Jelgavas novada Zaļenieku pagasta
Zaļenieku bibliotēkas
pārskats par 2016.gadu.
1. Vispārīgs bibliotēkas raksturojums
Zaļenieku pagasta bibliotēka- informācijas centrs ir kultūras, informācijas un izglītības
iestāde , kura veic pašvaldības publiskās bibliotēkas funkcijas.
Zaļenieku pagasta bibliotēkas misija ir:
v sabiedrības informācijas vajadzību nodrošināšana,
v lasīšanas interešu attīstība un lasīt veicināšana skolas vecuma bērnos, lai radītu zinātkāru,
intelektuālu lasītāju,
v pagasta kultūras mantojuma apzināšana un popularizēšana
Zaļenieku pagasta bibliotēkas mērķis- ir palielināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, nodrošināt visus
apmeklētājus ar uzziņu un citu informāciju neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas, radīt bibliotēkā vidi,
kurā katrs apmeklētājs ir gaidīts.
2016. gadā grāmatu un periodikas izsniegšana veikta automatizēti. Lasītāju skaits 605 (
2015. gadā 608), izsniegums 2016. g. –12929 (2015. gadā -12195), apmeklējums 2016. g. – 9144
(2015.g. –9568). Zaļenieku pagastā dzīvo 1521 iedzīvotāji, kurus apkalpo Zaļenieku un Ūziņu
bibliotēkas. Zaļenieku bibliotēkā lasa 605 lasītāji jeb 40%, pagastā vēl ir otra bibliotēka.
Lietotāji ir gan skolnieki, gan strādājošie, gan pensionāri, liela daļa no lasītājiem ir sievietes.
Bibliotēkas klienti ir arī no citiem novada pagastiem, kā arī citas bibliotēkas.
Bibliotēka apkalpo jebkuru tās apmeklētāju, nevienu nediskriminējot un neierobežojot
pakalpojumu pieejamību. Bibliotēka darbojas kā vietējas nozīmes bibliotēka, kas akreditēta
2012.gadā uz 5 gadiem. gadiem. Bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītāja.
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2. Finansiālais nodrošinājums
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums ir Jelgavas pašvaldības iespēju robežās un nodrošina
bibliotēkas funkciju veikšanu (labi).
2016. gada bibliotēkas kopējie izdevumi ir17678,-EUR
Alga –EUR 7452,-,Soc. nod. –EUR 2164,Grāmatas – EUR 2850,Periodika-EUR 1070,Materiāli, elektrība – EUR 3443

Pašvaldības finansējums
Zaļenieku bibliotēkai
Finansējums
17678

17516

16839

2014

2015

2016

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

2015

16839
16839

17 516
17 516

-

-

2016
17678
17678
27,-

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

2014
12477,-

2015
11684,-

8582,-

7 774,-

3895,-

3910,-

2016
11372,7452,3920,-
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3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Stāvoklis
1893

Ēkas uzcelšanas gads
Telpu kopējā platība
Lietotāju darbavietu skaits
bibliotēkā
Telpu tehniskais stāvoklis

99
11
apmierinošs

Piezīmes
Bibliotēkas izveidošanas gads
ap 1914. gadu.
Nepieciešama lielāka platība
Nepieciešams kosmētiskais
remonts

2017.gada paredzēts ir grīdas remonts, jo tas ir ļoti nolietojies. Nepieciešamas plašākas telpas,
nomainīt bērnu stūrītī sēžamos pufus un paklāju.
Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums”
Datori
Plānie klienti
Multifunkcionālās
iekārtas
Printeri

Kopēšanas
iekārtas
Skeneri
Citas iekārtas

Darbiniekiem
(skaits)
1
-

Lietotājiem
(skaits)
9
1

Vērtējums (teicams/labs/
apmierinošs/neapmierinošs)
labs
labs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piezīmes

4. Personāls
Bibliotēkā strādāju viena darbiniece, bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi.
Bibliotēkas vadītājai ir 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, bibliotēkā strādāju 13 gadu, katru
gadu aktīvi piedalos semināros, kursos, pieredzes apmaiņas braucienos.
Kā viens no 2012. gada akreditācijas ieteikumiem bija ,ka bibliotēkā ir jāpieņem otrs
bibliotēkas darbinieks, vismaz uz 0,5 slodzi, taču tas pagaidām nav izpildīts un paliek aktuāls.
Finansējums personāla attīstībai pietiekams, ir iespēja apmeklēt darbinieku pilnveidošanās
kursus. Pagājušajā gadā biju pieredzes braucienā kopā ar novada bibliotekāriem uz Lietuvu , kā arī
LNB. Kopīgi braucieni ļauj sajust kopības sajūtu, var atpūsties un iepazīt kolēģus citā gaismā. Var
redzēt kā strādā citur, var gūt jaunas idejas un ierosmes turpmākajam darbam, var pilnveidot savu
darbu pārņemot pieredzi un ieteikumus.
Apbalvojumi un pateicības:
1.2014.gadā bibliotēkas vadītāja tika izvirzīta balvai „Pagasta bibliotekārs-gaismas nesējs”
2.Jelgavas novada Zaļenieku pagasta pārvaldes atzinības raksti par apzinīgu darba pienākumu
pildīšanu.
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
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

2014
590
233
14129
5703

2015
608
239
9568
5752

% salīdzinot
ar iepr. gadu
+18
+6
-4561
+49

-

2016
605
235
9144
5480

% salīdzinot ar
iepr. gadu
-3
-4
-424
-270

140

10064
3553
6510
5963
36,41

12195
3457
8735
4154
39,32

+2131
-96
+2225
-1809
+2,91

12929
5512
7417
4377
40,90

+734
+2055
-1318
+223
+1,58

1620

1546

-74

1521

-25

Zaļenieku pagastā deklarēti 1521 iedzīvotāji (dati uz 01.01.2017). No visiem deklarētajiem
iedzīvotājiem bērni un jaunieši kopā līdz 18 gadiem ir 450. Iedzīvotāju skaitam pagastā ir tendence
samazināties, tas saistīts ar aizbraukšanu kā arī aiziešanu mūžībā.
Pagājušajā gadā bibliotēkā iesaistīti 605 lietotāji (t.sk. bērni un jaunieši 233).
Pārskata periodā izveidotas 97 jaunā veida Jelgavas novada lasītāju kartes.
Pēc lietotāju vēlmēm un pieprasījuma, darbinieki palīdz un konsultē par bibliotēkas darbu un
resursiem, datoru un interneta izmantošanu.
Lietotājiem ir iespējas savu viedokli paust gan rakstiski ierosinājumu un sūdzību grāmatā, gan
runājot ar bibliotēkas vadītāju personīgi. Apmeklētāji raksta atsauksmes un viedokļus atsauksmju
grāmatā par dažādiem bibliotēkā notikušiem pasākumiem un izstādēm.
Bibliotēka ir skaistās, gaišās telpās, taču ir nepieciešams kosmētiskais remonts.
Apgaismojums ir labs. Iespēju robežas bibliotēkā izvietoti zaļie augi. Bibliotēka ir pieejama
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, iespējams iebraukt arī ar invalīdu ratiņiem, kā arī vecākiem ar
bērnu ratiem.
Bibliotēkā kopēšana, skenēšana un printēšana ir

maksas pakalpojums. Jelgavas novada

maksas pakalpojumu cenrādis ir pieejams: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pakalpojumi/citipakalpojumi/dokumentu-datorizdruku-izgatavosana-un-kopesana.

Sniegtas

300

uzziņas

par

dažādām tēmām, sākot no autobusu kursēšanas grafika, dažādām izziņām u.c.
Joprojām notiek automatizēta bibliotēkas krājuma izsniegšana un apstrāde, pārvaldības
sistēmā Alise 4i, žurnālu izsniegšana notiek automatizēti. Autorizētajiem lietotājiem ir iespēja
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neatrodoties bibliotēkā pasūtīt sev vēlamo grāmatu , žurnālu u.c., kā arī pagarināt lietošanas
termiņu.
Bibliotēka apmeklētājiem atvērta:
Pirmdienās 9:00- 17:00
Otrdienās 9:00- 17:00
Trešdienās metodiskā diena
Ceturtdienās 9:00- 17:00
Piektdienās 9:00- 17:00
Pusdienas pārtraukums darba laika grafikā ir paredzēts, taču to neizmanto
Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā sekojošus pakalpojumus:
• Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām
• Bibliotēkā ir ieejami žurnāli un prese izdevumi – žurnāli 33, bērniem3, laikraksti 3
• Bibliogrāfiskās uzziņas
• Novadpētniecības krājums un mapes
• Datoru un interneta bezmaksas izmantošana
• www.filmas.lv
• SBA pakalpojumi
• Printēšana
• Kopēšana
• Skenēšana
• Bērnu stūrītis
• Bibliotekāra konsultācijas
www.Letonika.lv
www.news.lv

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

2014
22

2015
49

2016
61

16

10

44

Krājums atbilst lietotāju interesēm un vajadzībām un bibliotēka spēj nodrošināt lietotāju
pieprasījumu, ja kāda iespieddarba nav bibliotēkas krājumā, to SBA kārtā piegādā no citām
bibliotēkām. SBA izmantošanas iemesli ir dažādi - lai apmierinātu čaklāko lasītāju vajadzības
(jaunās grāmatas izlasītas, skatāmies kas nav mūsu krājumā un ko varam piedāvāt no citām
bibliotēkām (galvenokārt daiļliteratūra), literatūras izstāžu veidošanai, pasākumiem.
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6. Krājums
Krājuma komplektēšanai 2016.gadā tērēti EUR 3920,- pašvaldības piešķirtie līdzekļi EUR
2850,-grāmatām, EUR 1070,- žurnāliem un laikrakstiem. Grāmatas iepirktas galvenokārt interneta
veikalā www.lgramata.lv , ar ko izveidojusies ļoti laba sadarbība. Bibliotēka iespēju robežās cenšas
nodrošināt visas lasītāju vajadzības, pārsvarā tiek komplektēta daiļliteratūra, nozaru literatūra.
Cenšamies atjaunot visu nozaru krājumus, jo novecojusī literatūra tiek norakstīta. Īpašu uzmanību
pievēršama bērnu un jauniešu krājumam (18% no jaunieguvumiem 2016.gadā ir bērniem un
jauniešiem domāta literatūra). Laikrakstus un žurnālus, pasūtījām Latvijas Pastā, izmantojām atlaižu
piedāvājumu un varējām pasūtīt žurnālus un laikrakstus izdevīgāk.
Tika veidotas grāmatu izstādes par noteiktām tēmām un rakstniekiem-jubilāriem, tā
popularizējot un rosinot lasīt arī bibliotēkas krājuma vecākās grāmatas, nevarētu teikt, ka tās bijušas
ļoti populāras, tomēr čaklākajiem lietotājiem ir bijis pārsteigums par vienu otru grāmatu, kas nav
lasīta.
Bibliotēkas krājumā uz 2016.gada 31. decembri ir 6244 vienības grāmatu un preses izdevumu.
Grāmatu fonds regulāri tiek attīrīts no neizmantotās, nepieprasītās un nolietotās literatūras.
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
3895,-

2015
3910,-

2016
3920,-

3895,2843,-

3910,2842,-

3920.2850,-

1052,2,40

1068,2,52

1070
2,58

Bibliotēkas krājums 100% rekataloģizēts.
Krājuma inventarizācija ir veikta 2011. gadā.
Tabula “Krājuma rādītāji”
2014
2015
Jaunieguvumi
345
323
Grāmatas
345
323
t. sk. latviešu daiļliteratūra
284
266
t. sk. bērniem
61
57
Izslēgtie dokumenti
1060
1086
Krājuma kopskaits
6203
6136
Grāmatu krājuma apgrozība
1,75
1,77
Periodisko izdevumu
0,95
0,70
apgrozība

2016
304
304
199
105
859
6244
1,13
0,84
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Bibliotēkā ir pieejamas datubāzes bez maksas ; www.Letonika.lv un www.news.lv
Uz vietas bibliotēkā notiek skolēniem, gan pieaugušajiem apmācības kā lietot šīs datu bāzes.
Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums”
Dabubāze
Letonika
News

2014
248/80
314

2015
242/49
465

2016
214/62
301

Regulāri bibliotēkā tiek veikts darbs ar parādniekiem. Pēc kritērijiem Alisē tiek atlasīti parādnieki,
kuriem tiek izsūtīts e-pasts, kā arī telefoniski, gan sociālajos tīklos tiek nosūtītas vēstulītes ar atgādinājumu.

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem
2016.gadā bibliotēkā iesaistīti 236 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bērniem tiek
komplektētas viņu vecumam atbilstošas grāmatas. Cenšamies bērnos sekmēt lasītprasmi un
nodrošināt ar grāmatām un citiem informācijas resursiem. Organizējam speciālus pasākumus,
rosinām izmantot bibliotēku no agrīna vecuma, jo tas, visticamāk, iesaistīs viņus plašajā bibliotēku
lietotāju pulkā..
Bērni un jaunieši katru dienu griežas ar kādu nezināmu jautājumu, un es cenšos tos izpildīt.
Katru gadu bibliotēka aktīvi piedalās projektā “Bērnu Žūrija”. Šajā projektā kā eksperti
piedalījās 18 bērni. Daži skolēni neizlasa visas nepieciešamās grāmatas, līdz ar to anketu nepilda un
projektā nepiedalās. Kad projekts noslēdzies, tad rīkojam noslēguma pasākumu.
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Ļoti interesants pasākums bērniem “Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa”, kurā aktīvi piedalījās
bērnudārza vecākās grupas bērni. Lasījām norvēģu rakstnieka Stīana Hola „Gārmana vasara” un
darbojāmies radošajā darbnīcā.

Lielāka sadarbība bibliotēkai ir izveidojusies ar Zaļenieku bērnudārzu un Zaļenieku
pamatskolas jaunāko klašu skolēniem, jo šiem bērniem patīk piedalīties pasākumos, taču vecāko
klašu skolēni vairāk izmanto datorus.
Pie datoriem ierodas skolēni, kuri spēlē spēles un meklē informāciju par attiecīgiem
jautājumiem. Datoru apmeklētība no skolēnu puses ir ļoti liela, apmēram 40-50 skolēniem dienā.
Bibliotēkā pieejamas arī dažādas spēles – Alias, Faktu spēle par Latviju, Cirks, Monopols, Riču
Raču, Domino un Tvisters. Spēles tiek ļoti labi izmantotas.

8. Novadpētniecība
Laika gaitā savākti novadpētniecības materiāli: kopijas no avīzēm un žurnāliem, fotogrāfijas,
izvilkumi no interneta un dažādi citi materiāli krājas mapēs; tie ir pieejami apmeklētājiem.
2014. gadā izveidots novadpētniecības blogs: www.zaleniekubiblioteka.blogspot.com ,
šo blogu ir apskatījuši 4564 lietotāju.
Bibliotēkā tiek uzglabāts Jelgavas novada izdevums: „Jelgavas Novada Ziņas” . Ir pieejama
informācija par Zaļenieku pagastu un tā dzīvi novadpētniecības mapēs un USB atmiņā
Pagastā tiek veidots novadpētniecības muzejs.

9. Projekti
Tabula “Projektu apkopojums”
Projekta
nosaukums
Bērnu žūrija

Finansētājs
VKKF

Finansējuma
apjoms
Grāmatas
iegādātas par
pašvaldības
līdzekļiem

Projekta apraksts (īss
kopsavilkums)

Lasīšanas veicināšanas
programmas „Bērnu /
Jauniešu žūrija”
mērķis ir dažādot un

Atbalstīts/
neatbalstīts
atbalstīts
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pilnveidot publisko
bibliotēku iespējas darbā ar
bērniem un
jauniešiem un veicināt
bibliotēkas pakalpojumu
izmantošanu jauno lasītāju
vidē.
Rezultātā bibliotēka nopirka 28 grāmatas. Projekta ieguvums ir sadarbība ar pamatskolas
skolēniem, bērnu iesaistīšana akcijā un lasītprasmes veicināšana, bērnu piesaiste bibliotēkai un tās
pakalpojumu popularizēšana.
Rakstot projektus ir nepieciešami atbalstītāji, kas palīdz – ar informāciju, padomu,
ieteikumiem. Liela nozīme projektu rakstīšanā un realizēšanā ir projektu darba grupai, tās
dalībniekiem un viņu ieinteresētībai projekta veiksmīgā norisē.

10. Publicitāte
Par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem sabiedrība tiek informēta ar Jelgavas novada domes
tīmekļa vietnes starpniecību www.biblioteka.lv
www.kulturaskarte.lv,

http://www.jelgavasnovads.lv/

(2016.gadā 140 virtuālie apmeklējumi),
Jelgavas

pilsētas

bibliotēku

, Latvijas bibliotēku portālu
Latvijas digitālo kultūras karti

www.jelgavasbiblioteka.lv

publicējot

informāciju par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem.
No bibliotēkas publiskajiem datoriem ir nodrošināta piekļuve portālam www.filmas.lv.
Pēc manām domām, ir ļoti svarīgi informēt sabiedrību par to, ko mēs darām, par savu pieredzi,
par to, kas labs ir noticis bibliotēkā, kas vēl tikai notiks. Tas rada pozitīvu attieksmi un sabiedrības
ieinteresētību apmeklēt bibliotēku, jo sabiedrība zina, kas ir gaidāms. Tā kā vairs neiznāk vairs pašu
pagasta avīze, tad vairāk informācijas izliekam uz paziņojumu tāfeles.
Bibliotēkas tēlu veidojam ar dažādu izstāžu un pasākumu palīdzību. Organizējam tematiskas
un izglītojošas mākslas darbu, grāmatu izstādes. Aizvadītajā gadā bibliotēkā notikušās 29 izstādes
un 13 tematiskie pasākumi, ekskursijas un iepazīšanās ar bibliotēku 5, regulāras jauno grāmatu
izstādes.
Bibliotēkas lietotāju viedokli lielākoties noskaidrojam mutiski. Ierosinājumus, vērtējumus un
atsauksmes par pasākumiem un izstādēm lietotāji var paust atsevišķi izveidotā grāmatā.

11. Sadarbības tīkla raksturojums
Vērtējot pašvaldības attieksmi un ieinteresētību bibliotēkas darbā un attīstībā, varu teikt, ka tā
ir pozitīva. Pašvaldība atbalsta manu darbu, ieceres un pasākumus.
Jelgavas novada Kultūras pārvalde rīko tikšanās ar mums , uzklausa ieceres un problēmas.

9

Pašvaldība ir ieinteresēta bibliotēkas darbā, lepojas ar bibliotēku-informācijas centru, jo ir ko
parādīt viesiem, rūpējas, lai būtu sakārtota vide un modernas tehnoloģijas, lai bibliotēka iet laikam
līdz. Paldies pašvaldībai par atbalstu!

Zaļenieku bibliotēkas vadītāja
06.02.2017

Līga Strazdiņa
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Pielikumi

Dzejas dienu pasākums kopā ar Rasmu Urtāni.

Dzejas dienas kopā ar Ingūnu Lipsku.

Pasākums „Ceļa jūtis”kopā ar Līgu Driķi Briselē.
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Pasākums „Ceļa jūtis” kopā ar Līgu Driķi Luksemburgā.

Ekskursija kopā ar bērnudārza bērniem LNB.
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e-prasmju nedēļa skolēniem un pieaugušajiem :”Esi drošs internetā”
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