laikā viņai izsniegtas 168 grāmatas.  

 

 

 



Secinājumi 

1. Jelgavas 750.jubilejas gads bija laba iespēja aktīvi popularizēt bibliotēkas 

novadpētniecības resursus un palielināt attālo apmeklējumu skaitu. 

2. Jāaktivizē datu bāzu izmantošana ikdienas darbā, veicot vairāk apmācību darbiniekiem.  

 

 

2016.g. 11.februāris                         Nodaļas vadītāja                        D.Avota 

 

Metodiskais un konsultatīvais darbs 2015. gadā 

Jelgavas novada iedzīvotājiem bibliotekāros pakalpojumus nodrošina 23 

publiskās bibliotēkas, Ozolnieku novada – 5.  Bibliotēkas apmeklē 28,6 % Jelgavas 

novada iedzīvotāju un 15,2 % Ozolnieku novada. 

Ar abu novadu pašvaldībām Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai noslēgti līgumi 

par reģiona galvenās  bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu. 

Galvenie novadu bibliotēku darba rādītāji 

            Jelgavas novads                                 Ozolnieku novads 

Lietotāju skaits     7100  (+252)                         1627 (+29) 

Apmeklējums       90387 (-2833)                       20860 (-4618) 

Izsniegums          155735 (+3869)                     38008 (-672) 

Krājums               126235 (+3836)                    40656 (+10) 

Jelgavas novadā samazinājies apmeklējumu skaits, jo vairākas bibliotēkas 

objektīvu apstākļu dēļ, ilgstoši strādāja samazinātu darba laiku. Pārējie darba rādītāji 

stabili, ar nelielu pieaugumu, tajā skaitā izsniegums. 

Galvenais Jelgavas novada bibliotēku uzdevums 2015. gadā – pilnībā pāriet uz 

darbu BIS ALISE,  ir veikts. Ar 2015. gada 1. janvāri visi darba procesi tiek veikti 

automatizēti, tajā skaitā lietotāju apkalpošana, apmeklējuma un krājuma uzskaite, 

krājuma esamības pārbaude  utt. Darba pārskatos ņemta vērā tikai no BIS Alise i 

nolasāmā informācija.  

Ozolnieku novadā no 5 bibliotēkām automatizētas ir 4. 

2015. gadā notika Jelgavas novada pašvaldības struktūras reorganizācija, kuras 

rezultātā publiskās bibliotēkas nonāca jaunizveidotās Kultūras pārvaldes pārziņā. 



Strukturālās izmaiņas uzliek bibliotēkām lielāku atbildību par sava darba un finanšu 

perspektīvo plānošanu.  

Jāatzīmē , ka 2015. gadā  Jelgavas novada bibliotēkās iesākās paaudžu nomaiņa 

– no darba bibliotēkā aizgāja 3 ilggadīgas un cienījamas vadītājas Rasma Ozoliņa 

(Nākotnes bibliotēka), Dzidra Šulce (Sesavas pagasta bibliotēka) un Māra Puriņa 

(Lielplatones pagasta bibliotēka).  

Bibliotekāru  profesionālā pilnveide un izglītojošie pasākumi 

Pārskata periodā profesionālās pilnveides pasākumu rīkošanā liela vērība tika 

pievērsta BIS ALISE zināšanu apguvei un nostiprināšanai, ar mērķi  sistēmas iespējas 

izmantot pilnā apjomā un profesionālā līmenī, no tiem 2 seminārus vadīja SIA „Tieto 

Latvia” speciālisti.  

Ņemot vērā izmaiņas pašvaldības struktūrā , tika rīkotas vairākas darba 

sanāksmes, kurās piedalījās Jelgavas novada pašvaldības speciālisti. Sarīkots Zemgales 

reģiona seminārs par bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanu. Īpašu vietu 2015.gada 

profesionālās pilnveides procesā ieņem Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas rīkotā 

starptautiskā konference par grāmatniecības vēsturi Jelgavā un Šauļos. Jelgavas un 

Ozolnieku novada bibliotēkas izveidoja sava darba pozitīvās pieredzes stendu Latvijas 

Bibliotekāru biedrības rīkotajā „Ideju tirgū”. Zemgales reģionālajā seminārā Bauskā ar 

prezentāciju par savas bibliotēkas darbu uzstājās Sesavas bibliotēkas vadītāja Inta 

Strazdiņa. 

07.01. – Pagastu bibliotekāru darba sanāksme 

04.03. -   Seminārs-praktikums par krājuma norakstīšanu BIS ALISE 

11.03. -  Izglītojošs seminārs par finanšu izglītības jautājumiem (semināru vada 

  Nordea bankas speciālisti) 

01.04. – Tikšanās ar Elizabeti Ozolu, grāmatas  „Cilvēks krāsu pasaulē” autori 

13.05.-   Zemgales reģionālais seminārs „Kā veicināt bērnu un jauniešu interesi par   

              bibliotēku” 

20.05. – Seminārs „LNB autoratīvā datu bāze un tās nozīme informācijas meklēšanā” 

02.09. -  Pagasta bibliotekāru darba sanāksme 

30.09. – Praktiskās nodarbības „Statistiskās informācijas izguve BIS ALISE” 

28.10. – Starptautiska konference „Grāmatniecība bibliotēkas Jelgavā un Šauļos    

              līdz1940.g.” 



04.11.-   Zemgales reģionālais seminārs Bauskā par aktuāliem darba jautājumiem 

25.11.-  Praktiskās apmācības „BIS ALISE – bibliotēkas darba pārvaldībā” 

02.12. – Izglītojoša lekcija „Eduarda Smiļģa 1947. Gada leģendārais Raiņa „Uguns un    

              nakts”  iestudējums” 

Pieredzes braucieni un citi pasākumi 

3.un.4.jūnijā pieredzes brauciens uz Birštonas un Druskininku bibliotēkām (Lietuva) 

12.augustā Zemgales reģiona bibliotekāru sporta diena Vilces pagasta dabas takā 

28.augustā Jelgavas un Ozolnieku novadu 14.grāmatu svētki Lielvircavā 

23.septembrī pieredzes brauciens uz Cēsu bibliotēku un Jaunpiebalgas pagasta 

bibliotēku 

13.oktobrī dalība Latvijas bibliotekāru biedrības konferences „Ideju tirgū” 

4. decembrī dalība grāmatu svētku 2015. gada noslēguma pasākumā Jaunolainē 

Par dalību profesionālās pilnveides pasākumos tika izsniegti apliecinājumi, bet 

par piedalīšanos divu dienu pieredzes braucienā apliecinājumu saņēma tie , kuri 

aprakstīja savu pozitīvo ideju guvumus, kuri izmantojami bibliotēkas turpmākajā darbā. 

Konsultatīvais darbs un bibliotēku darba koordinācija 

Konsultatīvais darbs notiek nepārtraukti un to veic katrs attiecīgā jautājuma 

speciālists individuāli vai grupai. Klātienes konsultācijām tiek izmantotas metodiskās 

dienas trešdienās vai arī klātienē apmeklējot bibliotēkas. Neatliekamie jautājumi tiek 

risināti elektroniski un telefoniski. Jelgavas un Ozolnieku novada bibliotēkās ir 

saglabāta metodiskā diena katru trešdienu. Ņemot vērā, ka bibliotēkās palielinās darba 

apjoms un lielākajā daļā lauku  bibliotēku strādā  viens darbinieks, šī metodiskā diena 

ļauj risināt neatliekamus darba jautājumus un vienlaikus nodrošināt apstiprinātā darba 

laika ievērošanu. 

Konsultatīvā darba apjoms nav uzskaitāms, bet tas ir ievērojami palielinājies 

kopš pagastu bibliotēkas savā darbā izmanto BIS ALISE . Jāizsaka vislielākā pateicība 

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galvenajiem speciālistiem par pieejamību, atsaucību 

un profesionalitāti. 

2015. gada darbu uzsāka 3 pagastu bibliotēku vadītājas, kuras tika darbā 

pieņemtas Jelgavas novada pašvaldības izsludināto konkursu rezultātā. Jāpiezīmē, ka 

nevienai no jaunajām darbiniecēm nebija profesionālā bibliotekārā  izglītība. Viens no 

pašvaldības nosacījumiem šī amata ieņemšanai, bija gatavība visīsākajā laikā uzsākt 

mācības LNB Kompetenču attīstības centra 240 stundu kursos. Šis noteikums ir 



izpildīts un 2016. gada aprīlī kursi tiks pabeigti. Neraugoties uz kursu apmeklējumu, ar 

jaunajām bibliotēku vadītājām daudz tika strādāts individuāli, lai tās apgūtu 

bibliotekārā darba specifiku.  

Klātienē apmeklētas Lielplatones, Platones, Nākotnes, Elejas, Svētes, 

Ozolnieku novada centrālā bibliotēka. Jāatzīst, ka 2016. gadā bibliotēku 

apmeklējumiem jāpievērš lielāka vērība, jo tikai uz vietas esot var pilnīgāk izprast 

bibliotēkas pakalpojumu kvalitāti.  

  

Pakalpojumu attīstība bibliotēkās 

2015. gadā liela vērība tika pievērsta bibliotēku darba laika optimizācijai. 

Uzdevums sabalansēt bibliotēkas darba laiku tā, lai pakalpojumi būtu pieejami 

ikvienam iedzīvotājam - gan skolas bērniem un senioriem, gan tiem, kas strādā un 

mācās pilsētā. Darba laiku pārvērtēšana ir veikta un lielākajā daļā bibliotēku notikušas 

pozitīvas izmaiņas – daļa  bibliotēku ir pieejamas sestdienās, pārējās vismaz vienu reizi 

nedēļā vēlākā vakara stundā.  

Lai arī cik liela nozīme netiktu piešķirta bibliotēku aktivitātēm, tomēr 

pamatpakalpojumi ir un paliek grāmatas, periodika un informācija. Kā pozitīvs 2015. 

gada sasniegums ir jānovērtē grāmatu un periodisko izdevumu izsnieguma 

palielināšanās. Krājuma papildināšanai 2015. gadā uz vienu Jelgavas novada 

iedzīvotāju izlietoti 2.01 EURO. Krājumi papildinājušies ar jauniem izdevumiem, bet 

būtiska loma bibliotēku pakalpojumu attīstībā ir BIS ALISE. Jelgavas bibliotēku 

kopkatalogs nodrošina pilnīgu pārskatu par  izdevumu esamību 63 bibliotēkās (tajā 

skaitā 36 skolu) un vienotas bibliotēku informācijas sistēmas ietvaros ir iespējams 

rezervēt nepieciešamo izdevumu  jebkurā Jelgavas novada vai pilsētas bibliotēkā. 

Vairāk tiek izmantota iespēja pasūtīt tematiskās grāmatu kopas no Jelgavas Zinātniskās 

bibliotēkas krājumiem.  

Visās 23 pagastu bibliotēkās ir lasītāji, kuri izmanto pakalpojumu “Mana 

bibliotēka”. 

Pagastu bibliotēkās pieejamas valsts finansētās datu bāzes “Letonika ” un 

Lursoft laikrakstu bibliotēka. Tomēr jāatzīst, ka to izmantojamība ir zema un vietējās 

kopienas informēšana par to esamību un iespējām ir visai formāla.  

Jelgavas novadā 35% no lasītāju skaita ir bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 

Ozolnieku – 28%.  Kaut arī pieņemts uzskatīt , ka šai mērķgrupai samazinās interese 

par  lasīšanu (no kopējā skaita tikai 12% ir izsniegumu ir bērniem un jauniešiem), tomēr 



ir bibliotēkas, kuras visai veiksmīgi veic lasīšanas veicināšanu un piedalās arī 

mērķprogrammā “Bērnu un jauniešu/vecāku žūrija”. 

Elejas pagasta bibliotēka – iesaistīti 30 bērni  

Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka –13 bērni 

Kalnciema pagasta bibliotēka –16 bērni 

Lielplatones pagasta bibliotēka – 10 bērni 

Līvbērzes pagasta bibliotēka – 10 bērni 

Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka - 11 

Vilces pagasta bibliotēka – 47 bērni 

Vilces pagasta Ķīves bibliotēka – 15 bērni 

Zaļenieku pagasta bibliotēka – 20 bērni 

No saraksta gan var redzēt , ka atsevišķu bibliotēku dalība programmā ir visai 

formāla. Blīvi apdzīvotā vietā, kur netālu atrodas skola, ar lasīšanu ieinteresēt tikai 10 

lasītājus ir visai skumjš rezultāts. Apmeklējot bibliotēkas redzams, ka nepietiekami 

novērtēta bērnu grāmatu krājuma atjaunošanas nepieciešamība.  

Ļoti veiksmīgi ar bērniem darbojas Lielvircavas, Jēkabnieku, Sesavas, Vilces, 

Ziedkalnes , Kalnciema bibliotēkas, kur bērniem patīk uzturēties, kur ir padomāts kā 

bērnus iespējams nodarbināt bez interneta un datora. 

Bibliotēku darba publicitāte 

Joprojām ļoti aktuāls jautājums. Vietējā sabiedrība netiek pietiekami informēta 

par bibliotēku pakalpojumiem. Iemesli vairāki : 

o Trūkumi bibliotēku darba plānošanā, 

o Nav pietiekamu zināšanu kvalitatīvas informācijas sagatavošanā, 

o Ierobežotas informācijas izplatīšanas iespējas. 

Bibliotēkas tiek aicinātas izmantot interneta vietni www.jzb.lv un 

www.biblioteka.lv , tomēr tās populāras galvenokārt bibliotekāru vidū. Jelgavas novada 

laikraksts iznāk 2x mēnesī, informācija jāaizsūta laicīgi, bet ne katra ziņa par bibliotēku 

tiks ievietota. Jārēķinās ar redakcijas viedokli, cik liels laukums katrai jomai tiek 

atvēlēts. Interneta vietne www.jelgavasnovads.lv publicē informāciju par lielākajām un 

nozīmīgākajām aktualitātēm.  

Zaļenieku pagasta un Ūziņu bibliotēkas izveidojušas katra savu blogu par 

novadpētniecību - http://www.zaleniekubiblioteka.blogspot.com/ 

  un  http://www.uzinubiblioteka.blogspot.com/     Vairāki aktīvie bibliotekāri par 

bibliotēku pasākumiem informāciju ievieto savos profilos sociālajos tīklos. 

http://www.jzb.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.jelgavasnovads.lv/
http://www.zaleniekubiblioteka.blogspot.com/
http://www.uzinubiblioteka.blogspot.com/


Secinājumi par darbu 2015. gadā: 

o BIS ALISE pilnvērtīga izmantošana nodrošina lauku bibliotēku attīstību 

un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu vietējās kopienas iedzīvotājiem, 

o bibliotēku darbinieki iegūst arvien jaunas prasmes, palielinās viņu 

atbildība, bet atalgojums paliek iepriekšējā līmenī, 

o jāturpina mēŗķtiecīgs, saskaņots darbs sabiedrības informēšanā par 

bibliotēku pakalpojumiem. 

Direktores vietniece                                                                          Dzintra Punga 

19.02.2016. 

  



Starpbibliotēku abonements /SBA/  

2015.gada darba pārskats 

 

Ikvienam Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lietotājam tiek piedāvāta iespēja, izmantojot 

SBA pakalpojumu, pasūtīt informācijas avotus, kuri nav pieejami JZB krājumā, no citām 

Latvijas bibliotēkām.  

1. Galvenie rādītāji.  

 

1. tabula. Izsniegums un saņemto dokumentu daudzums 2014.-2015.g. 

 

 

Iekšzemes starpbibliotēku abonements 

 

2015.g. 

 

2014.g. 

Salīdz. 

2015.g./2014.g. 

    

t.sk.: no citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 197 32 + 165 

         uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 524 507 + 17 

 

2014.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājies gan no citām Latvijas 

bibliotēkām saņemto dokumentu daudzums, gan izsniegto iespieddarbu skaits no Jelgavas 

Zinātniskās bibliotēkas. 

 

1.diagramma. Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu sadalījums pa fondiem  

2013.-2015.g. 

 



 

 

Salīdzinot ar 2014.gadu ir palielinājies izsniegums no JZB Abonementa, bet 

samazinājies grāmatu izsniegums no Fonda izmantošanas un organizācijas nodaļas krājuma, 

JZB Lasītavas un Rotācijas kopas Jelgavas novada pagastu bibliotēkām.  

Lai popularizētu Jelgavas Zinātniskā bibliotēkas krājumu, tika veidotas dažādas 

tematiskās izstādes, kuras piedāvājām pagastu bibliotēkām uz konkrētu laika periodu. 

Bibliotēkām grāmatu kopas tika piedāvātas, ņemot vērā viņu vēlmes, ka arī mūsu 

ierosinājumus. Grāmatu izstāžu tēmas bija dažādas – “Personālijas”, “Anna Žigure”, “Edgars 

Liepiņš”, “Vēsturiskā daiļliteratūra”, “Un nogurumu nezin rokas”, “Izzini sevi”, “Latvijas 

pagastu vēsture” u.c. Grāmatas tika atlasītas no JZB Abonementa un FION krājuma. 2016.gada 

darbs šajā virzienā tiks turpināts.   

2013.gadā notika Lasītavas fonda pārskatīšana un izvērtēšana, vairāki iespieddarbi tika 

nodoti uz citiem fondiem, daļa tika norakstīti. Kopš tā laika iespieddarbus no bibliotēkas 

Lasītavas vairs neizsniedz SBA kārtā.  

Līdz ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālā atbalsta izbeigšanos 2010.gadā Rotācijas 

kopa Jelgavas rajona pagastu bibliotēkām netika papildināta ar jauniem izdevumiem un 

audiovizuāliem materiāliem. 2015.gada sākumā grāmatas no Rotācijas kopas tika nodotas uz 

JZB abonementa fondu.  

 

2. SBA abonentu skaits un sastāvs  
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JZB iekšējā SBA klienti 2015.gadā pārsvarā bija Jelgavas un Ozolnieku novadu pagastu 

bibliotēkas (20 no kopskaita 27). No pagastu bibliotekāriem saņēmām gan konkrēta 

nosaukuma, gan dažādu tēmu pieprasījumus. Visaktīvāk SBA pakalpojumu 2015.gadā 

izmantoja Kalnciema, Sesavas, Zaļenieku pagastu bibliotēkas.  

JZB krājumu SBA kārtā izmantoja arī Latvijas Nacionālā bibliotēka, Ozolnieku novada 

centrālā bibliotēka, Dobeles novada Krimūnu pagasta bibliotēka, Auces novada Bēnes 

bibliotēka.   

 

3. Zinātniskās bibliotēkas lasītāju apkalpošana 

 

Strauja Interneta vides attīstība pasaulē, demogrāfiskā un ekonomiskā situācija veicina 

lasītāju skaita samazināšanu valstī.  

Arvien vairāk resursi pieejami Internetā, ir iespēja lasīt un lejupielādēt grāmatas un citus 

nepieciešamos materiālus pilnā apjomā.  

No 2009.gada līdz 2012.gadam lasītāju skaits, kuri izmanto JZB SBA pakalpojumu, 

samazinājās. Sākot ar 2013.gadā ir vērojama pozitīva tendence, lasītāju skaits, kuri izmanto 

SBA, sāk pieaugt. Strauju lasītāju skaita pieaugumu 2015.gadā var izskaidrot ar to, ka pērn tika 

precizēta uzskaites kartība.    

 

 

2.diagramma. Lasītāju skaits, kuri izmantoja JZB SBA pakalpojumu 2005.-2015.g. 
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2015.gadā bija 213 SBA pieprasījumi (2014.gadā – 60)  no JZB lasītājiem, no tiem 

izpildīti 197, 5 grāmatas tika atrastas elektroniskā formātā tīmeklī, par pārējiem 11 

pieprasījumiem saņemti atteikumi. Atteikumu galvenais iemesls – neizsniedz, pasūtītie 

izdevumi izmantojami tikai lasītavā uz vietas. 

Iespieddarbi tika saņemti no JZB filiālēm, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, RTU 

Zinātniskās bibliotēkas, LU bibliotēkas, Jelgavas 4.vidusskolas bibliotēkas, Jelgavas 

novada pagastu bibliotēkām.  

2015.gadā no saņemto iespieddarbu skaita (197 vienības) 172 ir latviešu valodā, 24 – 

krievu valodā, 1 – angļu valodā.  

 

 

 

FION vecākā bibliotekāre                                                                     Viktorija Agafonova 

10.02.2016. 

 

  



 

Izstādes bibliotēkas galerijā 2015. gadā 

Janvāris “Latvijas mazās gaismas pilis” LBAB un LNB veidotā pārvietojamā  

fotoizstāde  

                    par bibliotēku  attīstību Latvijā  

 

Marts    “Poēma par Tēvzemi un Tālo Ziemeļu balādes” Nikolaja Malcenieka akvareļi 

un     

                 miniatūras  

 

Maijs    “Jelgava. Tālāk no centra. Studijas” Gleznotāja Ulda Rogas gleznas 

Jūnijs    “Pāvilosta fotogrāfijās” Pāvilostas TIC fotokonkursa darbi 

Jūlijs     “Spēka zīmes”  mākslinieces un dziednieces Brigitas Etermanes gleznas 

Augusts  Rožu izstāde no kolekciju dārza “Rozītes” (Tukuma novads) 

Septembris ” Rīgas salas” Kaspara Goba fotogrāfijas un mūzika 

                     “Mirklis pirms rudens salnām” dāliju izstāde no kolekcionāra Jāņa Klupšas   

                      dārza 

Oktobris  “Gleznas”  mākslinieka Uģa Auziņa pasteļi 

Novembris “Ir kāda brīnumskaista zeme” bijušās jelgavnieces Egitas Kūmas  Latvijas   

                     fotogrāfijas 

 

                    “Vēstures soļos gadsimti skan” Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzeja 

izstāde    

                      par vēstures  Latvijas vēstures periodiem 

 

Decembris  “Ārā no rāmjiem”  mākslinieces Ritas Leles gleznas 

Izstādes bibliotēkas 2. stāva galerijā 

“Kā lai tēloju savu Dzimteni” – bibliotēkas darbinieku fotografētās Latvijas ainavas 

“Kurzemes līča stāsts” – Gunta Švītiņa fotogrāfijas ar mirkļiem no kurzemnieu saieta   

                                           Trinidadā un Tobago 

“Pinhole summer” – starptautiskās jauniešu nometnes Jelgavā fotoizstāde 

“Ceļā” – bibliotēku darbinieku vasaras iespaidi fotomirkļos 

 

Gada laikā  bibliotēkas galerija apmeklētājiem piedāvājusi 12 dažādu žanru mākslas 

izstādes, tās aplūkojuši 7575 apmeklētāji.  Galerija ir ieņēmusi savu, neatkārtojamu vietu 

pilsētas kultūras dzīvē, par ko  liecina daudzie ieraksti galerijas atsauksmju grāmatā. 

2. stāva galerijas ekspozīciju maiņa notiek retāk un apmeklētāju uzskaite netiek veikta, 

bet par interesi norāda  apmeklētāju pilnīgi labprātīgā dalība balsojumos.  



 

Nozīmīgākās aktivitātes 2015.gadā 

Laiks Pasākums Mērķauditorija Rīkotājs 
Apmeklētāju 

skaits 

Janvāris 

 

Uzņēmējdarbībai pa 

pēdām – tikšanās ar 

draugiem.lv pārstāvi 

J.Palkavnieku 

 

Tautas dziesmu vakars 

Sala mēnesī kopā ar 

Dimzēniem   

Vidusskolēni 

 

 

Visi interesenti 

JZB 

 

 

JZB 

102 

 

 

15 

Februāris 

 

Ziemas ģimenes diena 

 

 

 

 

Tikšanās ar bijušo 

jelgavnieci Lieni Svoku 

grāmatas “Es un Dievs 

Bolīvijā”  autori par 

piedzīvoto Brazīlijas 

džungļos – ikvienam 

interesentiem 

 

Meteņdienas tautas 

dziesmu vakars kopā ar 

Dimzēniem                                                                                                                               

 

Dzejas kluba 

“Pieskāriens” dzejas 

pēcpusdiena 

“Sniegpārsliņu deja” 

 

Ģimenēm ar bērniem 

 

 

 

Visi interesenti 

 

 

 

Visi interesenti 

 

 

Visi interesenti 

 

JZB (Ledus 

skulptūru 

svētku 

kopīgajā 

programmā) 

 

JZB 

 

 

JZB 

 

 

 

JZB 

307 

 

 

 

 

22 

 

 

15 

 

 

 

42 

Marts 

Tikšanās ar rakstnieci, 

novadpētnieci Lūciju 

Ķuzāni 

 

  

Aspazijas jubilejai veltīts 

pasākums, grāmatas 

“Uguns ledū” atklāšana                        

 

Tautas dziesmu vakars 

kopā ar Dimzēniem  

Visi interesenti 

 

 

Skolēni un visi 

interesentiem 

 

Visi interesenti 

 

 

Seniori, skolēni 

 

Visi interesenti 

JZB sadarbībā 

ar Jēkabpils 

bibliotēku 

 

JZB sadarbībā 

ar Jelgavas 

novada 

Kultūras 

nodaļu 

JZB 

 

 

JZB 

 

45 

 

 

 

120 

 

12 

 

 

25 

 

252 



E-prasmju nedēļas 

pasākumi (pēc atsevišķa 

plāna) 

Ģimenes diena 

Lieldienu noskaņās 

JZB 

Aprīlis 

Pasaules veselības 

diena. Holesterīna 

mērīšana un pārrunas par 

veselīgu dzīves veidu      

Tautas dziesmu vakars 

kopā ar Dimzēniem 

Tikšanās ar fotogrāfu 

Gunti Švītiņu par 

ceļojumu uz Tobago 

Šaha simultantspēle ar 

šaha lielmeistaru 

Artūru Neikšānu 

Seniori 

 

 

Visi interesenti 

 

Visi interesenti 

 

AHA 

JZB sadarbībā 

ar Sociālo lietu 

pārvaldi 

JZB 

 

JZB 

 

85 

 

23 

 

28 

 

20 

Maijs 

 

Muzeju nakts “Aiz 

manis stāv zvaigznes...”   

Visi interesenti JZB 603 

Jūnijs 

Tautas dziesmu vakars 

opā ar Dimzēniem – 

Jāņu dziesmas un rotaļas 

 

Visi interesenti JZB 35 

Septembris 

Dzejas dienu pasākumi 

gājēju ieliņā pie Silvas 

un Kanclera nama                              

Brīvdabas lasīšanas 

pasākums jauniešiem 

Raiņa parkā 

Iedzīvotāji 

 

Jauniešiem 

JZB 

 

JZB sadarbībā 

ar Integrācijas 

pārvaldi 

Apmeklētāju 

uzskaite nav 

iespējama 

Oktobris 

“Kas jāēd rudenī?” 

Tikšanās ar dietoloģi 

Lolitu Neimani    

Kūmības kopā ar 

folkloras grupu Dimzēni                 

“Vingrot ir viegli” 
Mārīte Ose par kustību 

nozīmi cilvēka veselības 

nostriprināšanā 

Fraktālu zīmēšana – 

sevis izzināšanas veids 

Visi interesenti 

 

Visi interesenti 

 

Visi interesenti 

 

 

 

Visi interesenti 

 

Bibliotekāri, visi 

interesenti 

 

Visi interesenti 

JZB 

 

JZB 

 

JZB 

 

 

 

JZB 

 

JZB, ZRKAC 

zālē 

 

 

53 

 

25 

 

12 

 

 

 

23 

 

75 

 

 

70 



Konference par 

Jelgavas 

grāmatniecības vēsturi 

Rasmas Urtānes 

grāmatas atvēršanas 

svētki 

Latviešu 

biedrība 

Novembris 

Romantiskā detektīva 

vakars – tikšanās ar 

rakstnieci Daci Judinu un 

mūziķi Artūru Nīmani   

Dzejas kluba 

“Pieskāriens” rudens 

lasījumi 

 

Visi interesenti 

 

 

Visi interesenti 

JZB 

 

 

JZB 

48 

 

 

16 

Decembris 

Dziedošās Kanceviču 

ģimenes koncerts    

                                                  

Visi interesenti JZB 35 

 

Kopā 
28   2108 

 

 

2016. gada 15. februāris                                                                                                                                                          

Informāciju sagatavoja  Dzintra Punga 

 

 

 

 

Projekti  2015.gadā – iegūts finansējums, realizācija 2016.gadā. 

1. VKKF projekts „Augstvērtīga latviešu oriģinālliteratūra bibliotēkās”.  – 

611,10 EUR 

2. Mobilitātes projekts - Nordplus Adult project  "Librarians as lifelong 

information literacy educators" 1370 EUR 

3. VKKF Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem “Kur piedzimst vārds”  - 480 

EUR 

4. VKKF Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana – 1200 EUR 

5. ERASMUS+ “Androgoģija: Tālmācības sistēma bibliotekāriem” – 11 265,00 

EUR 

 

 

 



Senioru apmācības projekta “Pieslēdzies, Latvija!”  ietvaros  

2015.gada pārskats 
 

2015.gadā Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā turpinājās lietotāju grupu apmācības 

interneta lietošanas pamatprasmju apguvē senioriem. JZB aktīvi piedalās Lattelecom 

sociālās atbildības iniciatīvā “Pieslēdzies, Latvija!” jau trešo gadu pēc kārtas, 

datorprasmēs apmācot Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada seniorus pēc 50 gadu 

vecuma.  

“Pieslēdzies, Latvija!” ir unikāls projekts Latvijas mērogā, kas kopš 2008.gada 

ļauj senioriem, kuriem ir visaugstākās barjeras jauno tehnoloģiju izmantošanai, apgūt 

pirmās iemaņas darbā ar datoru. Projekta iniciētāji iecerējuši līdz valsts simtajai 

gadadienai apmācīt vismaz 30 tūkstošus cilvēku visā Latvijā, lai palīdzētu tiem pārvarēt 

digitālo plaisu un pilnvērtīgi integrēties mūsdienu informācijas sabiedrībā. 

2015.gadā bezmaksas datorprasmju kursi norisinājās Rīgā, Daugavpilī, 

Rēzeknē, Jēkabpilī, Liepājā un Jelgavā. Septītajā mācību gadā datora un interneta 

prasmes apguvuši gandrīz 2200 Latvijas seniori.  

Jelgavas pilsētā datorprasmes apguva 217 projekta dalībnieki, kuri izgāja 

apmācības Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. 103 dalībnieki prasmes apguva latviešu 

valodā un 114 dalībnieki mācījās krievu valodā. Projekta ietvaros bibliotēkā notika 72 

nodarbības. Bezmaksas datorapmācību kursu vadīšanā bibliotēkā iesaistījās divas 

bibliotēkas darbinieces - Olga Spirta un Viktorija Agafonova.  

Senioriem bija iespēja izvēlēties vienu vai secīgi apgūt visus trīs programmas 

līmeņus. 

Pirmajā jeb “iesācēju” līmenī seniori mācījās strādāt ar peli un tastatūru, ievadīt, dzēst 

un koriģēt tekstu, meklēt informāciju internetā un izmantot sludinājumu portālus. 

Otrajā jeb “lietpratēju” līmenī apguva, kā lietot e-pastu un sociālos tīklus informācijas 

apmaiņai, kā lietot Skype programmu saziņai. Trešajā jeb “gudrinieku” līmenī uzzināja 

kā noformēt un ievietot fotogrāfijas no fotoaparāta vai mobilā telefona datorā un kā 

veikt fotogrāfiju korekciju datorprogrammā Picasa, apguva darbu ar atmiņas glabāšanas 

ierīcēm un iemācījās Internetā atrast video materiālus, izmantot dažādu pakalpojumu 

sniedzēju pašapkalpošanās portālus. 

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā 58 dalībnieki datora un Interneta apguvi sāka 

bez priekšzināšanām, mācības uzsākot pirmajā līmenī, savukārt 79 dalībnieki izgāja 2. 

līmeņa mācības un 80 dalībnieki apguva 3. līmeni.  



2015.gada 1.oktobrī Starptautiskajā senioru dienā Lattelecom pirmo reizi kursu 

dalībniekiem rīkoja Senioru datorprasmju olimpiādi. Starppilsētu konkurencē pirmo 

vietu ieguva Jelgava, iegūstot 20 no kopsummā 23 punktiem.  

 

FION vecākā bibliotekāre                                                                Viktorija 

Agafonova 

04.02.2016. 

  



Grāmatu dāvinātāji 

2015. gadā 

 

1. Olga Aleksejeva Jelgava 
2. Valentīna Antonova Jelgava 
3. Elīna Apsīte Jelgava 
4. Helēna Auleja 

(Stepiņa) 
Jelgava 

5. Ēvalds Ausmiņš Jelgava 
6. Dagnija Avota Jelgava 
7. Inga Avotiņa-

Cīpa 
Jelgava 

8. Santa Ābele  
9. Aleksandrs Balss Jelgava 

10. Anita Baltrūna Jelgava 
11. Diāna Batraka Jelgava 
12. Inese Beļska Jelgava 
13. Rūdolfs Benze Jelgava 
14. Evita Berga Jelgava 
15. Jānis Berķis Jelgavas novads 
16. Dārta Katrīna Birkmane Jelgava 
17. Nataļja Bondare Jelgava 
18. Austra Brence Jelgava 
19. Ieva Brice Jelgava 
20. Vilis Bukšs Viļaka 
21. Gaļina Bulaņenko  
22. Iveta Cimdare Jelgava 
23. Sandra Cīrule Bauskas novads 
24. Leontīne Derviniece Jelgava 
25. Ruta Drēska Jelgava 
26. Ira Eglīte Jelgava 
27. Renāte Erlecka Jelgava 
28. Kristaps Ērglis Jelgava 
29. Jānis Gailis Jelgava 
30. Jeļena Golovanova Jelgava 
31. Adelīna Grandava Jelgava 
32. Ilva Graudiņa Jelgava 
33. Astrīda Laima Gulbe Jelgava 
34. Sintija Harju Jelgava 



35. Jonas Ivanauskas Jonišķi, Lietuva 
36. Anda Janaite Jelgava 
37. Jana Janovska Jelgava 
38. Laura Jirgensone Jelgava 
39. Raitis Junkers Jelgava 
40. Madara Kalniņa Jelgava 
41. Anita Kaļva Jelgava 
42. Ārija Karčevska Jelgava 
43. Ilmārs Kārkliņš Jelgava 
44. Konsuella Kele-

Āboma 
Jelgava 

45. Elvīra Kindure Jelgava 
46. Dace Krēgere  
47. Aivars Kriķītis Jelgava 
48. Dmitrijs Krivko Jelgava 
49. Anita Krūce Jelgava 
50. Dainis Krūmiņš Jelgava 
51. Romāns Ķekars Jelgava 
52. Lūcija Ķuzāne Jēkabpils 
53. Vija Lazduzieda Jelgava 
54. Lolita Leišupe Jelgava 
55. Vilis Liniņš  
56. Lilija Maksimova Jelgava 
57. Māra Mangusa Ozolnieku novads 
58. Līga Mazure Rēzekne 
59. Vizma Meinarte Jelgava 
60. Vladislavs Namatēvs Jelgava 
61. Līga Neimane Rīga 
62. Konstantīns Overčenko  
63. Ina Ozola Jelgava 
64. Lilita Ozola Jelgava 
65. Inga Paegle Jelgavas novads 
66. Agnese Pastuhova Jelgava 
67. Vera Petrjankina Jelgava 
68. Renāte Petrovska Jelgavas novads 
69. Elga Plīse Jelgava 
70. Hilda Zigrīda Pļavniece Jelgava 
71. Liena Poiša  
72. Jurijs Potapovs Jelgava 
73. Mudīte Priede Ozolnieku novads 



74. Dzintra Punga Jelgava 
75. Indulis Puriņš Jelgava 
76. Ligita Ramka Jelgava 
77. Armands Ramšs Jelgava 
78. Jānis Rapša  
79. Veronika Revkova Jelgava 
80. Velta Rieksta Jelgava 
81. Jeļena Rjazanova Jelgava 
82. Aigars Rublis Jelgava 
83. Inta Rubule Jelgava 
84. Jāzeps Runis Jelgava 
85. Sintija Sardika Jelgava 
86. Egita Sergejeva Jelgava 
87. Tamāra Skripņikova Jelgava 
88. Indra Soika-

Dreimane 
Jelgava 

89. Juris Sokolovs Jelgava 
90. Zane Stalidzāne Jelgava 
91. Ingrīda Ērika Strupa Jelgava 
92. Reta Sturme  
93. Arta Sudrabiņa Jelgava 
94. Margarita Šibilkina Jelgava 
95. Intars Štrāls Jelgava 
96. Inga Šušpanova Jelgava 
97. Igors Švilpe Rīga 
98. Dace Titiņa Jelgava 
99. Andris Tomašūns Jelgava 

100. Darja Uļčugačeva Jelgava 
101. Rasma Urtāne Jelgava 
102. Gita Ūtēna Jelgava 
103. Alise Valeiņa Jelgava 
104. Astrīda Valtere Jelgava 
105. Katrīne Veršinska Jelgava 
106. Jānis Vilks Jelgava 
107. Kristīne Vinokurova Jelgava 
108. Raimonds Vīksna Jelgava 
109. Dace Voliņeca Jelgava 
110. Lāsma Zariņa Ozolnieku novads 
111. Peter V. Zima Freiburga, Vācija 

    



    
    
    

112. Aspazijas mantojums, biedrība 
 

Jūrmala 

113. Dobeles novada Centrālā bibliotēka 
 

Dobele 

114. Eiropas Parlamenta 
Informācijas birojs Latvijā 
 

Rīga 

115. Jelgavas Latviešu biedrība 
 

Jelgava 

116. Jēkabpils Galvenā bibliotēka 
 

Jēkabpils 

117. Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Izglītības un mājsaimniecības institūts 
 

Jelgava 

118. Latvijas Universitāte 
Latviešu valodas institūts 
 

Rīga 

119. Latvijas Grāmata, SIA 
 

Rīga 

120. Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība 
 

Rīga 

121. Lauku bibliotēku atbalsta biedrība 
 

Rīga 

122. Mansards, apgāds 
 

Rīga 

123. Mediju nams, SIA 
 

Rīga 

124. Nacionālais Kino centrs 
 

Rīga 

125. Rīga 2014, nodibinājums 
 

Rīga 

126. Borisa un Ināras Teterevu fonds 
 

Rīga 

127. Valmieras Integrētā bibliotēka 
 

Valmiera 

128. Valsts Kultūrkapitāla fonds 
 

Rīga 

129. Vilces Attīstības centrs, biedrība Vilces pagasts, 
Jelgavas novads 

130. Viņa vārds manī, SIA 
 

Ķeguma novads 

131. P. Višinska Šauļu Publiskā bibliotēka Šauļi, Lietuva 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


