
 
 

1 
 

  



 
 

2 
 

 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

1. BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS STRATĒĢIJA ............................................................... 4 

2. MĒS ESAM JELGAVA! ........................................................................................... 11 

JPB BALSTĀS UZ ŠĀDIEM PRINCIPIEM ........................................................... 14 

JPB GALVENIE UZDEVUMI ............................................................................... 14 

JPB FUNKCIJAS ATBILSTOŠI TĀS KOMPETENCEI ......................................... 15 

3. BIBLIOTĒKAS STRUKTŪRA UN PILNVEIDE ........................................................ 17 

Raksturojošākie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji ................................ 19 

4. ATTĪSTĪBA .............................................................................................................. 20 

VADUGUNS   2027 ............................................................................................. 21 

STRATĒĢISKĀ PROGRAMMA UN IESPĒJAS ................................................... 22 

IZAICINĀJUMI ..................................................................................................... 23 

STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA ............................................................................ 24 

PIELIKUMI ..................................................................................................................... 25 

Par bibliotēku darbu aptaujas analīze: ..........................................................................25 

Profesionālās pilnveides plāns nākamajā periodā ......................................................26 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3 
 

  



 
 

4 
 

1. Bibliotēkas darbības stratēģija 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās 3 filiāles: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes 

bibliotēka un bērnu un jauniešu bibliotēkas “Zinītis”  savu stratēģiju balsta uz 

šādiem principiem:  

 

Jaunrade – izriet no spējas radīt jaunas idejas vai arī sasaistīt esošās idejas 

un rīcību jaunā veidā. Jaunrade kā stratēģisks princips ir jāsaprot pēc iespējas plaši, 

tās rezultātā radīts komerciāls produkts vai pakalpojums ir nākotnes globālās 

ekonomikas pamats.  

 

Tolerance – šis princips ietver atvērtību un cieņu pret dažādām kultūrām un 

dzīvesveidiem, paredz visu veidu sociālās atstumtības un diskriminācijas 

mazināšanu.  

 

Sadarbība – ilgtspējas modelis prasa integrēti risināt ekonomikas, vides un 

sociālos jautājumus, tāpēc gan horizontālā, gan vertikālā sadarbība ir īpaši svarīga.  

 

Līdzdalība – aktīva iesaiste sabiedriskajā dzīvē. 
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Jelgava ir pilsēta Zemgalē ar izdevīgu ģeogrāfisko novietojumu Latvijas 

centrālajā daļā vairāku stratēģiski nozīmīgu autoceļu krustpunktā, un pēc teritorijas, 

kas aizņem 60,54 km2 , tā ir piektā lielākā Latvijas pilsēta. No pilsētas kopējās 

platības aptuveni 21 % aizņem meži, 4,5 % ūdens platības un 2,7 % pilsētas parki 

(Jelgava skaitļos, 2018). Nelielā attāluma – aptuveni 45 km – no galvaspilsētas 

Rīgas un funkcionālās saiknes dēļ Jelgava tiek uztverta kā Rīgas aglomerācijā 

ietilpstoša pilsēta (Krišjāne, Bērziņš, 2009; Burgmanis, 2014; Skadins et al., 2019). 

Ģeogrāfiskā stāvokļa un attīstības dinamikas dēļ Jelgava ir kļuvusi par 

Zemgales izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības centru. 

Jelgavas pilsētā rit  daudzveidīga kultūras dzīve, ir  iespēja redzēt un piedzīvot 

vizuālo mākslu, koncertus, teātra izrādes un jau par Jelgavas zīmoliem kļuvušos 

Ledus un Smilšu skulptūru festivālus. Jelgavai ir bagātas grāmatniecības tradīcijas.  

Jelgavas pilsētā bibliotekāros pakalpojumus sniedz 4 publiskās bibliotēkas, 13 

izglītības iestāžu bibliotēkas, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības 

iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” metodiskā bibliotēka, 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiāle, kā arī LLU Fundamentālā bibliotēka. 

Pilsētā ir konkurētspējīgi uzņēmumi metālapstrādē, kokapstrādē, pārtikas 

ražošanā. Pateicoties attīstītajam ražošanas sektoram, pilsēta strādā ar pievienoto 

vērtību, kas savukārt ļauj attīstīt nozares, kas saistītas ar iedzīvotāju dzīves kvalitāti.  

Jelgava nav iedomājama bez Latvijas Lauksaimniecības universitātes. LLU 

piedāvā plašu studiju programmu klāstu, kas nav salīdzināms ar citu augstskolu 

piedāvājumu – unikālas studiju programmas, kas nav apgūstamas nekur citur 

Latvijā, – ainavu arhitektūra, pārtikas tehnoloģija, mežsaimniecība, lauksaimniecība 

un veterinārmedicīna. Jelgavas pils – LLU tagadējā mājvieta – ir lielākā Latvijas 

vēsturiskā celtne. Agrāk pilī valdīja hercogi, tagad studenti un profesori, bet zem 

pils simboliski kapenēs dus visa Kurzemes un Zemgales hercogistes vēsture. 

Jelgavas pilsētā attīstās un pilnveidojas tūrisma nozare, paplašinās 

piedāvājums, regulāri atklātas jaunas, interesantas vietas, ko apskatīt. 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par aizpildītajām darba 

vietām 2019. gadā Jelgavā lielākais īpatsvars jeb vidēji 62 % no tām bija 

sabiedriskajā sektorā – valsts un pašvaldību struktūrās, bet 39 % privātajā sektorā. 

Sabiedriskajā sektorā lielākie darba devēji Jelgavā ir pašvaldības iestāde „Jelgavas 

izglītības pārvalde” ar darbinieku skaitu ap 1800, kas īsteno valsts un pašvaldības 

izglītības politiku Jelgavas pilsētā un kuras pārraudzībā ir 26 Jelgavas pilsētas 
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pašvaldības izglītības iestādes. Tāpat viens no lielākajiem darba devējiem Jelgavā 

ir arī Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kurā strādā vairāk par 1100 

darbiniekiem akadēmiskajos un vispārējā personāla amatos. Savukārt, lielākie 

uzņēmumi pēc strādājošo skaita ir SIA „Slimnīca Ģintermuiža”, SIA „Jelgavas 

pilsētas slimnīca”, SIA „AKG Thermotechnik Lettland”, SIA „Jelgavas nekustamā  

īpašuma pārvalde”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka, tāpat kā bibliotēkas visā pasaulē, piedāvā plašu 

produktu un pakalpojumu klāstu, kas veicina Ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanu. No rakstpratības veicināšanas līdz bezmaksas informācijas 

pieejamības nodrošināšanai, bibliotēka ir droša un draudzīga vieta pašā kopienas 

centrā. Tā piedāvā neatsveramu atbalstu, ko sniedz īpaši apmācīts personāls ar 

dziļu izpratni par vietējām vajadzībām. Tā veicina digitālo iekļaušanu, piedāvājot 

piekļuvi informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT), interneta pieslēgumu un 

iespēju apgūt dažādas prasmes. Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles veicina 

inovāciju, radošumu un pasaules zināšanu pieejamību pašreizējām un nākamajām 

paaudzēm. Bibliotēkas saistītas ar vienu vai vairākiem Ilgtspējīgas attīstības 

mērķiem. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles attīstās saskaņā ar pilsētas, valsts 

un starptautiskajiem plānošanas dokumentiem – ar Latvijas ilgtermiņa attīstības 

stratēģiju 2030, ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2027, ar Reģionālās politikas 
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pamatnostādnēm 2027, ar Latvijas Republikas Bibliotēku likuma un IFLA/UNESCO 

(International Federation of Library Associations and Institutions/ United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) vadlīnijām (publisko bibliotēku 

mērķis ir veidot un stiprināt labvēlīgu infrastruktūru un sekmēt inovāciju attīstību, 

nodrošinot daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājumu ikvienam 

sabiedrības loceklim),  ar ANO Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030 u.c. 

Ar detalizētāku aprakstu par bibliotēkām un Ilgtspējīgas attīstības mērķiem var 

iepazīties Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu veidošanas 

rokasgrāmatā  

(https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-

storytelling-manual-lv.pdf) 

  

https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-lv.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-lv.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-lv.pdf
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“Bibliotēkām stāstu veidošana nozīmē iedvesmas dzirksts noķeršanu un 

ļaušanos, lai tā vada turpmākajā ceļā. Kopā mēs radām jaunas idejas, 

veidojam attiecības un nodrošinām ilgtspējīgu sabiedrības iesaistīšanos.”           

 Mets Finčs (Matt Finch) 

ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas mērķi 2030. gadam:  

 Izskaust nabadzību visur un visās tās izpausmēs. 

 Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt 

ilgtspējīgu lauksaimniecību. 

 Nodrošināt veselīgu dzīvi un sekmēt labklājību jebkura vecuma cilvēkiem.  

 Nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību un veicināt mūžizglītības iespējas. 

 Panākt dzimumu līdztiesību. 

 Nodrošināt visiem ūdens un sanitārijas pieejamību un ilgtspējīgu pārvaldību. 

 Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par 

pieejamu cenu. 

 Veicināt noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, pilnīgu un 

produktīvu nodarbinātību, kā arī cilvēka cienīgu darbu visiem. 

 Veidot noturīgu infrastruktūru, veicināt iekļaujošu un ilgtspējīgu industrializāciju 

un sekmēt inovācijas. 

 Samazināt nevienlīdzību starp valstīm un valstu iekšienē.  

 Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un 

ilgtspējīgas. 

 Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus.  

 Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi.  

 Saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu 

ilgtspējīgu attīstību. 

 Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, 

ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes 

degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības 

izzušanu. 

 Veicināt miermīlīgu un iekļaujošu sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai, nodrošināt 

taisnīgas tiesas pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīgas un 

iekļaujošas institūcijas visos līmeņos. 
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 Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo 

partnerību ilgtspējīgai attīstībai.  

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka (JPB) ir Zemgales reģiona lielākā publiskā 

bibliotēka, 2016. gadā atkārtoti akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka. Tā ir 

Jelgavas pilsētas pašvaldības informācijas, kultūras un izglītības iestāde, kura veic 

arī Jelgavas novada 26 pagastu bibliotēku darba koordināciju un metodisko vadību. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka strādā saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 

iestādes Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas nolikumu (23.02.2012. lēmums Nr. 3/2) un 

nolikuma grozījumiem (28.04.2016. Nr. 4/10) par nosaukuma maiņu un citiem 

grozījumiem. No 2016. gada 28. aprīļa atjaunots bibliotēkas vēsturiskais nosaukums 

– Jelgavas Pilsētas bibliotēka. 
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2. Mēs esam Jelgava! Bibliotēkas darbinieku  rīcības 

pamatprincipi 
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BIBLIOTĒKAS VĒRTĪBAS 

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles ir mūsdienīgas, ar resursiem 

bagātas publiskās bibliotēkas, tās  veicina sociālo, ekonomisko, izglītības, kultūras 

attīstību un labklājību.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles ir vietējās kopienas centri. Tās 

sniedz informāciju, atbalsta mācīšanos un kultūru. 

Bibliotēka ir uzticama telpa, kas integrēta vietējā sabiedrībā un ir pieejama 

visiem.  

Veicinot lasītprasmes, bibliotēka nodrošina labāku izglītību, aicina  mācīties 

un attīstīties. Piedāvājot gan tradicionālos, gan digitālos resursus tiek veicināta 

informācijpratība un medijpratība. 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkai ir  potenciāls, lai veicinātu ievērojami lielāku 

bibliotēkas izmantošanu sabiedrībā. 2021. gadā veiktā bibliotēkas lietotāju un 

nelietotāju  aptauja par bibliotēkas darbu, nozīmi un nepieciešamajiem 

uzlabojumiem,  parāda, ka  bibliotēkas lietotāji kopumā ir apmierināti ar sniegtajiem 

pakalpojumiem, ir daļa aptaujas dalībnieku, kuri nezina par visiem  bibliotēkas 
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darbības virzieniem un aicina tos ieviest, tas parāda to, ka bibliotēkai ir vairāk 

jāstāsta un neatlaidīgi jāatgādina par visiem pieejamajiem pakalpojumiem. 

 

Balstoties uz Jelgavas Pilsētas bibliotēkas vērtībām, ir definēts Jelgavas Pilsētas 

bibliotēkas un tās filiāļu darbinieku  ētikas kodekss:  

 

 

 Lepnums par savu organizāciju, valsti un latviešu valodu. 

 

 Godīgums – mēs cienām viens otra viedokli. Mūs vada atbildības sajūta 

vienam pret otru, mēs cienām atklātu un godīgu dialogu, kā arī veicinām 

atvērtu domu un ideju apmaiņu, kas palīdz sasniegt mūsu kopīgos mērķus. 

 

 Kompetence (profesionalitāte) – Mēs nākam ar risinājumiem. Mēs darām 

domājot. 

 

 Sadarbība, draudzīgums un dzīvesprieks - mēs atbalstām kolēģus. Mēs 

esam pozitīvi  un cieņpilni. Mēs esam atvērti, pieklājīgi, koleģiāli un laipni. "Mēs 

dalāmies ar smaidiem". Mums rūp, lai globālais laimes indekss kļūtu tikpat 

svarīgs kā iekšzemes kopprodukts. 

 

 Sasniegumi un darba rezultāti – Mēs liekam kopējos mērķus 

augstāk par individuālajiem. Mēs uzņemamies iniciatīvu. 
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JPB BALSTĀS UZ ŠĀDIEM PRINCIPIEM 

 

 Atvērtība pārmaiņām. 

 Klientorientēti pakalpojumi. 

 Sadarbība un komandas darbs. 

 Pozitīva attieksme un katra veikuma novērtēšana. 

 Profesionālitāte un nemitīga savu prasmju pilnveidošana. 

 Uzticēšanās  sev, saviem kolēģiem un partneriem un rīkošanās tādā veidā, 

kas rada uzticību citiem. 

 

 JPB GALVENIE UZDEVUMI 

1. Organizēt darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo un 

starptautisko standartu prasībām. 

2. Veikt izglītojošo funkciju, piedāvāt lietotājiem gan individuālās konsultācijas, 

gan dažādus apmācību kursus. Sniegt ieguldījumu informācijas sabiedrības 

veidošanā, sekmējot visu līmeņu individuālo izglītību un pašizglītošanos, 

formālo izglītību un izglītotību. 

3. Nodrošināt sava krājuma, datubāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu 

bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam. 

4. Nodrošināt bezmaksas internetu gan bibliotēku datoros, gan WiFi. 

5. Organizēt filiālbibliotēku vienotā fonda izmantošanu, veikt pilsētas 

depozītbibliotēkas un Zemgales novada starpbibliotēku abonementa centra 

funkcijas. 

6. Vadīt un koordinēt filiālbibliotēku darbu, sniegt nepieciešamo metodisko un 

konsultatīvo palīdzību. 

7. Centralizēti komplektēt filiālbibliotēku krājumus, veikt to sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un operatīvu nodošanu bibliotēkām. 

8. Veidot, uzturēt un papildināt pilsētas bibliotēkas katalogus un datubāzes, 

veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu. 

9. Veikt Jelgavas novadpētniecības darbu, t.i., lokālas teritorijas materiālu, 

galvenokārt publikāciju, apzināšanu, sistematizāciju, glabāšanu, 

pieejamības nodrošināšanu un popularizēšanu. Iesaistīt vietējo kopienu 

novadpētniecības materiālu apkopošanā, veicināt vietējās kopienas 
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saliedētību caur novadpētniecības darbu un stāstniecību, nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšanu. 

10. Organizēt bibliotēkas, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus 

(gan klātienē, gan interneta vidē, attālināti). 

11. Sadarboties ar Novadu pašvaldībām, kultūras organizācijām, NVO un citām 

institūcijām bibliotēku un starpdisciplināru pasākumu īstenošanā. 

12. Nodrošināt valsts un pilsētas pašvaldības institūciju sagatavotās un 

publicētās informācijas pieejamību. 

13. Veicināt bibliotēku darbinieku iekļaušanos vietējos un starptautiskos 

projektos, kas paredzēti bibliotēku tālākai attīstībai. Koordinēt un organizēt 

JPB un Jelgavas novada iesaistīšanos projektos. Apkopot un analizēt darba 

rādītājus. Pārraudzīt Latvijas Kultūras datu portālā ievadītās informācijas 

precizitāti. 

14. Organizēt bibliotēku darbinieku tālākizglītības un apmācības pasākumus. 

15. Saskaņā ar noslēgto līgumu starp JPB un Jelgavas novadu, veikt 26 pagastu 

bibliotēku darba koordināciju un pārraudzību. 

16. Sniegt konsultatīvu palīdzību un veicināt sadarbību ar kopkataloga izglītības 

iestāžu bibliotēkām. 

17. Popularizēt bibliotēkas pakalpojumus, literatūru, datubāzu, citu elektronisku 

resursu saturu.  

18. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par 

bibliotēku darbu pilsētā, veikt pilsētas bibliotēku stratēģisko plānošanu, 

izstrādāt pilsētas bibliotēku attīstības programmas, plānus, pārskatus, 

priekšlikumus, un iesniegt tos pilsētas pašvaldībai. 

19. Nodrošināt bibliotēku lietišķos sakarus, organizēt pieredzes apmaiņu. 

 

JPB FUNKCIJAS ATBILSTOŠI TĀS KOMPETENCEI 

 Iedzīvotāju bibliotekārās apkalpošanas nodrošināšana.  

 novadpētniecības datubāzu veidošana un uzturēšana atbilstoši 

novadpētniecības vadlīnijām. 

 Bibliotēkas kopkrājuma, informācijas sistēmu un datubāzu pieejamības 

nodrošināšana. 
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 Sadarbībā ar bērnu bibliotēku veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

 Bibliotēkas uzturēšana un apsaimniekošana. 

 Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšana. 

 Iesaistīšanās valsts starpbibliotēku abonementa (SBA) sistēmā. 
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bibliotēkai ir vairāk jāstāsta un neatlaidīgi jāatgādina par visiem 

pieejamajiem pakalpojumiem. 

 

3. Bibliotēkas struktūra un pilnveide 
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Raksturojošākie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas un tās filiālbibliotēku  mērķis līdz 2027. gadam ir 

sasniegt 30 % lasītāju skaitu no kopējā pilsētas iedzīvotāju skaita. Apmeklējumu 

skaitu gan nevaram plānot ar tik lielu pieaugumu, jo to neļauj bibliotēku ēku ietilpība. 

Turpināsim neatlaidīgi strādāt mūžizglītības jomā, tāpēc plānojam, ka to cilvēku 

skaits, kuri apmeklēs izglītojošās nodarbības pieaugs.  

Rādītāji 
Bāzes 
vērtība 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

          
Lietotāju skaits 11556 10268 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17732 

Fizisko 
apmeklējumu 

skaits 
112870 85586 80000 100000 120000 120000 120000 120000 120000 

 
Vidēji dienā 

klātienes 
apmeklējumi 

 

402 428 400 500 600 600 600 600 600 

Izsniegums 190661 160717 160000 190000 200000 200000 200000 200000 200000 

 
Apmācību 
nodarbības 

(skaits) / 
bibliotēku 
darbinieki 

(ieskaitot pagastu 
un izglītības 

iestāžu) 

 

34/334 18/182 18/182 18/182 34/334 34/334 34/334 34/334 34/334 

Nodarbības 
skolēniem, 
studentiem/ 

skolēnu studentu 
skaits 

13/303 7 / 135 7 / 135 7 / 135 20/600 20/600 20/600 20/600 20/600 

 
Nodarbības 

iedzīvotājiem / 
iedzīvotāju skaits 

 

26/200 24/131 24/131 24/131 30/300 30/300 30/300 30/300 30/300 

Individuālas 
konsultācijas 

konkrētos datora, 
viedtālruņa 

lietošanas un 
interneta 

izmantošanas 
jautājumos 

62 63 63 63 100 100 100 100 100 
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4. Attīstība 
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VADUGUNS   2027 
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STRATĒĢISKĀ PROGRAMMA UN IESPĒJAS 

 

Stratēģija nosaka trīs stratēģiskās pakalpojumu attīstības programmas: 

1. Lasīšana un lasītveicināšana. 

2. Dažādu prasmju veicināšana  (informācijpratība, digitālā pratība, 

medijpratība u.c.). 

3. Kopiena un kultūra. 

 

Programma ir vērsta uz pakalpojumu attīstīšanu, balstoties uz bibliotēkas 

funkcijām un labo praksi. Tās pamatā ir 3 stratēģiskās programmas, kas paplašinās 

bibliotēkas lomu un atbalstīs vietējo kopienu, lai tā augtu un attīstītos, lai pārvarētu 

mūsdienu radītās problēmas sabiedrībā, tostarp digitālo plaisu. To atbalsta 6 

stratēģijas veidotāji, kas atspoguļo mērķus un stratēģiskās ambīcijas. 

Pirmā stratēģiskās pakalpojumu attīstības programma: Lasīšana un 

lasītveicināšana sniedz ilgtermiņa sociālos, izglītības un ekonomiskos ieguvumus. 

Esam vienmēr atbalstījuši lasīšanu, radošumu un inovācijas, palīdzējuši cilvēkiem 

realizēt viņu potenciālu. Ir svarīgi saglabāt lasīšanu un dalību lasītveicināšanas 

programmās kā vienu no svarīgākajām bibliotēkas funkcijām.  

Otrā stratēģiskās pakalpojumu attīstības programma: Dažādu prasmju 

veicināšana (informācijpratība, digitālā pratība, medijpratība u.c.), nodrošina 

piekļuvi informācijai un atbalsta jaunu prasmju apguvi. Šie pakalpojumi ir pieejami 

ikvienam kopienas loceklim, izmantojot bibliotēku. Bibliotēkas komanda ir eksperti, 

kas atbalsta bibliotēkas lietotājus mūžizglītības jomā, sniedz padomus darbam, 

biznesam vai veselīgam dzīvesveidam, u.c. veida informācijai. Jelgavas Pilsētas 

bibliotēka un tās filiāles  ir ideāla vieta, kas atbalsta patstāvīgu mācīšanos un 

mūžizglītību. 

Trešā stratēģiskās pakalpojumu attīstības programma: Kopiena un kultūra 

parāda, ka Bibliotēka ir sabiedrības un kultūras aktivitāšu centrs. Tas ir iztēles 

katalizators, rosina un iedvesmo radošumu kopienā visu vecumu cilvēku vidū. 

Bibliotēka nodrošina viesmīlīgu un iekļaujošu telpu gan indivīdiem, gan grupām. 

Bibliotēkā valda demokrātiska vide, kas atbalsta visus cilvēkus neatkarīgi no 

vecuma, spējām, kultūras vai individuālām atšķirībām. Bibliotēka apvieno cilvēkus, 
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dodot iespēju dalīties kultūrtelpā, veicinot daudzveidību un harmoniju. Bibliotēka 

samazina visu veidu atstumtību, ieskaitot valodas, kultūras, digitālo un lasītprasmju.  

Šīs trīs stratēģiskās pakalpojumu attīstības programmas īstenošanu atbalsta 

seši stratēģijas veidotāji: 

1. Infrastruktūra un serviss. 

2. Bibliotēkas komanda. 

3. Sekmīgs mārketings. 

4. Kolekcijas. 

5. Pētījumi un attīstība. 

6. Veicinošs finansējums. 

 

IZAICINĀJUMI 

 Tiek piedāvāts arvien plašāks informācijas un rīku klāsts. 

 Mainās privātuma izpratne. 

 Mainās datu aizsardzības principi. 

 Palielinās konkurence pakalpojumu sniedzēju  vidū. 

 Apgrūtināta piekļuve ticamiem e-avotiem (daļa kvalitatīva satura tiek 

piedāvāta par maksu). 

 Arvien vairāk cilvēku strādā attālināti. 

 Izmaiņas likumdošanā. 

 Palielinās digitālā plaisa. 

 Pieaug cilvēku vientulība. 

 Arvien būtiskāka nozīme angļu valodas prasmei. 

 Plašāka digitālo tehnoloģiju izmantošana. 

 Papildus konkrētai informācijai mums ir nepieciešama tās izpratne. 

 Infrastruktūras neatbilstība. 

 Dažādu krīžu izaicinājumi. 
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STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANA 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas stratēģija 2027 ir vērienīga, bet tajā pašā laikā 

reāla. Tās mērķis ir parādīt Bibliotēkas nepieciešamību un pakalpojumu 

priekšrocību, spēju attīstīties un nodrošināt arvien pieaugošās prasības pēc 

tehnoloģiskiem un digitāliem pakalpojumiem. Stratēģija atspoguļo Jelgavas 

iedzīvotāju arvien pieaugošo interesi par Bibliotēkas pakalpojumiem. 

Izmantosim šo stratēģiju, lai koordinētāk veiktu savu darbu un spētu integrēt 

Bibliotēkas apmeklētāju lokā tos cilvēkus, kuri Bibliotēku neapmeklēja. 
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PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1 

 

Par bibliotēku darbu aptaujas analīze:  
 

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/aptauja-par-

jelgavas-pilsetas-bibliotekam-rezultatu-apkopojums-1285/ 

  

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/aptauja-par-jelgavas-pilsetas-bibliotekam-rezultatu-apkopojums-1285/
http://www.jelgavasbiblioteka.lv/piedavajam/jaunumi/aptauja-par-jelgavas-pilsetas-bibliotekam-rezultatu-apkopojums-1285/
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PIELIKUMI 

 
Pielikums Nr.2 

Profesionālās pilnveides plāns nākamajā periodā 
 

Kursu 
organizētājs 

Pasākumu tēma Gads Dalībn. 
skaits 

Kursu / 
pasākumu 

dienu 
skaits 

EGO 
centrs 

Jaunākās tendences – veiksmes stāsti 
organizācijas tēla veidošanā 

2022 2 1 

EGO 
centrs 

Komandas veidošana un saliedēšana 2022 8 1 

EGO 
centrs 

Bibliotēku novadpētniecība- pamati un 
aktualitātes 

2022 2 1 

LNB 160 stundu Profesionālās pilnveides 
izglītības programma "Informācijas un 
bibliotēku zinību pamati" 

2022-
2027 

4  

LNB 960 stundu Profesionālās 
tālākizglītības programmas "Bibliotēku 
zinības" 

2022-
2027 

2  

LNB Reģiona galvenās bibliotēkas 
izglītojošā darbība 

2021 20 1 

LNB LNB digitālo resursu izmantošana 
publisko bibliotēku darbā 

2021 30 1 

TIETO Jaunākais darbā ar BIS ALISE  2021-
2027 

30  

ZRKAC Iepazīsties ar Photon – pasaules 
līmeņa robotu bērniem 

2021 5 1 

ZRKAC Attālinātā mācību procesa īstenošanas 
pieredze Ventspils Digitālajā centrā 

2021 2 1 

ZRKAC Vai viegli izveidot podkāstu? Nu, 
protams! 

2021 2 1 

 Jaunākās metodes darbā ar bērniem 2021-
2027 

30  

 Jaunākā latviešu literatūra 2021-
2027 

30  

 Sociālie tīkli, bibliotēka sociālajos 
medijos 

2021-
2027 

30  

 Sekosim līdzi jaunākajām aktualitātēm 2021-
2027 

  

 


