
Pārskats par darbu 9 mēnešos 

2016. Gadā un 2017. gada ieceres



2016 2015

Lasītāju skaits 313 359(gadā)

No tiem bērni un 
jaunieši

150 161(gada)

Apmeklējums 3506 3435(9 mēn.)

Izsniegums 3917 3516(9 mēn.)

Krājums 4882

Saņemts 140

Izslēgts 159



28. 01 2016.  Noslēguma pasākums

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.

23. un 25. 02. 01.03., 
29.04.,13.07.“Iepazīst
am grāmatu un 
žurnālu pasauli”.(5)

Foto no E-prasmēm.(8.-12.03.)(5)



19.03. “Lieldienas gaidot”-
radošā darbnīca

07. 05. "Ļauj man Tevi māmulīt, tavā 
dienā godināt. Paldies teikt par katru 
rītu, kad nāc mani modināt!"- radošā 
darbnīca.



 Iepazinos ar Staburaga pagasta bibliotēkas un Zarasu pilsētas 
bibliotēkas darbu.

26.08. Jelgavas un Ozolnieku novada 
15 grāmatu svētki.



21. un 28. septembris. 

“Rīta stunda”(2)



Laba sadarbība izveidojusies ar Vilces skolas mākslas pulciņu. 
Bibliotēkā regulāri tiek izlikti bērnu zīmētie un veidotie darbi.(2)



 No plānotajiem  110 EUR finansējuma pasākumiem ir apgūti – 95 

EUR.

 15 EUR-tiks iztērēti Ziemassvētkiem bibliotēkai.

 Plānotie 60 EUR degvielai izlietoti . 

 Plānotie 200 EUR inventāram apgūti 181 EUR -nopirkti galdi lasītavai 

un elektriskā tējkanna. Atlikums 5 EUR . 

 Plānotie 800 EUR grāmatām apgūti

 Plānotie 500 EUR žurnāliem tiks apgūti oktobrī.(jau pasūtīju)

 Plānotie 260 EUR biroja precēm apgūti 22 EUR un uz oktobri pasūtīju 

kanceleju par 72 EUR, paliek toneriem 166 EUR , kas tiks šogad 

nopirkti.

 Atlikums: 4612 EUR, preces un pakalpojumi 1962 EUR



 Inventārs: ( preces 1 vienības cena līdz 212,99 EUR)

 Atpūtas dīvānu priekštelpā -200 EUR( lai var izmest tos vecos , nodilušos krēslus), 1 gab. 

vienvietīgo plauktu- 70 EUR( ieteica nod. vadītāja un vajadzība, jo krājums papildinās),jaunu
telefonu(mobilo)-100EUR

 Jaunu ziņojumu dēli pēc izmēriem pa visu sienu.- 60 RUR (tādu kā novadā ),piekaru sistēmu 
izstādēm -180EUR

 Kopā inventāram : 610EUR

 Presei-600 EUR 

 Pasākumiem-508EUR ( Radošās darbnīcas-3, Bērnu žūrijas pasākumiem un pieredzes 
braucieniem)

 Biroja precēm 180EUR

 Pamatlīdzekļi:

 Grāmatām-1500 EUR (300 EUR vajag Bērnu žūrijai lasīšanas veicināšanas programmai)



 2016. gada 11.oktobrī 

 Vilces bibliotēkas vadītāja: Vida Inapaite


