Jelgavas novada Elejas pagasta bibliotēkas
pārskats par 2016.gadu

Gaidām mūsu bibliotēkā!
1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Elejas pagasta bibliotēka ir viena no lielākajām Jelgavas novadā. Atrodas Jelgavas novada
dienvidos un robežojas ar Lietuvas Republiku, attālums līdz robežai 3 km. Līdz galvaspilsētai Rīgai
70 km.
Jelgavas novada Elejas pagasta bibliotēka ir Pašvaldības bibliotēka. Atrodamies Saieta nama 2
stāvā. Pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo pēc remonta ēkā iebūvēja pacēlāju –liftu. Ar
2016.gada 1.janvāri vadošā institūcija ir Jelgavas novada pašvaldības Kultūras pārvalde. Bibliotēka
nodrošina lietotājiem kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus. Ir pieejamas autorizētās
tiešsaistes datubāzes Letonika.lv un datu bāze Lursoft laikrakstu bibliotēka. Strādājam ar integrēto
informācijas programmu Alise 4i. Darbā izmantojam Jelgavas novada elektronisko katalogu un
citas Jelgavas pilsētas bibliotēkas datu bāzes. Strādājam radoši, profesionāli – meklējam jaunas
darba formas, sadarbību ar citām bibliotēkām un iestādēm. Mūsu darba mērķis – izglītot, informēt
un izklaidēt.
Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas, arī bibliotēkas
akreditācija pārskata periodā nav notikusi. Iepriekšējās akreditācijas ieteikumi ņemti vērā un
izpildīti.

2. Finansiālais nodrošinājums
Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums”
Kopā (EUR)
Pašvaldības finansējums
Citi ieņēmumi:
t. sk. maksas pakalpojumi
t. sk. ziedojumi un dāvinājumi
t. sk. VKKF finansējums
t. sk. citi piešķīrumi

2014
23174
23174

2015
25418
25416
2
2

2016
24736
24725
11
11

Tabula “Bibliotēkas izdevumi”
Izdevumi kopā (EUR)
Darbinieku atalgojums (bruto)
Krājuma komplektēšana

2014
23174
12874
2234

2015
25418
14281
2219

2016
24736
14181
2525
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Remontdarbi pārskata periodā nav veikti, jo bibliotēkas telpas ir labā stāvoklī un nesen
remontētas. Reizi divos gados pārkrāsojam grīdas un durvis.
Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums labs. Nomainītas visas bibliotēkas mēbeles. Bērnu nodaļai
iegādātas 3 logiem žalūzijas, bērniem rotaļu glabāšanas kaste.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
2

Lietotājiem
(skaits)
4

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
labs

Piezīmes

Nākotnes plānos
1

1

labs

1

2

labs

1

2

labs

1

1

labs

Materiāli un tehniskais stāvoklis ,vērtējams darbā ar bērniem un jauniešiem, kā labs. Ir
dažādas spēles, notiek radošās darbnīcas, pasākumi. Vienmēr iegādāta atbilstoša literatūra šim
vecumam un pasūtīti preses izdevumi.

4. Personāls
Bibliotēkā strādājam divas darbinieces uz pilnu slodzi. Abām ir bibliotekārās izglītības,
augstākā bibliotekārā un profesionālā bibliotekārā.
2016. gadā no sava pagasta tikām izvirzītas balvai “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”.
Pateicības un labus vārdus par savu darbu saņemam ik dienu. Par to liecina ieraksti
bibliotēkas atsauksmju grāmatā.
Darba samaksa pēdējo gadu laikā nav mainījusies. Gadā tiek apmaksāts viens ārzemju
pieredzes brauciens uz kādu no tuvākajām valstīm un vienas dienas pieredzes brauciens pa Latviju.
Arī semināru apmeklējuma ceļa nauda tiek apmaksāta.
Problēmas personāla jomā mūsu bibliotēkā nepastāv.
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Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji”
Lietotāju skaits
t. sk. bērni
Fiziskais apmeklējums
t. sk. bērni
Virtuālais apmeklējums
Sociālo tīklu apmeklējums
(skatījumi)
Izsniegums kopā
t. sk. grāmatas
t. sk. periodiskie izdevumi
t. sk. bērniem
Lietotāji % no iedz. skaita
apkalpes zonā
Iedzīvotāju skaits

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-1%
-12%
-2%
-5%

2016
742
247
6837
1891
204

% salīdzinot ar
iepr. gadu
+0.25
+1.2%
-0.45
-4%
-30%

2014
748
278
7025
2081

2015
740
244
6864
1976
1017

16337
5209
2508
1225
32

16905
5437
3141
1337
33

+3
+4%
+25%
+9%
+31%

17691
5514
3541
1191

+4
+1%
+12%
-105
+0.95

2288

2226

-3%

2225

+0.0%

No 2016.gada sākām bibliotēkas lietotājiem piedāvāt laminētas lasītāja kartes, kuras der
visās Jelgavas novada un pilsētas bibliotēkās. 2016.gadā izgatavotas 120 šādas lasītāja kartes.
Ir lasītāji, kuri kategoriski atsakās no šīm kartēm. Tiem tad arī profila piezīmēs pierakstām, ka
nevēlas šādu karti, lai vairākkārtīgi neuzrunātu šo lasītāju. Tāpat visu laiku ir pastāvējis
pakalpojums, kad bibliotēkas lietotājam dažādu iemeslu dēļ grāmatas piegādājam uz mājām.
To arī pierakstām piezīmēs.
2011.gadā ēkai, kurā atrodas bibliotēka bija kapitālais remonts. Protams bija neērtības un
grūtības. Toties ieguvēji esam visi. Bibliotēka atrodas ēkas otrajā stāvā. Tāpēc, personām ar
īpašām vajadzībām ierīkots lifts-pacēlājs, kas nodrošina piekļuvi bibliotēkai.
Mūsu darba mērķis – atrast katra lasītāja vajadzībām un interesēm atbilstošāko, labāko
literatūru. Tam jābūt prasmīgam, kas bagātina lasīšanas kultūru, veicina brīvā laika
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izmantošanu lietderīgi. Saviem lietotājiem sniedzam vajadzīgās uzziņas. Ja tas nav iespējams ar
mūsu bibliotēkas krājumu palīdzību, izmantojam SBA.
Informācija par pašvaldību, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām pieejama
iedzīvotājiem.
Ikviens bibliotēkas lietotājs var autorizēties elektroniskajā katalogā. Tas ļauj šim lietotājam
brīvu piekļuvi visiem iespieddarbiem.
SBA rādītāji ar katru gadu palielinās. Secinājums-lietotāji arvien vairāk izmanto šo
pakalpojumu. Iespieddarbus, kuru nav konkrētajā bibliotēkā var pasūtīt un saņemt sev
vēlamajā bibliotēkā.
Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam šādus pakalpojumus.
* Grāmatu un prese izdevumu izsniegšana uz mājām, iespieddarbu rezervācija
* Bibliotēkā pieejami 23 preses izdevumi
* Novadpētniecības mapes
* Bibliogrāfiskās uzziņas
* Interneta un datoru izmantošana bez maksas
* SBA pakalpojumi
* Kopēšana
* Skenēšana
* Printēšana
* Bibliotekāra konsultācijas
* Bērnu stūrītis
* www.filmas.lv
* www.news.lv
* www.Letonika.lv

Tabula “SBA rādītāji”
SBA
No citām Latvijas bibliotēkām saņemto
dokumentu skaits
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto
dokumentu skaits

2014
7

2015
33

2016
61

8

29

42

Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšanai par bibliotēkas darba kvalitāti izmantojām
aptaujas un anketas. Aptaujas un anketas bija par bibliotēkas pasūtāmajiem preses
izdevumiem.
Nepastāv nekādas problēmas bibliotēkas pakalpojumu pieejamības jomā. Ja konkrēta
izdevuma nav mūsu bibliotēkā, to pasūtām no citas lietotājam vēlamas vai tuvāk esošas
bibliotēkas.

6. Krājums
Krājuma komplektēšanas politika un organizācija:

Mūsu darba mērķis – atrast katra lasītāja vajadzībām un interesēm atbilstošāko, labāko
literatūru. Tam jābūt prasmīgam, kas bagātina lasīšanas kultūru, veicina brīvā laika izmantošanu
lietderīgi. Uzmanību pievēršam bērnu literatūras un uzziņu literatūras iegādei.
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Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums”
Finansējums krājuma
komplektēšanai
t. sk. pašvaldības finansējums
grāmatām
t. sk. bērnu grāmatām
periodiskajiem izdevumiem
Finansējums krājumam uz 1 iedz.
apkalpes zonā (pašvaldības
finansējums)

2014
2830

2015
2940

2016
3254

2830
2134

2940
2219

3254
2525

696
1.30

721
1.32

729
1.46

Bibliotēkas krājums 100% rekataloģizēts.

Pārskata periodā bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta.

Iespieddarbus iegādājamies budžeta tāmes ietvaros. 2016.gadā salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem vairāk iegādājāmies bērnu literatūru.
Tabula “Krājuma rādītāji”
Jaunieguvumi
Grāmatas
t. sk. latviešu daiļliteratūra
t. sk. bērniem
Izslēgtie dokumenti
Krājuma kopskaits
Grāmatu krājuma apgrozība
Periodisko izdevumu apgrozība

2014
275
275
63
44
10000
9787

2015
280
280
102
52
918
9611

2016
273
273
173
80
724
9605
0.6
2.9

Datubāzes: abonētās tiešsaistes datubāzes Letonika, News, kurām ir piekļuve arī ārpus
bibliotēkas telpām.
Datubāzes Letonika, News pakalpojumus izmanto daudzi bibliotēkas lietotāji. Lasa
žurnālus, citu novadu laikrakstus, meklē dažādu informāciju.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2014
296/154
40

2015
588/473
156

2016
520/361
39(158)

Krājuma un datubāzu popularizēšana

Regulāri organizējam pasākumus, kuros piedalās bibliotēkas lietotāji. Rīkojam tematiskus
pasākumus. Iepazīstinām ar jaunieguvumiem. Ar datu bāzēm, to izmantošanas iespējām. Mūsu
bibliotēkas lietotāji ir aktīvi Jelgavas novada grāmatu svētku apmeklētāji.

Darbs ar parādniekiem.
Ir arī lietotāji – iepriekšējo gadu parādnieki, ar kuriem cīnīties ir ļoti grūti. Šiem lietotājiem
izsūtām atgādinājumus, sarakstus iesniedzam vidusskolā, atgādinām pa telefonu. Taču rezultāti ir
niecīgi.
Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un vajadzības nepastāv. Visu varam atrisināt.
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7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji.
Lielu uzmanību pievēršam darbam ar bērniem. Kamēr vien būs grāmatas, būs literatūra, tā palīdzēs
bērnam labāk saprast pašam sevi un citus. 37 % no kopējā bibliotēkas lietotāju skaita ir bērni un jaunieši
vecumā līdz 18 gadiem. Pārskata gadā piedalījāmies projektā „Bērnu žūrija”, kur visu iespieddarbu kolekciju
iegādājamies par pagasta līdzekļiem. Visus iespieddarbus savā vecuma grupā izlasīja un anketas aizpildīja 30
dalībnieki. Mazajiem lasītājiem patīk bērnu stūrītis, tas ir atpazīstams ar rotaļlietām, bērniem piemērotām
mēbelēm un košām krāsām. Lai bibliotēkas lietotājus skolēnus vairāk ieinteresētu grāmatu lasīšanā
organizējam dažādas tikšanās.

Bibliotēkas krājumu veidojam atbilstoši lietotājiem. Cenšamies iegādāties visus labākos un
jaunākos bērnu un jauniešu iespieddarbus.
Pasākumi notiek dažādām vecuma grupām, sākot no bērnudārza.
Bibliotēkas pasākumos apmeklētājus iepazīstinām ar jaunajiem iespieddarbiem, ar projektu
“ Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Sadarbojamies ar bērnudārzu “Kamenīte”, Elejas vidusskolu, Jelgavas novada Bērnu un
jauniešu izglītības un iniciatīvu centru, ar Kultūras darba organizatori E.Zālīti.

9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums
Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija

Finansētājs
Pašvaldība

Finansējuma
apjoms
260€

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)
Visas kolekcijas grāmatas
iegādājāmies par pašvaldības
līdzekļiem

Atbalstīts/
neatbalstīts
Atbalstīts

Šajā projektā piedalāmies kopš tā sākuma. Pēdējos gados nāca klāt vecāku žūrija.
Secinājumi un pārdomas par šo projektu sakrita ar šī projekta dalībniekiem. Katru nākamo
projektu lasītāji gaida ar nepacietību, vērtējuma anketās izsaka savas domas par lasīšanai un
vērtēšanai piedāvāto literatūru. Pieaugušie lasītāji ir informēti, ko lasa bērni un jaunieši.

10. Publicitāte
Bibliotēkas informācija tīmeklī:
bibliotēkas tīmekļa vietne –http://www.jelgavasnovads.lv
ü Latvijas bibliotēku portāls – www.biblioteka.lv
ü Jelgavas pilsētas bibliotēka – www.jelgavasbiblioteka.lv šajā interneta vietnē
publicējam informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem.
ü sociālie tīkli - draugiem.lv, Facebook
Apzināmies, ka mūsu darbs pilnā mērā atkarīgs no pašu aktivitātes, uzņēmības, no valsts un
pašvaldības atbildības. Tas liek neapstāties pie sasniegtā, bet pilnveidoties tālāk mūsdienu prasībām. Lai
uzlabotu bibliotēkas darbu tajā iesaistām pašus lietotājus. Atsauksmju un ierosinājumu grāmatā
bibliotēkas lietotāji izsaka savas vēlmes un ierosinājumus. Kopā risinām radušās problēmas. Regulāri
organizējam pasākumus, kuros piedalās bibliotēkas lietotāji. Rīkojam tematiskus pasākumus.
Iepazīstinām ar jaunieguvumiem. Mūsu bibliotēkas lietotāji ir aktīvi Jelgavas novada grāmatu svētku
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apmeklētāji. Lasīt prieks ir tas, kas mūs vedina jaunu piedzīvojumu, zināšanu un fantāzijas pasaulē.
Cenšamies radīt vidi, lai pie mums patiktu, lai lietotāji justu, ka ir gaidīti.
Pielikumā divreiz noklikšķinot uz bildes mūs var redzēt fotogrāfijās.
Elejas pagasta bibliotēkas vadītāja
07.02.2017

Dace Rače

Jelgavas novada
Elejas pagasta
bibliotēka
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