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Jelgavas novada Vircavas pagasta  bibliotēkas 
pārskats par 2016. gadu	

 
 Vispārīgs bibliotēkas raksturojums 

 

• Īss situācijas apraksts: 

Vircavas bibliotēka ir Jelgavas novads Vircavas pagasta informācijas, kultūras un 

izglītības iestāde. 

Bibliotēka ir vienīgā informācijas un lasītāju pulcēšanās vieta Vircavas pagastā. 

Bibliotēkas apkalpojamā zonā atrodas Vircavas vidusskola, Alternatīvās aprūpes un 

pakalpojumu centrs“Kamenītes”, Vircavas Tautas nams ,pasts, veikals, ārsta prakse 

kā arī  106 zemnieku saimniecības un 25 SIA. 

Kopējais iedzīvotāju skaits pagastā uz 1.01.2017.gadu -1491.Lasītāju skaits pārskata 

gadā ir 290. 

Kā lielākās apmeklētāju grupas var minēt: 

• Pensionāri 

• Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 

• Skolotāji 

• Studenti 

• Interneta lietotāji 

Bibliotēkas akreditācija pārskata gadā nav notikusi. 
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Finansiālais nodrošinājums 
 

 
 

 
 
 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 
 2014 2015 2016 

Kopā (EUR) 12072 13913 15263 

Pašvaldības finansējums 12072 13913 15263 

Citi ieņēmumi: - -  

t. sk. maksas pakalpojumi - - - 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi - - - 

t. sk. VKKF finansējums - - - 

t. sk. citi piešķīrumi - - - 

		

Bibliotēka  100% tiek  finansēta no pašvaldības budžeta.2016. gadā par budžeta 
līdzekļiem tika iegādāts portatīvais dators un veikts kosmētiskais remonts palīgtelpās, 
kas galvenokārt veido budžeta pieaugumu. 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2014 2015 2016 

Izdevumi kopā (EUR) 12072 13913 15263 

Darbinieku atalgojums (bruto) 5089 7490 7560 

Krājuma komplektēšana 1980 1595 2499 

 

Lielākā bibliotēkas budžeta daļa tiek izlietota bibliotekāra atalgojumam, kā arī 
grāmatu un periodikas iegādei.2016. gada budžeta periodikas iegādei tika izlietoti 
līdzekļi 2016. gada 2.pusgada un visa 2017. gada periodikas iegādei, tādēļ tik straujš 
izdevumu palielinājums. 

 

Finanšu līdzekļi krājuma komplektēšanai 
 

 2014 2015 2016 Vērtējums 

Lietotāji 277 273 290  

Finansējums 
krājuma 

komplektēšanai 

1980 1595 2499 labs 

Līdzekļi krājuma 
komplektēšanai 

uz vienu 
lietotāju 

7.1 5.8 8.6 Labs 

Līdzekļi krājuma 
komplektēšanai 

uz vienu 
iedzīvotāju 
pašvaldībā 

1.4 1.3 1.6 Labs 
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Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 
 

 Stāvoklis Piezīmes 

Bibliotēkas ēkas 
būvniecības gads 

1982. Ēka ir pietiekami labā 
stāvoklī 

Telpu kopējā platība 105.7  

Lietotāju darbavietu skaits 
bibliotēkā 

15  

Telpu tehniskais stāvoklis labs Nepieciešams neliels 
kosmētiskais remonts 

palīgtelpās. 

 
Pārskata gadā veikts neliels kosmētiskais remonts koridorā un tualetē.  

Bibliotēka tika pieslēgta ēkas kopējai automātiskajai ugunsdrošības sistēmai. 

Vēl vajadzētu veikt kosmētisko remontu palīgtelpā, nomainīt ventilācijas lūkas, 

uzlabot bērnu stūrīti. 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 
Lietotājiem 
(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori 2 5 labs  

Plānie klienti - - -  

Multifunkcionālās 
iekārtas 

- 1 neapmierinošs  

Printeri 1 - labs  

Kopēšanas 
iekārtas 

- - -  

Skeneri - - -  

Citas iekārtas - - -  

 

Bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai nepieciešama jauna 
multifunkcionālā iekārta, jo vecā bieži bojājas un neveic savas funkcijas. 

Personāls. 

 Bibliotēkā strādā bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi. Bibliotekārei  ir 1. 

līmeņa profesionālā augstākā izglītība sabiedriskajā pārvaldē un 2016. gadā tika 
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pabeigta  240 stundu profesionālās pilnveides programma „Informācijas un bibliotēku zinību 

pamati”. Darbiniece regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju, apmeklē kursus, 

seminārus, kurus organizē Jelgavas pilsētas bibliotēkas metodiskais centrs. 

Apbalvojumi un pateicības nav piešķirtas. 

Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 
 
• Galvenie rādītāji (lasītāju skaits, apmeklējums, izsniegums u. c.): 
 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 
  

2014 

 

2015 

% salīdzinot 
ar iepr. gadu 

 

2016 

% salīdzinot ar 
iepr. gadu 

Lietotāju skaits 277 273 -1.4% 290 +6.22% 

t. sk. bērni 165 130 -21,2% 133 +2.3% 

Fiziskais apmeklējums 3807 3710 -2.5% 3678 -0.9% 

t. sk. bērni 2287 1680 -26,5% 1537 -8,5% 

Virtuālais apmeklējums  - - 129 - 

Sociālo tīklu apmeklējums 
(skatījumi) 

- - - - - 

Izsniegums kopā 7933 8302 +4,6% 7824 -5,7% 

t. sk. grāmatas 4352 2074 -52,3% 2452 +18,2% 

t. sk. periodiskie izdevumi 3581 6228 +73,9% 5372 -13,7% 

t. sk. bērniem 2329 2110 -9,4% 1313 -37,8% 

Lietotāji % no iedz. skaita 
apkalpes zonā 

17,6% 17,9% +1.7% 19% +6,1% 

Iedzīvotāju skaits 1577 1525 -3,3 1491 -2,2 

Viens lietotājs gadā vidēji bibliotēku ir apmeklējis 13 reizes. Izsniegums uz vienu 

lasītāju gadā ir 27 dokumenti. Lai noskaidrotu lasītāju vēlmes un ierosinājumus, bibliotēkā ir 

iekārtota atsauksmju un ierosinājumu grāmata. Pārskata periodā izveidotas 30 jaunā veida 

Jelgavas novada lasītāju kartes. Bibliotēka maksimāli nodrošina savus pagasta iedzīvotājus ar 

tiem nepieciešamo informāciju un pakalpojumiem. Uzziņas tiek sniegtas katru dienu. 

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta: 

 Pirmdienās 9:00- 17:00 

 Otrdienās 9:00- 17:00 
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Trešdienās metodiskā diena 

 Ceturtdienās 9:00- 17:00 

Piektdienās 9:00- 17:00 

Pusdienas pārtraukums darba laika grafikā nav paredzēts, un to neizmanto 

 
Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā sekojošus pakalpojumus:	

• Grāmatu un preses izdevumu izsniegšana uz mājām 

• Bibliotēkā ir p ieejami žurnāli un prese izdevumi - žurnāli 17, bērniem 3, laikraksti 2 

• Bibliogrāfiskās uzziņas 

• Novadpētniecības krājums un mapes 

• Datoru un interneta bezmaksas izmantošana 

• www.filmas.lv 

• SBA pakalpojumi 

• Skenēšana 

• Bibliotekāra konsultācijas 

www.Letonika.lv 

www.news.lv  

 

Tabula “SBA rādītāji” 
SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 
dokumentu skaits 

35 30 60 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 
dokumentu skaits 

23 4 8 

Krājums 

Pārskata gadā bibliotēkas krājumu papildinājuši 614 jaunieguvumi, no kuriem 

179 – grāmatas. Grāmatu iegāde tika veikta SIA „Virja ”. 

Preses abonēšanai no pašvaldības līdzekļiem atvēlēti € 1048, par 

kuriem tika abonēti 22 nosaukumu preses izdevumi 2016. gada 2.pusgadam un 

visam 2017. gadam. 

Galvenā prioritāte grāmatu iegādei ir lasītāju viedoklis. 
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Bibliotēkas krājumā uz 2016.gada 31. decembri  ir 3920 vienības grāmatu un 

preses izdevumu. Grāmatu fonds regulāri tiek attīrīts no neizmantotās, 

nepieprasītās un nolietotās literatūras.  

 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 
 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 
komplektēšanai 

1980 1595 2499 

t. sk. pašvaldības finansējums 1980 1595 2499 

grāmatām 1315 1251 1451 

t. sk. bērnu grāmatām    

periodiskajiem izdevumiem 665 344 1048 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 
apkalpes zonā (pašvaldības 
finansējums) 

1.3 1,0 1,7 

 
       Pārskata periodā ir veikta bibliotēkas krājuma pārbaude (inventarizācija) . 
       Iztrūkums – 8grāmatas un 2 žurnāli. 
 
• Krājuma rādītāji (jaunieguvumi, apgrozība u. c.): 

 
Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi 345 374 614 

Grāmatas 153 167 179 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 45 58 62 

t. sk. bērniem 29 27 32 

Izslēgtie dokumenti 23 248 898 

Krājuma kopskaits 4078 4204 3920 

Grāmatu krājuma apgrozība 1.16 0.55 0.7 

Periodisko izdevumu apgrozība 10.9 14.9 12.4 

 

Bibliotēkā tiek nodrošināta bezmaksas pieeja Letonika lv. un Lursoft laikrakstu 

bibliotēkai, kā arī Latvijas bibliotēku portālam. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 
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Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika   183/50 

News   88 

 

Regulāri tiek strādāts ar grāmatu parādniekiem-sūtot e pastu vai zvanot telefoniski.  Vircavas 

vidusskolas skolēniem tiek ziņots ar skolas administrācijas starpniecību. 

Darbs ar bērniem un jauniešiem 
 Pārskata gadā bibliotēkā reģistrēti 133 bērni, kas galvenokārt ir Vircavas vidusskolas 

skolēni. Vasaras brīvlaikā bibliotēku apmeklē arī citu pagastu un Jelgavas pilsētas bērni un 

skolēni. Bērnu un jauniešu apmeklējums ar katru gadu samazinās. Tas izskaidrojams ar 

skolēnu skaita samazinājumu skolā,  jauno tehnoloģiju ienākšanu, kā arī ar AAPC 

“Kamenītes” darbību un sniegtajiem pakalpojumiem. Strauji samazinās skolēnu interese par 

datoriem bibliotēkā. Lai noturētu bērnu un jauniešu interesi par bibliotēku notiek 

sadarbība ar Vircavas vidusskolas skolēniem un skolotājiem. Bibliotēkā 2016. gadā notika 

mācību stunda par rakstnieku A.Upīti-4.klasei un notika pasaku lasīšana 2. klasei. Tāpat 

regulāri tiek apmeklētas grāmatu izstādes bibliotēkā. Lai rosinātu bērnu interesi par 

grāmatām, bibliotēka pirmo gadu piedalījās “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā-2016”. 

Grāmatu lasīšanā iesaistījās 20 bērni. Bibliotēku apmeklēja Vircavas bērnudārza vecākā 

grupiņa. 

Novadpētniecība 

 Bibliotēkā ir pieejamas 12 novadpētniecības mapes, kas regulāri tiek 

izmantotas skolēnu ZPD rakstīšanai .Kā nozīmīgs 2016. gada ieguvums ir profesora  

Siliņa Ivara dāvinājums- grāmata “ Mans gājiens : profesora Ivara Siliņa atmiņas”, 

kurā aprakstīts par Vircavas pagasta pirmo aptiekāru un viņa dzimtu. 

Projekti 

2016. gadā sadarbībā ar nevalstisko organizāciju-biedrību “ Vircavnieks” 

Kultūras kapitālu fondam tika iesniegts projekts “Vircavas muižas maketa izveide” 

Projekts netika atbalstīts. 

Publicitāte 
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Bibliotēkas aktualitātes tiek publicētas Jelgavas pilsētas bibliotēkas un 

Jelgavas novada mājaslapās. Tāpat informācija tiek nosūtīta laikrakstam”  Jelgavas 

novada ziņas” . Par pasākumiem tiek izliktas afišas pagasta teritorijā . 

Sadarbības tīkla raksturojums 

Bibliotēkai ir laba sadarbība ar Vircavas pagasta pārvaldi, Vircavas vidusskolu 

un AAPC “Kamenītes”. Tāpat notiek aktīva sadarbība ar Jelgavas  pilsētas bibliotēku, 

Zaļenieku pagasta bibliotēku un citām novada bibliotēkām. Saimnieciskie jautājumi 

tiek risināti sadarbībā ar Jelgavas novada Kultūras pārvaldi. 

Pielikumi 

1.Lielākie pasākumi un notikumi bibliotēkā 2016. gadā 

Ø Pasākums “Vircavai 450”-organizēta viktorīna “ Vai Tu pazīsti 

Vircavu?” 

Ø Dzejas dienas pasākums ”Ziedu kompozīcijas burvība” tikšanās ar 

dzejnieci Upesleju un komponisti A.Stikāni 

Ø Tikšanās ar psiholoģi Diānu Zandi (sadarbībā ar Vircavas vidusskolu) 

Ø Aktīvāko lasītāju ekskursija uz Cēsīm un Jaunpiebalgu 

Ø 12 tematiskas grāmatu izstādes 

Ø Labiekārtots atpūtas stūrītis 

Ø Iegādāts jauns fotoaparāts un 5 datoraustiņas 

Ø Veikts kosmētiskais remonts palīgtelpās 

Ø Bibliotēka pieslēgta pie vienotās automatizētās ugunsdrošības sistēmas 

2. Fotogalerija 
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Jaunizveidotais  atpūtas  stūrītis 

 

E prasmju nedēļa 
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Novadpētniecības izstāde “Vircavai-450” 

 

Tikšanās ar dzejnieci Upesleju un komponisti Stikāni 
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Ekskursijas laikā-Drabešu internātskolas bibliotēkā 

 

Vircavas vidusskolas 4. Klases skolēni un audzinātāja bibliotēkā  lasa grāmatas 

10.02.2017   Vircavas pagasta bibliotēkas vadītāja V.Bērziņa 
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