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2015 

 

2016 

 

+/- 

Lietotāju skaits 2945 3193 +248 

t. sk. bērni 1860 2120 +260 

Fiziskais apmeklējums 21694 29561 +7867 

t. sk. bērni 12948 15068 +2120 

Virtuālais apmeklējums 39755 32375 -7380 

Izsniegums kopā 39643 40900 +1257 

t. sk. grāmatas 28403 32209 +3806 

t. sk. periodiskie izdevumi 9894 7581 -2313 

t. sk. bērniem 17213 19473 +2260 

 

Lasītāju kategorijas (lielākās grupas):  

 

Skolēni - 2061; Pirmsskolas vecuma bērni - 42; Pensionāri - 113; Studenti (t.s. LLU) - 85; 

Mājsaimnieces un nestrādājošie - 258; Izglītības un kultūras darbinieki - 61; Skolotāji - 63. 
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Bērnu un jauniešu apmeklējums 
2016.gadā 



 

Pēc diagrammas datiem redzams, ka 2016.gadā bibliotēkā visnoslogotākie bijuši augusts 

un septembris. Tas izskaidrojams ar skolēnu vajadzību pēc vasarā ieteicamās literatūras, 

kas vispieprasītākā ir tieši vasaras noslēguma mēnešos. 

 

 2016.gada čaklākie lasītāji vecumā līdz 18 gadiem 

 

Lasītāja vārds un uzvārds Gadā izlasīto grāmatu skaits 

Marta Brakanska (2006. dzimšanas gads) 243 

Teodors Tolpežņikovs (2004. dzimšanas gads) 241 

Marika Ugarenko (2005. dzimšanas gads) 217 

Krists Adrians Skulte (2007. dzimšanas gads) 210 

Elizabete Ance Zandere (2006. dzimšanas gads) 206 

Linda Kuksa (2008. dzimšanas gads) 203 

Paula Cirmane (2007. dzimšanas gads) 195 

Amanda Eniņa (2004. dzimšanas gads) 194 

Elza Eniņa (2007. dzimšanas gads) 145 

Zigfrīds Kavickis (2010. dzimšanas gads) 125 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 1729 1728 1518 

Grāmatas 21890 22875 21733 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 168 207 272 

t. sk. bērniem 16489 16864 17031 

Izslēgtie dokumenti 1545 395 2913 

Krājuma kopskaits 25520 26853 25458 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.03 1.05 1.26 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 
2.9 2.7 2.2 
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Izsniegums 2016.gadā bērniem un 
jauniešiem līdz 18 gadiem 



 

 Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana 2016.gadā: 

o 2016. gadā bibliotēka lasītājiem bija atvērta 276 dienas; 

o vidējais apmeklējums dienā bibliotēkā – 107 lasītāji;  

o vidējais apmeklējums dienā bibliotēkā (bērni līdz 18 gadu vecumam) – 55; 

o vidējais izsniegums dienā – 148 eksemplāri; 

o vidējais izsniegums dienā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – 70; 

o vidējais izsniegums dienā lasītavā– 25 eksemplāri; 

o lasītāju  skaits uz vienu bibliotekāro darbinieku  ir – 798 lasītāji;  

o izsniegums uz vienu bibliotekāro darbinieku  ir – 10225 eksemplāri; 

o izsniegumu  skaits uz vienu lasītāju – 12.8 eksemplāri; 

o krājuma apgrozība – 1,26. 

 

 Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes: 

 

o Kopš 2001.gada bibliotēka piedalās LNB lasīšanas veicināšanas programmā 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2016.gadā šajā lasīšanas programmā 

iesaistījās 32 lasītāji, no kuriem 20 aizpildīja elektronisko anketu. 

o Tikšanās ar rakstnieci V.Štelmaheri un suni Rafī JPB. Aptuveni 100 skolēnu 

auditorijai rakstniece stāstīja par to, kā top grāmata, lasīja tās fragmentus un 

atbildēja uz bērnu jautājumiem.  

o Piedalīšanās Dobeles „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2015” noslēguma 

pasākumā Penkulē. Uz pasākumu aizvesti 10 bērni. 

o Pasākuma „Lasīsim ar prieku!” rīkošana bibliotēkas lasītavā. Pasākumā Jelgavas 

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

2.internātpamatskolas  un 4.sākumskolas skolēniem.  

o Piedalīšanās pilsētas mēroga pasākumā skolēniem „ZinīBums”, piedāvājot 

skolēniem dažādus atjautības uzdevumus, kas saistīti ar lasīšanu un bērnu grāmatu 

varoņiem. Tāpat bērniem tika piedāvātas radošās darbnīcas, kurās apgūt praktiskas 

iemaņas. 

o Tikšanās ar dzejnieci I.Skapsti, kas atraktīvā veidā bērniem prezentēja savus 

dzejoļu krājumus „Kāpēc man tāds deguns?” un „Kā atnāk dzejolis”. 

o Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā rīta lasījums no grāmatas S.Hola grāmatas 

„Gārmana vasara”, ilustrāciju prezentācija un leļļu teātra fragments pēc grāmatas 

motīviem.  

o H.Tamma grāmatas „Nindzja Timijs un baltā pērtiķa noslēpums” atvēršanas 

svētku apmeklējums LNB, uz kuru no Jelgavas tika nogādāti 15 bērni. 

  


