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1.Vispārīgs bibliotēkas raksturojums. 

Bibliotēkas apkalpojamā teritorija nav liela, tajā dzīvo nepilni 300 iedzīvotāji. 

Ziedkalnes bibliotēka apkalpo lasītājus daudzdzīvokļu mājas trīsistabu dzīvoklī, kurā 2015.gadā tika 

pārvilkta elektroinstalācija un veikts remonts. Telpas apsilda elektriskie konvektori. Aprīkota ar apsardzes 

signalizācijas iekārtu un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtu. 

Bibliotēka ir nelielās apdzīvotās vietas Ziedkalne informācijas iegūšanas centrs, kas nodrošina vietējo 

iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus. Bibliotēku apmeklē dažādu vecumu un 

profesiju lietotāji. 2016.gadā bibliotēkā reģistrēti 184 lietotāji. Vecākā gada gājuma lietotāji dod priekšroku 

grāmatām un žurnāliem .Jauniešiem un bērniem patīk laiku pavadīt pie datora. Bibliotēkā bērniem patīk 

spēlēt dažādas galda spēles. Tiek izmantots WiFi bezvadu internets. 

Visi bibliotekārie procesi veikti automatizēti, sistēmā Alise 4-i. 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi. 

 

2. Finansiālais nodrošinājums. 

 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

         2014       2015       2016 

Kopā (EUR)         9476       27065      12294 

Pašvaldības finansējums         9464       27034      12269 

Citi ieņēmumi:             12             31            25 

t. sk. maksas pakalpojumi             12             31            25 

t. sk. ziedojumi un dāvinājumi      -       -      - 

t. sk. VKKF finansējums      -       -      - 

t. sk. citi piešķīrumi      -       -      - 

 

 Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 
       2014      2015       2016 

Izdevumi kopā (EUR)        9476     27065      12294 

Darbinieku atalgojums (bruto)        5440       6251        6805 

Krājuma komplektēšana          921      1296       1296 

 

 
Bibliotēkas vajadzībām 2016.gadā no pašvaldības līdzekļiem iztērēti 12 269 EUR. 

 Krājuma komplektēšanai izlietoto pašvaldības līdzekļu summa  1 296 EUR , no tiem 799 EUR izlietoti 

grāmatu iegādei  , 497 EUR periodikas abonēšanai. Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz vienu lietotāju 

(7 EUR) nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu. 

 Izdevumi par elektroenerģiju 2016.gadā  1 627 EUR. 

 

  



3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums. 

Remontdarbi 2016.gada pārskata periodā netika veikti, jo 2015.gadā bibliotēkas telpās tika veikta 

elektroinstalācijas pārvilkšana un remonts. 

Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums ir atbilstoša bibliotēkas lietotāju vajadzībām. 

Nolietojuma dēļ 2017.gada tāmē tika paredzēti līdzekļi jaunu datora krēslu un arī datora  austiņu 

iegādei. 

 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 
 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Vērtējums (teicams/labs/ 

apmierinošs/neapmierinošs) 

Piezīmes 

Datori         1          5                 labs  

Plānie klienti     

Multifunkcionālās 

iekārtas 

           1              apmierinošs  

Printeri     

Kopēšanas 

iekārtas 

           1                labs  

Skeneri     

Citas iekārtas     

 

      4. Personāls. 

Bibliotēkā strādā  bibliotēkas vadītāja uz pilnu slodzi , izglītība vispārējā vidējā. Darba stāžs bibliotēkā – 

20 gadi. Darbiniece regulāri paaugstina profesionālo kvalifikāciju , apmeklējot kursus, seminārus, kurus 

organizē Jelgavas pilsētas bibliotēkas metodiskais centrs. 

Apbalvojumi un pateicības. 

2016.gada 13.aprīļī  saņemts       Jelgavas novada pašvaldības 

          Pateicības raksts 

     Par ilggadīgu un nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas novada iedzīvotāju informacionālajā    apkalpošanā. 

 2016.gada 16.novembrī saņemts   Jelgavas novada pašvaldības 

        Atzinības raksts 

Par nozīmīgu ieguldījumu kultūras attīstībā, tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā, iedzīvotāju 

informacionālajā apkalpošanā. 

 

 

 

 

 



5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība. 

 

                                          Tabula  “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

  

2014 

 

2015 

% salīdzinot 

ar iepr. gadu 

 

2016 

% salīdzinot ar 

iepr. gadu 

Lietotāju skaits      150    177    + 18%    184     +4% 

t. sk. bērni       44     51     +16%      56     +10% 

Fiziskais apmeklējums     3420     4096     +20%     4494     +10% 

t. sk. bērni     2590     1988       -23%     2281      +15% 

Virtuālais apmeklējums     -     -     -        47     - 

Sociālo tīklu apmeklējums 

(skatījumi) 

    -     -     -     -     - 

Izsniegums kopā     2144     2848      +33%     3928        +38% 

t. sk. grāmatas        580     1055       +82%     1180        +12% 

t. sk. periodiskie izdevumi     1534     1793       +17%     2748        +53% 

t. sk. bērniem       370         70       -81%       182         +160% 

Lietotāji % no iedz. skaita 

apkalpes zonā 

      51%      55%       61%  

Iedzīvotāju skaits      300      300       300  

 

Bibliotēka piedāvā bezmaksas un maksas pakalpojumus. Pārskata periodā bibliotēku viens lietotājs 

apmeklējis vidēji 24 reizes, izsniegums uz 1 lasītāju 21 dokuments.  Papildinot krājumu ar jaunām 

bērnu grāmatām, jācenšas radīt bērnos lielāku lasītprieku , jo bērnu aktivitāte lasīt ir  maza  , uz 1 

lasītāju 3 dokumenti. Bērni labprāt paspēlē kādu galda spēli. 

Pārskata periodā izveidotas 40 jaunā veida Jelgavas novada lasītāju kartes. 

Bibliotēka apmeklētājiem atvērta: 

Otrdienās  9.30    -18.00 

Ceturtdienās  9.30   -18.00 

Piektdienās   9.30   - 18.00 

Sestdienās  9.30   - 16.00 

Trešdiena   - metodiskā diena 

Bibliotēkas darba laiks pielāgots lietotāju vajadzībām. 

Divi pensionāri tiek apkalpoti , piegādājot preses izdevumus un grāmatas uz mājām. 

Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā sekojošus pakalpojumus: 

Grāmatu un preses izsniegšana uz mājām. Bibliotēkā tiek abonēti 20 preses izdevumi , no kuriem 2 

bērnu. 

Datoru un interneta bezmaksas izmantošana. 

SBA pakalpojumi 

Bibliotekāra konsultācijas 

Bibliogrāfiskās  uzziņas. 



www.filmas .lv 

www.Letonika .lv 

www.news.lv 

Kā maksas pakalpojumi pieejami printēšana un kopēšana. 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2014 2015 2016 

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto 

dokumentu skaits 

135    34    90 

Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto 

dokumentu skaits 

   85    32    24 

 

                             6. Krājums. 

Krājums tiek komplektēts ar jaunieguvumiem un dāvinājumiem.  Pārskata periodā krājums papildināts 

par 566 jaunieguvumiem, no kuriem  110 grāmatas. No pašvaldības līdzekļiem krājuma komplektēšanai 

iztērēti 1296  EUR  - grāmatas iegādātas  par 799 EUR  , prese abonēta par 497 EUR . Kopā ar 

dāvinājumiem 2016.g. krājuma komplektēšanai ir  1317 EUR liels finansējums. Iepērkot grāmatas un 

pasūtot preses izdevumus tiek ņemts vērā lasītāju viedoklis. 

Regulāri no grāmatu fonda tiek atlasīta un norakstīta nolietotā un nepieprasītā literatūra. 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2014 2015 2016 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai 

       947       1338       1317 

t. sk. pašvaldības finansējums       921        1296       1296 

grāmatām       565         800         799 

t. sk. bērnu grāmatām         53           76         107 

periodiskajiem izdevumiem        356         496         497 

Finansējums krājumam uz 1 iedz. 

apkalpes zonā (pašvaldības 

finansējums) 

        3.1         4.32         4.32 

 

Pārskata periodā 2016.g 6.aprīlī tika veikta krājuma inventarizācija.  

Inventarizācijas rezultāts  -iztrūkums 3 grāmatas un 6 žurnāli. 

 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2014 2015 2016 

Jaunieguvumi        456      729       566 

Grāmatas          93      141       110 

t. sk. latviešu daiļliteratūra          19        28         29 

t. sk. bērniem           13        17         15 

Izslēgtie dokumenti          355       743        160 

Krājuma kopskaits        3360      3346       3746 

Grāmatu krājuma apgrozība          0.22         0.38        0.44 

Periodisko izdevumu apgrozība          2.09         3.05        2.64 

 

 

http://www.filmas/
http://www.letonika/
http://www.news.lv/


Datubāzes: 

 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Dabubāze 2014 2015 2016 

Letonika     33/42     17/24     65/99 

News      71     100     23 

 

                     7. Darbs ar bērniem. 

Pārskata laikā bibliotēkā reģistrēti  56 bērni (+5) ar pagājušo gadu. Apmeklējumu skaits palielinājies  (+ 

293) , salīdzinot ar 2015.gadu.  Ciemata bērnu pulciņš ir palielinājies un siltās , gaišās un mājīgās telpas 

pulcina ciemata bērnus ne tikai pie datora , bet arī brīvo laiku pavadīt spēlējot kādu galda spēli un 

pārlapojot žurnālus SĪRUPS  un AVENE.  Lai rosinātu bērnos lielāku interesi par grāmatām, plānojam 

vairāk organizēt pasaku  lasīšanas pēcpusdienas un čaklāko grāmatu lasītāju apbalvošanas pasākumus. 

   Pasākumi un aktivitātes. 

 

   

 

      

                                               

 

 



 

  Galda spēļu pēcpusdienas. 

    

 

  

  



         

                                                        Radošās darbnīcas. 

 

    

                                                            Čakli piedalījāmies sestdienas talkā. 

                        

    

    

Brīvos brīžus pavadījām zīmējot , līmējot un griežot,                              lasot grāmatas. 

 

                                                                   

 



 

Publicitāte. 

Ziņas par bibliotēkas darbību katru gadu tiek atspoguļotas Latvijas digitālajā kultūras kartē   www 

kultūraskarte.lv un www jelgavasbibliotēka.lv. Par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem var uzzināt 

Jelgavas domes tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv un Latvijas bibliotēku portālā www.bibliotēka.lv.                        

Informācijas tiek ievietotas laikrakstā Zemgales Ziņas un vietējā rajona laikrakstā Jelgavas novada ziņas. 

Bibliotēkā tika rīkoti jauno grāmatu apskati, tematiskās grāmatu izstādes un grāmatu izstādes 

rakstnieku jubilejās. 

 

Ziedkalnes bibliotēkas vadītāja                                               Velta Vilciņa 

07.02.2017. 

 

 

 

http://www.jelgavasnovads.lv/
http://www.bibliotēka.lv/

