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PĀRSKATA PERIODA KOPSAVILKUMS 

Darba prioritātes 

 Atzīmējot Valsts Simtgadi ikvienai interesentu grupai gribējām izstāstīt Latvijas stāstu. 

Sarīkojot 29 dažāda satura aktivitātes (10 pasākumus, 2 bibliotekārās stundas, 17 

izstādes). Kā vērienīgākā no tiem: 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā norisinājās grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”. No 2018. gada janvāra līdz novembrim bibliotēkas telpās 

klātienē bija aplūkojama kādas konkrētas desmitgades grāmatu izstāde. Par savu grāmatu 

varēja nobalsot bibliotēkā un internetvietnē www.jgb.lv. 

Balsošanas rezultātā par grāmatu skates uzvarētāju kļuva 1932. gadā izdotais Latvju 

tautas dainu izdevums, aiz sevis atstājot “Latvju rakstus” (1935), A. Sakses “Pasakas par 

ziediem” (1966), Raiņa “Ave, Sol!” (1918) un “Latviešu konversācijas vārdnīcu” (1927). 

Pielikums Nr. 1 

 Gatavošanās reģiona bibliotēku atkārtotai akreditācijai - akreditētas 3 novadu 

Aknīstes, Salas, Viesītes 12 bibliotēkas. Metodiskais un konsultatīvais darbs 12. 

 Bibliotēkas pakalpojumu, grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi. Bibliotēku 

nedēļa, dzejas dienas u.c. Publicitāte 10.3. 

 Datu salīdzināšana un labošana reģiona elektroniskajā kopkatalogā pēc Jēkabpils 

pilsētas bibliotēkas kataloga datu iepludināšanas. Pakalpojumu piedāvājums un 

pieejamība 5.10.1. 

 Darbs pie novadpētniecības digitālo kolekciju izveidošanas un papildināšanas. 

Piemēram, gleznotājas, grafiķes, amatu meistares Ainas Karlsones ekslibru kolekcija. 

Novadpētniecība 8.2. 

Plašāk par veiksmīgākajiem bibliotēkas pasākumiem – Publicitāte 10.3. 
 

Jauni pakalpojumi 

 Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Šis pakalpojums dod 

pieeju grāmatām un informācijai cilvēkiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, 

viņiem pielāgotā formātā. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 5.5. 
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Nozīmīgi/jauni projekti 

2018. gada aprīlī uzsākts īstenot  Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts 

“Interactive educational space – efficient way of social integration of children from 

disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs 

nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP. Projektu Jēkabpils pilsētas 

pašvaldība īsteno sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona 

pašvaldības bibliotēku. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 176 680,- eiro, no tiem 

vairāk nekā 150 tūkstošus eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, savukārt Jēkabpils 

pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 5656,- eiro. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2019. 

gada novembra beigām. Projekta mērķis bērniem no sociālā riska ģimenēm saturīgi 

organizēt brīvo laiku. Pielikums Nr. 2 

Problēmas 

Samazinoties iedzīvotāju skaitam Jēkabpils novadā uzsākta publisko bibliotēku tīkla 

reorganizācija. 4 pagastos (Dunavas, Kalna, Rubeņu un Zasas), kuru apkalpes teritorijā ir 2 

publiskās bibliotēkas, atstājot vienu bibliotēku ar struktūrvienību. Pievienotās bibliotēkas 

kļūst par struktūrvienībām pagasta lielākajām bibliotēkām. Jēkabpils novada pašvaldības 

2018. gada lēmums. 

Attīstoties bibliotekārajiem pakalpojumiem katastrofāli izjūtam telpu trūkumu, īpaši 

Bērnu literatūras nodaļā. 

Unikāls gadījums: Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā kāds lasītājs nodevis pirms 55 

gadiem paņemtu grāmatu – 1951. gadā Maskavā izdotu svešvārdu vārdnīcu krievu valodā. 

Bibliotēka lasītājam izteica pateicību par godaprātu. 
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1. Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbības raksturojums 

1.1. Īss situācijas apraksts: 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka (turpmāk JGB) - Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras 

pārvaldes struktūrvienība. 

Bibliotēka veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais 

metodiskais centrs 37 Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un 

Viesītes novadu pašvaldības bibliotēkām un 23 izglītības iestāžu bibliotēkām. Atkārtoti 

akreditētas 3 novadu Aknīstes, Salas, Viesītes 12 bibliotēkas.  

1.2. Izmaiņas darbības pārskata periodā 

Izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā nav notikušas. 

1.3. Pārskata periodā paveiktais no bibliotēku stratēģijā definētajiem virzieniem un 

uzdevumiem 

Bibliotēka strādā saskaņā ar Jēkabpils Galvenās bibliotēkas attīstības stratēģiju 2016-

2020. gadam, uzmanību vēršot galvenajiem uzdevumiem un virzieniem ilgtspējīgas 

bibliotēkas attīstības nodrošināšanai. Paveiktais aprakstīts bibliotēkas gada pārskatā. 

1.4. Bibliotēku akreditācija 

Bibliotēkas akreditācija pārskata periodā nav notikusi (atkārtoti akreditēta 2016. 

gadā). 

2. Finansiālais nodrošinājums 

Tabula “Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Kopā (eiro) 152894 153056 190176 

Pašvaldības finansējums 140268 139030 148435 

Citi ieņēmumi: 12616 14026 41741 

t. sk. maksas pakalpojumi 783 884 855 

Palielinājies finansējums sadaļā “Citi ieņēmumi”- 26477.- eiro Projekta “Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu 
ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP finansējums 2018. gadā. Novadu 
finansējums GB funkciju veikšanai – 14409.- eiro 
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Tabula “Bibliotēkas izdevumi” 

 2016 2017 2018 

Izdevumi kopā (eiro) 153152 152964 190377 

Darbinieku atalgojums (bruto) 99799 101991 108864 

Krājuma komplektēšana 9764 9631 9508 

Par 50.- eiro palielinājies katra darbinieku atalgojums. 

Krājuma komplektēšanai izdevumu samazinājums ir 1,28%. 

3. Materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Tabula “Bibliotēkas iekārtas un aprīkojums” 

 Darbiniekiem 

(skaits) 

Lietotājiem 

(skaits) 

Pašvērtējums 

apmierinošs neapmierinošs 

Datori 17 18 x  

Printeri 6  x  

Kopēšanas iekārtas 0    

Skeneri 1  x  

Multifunkcionālā 

iekārta (kopējā 

tīklā)   

2 x 

Datu rezerves kopēšana (periodiskums, rezerves 

kopiju veidošanas un glabāšanas mehānisms) 

Vietnes datu rezerves kopija tiek 

veikta periodiski un glabājas uz 

darbinieks datora 

 

Katru gadu notiek datortehnikas pakāpeniska atjaunošana. 2018. gadā iegādāti 2 
jauni datori, uzlīmju printeris GODEX RT200 Ribbon 55mm x74mm (izmantojam lasītāju 
kartes svītru koda izdrukai).  No Projekta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 
projekta finansējuma - Interaktīvai stends Clevertouch plus 5th gen,  spēļu konsole Xbox One 
S un fotoaparāts CANON EOS 750D ar objektīvu 18-55 un 3 portatīvie datori. 
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4. Personāls 

4.1. Personāla raksturojums 

  Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldībā apstiprināto amata vienību sarakstu 

JGB 2018. gadā strādāja 13 bibliotekārie darbinieki un 1 apkopēja.  Visiem darbiniekiem ir 

pilnas darba slodzes. 

Darbinieku izglītība 

 2018 

Bibliotekāro darbinieku skaits 13 

Ar bibliotekāro izglītību kopā 7 

t.sk.ar bakalaura grādu 1 

ar 1. līmeņa profesionālo augstāko 

jeb koledžas izglītību 

3 

ar profesionālo vidējo izglītību 3 

Ar izglītību citās jomās kopā 5 

ar bakalaura grādu 5 

Ar vispārējo vidējo izglītību 1 

Profesionālā pilnveide 240h 1 

10 bibliotēkā strādājošie nozares speciālisti ir ar profesionālo izglītību, tajā skaitā 4 ar 

augstāko profesionālo izglītību, 6 ar vidējo profesionālo izglītību. 

 Vadītājai ir profesionālā vidējā izglītība un 5. līmeņa augstākā juridiskā izglītība; 

 1 darbiniekam ir vidējā profesionālā izglītība un 5. līmeņa augstākā juridiskā izglītība; 

 1 darbiniekam ir vidējā profesionālā izglītība un 2. līmeņa augstākā izglītība 

psiholoģijā (bakalaurs); 

 1 darbiniekam ir 5. līmeņa augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā un 

menedžmentā; 

 1 darbiniekam ir 5. līmeņa augstākā juridiskā izglītība un 240 stundu profesionālās 

pilnveides programma; 

 1 darbiniekam ir vidējā izglītība. 
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4.2. Apbalvojumi un pateicības 

 Atskaites gadā JGB personāls individuālus apbalvojumus un pateicības nav saņēmis, 

bet saņemtas kolektīvās pateicības par darba un sadarbības aktivitātēm: 

 Par piedalīšanos Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas 2018 norisē, no Ziemeļvalstu 

Ministru padomes biroja Latvijā. 

 Par atsaucības un lasītprieka veicināšanu Lasīšanas stafetē 2018, no apgāds Zvaigzne 

ABC valdes priekšsēdētajas Vijas Kilblokas. 

 Par 10 gadus veiksmīgu radošo sadarbību ar pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš”, 

no vadītājas S. Bērziņas. 

4.3. Finansējums personāla attīstībai  

Lai iegūtu jaunas zināšanas, visi 13 bibliotekārie darbinieki piedalījās 38 profesionālās 

pilnveides pasākumos. 2018. gada personāla attīstībai tika izlietoti 728,- eiro. Darbinieku 

iekšzemes, darba un dienesta komandējumiem 461,-eiro, izdevumi par saņemtajiem mācību 

pakalpojumiem 267,- eiro.  

Projekta “Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts “Interaktīvās izglītības 

telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP 6 darbinieki 

devas četru dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni, apmeklētas trīs publiskās 

bibliotēkas un viens sociālas palīdzības centrs. Brauciena izmaksas – 1344,- eiro. 

Septiņi darbinieki piedalījās projekta finansētajā mācību seminārā Lietuvas 

Republikas pilsētā Rokišķos. Semināra izmaksas – 229,- eiro. 

Pielikums Nr. 3 “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi”. 

4.4.  Problēmas un to risinājumi personāla jomā 

 Samazinoties iedzīvotāju un bibliotēkas lietotāju skaitam, Jēkabpils pilsētas 

bibliotēkās tiek samazināts bibliotekāro darbinieku skaits (2019. gadā katrā bibliotēkā pa 

vienai štata vietai – vecākais bibliotekārs). 

 Optimizācijas rezultātā plānots palielināt bibliotēku darbinieku algas. 

 Gados veci darbinieki - 69% no bibliotekārajiem darbinieki vecāki par 50 gadiem. 
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5. Pakalpojumu piedāvājums un pieejamība 

5.1. Galvenie rādītāji 

Tabula “Bibliotēkas pamatrādītāji” 

 2016 2017 2018 % salīdzinot ar iepr. gadu 

Lietotāju skaits 2572 2253 2050 -12%, -9% 

t. sk. bērni 850 862 871 +1%, +1% 

Bibliotēkas apmeklējums 33981 37601 31591 +10%, -15% 

t. sk. bērni 9632 9364 13855 -2%, +47% 

Virtuālais apmeklējums 

mājaslapā 

38903 32472 27655 -17%, -14% 

Izsniegums kopā 47317 45898 42808 -3%, -6% 

t. sk. grāmatas 36426 34690 31687 -5%, -8% 

t. sk. periodiskie izdevumi 10898 11046 10888 +1%, -1% 

t. sk. bērniem 14257 14774 15467 +3%, +4% 

Bibliotekārais aptvērums 

% no iedz. skaita pagastā, 

pilsētā, reģionā * 

21% 20% 18% -1%, -2% 

t. sk. bērni līdz 18 g.*  4314/2157 4147/2073  

Iedzīvotāju skaits 23690/11845 22732/11366 22659/11329  

Vērtējums. Lasītāju skaits samazinājies, jo samazinās iedzīvotāju skaits pilsētā. Bērnu 

nodaļā palielinājies apmeklējumu skaits, jo projekta „Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs 

nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP, No: LLI-263 ietvaros 

notiek dažādas interaktīvās nodarbības. Izmantojot krājumu projekta OPEN UP 

interaktīvajās nodarbībās, audzis bērniem domāto grāmatu un preses izdevumu izsniegums. 

Virtuālais apmeklējums mājaslapā samazinās, jo par galveno informācijas avotu daudziem 

kļūst sociālie tīkli, kur ir audzis sekotāju skaits. Pieaugot iedzīvotāju vajadzībai dokumentu 

aizpildīšanai e-vidē, arvien vairāk izmanto bibliotēkas pakalpojumus un konsultācijas. 

5.2.  Pakalpojumu attīstība, jauninājumi – kopaina, piemēri, vērtējums 

Bibliotēkas pakalpojumu lietotāji ir Jēkabpils pilsētas un reģiona iedzīvotāji, kā arī 

studenti no citiem reģioniem, jo bibliotēkai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Baltijas 

Starptautiskās akadēmijas, Latvijas Universitātes Jēkabpils filiālēm un Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžu. Aktīva sadarbība ar Jēkabpils pilsētas, reģiona skolām un pirmsskolas izglītības 

iestādēm. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas, lietotājiem ir iespēja izvēlēties un 



13 

 

saņemt iespieddarbus brīvpieejas krājumā. Maksas pakalpojumi un bibliotēkas izmantošanas 

noteikumi ir saskaņoti un apstiprināti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā (2018. gadā). 

Bibliotēkas darbā ieviestas/uzlabotas jaunas darba formas: 

 Darbs pie jaunas mājaslapas izstrādes turpinās; 

 Iegādāts uzlīmju izdrukas printeris lietotāju kartiņu svītrkodu drukai; 

 Izveidotas jauna dizaina lietotāju kartiņas, kas ir derīgas abās Jēkabpils bibliotēkās 

gan Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā, gan Jēkabpils pilsētas bibliotēkā; 

 Pieaudzis sekotāju skaits bibliotēkas profiliem (t. sk. BLN), portālos www.draugiem.lv, 

www.facebook.com un www.instagram.com. 

 Sadarbībā ar BIS Alise, Jēkabpils pilsētas bibliotēkas katalogs iepludināts reģiona 

kopkatalogā, atvieglojot lietotāju iespēju informācijas atlasē, izmantojot elektronisko 

katalogu; 

 Noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, šo pakalpojumu 

izmantoja 3 cilvēki ar redzes traucējumiem. 

Vērtējums. Pamatuzdevums - kvalitatīva informācijas un pakalpojumu sniegšana 

bibliotēkas lietotājiem un apmeklētājiem, izmantojot bibliotēkā esošos resursus. 2018. gadā 

tematiskajos pieprasījumos piedāvājām pakalpojumu kompleksu: iespieddarbus, 

bibliogrāfiskos sarakstus un elektroniskos resursus, paplašinot lietotāja izvēles iespējas. 

5.3. Sabiedrības, lasītāju viedokļa izzināšana par bibliotēkas darba kvalitāti, to rezultāti 

(pētījumi, aptaujas, anketas u. tml.); jaunu lasītāju piesaiste 

Lietotāju viedokļu izpētei tika veikti šādi pasākumi: 

 Mūsdienu moderno tehnoloģiju laikmetā aptaujas galvenokārt veidojam 

elektroniskajā vidē. Bibliotēkas mājaslapas www.jgb.lv sadaļā - aptaujas - jautājumi par 

bibliotēkas darba kvalitāti, pasākumiem, valstī aktuāliem jautājumiem. 2018. gadā mājas 

lapā tika ievietoti 6 jautājumi. Piemēram, par bibliotēkā notiekošajiem tematiskajiem 

pasākumiem, par to vai svin Eiropas dienu, vai lasa grāmatas oriģinālvalodā u.c. 

 Portālā www.visidati.lv tika izveidota aptauja "Jēkabpils Galvenās bibliotēkas lietotāju 

interneta izmantošanas paradumi", atsaucība bija vidēja. Lielākā daļa no aptaujātajiem  
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 respondentiem internetu izmanto katru dienu. Biežāk to izmanto ziņu lasīšanai, lai 

skatītos video, sazinātos sociālajos tīklos. 

 No janvāra līdz novembrim bibliotēkas krājuma aktualizēšanai un popularizēšanai, 

norisinājās grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”. 

Bibliotēkā  izvēloties “savu” grāmatu, uzrakstot tās izdošanas gadu uz balsošanas lapiņas 

varēja nobalsot. Nobalsot varēja arī tīmekļa vietnē (www.jgb.lv). Pielikums Nr.1 

Jaunu lasītāju piesaiste. 

 Iesaistoties projektā OPEN UP ieguvām jaunākās tehnoloģijas līdz ar to pieauga 

apmeklētāju skaits, kuri vēlējās tās izmantot. 

 Pateicoties sadarbībai ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku, bibliotēkas pakalpojumus 

atkal sāk izmantot lietotāji, kuri to bija pārtraukuši veselības problēmu dēļ. 

 Iesaistoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības projektā par veselības veicināšanu, rīkotās 

lekcijas apmeklēja, kuri līdz šim nebija apmeklējuši bibliotēku. 

 Aktīvi izvietojot informāciju sociālajos tīklos iedzīvotāji tiek informēti par 

daudzveidīgajiem bibliotēkas pakalpojumiem (jaunākās grāmatas, pasākumi, izstādes u.tml.), 

ieinteresējot viņus apmeklēt bibliotēku. 

5.4. Ārējie apkalpošanas punkti kā pakalpojums (īss apraksts par to, kādus pakalpojumus 

iedzīvotāji var saņemt ārējās apkalpošanas punktos, ārējo apkalpošanas punktu 

darbības vērtējums, secinājumi) 

Bibliotēkai nav ārējo apkalpošanas punktu. Pilsētā vēsturiski izveidojies, ka abos 

Daugavas krastos ir bibliotēkas ar plašiem un daudzveidīgiem krājumiem, nav vairs lielu 

ražotņu un līdz ar to arī apkalpošanas punkti nav aktuāli. 

5.5. Bibliotēkas pieejamība un pakalpojumi personām ar īpašām vajadzībām – īss 

situācijas raksturojums 

JGB atrodas Krustpils kultūras nama otrajā un trešajā stāvā. Līdz ar to grūtības 

nokļūšanai bibliotēkā sagādā cilvēkiem ar kustības traucējumiem, māmiņām ar bērnu 

ratiņiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem. Personām ar kustību traucējumiem ir iespēja nokļūt 

bibliotēkas telpās, izmatojot pacēlāju. Tomēr to lieto reti, jo ir neērts lietošanai un pēc 

drošības noteikumiem izmantot var tikai ratiņkrēslā. Bibliotēkā reģistrēti 70 lietotāji ar 

īpašām vajadzībām, no tiem 2018. gadā bibliotēku apmeklējuši 41 lietotājs. Viena persona ar 
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īpašām vajadzībām apmeklē interešu apvienības “Literāts” nodarbības un pasākumus. 

Bibliotēkas apmeklētāji, kuriem ir redzes problēmas var izmantot specializēto datortehnikas 

komplektu un lupu. Pieprasījums ir neliels, regulāri apmeklē 2 lietotāji tāpēc nav jāveido 

pieraksta rindas. Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku 3 lietotāji izmanto 

audiogrāmatas. Informācija par pakalpojumiem pieejama bibliotēkas mājaslapā www.jgb.lv. 

Vērtējums. Bibliotekāra individuālu palīdzību un atbalstu lasītāji novērtējuši 

visaugstāk. Tā ir veiksmīga komunikācija, grāmatu kopu veidošana pēc interesēm, arī 

izdevumu saņemšana/nodošana dzīvesvietā tiem, kuri paši nespēj apmeklēt bibliotēku. 

Sekmīgāka kļuvusi sadarbība ar sociālajiem darbiniekiem/radiniekiem, kuri aktīvi iesaistās 

bibliotēkas izdevumu piegādē aprūpējamajiem, kā arī nereti veicina un palīdz viņiem 

piedalīties bibliotēku pasākumos. 

5.6. Pakalpojumi un pasākumi atsevišķām lasītāju mērķgrupām vai interešu grupām 

(uzņēmēji, bezdarbnieki, imigranti, mājsaimnieces, seniori, ģimenes u. c.), tematiskie 

pasākumi – situācijas raksturojums, skaitliskie dati nav tik būtiski 

Bibliotekāru palīdzību visbiežāk lūdz bezdarbnieki un maznodrošinātie. Bezdarbnieki 

apmeklē bibliotēku, lai, izmantojot bibliotēkā pieejamos resursus, meklētu darbu, (portālos 

ss.lv, nva.gov.lv, visidarbi.lv un vietējos laikrakstos “Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”). 

Bibliotekāram konsultējot, raksta CV iesniegšanai potenciālajai darbavietai. 

Maznodrošinātie pilsētas iedzīvotāji pārsvarā izmanto iespēju sagatavot bankas 

kontu izdrukas iesniegšanai sociālajā dienestā un citus e-pakalpojumus. Bibliotēkā 

pakalpojums ir lētāks un cilvēki uzticas bibliotēkas darbiniecēm, kuras konsultē izziņu 

sagatavošanā. 

Aktīvākie apmeklētāji nemainīgi ir seniori. Viņi seko līdzi jaunieguvumiem, aktīvi 

piedalās bibliotēkas pasākumos un aktivitātēs. 

Par bibliotēkas ikdienu ir kļuvuši arī ģimeņu apmeklējumi. Lasītāju apkalpošanas 

nodaļas lasītavā bērni var krāsot viņiem sagatavotos zīmējumus, kamēr vecāki izvēlas sev 

nepieciešamo literatūru vai strādā pie datora. 

 Puzles dienas bibliotēkā: “Nāc, saliec un izzini savu pilsētu Jēkabpili”. Radošās 

nodarbes bibliotēkā Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros, tika piedāvāta iespēja salikt puzles par 

pilsētas ievērojamākajām vietām, kā arī krāsojamās lapas par pilsētu. 

 Jūnijā notika radošā darbnīca Košais vainadziņš - Барвистий вiночок. Dalībnieki 

uzzināja ukraiņu nacionālā tērpa elementa vainadziņa nozīmi, izveidoja sev ziedu 

vainadziņus. Pasākumu ieskandināja neliels ukraiņu dziesmu koncerts.  
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 Decembrī notika pasākums Ziemassvētku noskaņās “Ziemas brīnummežs” kopā ar 

sadarbības partneri ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību “Javir” un Jēkabpils 2. vidusskolu. 

 Bērnu literatūras nodaļā ģimenes izmanto projekta OPEN UP ietvaros iegūtās jaunās 

tehnoloģijas (Xbox, interaktīvais galds). 

Tematiskie pasākumi. Rūpīgi tiek domāts par bibliotēkas lietotāju daudzveidīgajām 

interesēm un pasākumu norišu kopu, ne vienmēr noteiktai mērķgrupai, bet gan interesentu 

lokam ar vienojošu tēmu: 

 mākslas izstādes, tikšanās ar to autoriem: 

 tikšanās ar mākslinieku Nikolaju Gavriloviču (Rīga) sadarbībā ar baltkrievu 

biedrību "Spatkanne". Mākslinieks klātesošajiem pastāstīja par interesantiem 

atgadījumiem no savas radošās dzīves. 

 Jekaterinas Grahoļskas-Krjukovskas skiču izstāde “Ķerot mirkli”. Bibliotēkā 

interesentiem bija iespēja tikties ar izstādes autori un viņas domubiedriem. 

Pasākuma laikā Jekaterina piedāvāja ar specializētas datorprogrammas palīdzību 

izmēģināt skicēšanu. 

 fotoizstādes un tikšanos ar fotogrāfiem praktizējam jau vairākus gadus. Tikšanās ar 

fotogrāfi, izstādes “Es mīlu ziemu” autori Daigu Kalniņu. Pasākuma laikā Daiga izstāstīja savas 

dzimtas stāstu caur fotogrāfiju. 

 radošie pasākumi: 

 Teatralizēta dzejas pēcpusdiena “Krīt manā pavasarī sarma”. Austras Skujiņas 

lomā iejutās dzejniece, radošās apvienības "Literāts" dalībniece Ligita Ābolniece. 

Pasākumā tika radīta noskaņa un emocijas, it kā dzejniece ir tepat. 

 Amata meistares Daigas Melnaces rokdarbu izstādes atklāšana. Īpašu sveicienu 

Daiga saņēma no projekta "Mans tautastērps" iedvesmotājas Ilzes Strēles. 

 Interešu apvienība Literāts bibliotēkā uzbūra ziemas noskaņu. Pasākumu vadīja 

dzejniece, literatūrkritiķe, filoloģe un “Literāta” vadītāja Sintija Kampāne. 

 tikšanās ar grāmatu autoriem: 

 Tikšanās ar esejisti un kinorežisori Viju Beinerti, kuru vislabāk pazīstam pēc nu jau 

leģendārās filmas "Tās dullās Paulīnes dēļ". Žurnāliste, kuras raksti publicēti 

dažādos Latvijas preses izdevumos, pārsvarā žurnālā "Mājas Viesis". 

 Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros notika saruna ar rakstniecēm Moniku Zīli un 

Annu Skaidrīti Gailīti par aktuāliem literatūras un sabiedrības dzīves jautājumiem. 

 Tikšanās ar novadnieci, dzejnieci Māru Bojāri. 
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 Tikšanās ar apgāda "Jumava" valdes locekli Juri Visocki un projekta "Latvijas 

leģendas" vadītāju, grāmatu tekstu autoru Pāvilu Raudoni. 

5.7. Uzziņu un informācijas darbs 

Uzziņu un informācijas darbs pilsētas un reģiona iedzīvotājiem organizēts atbilstoši 

interesentu pieprasījumam un vajadzībām. 

2018. gadā lietotājiem sniegtas 2192 uzziņas; (Lasītāju apkalpošanas nodaļā  – 804, 

bibliogrāfe – 593, Bērnu literatūras nodaļā - 795) – individuālās, elektroniskās un 

telefoniskās. Tematiskās, adresālās un faktogrāfiskās uzziņas tiek sagatavotas izmantojot 

bibliotēkas krājumu, nepieciešamības gadījumā tiek izmantoti citi resursi, piemēram, LNB 

piedāvājums, nozare.lv., Letonika.lv u.c. Vienkāršās uzziņas un konsultācijas tiek sniegtas gan 

mutiski, telefoniski, gan izmantojot e-pastu. 

Lasītāju apkalpošanas nodaļā, vadoties pēc pieprasījuma, lietotājiem tiek veiktas 

individuālas konsultācijas par dažādām tēmām: 

 Kā attālināti izmantot bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus. 

 Kā izmantot LNB piedāvājumu. 

 Portālu Manalatvija.lv; Latvija.lv iespējas. 

 Kā droši lietot sociālos tīklus, internetbanku, darboties ar kodu kalkulatoriem. 

Atskaites gadā sniegtas uzziņas par Jēkabpili: 

 Aptiekas Jēkabpilī. 

 Gaļas veikali Jēkabpilī. 

 Medicīnas iestādes un darbinieki Jēkabpilī. 

 SIA “Katarse”. 

 Zobārstniecības iestādes Jēkabpilī. 

Daudz uzziņu pieprasījumu ir medicīnas nozarē, piemēram, menopauze, anēmija, 

saslimšana ar vēzi, plakanā pēda u.c. 

Sniegtas norādes par informācijas resursiem studentiem un skolēniem zinātnisko 

darbu izstrādes gaitā, piemēram, par hipijiem, par Latvijas tiesu sistēmu, par 

energoresursiem un energoefektivitāti, par jauniešu atkarībām no jaunajām informācijas 

tehnoloģijām. 

2018. gadā lietotājiem sniegtas 54 apjomīgas un darbietilpīgas uzziņas, piemēram – 

“Starppriekšmetu saite, jeb integrācija skolā”; “Sīkās motorikas attīstība bērniem līdz 4 gadu 
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vecumam”; “Fiziskās aktivitātes bērna maņu – taustes, redzes, dzirdes attīstīšanai” u.c. 

Uzziņas tiek sniegtas arī e-pastā, piemēram  Daugavpils novada TDA “Līksme” par Krustpils 

novada līgavas tautastērpu u.c. 

Bērnu literatūras nodaļā: 

Skolēniem sniegtas uzziņas par visdažādākajām tēmām: piemēram par latviešu u.c. 

tautu tradīcijām un svētkiem, Latvijas u.c. valstu vēsturi, rakstniekiem, sporta veidiem, par 

sengrieķu mitoloģiju, mākslas vēsturi, modi, rakstniekiem, ķīmiju, ģeogrāfiju u.c. 

Veicot uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi - 

uzziņu krājums, dažādi interneta resursi un abonētās datu bāzes. Vajadzības gadījumā 

bibliotēkas darbinieces apmāca un konsultē skolēnus informācijas meklēšanā, tādejādi 

veicinot informācijas ieguves prasmes. 

Vērtējums. Aktīvi tika izmantota iespēja attālināti izmantot portālu Letonika.lv. 

ESIP 

2018. gadā kā individuāli, tā rīkojot pasākumus, lekcijas sniegta dažādām 

mērķauditorijām nepieciešamā informācija par Eiropas Savienības darbības jomām, 

dalībvalstīm; par aktuālām norisēm ES. 

Plaukta izstādēs iepazīstinājām apmeklētājus ar prezidējošām valstīm, 2018. gadā – 

Bulgāriju un Austriju un par citām aktualitātēm ES, piemēram, Arajološas grupas sanāksmi 

Latvijā u.c. 

2018. gads ES tika izsludināts kā Eiropas Kultūras mantojuma gads. Kā nozīmīgākais 

ESIP rīkotais pasākums, kuram pasākumu konkursā “Svinam Eiropas dienu” tika iegūts LR 

Ārlietu ministrijas finansiāls atbalsts, bija pasākumu kopums “Bibliotēka tā ir brīvība” ar 

mērķi mudināt plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt 

izjūtu, ka esam piederīgi kopīgai Eiropas ģimeni. Jēkabpils vakara vidusskolā un pamatskolā 

tika runāts par grāmatas un bibliotēkas attīstības vēsturi, bet pēcpusdienā bibliotēkā notika 

diskusija par bibliotēkas un lasīšanas lomu Eiropā un Latvijā. Tika godināti bibliotēkas 

ilggadīgākie lasītāji. 

Jēkabpils vakara vidusskolā notika Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums 

“Ziemeļvalstu varoņi”, bet Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti tikās ar Ansi Bogustovu, 

diskutēja par ES nākotni, uzzināja par drošu ceļošanu. 

ESIP darba prioritāte – lasītājs un viņa vēlmes pēc informācija mācībām, darbam, 

mūžizglītībai, atpūtai. 

  



19 

 

5.8. Bibliotēkas izglītojošā darbība (situācijas apraksts, vērtējums) 

Kā apmācības forma bibliotēkas izmantošanā un krājuma popularizēšanā ir 

bibliotekārās stundas. 2018. gadā bibliotēkā novadītas 13 bibliotekārās stundas (no tām 5 - 

BLN). Pieaugušajiem tās bija informatīvas, iepazīstinot ar bibliotēkas pakalpojumiem un 

portālu Letonika.lv, aicinot meklēt informāciju tajā. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā Jēkabpils 

Vakara vidusskolas audzēkņi tika iepazīstināti ar bibliotēku, pakalpojumiem un, protams, 

Ziemeļvalstu literatūru, īpaši ar ziemeļnieku autoru darbiem par tēmu - “Ziemeļvalstu 

varoņi”. 
 

 Bērnu literatūras nodaļā jāpiemin bibliotekārā stunda “Ciemos pie Pūcītes”. Baltā 

Pūcīte ir Bērnu literatūras nodaļas logo. Bērnu nodaļā ciemojās PII “Kāpēcītis” bērni un viņu 

audzinātājas. Bibliotekāre bērnus iepazīstināja ar bibliotēkas noteikumiem, pastāstīja, kā kļūt 

par lasītāju kādas grāmatiņas var atrast pie mums bibliotēkā, kādi ir grāmatu veidi un ko vēl 

var darīt bibliotēkā. Iepazinušies ar bibliotēku bērni kopā ar Balto Pūcīti kopīgi atkārtoja ceļu 

satiksmes noteikumus, lika puzles gan uz ātrumu, gan arī uz to, kura komanda būs 

draudzīgākā, pārbaudīja savas zināšanas alfabētā, katrs izgrieza pa lūsītim un kopīgi minēja 

dažādas mīklas. 

 Apmācības bibliotēkas lietotājiem notiek regulāri, katru dienu, ja tas ir nepieciešams. 

Ikdienā tiek strādāts ar apmeklētājiem, kuriem nepieciešama palīdzība konta pārskata 

izdrukas izveidei, iesniegšanai VSAA, komunālo rēķinu izdrukai. 2018. gadā apmācījām un 

palīdzējām lietotājiem izveidot un lietot e-pastu. Arvien vairāk cilvēki nāk uz bibliotēku, 

lūdzot bibliotekāru konsultāciju VID mājaslapas izmantošanā, visbiežāk, deklarāciju 

aizpildīšanā elektroniski. Apmeklētājiem palīdzam strādāt portālā Latvija.lv, piemēram, 

deklarējot dzīvesvietu, elektronisko izziņu saņemšana no valsts iestādēm. Kā apmācības 

forma bibliotēkas izmantošanā un krājuma popularizēšanā ir bibliotekārās stundas. 

Pieaugušajiem tās bija informatīvas: 

 Informatīvā stunda “Esi jauks internetā cieni citus!” 21 Jēkabpils vakara vidusskolas 

audzēkņiem. Drošākā interneta dienas 2018, ietvaros, par apdraudējumiem, riskiem 

internetā. Testa aizpilde par Letonika.lv datu bāzi. 

 Lekcija onkoloģisko slimību profilakses dienā 25 Jēkabpils iedzīvotājiem.  

 Informatīvā stunda “Ekspedīcija internetā” 14 Jēkabpils vakara vidusskolas 

skolēniem par datu bāžu izmantošanas iespējam. 
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 Digitālas nedēļas pasākumi par VSA pakalpojumu pieprasīšanu elektroniski 45 

reģiona  bibliotekāriem un 10 Jēkabpils iedzīvotājiem. 

 Atskaites gadā realizējām 2016. gadā izstrādāto pasākumu plānu “Veselības nedēļa 

2018” Jēkabpils pašvaldības programmai “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības 

veicināšanas programmas 2015.–2020. gadam.” Iedzīvotājiem tika piedāvātas 

izglītojošas lekcijas, kuras vadīja uztura speciāliste Anda Radziņa: 5 lekcijas 

“Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei un par produktu uzturvērtību un uztura korekcija 

saistība ar biežāk sastopamām saslimšanām” 107 Jēkabpils iedzīvotājiem.  

 Datorapmācība iedzīvotājiem par e–pasta izveidošanu. 

 Radoša darbnīca skiču zīmēšana datorā 25 Jēkabpils iedzīvotājiem. 

 Informatīvā stunda Jēkabpils Agrobiznesa  koledžas 60 audzēkņiem par drošu 

ceļošanu ar Ārlietu ministrijas pārstāvēm, sadarbībā ar JGB ESIP. 

 3 informatīvie pasākumi par ceļojošo izstādi “Ķeguma HES Latvijas enerģētikas 

lepnums 150 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņiem.  

 Praktisks seminārs par dzimtu vēstures pētīšanu iespējām reģiona bibliotekāriem un 

Jēkabpils reģiona iedzīvotājiem. 

Vērtējums. Problēma – daudzi lietotāji vēlas, lai bibliotēkas darbinieki palīdzētu veikt 

visas darbības ar internetbanku vai VID dokumentiem, bet tādējādi netiek aizsargāti privātie 

dati, kas kļuva aktuāls pēc Datu aizsardzības regulas ieviešanas. Bibliotekāriem bieži vien 

jāveic izskaidrošanas darbs par to, ka datorkonsultācijas neietver darbu ar konfidenciālu 

informāciju, kā arī bankas vai VID darbinieku pienākumu veikšanu. 

Risinājums – klusā lasītava, kuru nav iespējams izveidot bibliotēkā telpu trūkuma dēļ. 

Iedzīvotāju izglītošana no valsts iestādēm, informācijas bukletu pieejamība bibliotēkā. 

Pozitīvi - apmeklētāju uzticēšanās bibliotēkas darbiniekam jebkurā jautājumā, kas pat 

nav saistīts ar bibliotēkas pakalpojumiem. Tiek novērtēts bibliotekāru ieguldītais darbs, 

organizējot dažāda rakstura un tematikas izglītojošus pasākumus interesentiem. 

5.9. Pašvaldības, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju informācijas pieejamība 

iedzīvotājiem 

Bibliotēka iekļaujas tālākā sabiedrības informācijas procesā, piedāvājot un nodrošinot 

to informāciju, ko vēlas saņemt bibliotēkas apmeklētāji. 

Pašvaldība. Bibliotēkas darbinieces piedalās pilsētas sabiedriskajās norisēs, 

piemēram, Jēkabpils pašvaldības programmas “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības 

veicināšanas programmas 2015.–2020. gadam.”, organizējot pasākumu kopu par veselīgu 

dzīvesveidu. Programma pieejama www.jekabpils.lv sadaļā “Pilsētas plānošana”.  Jēkabpils 

pilsētas svētku pasākumu organizēšanā, tradicionāli svētku laikā notiek pasākumi bibliotēkā, 

kā arī bibliotēkas darbinieces iesaistās svētku pasākumos.  
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Bibliotēkā pieejams pašvaldības informatīvais izdevums „Jēkabpils Vēstis”. Lai 

izdevums “Jēkabpils Vēstis” būtu pieejams digitāli katru mēnesi bibliotēkas darbiniece to 

ievieto Nacionālās bibliotēkas datu bāzē “Digitāli radīta periodika”. Katru mēnesi, lai uzzinātu 

par kultūras aktivitātēm pilsētā, Kultūras pārvalde izdod reklāmlapas, kuras pieejamas arī 

bibliotēkā.  Nozīmīgāko pasākumu afišas atgādina un aicina interesentus uz pasākumiem. 

Bibliotēka sadarbojas ar Jēkabpils tūrisma informācijas centru, informējot 

apmeklētājus par tūrisma centra jaunumiem un piedāvājumiem. Bibliotēkas Informācijas 

centrā pieejami bezmaksas bukleti par Jēkabpili un tūrisma objektiem. 

Bibliotēka iesaistās pašvaldības izveidotajās aptaujās, kā arī aicina bibliotēkas 

apmeklētājus tās aizpildīt. 

Nevalstiskās organizācijas. Bibliotēkai ir gadu gaitā izveidojusies un nostiprinājusies 

sadarbība ar Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „Javir”, baltkrievu biedrību 

“Spatkanne”, tiek organizēti pasākumi, realizēti projekti. Sadarbības aktivitātes atspoguļotas 

Jēkabpils NVO resursu centra mājaslapā www.jekabpilsnvo.lv, elektroniskajā Vidusdaugavas 

NVO avīzē. 

Valsts institūcijas. No 2016. gada JGB ievieto Jēkabpils pašvaldības informatīvo avīzi 

“Jēkabpils Vēstis” LNB datu bāzē “Digitāli rādīta periodika”, datu bāzē pieejamas arī novadu 

avīzes: “Krustpils Novadnieks”, Jēkabpils novada “Ļaudis un Darbi”, “Salas Novada Vēstis”, 

“Neretas Novada Vēstis”, “Viesītes Novada Vēstis”, “Aknīstes Novada Vēstis”.  

Bibliotēkas darbinieki apmeklēja mācību kursus “Digitālā saziņa ar valsti: dzīves 

situācijas, noderīgi e–risinājumi”. Mācības notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas īstenotās integrētās komunikācijas mācību programmas “Mana Latvija.lv Dari 

digitāli!” ietvaros, kuras mērķis ir informēt un veicināt sabiedrības interesi par e–pārvaldes 

izstrādātajiem risinājumiem, skaidrot un demonstrēt to lietošanas ieguvumus, kā arī panākt 

rīcības maiņu – izmantot dažādu dzīves situāciju risināšanai valsts izstrādātos e–risinājumus. 

Kā digitālie aģenti sniedzam atbalstu un praktisku palīdzību, kā sev nozīmīgākās dzīves 

situācijas atrisināt elektroniski, portālā www.latvija.lv. 

  

http://www.jekabpilsnvo.lv/
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5.10. Elektroniskais katalogs kā pakalpojums - tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Tabula “BIS ALISE izmantošana” 

Reģions/ 

Pilsēta/ 

Novads 

Bibliotēku 

skaits 

Cik 

bibliotēkas 

strādā ar 

BIS ALISE 

un ALISE-i 

Strādā ar moduļiem 

Autorizēti 

lietotāji 

(2018) 

Pasūtīts 

(Web) 

eksemplā

ru 

(2018) 
Cirkulācija SBA Komplektēšana 

Jēkabpils 

64 gada 

sākumā/ 60 

gada otrajā 

pusē 

54 47 37 44 808 1135 

 

2018. gada otrajā pusē tika reorganizēta 1 publiskā bibliotēka un 3 skolu bibliotēkas. 

No 37 publiskajām bibliotēkām BIS Alise nestrādā 2 publiskās bibliotēkas un 4 skolu 

bibliotēkas. 

10 bibliotēkas izmantoja Inventarizācijas moduli BIS Alise. 

Kataloga veidošanās dinamika 

 2017 2018 palielinājums+/- 

Elektroniskais katalogs (ierakstu 

skaits) 
80 596 95 755 + 15 159 

Eksemplāru skaits 367 146 418 264 + 51 118 

Turpinājumizd. eks. 42 723 63 416 + 20 693 

Novadpētniecība (ierakstu skaits) 27 034 52 700 + 25 666 

 

2017. gada pēdējā darbdienā (29. decembrī) elektroniskajā kopkatalogā tika 

iepludināts Jēkabpils bibliotēkas pilsētas katalogs. Kopkataloga skaitļi palielinājās par 

aptuveni 37%.  Taču katalogā parādījās dubultie ieraksti, kuri nav saplūduši, un citas 

neprecizitātes. Tāpēc 2018. gadā aktīvi strādājām pie kopkataloga datu salīdzināšanas un 

labošanas. 
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Lietotāju iespējas 

Reģiona bibliotēkās kopumā autorizēti 3390 lietotāji. Pēc statistikas skaitļiem var 

redzēt, ka lietotāji aktīvi izmanto WebPAC iespējas. Visbiežāk tiek izmantota sadaļa 

“Jaunākās grāmatas” un iespēja pasūtīt un iestāties rindā uz konkrētu izdevumu. 

 

WebPAC statistika 

 2017 2018 +/- 

Autorizēti jauni lietotāji 407 808 +401 

Pasūtītie izdevumi 737 1135 +398 

Pagarināšanas pieprasījumi 1036 991 -45 

 

Tāpat lietotājs WebPAC versijā var aplūkot, kā arī izdrukāt un lejuplādēt atsevišķu 

periodikas  rakstu, kuri saistīti ar novadpētniecību, elektroniskās kopijas, lai izmantotu tās 

izglītības, nekomerciāliem un pētniecības mērķiem. 

5.11. Digitalizācija – skat. sadaļā novadpētniecība. 

5.12. Iekšzemes un starptautiskais SBA: 

Tabula “SBA rādītāji” 

SBA 2016 2017 2018 

No citām Latvijas bibliotēkām 

saņemto dokumentu skaits 

62 72 82 

Uz citām Latvijas bibliotēkām 

nosūtīto dokumentu skaits 

1284 1395 1369 

Vērtējums. Pieaug no citām bibliotēkām saņemto dokumentu skaits. Aktīvi izmantojam 

citu reģiona bibliotēku krājumus, pasūtot izdevumus, kuru nav mūsu bibliotēkā. 2018. gada 

pavasarī noslēgts, sadarbības līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku saņēmām - 35 

eksemplārus audiogrāmatu. 

5.13. Problēmas un risinājumi bibliotēkas pakalpojumu un pieejamības 

Viens no pieejamības traucējošajiem faktoriem ir bibliotēkas atrašanās otrajā un 

trešajā stāvā. 2018. gadā bibliotēkā reģistrēti 135 lietotāji pensionāri un 41 cilvēki ar īpašām 

vajadzībām. Pārvietošanās grūtības un slikta redze ir galvenie iemesli, kāpēc daudzi gados 

vecāki iedzīvotāji pārtrauc apmeklēt bibliotēku. Daļējs problēmas risinājums – bibliotēkas 

darbinieks, sociālais darbinieks vai radinieki, kuri piegādā grāmatas mājās. 
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Problēma ir arī lieldrukas grāmatu trūkums, ļoti maz izdotas grāmatas šajā drukā. 

Tāpēc tika noslēgts līgums ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku par audiogrāmatu izmantošanu. 

Sniedzot palīdzību rēķinu, konta izrakstu drukāšanā un citu dokumentu veidošanā, 

nākas saskarties ar klienta sensitīvajiem datiem (personas kodiem, bankas konta pieejas 

kodiem u.c.). 

6. Krājums 

6.1.  Krājuma komplektēšanas un organizācijas prioritātes pārskata periodā 

2018. gadā bibliotēka iesaistījās dažādos veselības veicināšanas pasākumos, tāpēc arī 

komplektējot krājumu, pievērsām uzmanību izdevumiem par veselīgu dzīvesveidu, uzturu un 

aktivitātēm. lielāka uzmanība tika pievērsta izdevumiem svešvalodās, īpaši angļu valodā – 72 

izdevumi. No tiem 27 izdevumi bērniem. Iesaistoties Jēkabpils pilsētas veselības veicināšanas 

pasākumus, vairāk uzmanības pievēršam izdevumu komplektēšanai par veselīgu uzturu, 

aktīvu dzīvesveidu un slimību profilaksi. 

6.2.  Informācija par krājuma komplektēšanas politikas dokumentu 

2017. gadā tika izstrādāta „Jēkabpils Galvenās bibliotēkas krājuma attīstības 

koncepcija (2017-2019)”. Pielikums Nr. 8 

Tabula “Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums” 

 2016 2017 2018 

Pašvaldības finansējums 

krājuma komplektēšanai 

9765 9630 9508 

t. sk. grāmatām 5713 5573 5511 

t. sk. bērnu grāmatām 902 1109 1081 

t. sk. periodiskajiem 

izdevumiem 

3150 2948 2916 

Finansējums krājumam uz 1 

iedz. pašvaldībā 

0,82 0,85 0,84* 

Finansējums krājuma 

komplektēšanai kopā 

9765 9630 9508 

*Aprēķinot finansējumu krājumam uz 1 iedzīvotāju, tika ņemts vērā, ka pilsētā ir 

divas bibliotēkas un finansējums tika rēķināts no puses pilsētas iedzīvotāju skaita. 
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Situācijas vērtējums. Pašvaldības finansējums ir nedaudz samazinājies. 

Grāmatu iegādei izmantojam trīs lielākos piegādātājus: vairumtirdzniecības bāzi 

Latvijas Grāmata (46% no iepirkto grāmatu daudzuma), Virja AK (37 %) un Zvaigzne ABC 

Jēkabpils grāmatnīcu (16%).  

Tabula “Citi komplektēšanas avoti” (eiro) 

 2016 2017 2018 

Dāvinājumi 1572 2620 1249 

Projekti 1109 590 100 

Lietotāju aizvietotās 146 88 65 

Kopā 2827 3298 1414 

Situācijas vērtējums. 2018. gadā ievērojami sarucis citu komplektēšanas avotu 

finansējums un ienākušo eksemplāru skaits. 

6.3. Rekataloģizācija pabeigta. 

6.4. Krājuma pārbaude (inventarizācija) nav veikta. 

6.5. Krājuma rādītāji: 

Tabula “Krājuma rādītāji” 

 2016 2017 2018 

Jaunieguvumi kopā 2758 2941 2660 

t. sk. grāmatas 1305 1496 1228 

t. sk. latviešu daiļliteratūra 243 288 228 

t. sk. bērniem 180 178 220 

Izslēgtie dokumenti 2680 2129 3163 

Krājuma kopskaits 56 809 57 621 57 118 

Grāmatu krājuma 

apgrozība 

0,78 0,76 0,7 

Periodisko izdevumu 

apgrozība 

1,06 0,9 0,95 

Situācijas vērtējums. Palielinājies bērniem domāto izdevumu skaits. Tāpat aktīvi 

strādāts pie norakstīšanas, atlasot dubultos, novecojušos un nolietotos izdevumus.  Pārskata 

periodā krājumā ienākuši 441 eksemplāri latviešu oriģinālliteratūras, kas sastāda 17% no 

visiem jaunieguvumiem. 
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Krājuma kvalitātes izpēte 

 Krājumā (uz 

01.01.2019) 

Jaunieguvumi 

(2018) 

Izsniegums 

(2018) 

Krājuma 

apgrozība 

Daiļliteratūra 20 815 611 19 338 0,93 

Bērnu literatūra 9685 354 6546 0,68 

Nozaru literatūra 26 347 1680 9780 0,38 

Audioviz. dokumenti 232 12 35 0,15 

Spēles 39 3 179 4,6 

Kopā 57 118 2660 35 878 0,63 

Situācijas vērtējums. Bibliotēkas krājums atrodas nepārtrauktā kustībā. Izvērtējot 

krājuma izmantojamību, pārskata periodā ir palielinājies norakstīto dokumentu skaits, bet 

ienākošo dokumentu skaits ir samazinājies. Šī iemesla dēļ arī krājuma kopējā apgrozība ir 

zemāka, kā iepriekšējos gadus. Mēģinājām popularizēt audiovizuālo dokumentu klāstu 

bibliotēkā, jo to izmantojamība ir zema. Pateicoties galda spēļu popularizējošiem 

pasākumiem, spēļu izsniegums ir labs. 

6.6.  Datubāzes 

2018. gadā bibliotēkā bija pieejamas 3 datubāzes. 

Tabula “Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantojums” 

Datubāze 2016 2017 2018 

Letonika 331 641 681 

New 87 129 122 

Nozare.lv Nav iespējams 

iegūt statistiku 

>210 Nav iespējams 

iegūt statistiku 

Situācijas vērtējums. Datu bāžu izmantošana kļūst arvien populārāka bibliotēkas lietotāju 

vidū. 2018. gadā JGB lietotājiem Letonika.lv datu bāzi otru gadu bija iespēja izmantot bez 

maksas arī ārpus bibliotēkas telpām, jo tika piešķirti individuāli piekļuves dati. Bibliotēkas 

lietotāji aktīvi izmanto šo iespēju. Letonika.lv datu bāzes izmantošanai klientiem mājās ir 

viens būtisks trūkums, sadaļu lasītava nevar izmantot pilnībā, jo tas saistīts ar autortiesībām. 

Sevišķi iecienīta datubāze Nozare.lv studentu, skolēnu un citu interesentu vidū, kuri izmanto 

pilntekstus par dažādiem tematiem.  
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6.7. Krājuma un datubāzu popularizēšana 

Nozīmīgākie krājumu popularizējoši pasākumi: 

Laiks Pasākuma nosaukums Apraksts 

Visu gadu Grāmatu skate – Latvijas 

Simtgades grāmata Jēkabpils 

Galvenajā bibliotēkā 

Latvijas simtgades gadā  lasītavā un bibliotēkas tīmekļa 

vietnē (www.jgb.lv) apmeklētāji tika aicināti balsot, 

izvēloties vienu grāmatu no katras desmitgades. 

Balsošanas rezultātā par grāmatu skates uzvarētāju 

kļuva 1932. gadā izdotais Latvju tautas dainu izdevums. 

20.I. Teatralizēta dzejas pēcpusdiena 

- Krīt manā pavasarī sarma... 

Austras Skujiņas lomā iejutās dzejniece, bibliotēkas 

paspārnē darbojošās interešu apvienības Literāts 

dalībniece Ligita Ābolniece. 

1.III. Tematiska izstāde - Latvijas 

filmas 

Latvijas simtgadē popularizējam latviešu filmu 

kolekciju, kura pieejama bibliotēkā. Iepazīstinājām ar 

latviešu kino vēsturi. 

I-V Pasākumu cikls - Spēlēsim 

galda spēles bibliotēkā! 

Reizi nedēļa notika galda spēļu pēcpusdienas. Katrā 

reizē tika izspēlēta viena spēle. Ar katru spēli un tās 

vēsturi, noteikumiem iepazīstināja bibliotēkas lasītājs. 

16. III. Tematiska izstāde – Izlasi un 

noskaties! 

2018. gada aprīlī Latvijas kinoteātros sāka izrādīt 

režisores Ināras Kolmanes filmu “ Bille’’. Lai būtu 

vieglāk vērtēt filmu, vērts pārlasīt grāmatu. Izstāde 

informācija par rakstnieci Vizmu Belševicu, dažādi 

grāmatas izdevumi un publikācijas par filmu. 

26. IV. Saruna – Dzīvi izgaršojot Bibliotēku nedēļas laikā notika saruna ar rakstniecēm 

Moniku Zīli un Annu Skaidrīti Gailīti par aktuāliem 

literatūras un sabiedrības dzīves jautājumiem. 

Pasākuma laikā bija pieejama plaša tematiska izstāde - 

publikācijas turpinājumizdevumos un rakstnieču 

daiļdarbi. 

IV.- XII. Izstāžu cikls – Lasīsim lasītavā! Bibliotēku nedēļā aizsākām izstāžu ciklu par bibliotēkas 

lasītavā ieejamajiem periodiskajiem izdevumiem, ar 

mērķi popularizēt drukāto žurnālu lasīšanu. 

X.-XI. Konkurss, erudīcijas spēle – 

Literatūras garša 

Bibliotēka piedalījās Letonika.lv rīkotajā konkursā – 

erudīcijas spēlē Literatūras garša, iesaistot darbiniekus 

ar ģimenes locekļiem, baltkrievu biedrību " 

Spatkanne’’. 
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Datubāzu popularizējoši pasākumi: 

 “Drošāka interneta dienas 2018” ietvaros, informatīvā stunda “Esi jauks internetā 

cieni citus!”. Tests par Letonika.lv izmantošanu. 

 Informatīva stunda “Ekspedīcija internetā” par datu bāžu izmantošanas iespējām 

bibliotēkā. 

 Piedalīšanās Letonika.lv rīkotajos konkursos un spēlēs “Literatūras garša” 2018. 

 Piedalīšanās “Kultūras informācijas sistēmu centra” un “Lursoft” rīkotajā konkursā 

“Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”. 

 Informācija par bibliotēkā pieejamām datu bāzēm bibliotēkas info stendā, pie 

lietotāju datoriem, bibliotēkas interneta vietnē www.jgb.lv, bibliotekārajās stundās. 

6.8. Darbs ar parādniekiem 

Regulāri tiek veikta BIS Alise modulī – cirkulācija - pārbaude par laikā nenodotām 

grāmatām. Pēc šīs statistikas tad arī strādājam ar parādniekiem: 

 sūtam atgādinājumus e-pastā, izmantojot BIS Alise iespēju nosūtīt lasītājam 

atgādinājumu, 

 zvanām uz datu bāzē norādītajiem telefonu numuriem, 

 apmeklējam bibliotēkas parādniekus dzīvesvietā pēc norādītās adreses, 

 sadarbojamies ar skolu. 

Problēmas radās gada otrajā pusē, kad ieviesa personas datu aizsardzības regulu, - 

nevarējām vairs lūgt kaimiņiem, kolēģiem vai citām personām atgādināt parādniekam par 

nenokārtotajām parādsaistībām. Rezultatīvākais grāmatu atgūšanas veids tomēr ir 

telefoniskie atgādinājumi. 

 

6.9. Ar bibliotēkas krājumu saistītās problēmas un to risinājumi, vajadzības 

 Aktīvais krājums. Joprojām lietotāji, samazinot savas mājas bibliotēkas, dāvina 

bibliotēkai grāmatas. No jaunieguvumu skaita tie bija 468 eksemplāri. Ja bibliotēkas krājumā 

jau ir tāds izdevums, nolietotās grāmatas tiek mainītas pret tādām pašām jaunām. 2018. 

gadā nomainītas 186 grāmatas. No dāvinājumiem tika papildināts arī Retumu fonds, kurā tiek 

ievietoti līdz 1940. gadam izdoti izdevumi. Skolas, veidojot ieteicamo grāmatu sarakstos 

izlasīšanai vasarā, ievieto Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas, tāpēc veidojas garas 
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lasītāju pieprasījumu rindas pēc izdevumiem. Pieprasītākajām grāmatām veidojas lielas 

rindas, piemēram, uz dažām grāmatām rindā ir 15 lasītāji.  

 Krātuve. Turpinājām mazpieprasīto eksemplāru pārvietošanu uz Krātuvi. Izvērtējot 

katra eksemplāra izsnieguma vēsturi un dubultos eksemplārus, no Krātuves norakstīti 376 

eksemplāri. Atskaites perioda beigās Krātuvē bija 2565 eksemplāri jeb 6% no kopējā krājuma. 

Atsevišķiem lasītāju pieprasījumiem izmantojām šo krājumu - 2018. gadā no Krātuves 

izsniegti 37 eksemplāri.  

 Krājuma komplektēšana. Krājuma komplektēšanai atvēlētais finansējums katru gadu 

ir aptuveni vienāds, taču grāmatu cenas ir ļoti pieaugušas, tāpēc samazinājies iegādāto 

eksemplāru skaits. tas ierobežo izvēli no plašā piedāvājumu klāsta. Piemēram, ja N. 

Robertsas romāni 2016. gadā vidēji maksāja vienpadsmit eiro, tad 2018. jau trīspadsmit eiro. 

7. Darbs ar bērniem un jauniešiem 

7.1.  Darba ar bērniem un jauniešiem raksturojums un vispārīgie rādītāji 

Galvenie uzdevumi bērnu bibliotekārā apkalpošanā: Jaunu lasītāju (bērnu un 

jauniešu) iesaistīšana bibliotēkās, bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, 

publicitāte, literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos, 

piedalīšanās Lasīšanas veicināšanas mērķprogrammas projektos, bibliotekāru izglītības 

procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus, piedaloties pieredzes apmaiņas 

braucienos. 

Darbs ar bērniem prasa daudz vairāk laika un lielākas psiholoģiskās zināšanas nekā 

darbs ar citiem bibliotēku apmeklētājiem. Katra vecuma grupa atšķiras gan pēc informācijas 

pieprasījuma, gan pēc attieksmes pret bibliotēku un lasīšanas kultūru. Līdz pārrobežu 

projekta realizēšanas sākumam, bibliotēkā, lielākoties, atsaucību guva grāmatu un literatūru 

popularizējoši pasākumi, piemēram, Bibliotēku nedēļa, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, Rūķu darbnīcas. Apjomīgs pasākumu kopums, nozīmīgi 

finansiālie resursi 2018. gadā veltīti tam, lai veicinātu bērnu lasītprasmi, lai rosinātu 

lasītprieku bērniem, pusaudžiem un galvenais jauniešiem. 

Nozīmīgākie no tiem: 

 jaunu bibliotekāro pakalpojumu piedāvājums, ko spējām realizēt pārrobežu projekta 
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 Open Up ietvaros: 

 Xbox spēles; 

 Interaktīvās tāfeles izmantošana; 

 3D filmu skatīšanās; 

 Populārās spēles “Kendama” iegāde; 

 Jauna fotokamera, kuru izmantojam arī nelielām fotosesijām, kas īpaši patīk 

pusaudžiem; 

 klusā stūrīša ierīkošana; 

 magnētiskā un zīmējamā tāfele mazākajiem bērniem; 

 galda spēļu brīvpieejas plaukta izveidošana; 

Kopumā izvērtējot 2018. gadu, secinām, ka pārrobežu projekts mums ir ļoti palīdzējis 

lasītāju piesaistē un apmeklējumi ir uzlabojušies. Sīkāk skatīt Pakalpojumu piedāvājums un 

pieejamība 5.1. 

Apmeklētāji un lasītāji lielākoties ir Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, 

Jēkabpils un Krustpils pamatskolu audzēkņi, kā arī mūsu pakalpojumus izmanto Jēkabpils 

vispārizglītojošo skolu pedagogi un tuvējo pagastu iedzīvotāji, kā arī pilsētas viesi. 

7.2.  Metodiskā un konsultatīvā darba organizācija attiecībā uz šo darba virzienu  

2018. gada  galvenie uzdevumi metodiskajā darbā: 

 bibliotekāru izglītības procesa pilnveidošana apmeklējot kursus, seminārus, 

piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos,  

 konsultācijas un palīdzība reģionu bibliotēkām darbā ar “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūriju”,  

 Reģiona pašvaldību bibliotēku darba apkopojums un analīze. 

Mācīties var arī ne tikai klausoties lekcijas, bet arī redzot, piedzīvojot praktiskas 

nodarbības, tāpēc palīdzam novadu bibliotekāriem rast interesantas idejas nodarbībām, 

konsultējam par veiksmīgas lasīšanas pasākumiem dalāmies ar savām nodarbību idejām.  

Apmeklējam kvalifikācijas seminārus un kursus, lai uzzinātu svarīgākās aktualitātes mūsu 

darbā, tiktos ar radošiem cilvēkiem un smeltos idejas no kolēģiem pieredzes braucienos. Arī 

paši dodamies uz novadu bibliotēkām, lai novadītu pasākumus, lai palīdzētu bērniem un 

jauniešiem atrast sev noderīgo bibliotēkā.  
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 Ļoti vērtīgs brauciens bija uz Berlīni (Vācija) projekta Open Up ietvaros. No mūsu 

bibliotēkas tajā piedalījās 6 darbinieki. Apmeklējām 3 bibliotēkas vienu SOS centru, kur 

guvām ļoti daudz ideju, sapratām darba virzienus ar bērniem un “problemātiskiem” bērniem. 

Savā pieredzē dalījāmies ar reģiona bibliotekāriem. Pielikums Nr. 2. 

Jebkura jauna pieredze paplašina mūsu redzes lauku, palīdz iegūt un dalīties 

zināšanās, kas ir pamats jaunām idejām un darbiem. Tikai apgūstot ko jaunu, mēs spējam 

pilnveidoties.  

7.3. Bibliotēku krājuma veidošana un papildināšana, jaunieguvumu proporcionalitāte, 

salīdzinot iegādāto pieaugušo un bērnu un jauniešu literatūru un lasītāju sastāvu, 

alternatīvo lietu komplektēšana (spēles, puzles, diski u. c.) 

Bērnu literatūras nodaļas krājums veidots tā, lai maksimāli apmierinātu šīs 

mērķauditorijas vajadzības un sistemātiski, tiek papildināts ar jaunieguvumiem. Īpaša 

uzmanība tiek veltīta latviešu oriģinālliteratūrai, izzinošiem izdevumiem un spēlēm, skolu 

programmās ietvertajiem literārajiem darbiem, lasītāju pieprasītajiem daiļdarbiem un 

periodiskajiem izdevumiem. 

 Joprojām neizdodas izvairīties no rindām grāmatu saņemšanai, grūtāk bijis izpildīt 

lasītāju pieprasījumus:  

 ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatām, kur dažkārt lasītājam bija jāgaida 

pat mēnesim, kamēr citi lasītāji vajadzīgos izdevumu nodos; 

 izdevumiem no skolu ieteicamās literatūras sarakstiem, īpaši skolai ar krievu valodu 

kā dzimto, jo pieprasīti ir bijuši veci padomju laika izdevumi, piemēram, A. Puškina 

darbi, A. Čehova  un V. Dragunska stāstus; 

 Jaunākā literatūra pusaudžiem un jauniešiem ir ļoti pieprasīta, tāpēc bieži uzzinot, ka 

jāgaida rindā, atsakās no kādas grāmatas lasīšanas. 

Krājums Bērnu literatūras nodaļā 

 2016 2017 2018 

Krājums 19148 18494 17533 

t.sk. B un J 10114 (53%) 9786 (53%) 9577 (55%) 

Jaunieguvumi 751 719 700 

t.sk. B un J 351 (47%) 263 (37 %) 346 (49%) 

Vērtējums. Redzams, ka procentuāli palielinās B un J grāmatu krājums un arī 2018. 

gadā jaunieguvumos procentuāli  vairāk ir iepirktas bērnu un jauniešu grāmatas. 
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2018. gadā esam ņēmuši vērā arī lielo interesi par spēli Kendama un par projekta 

Open Up līdzekļiem esam iegādājušies 4 spēles, kas kopš pirmās dienas ir ļoti pieprasītas. Ne 

visi šo spēli var atļauties nopirkt, bet mūsu bibliotēkā jebkurš bērns un jaunietis var nākt un 

trenēties. Priecē, ka jaunieši ir aktīvāki un ieinteresētāki, un vairāk laika pavada bibliotēkā 

kopā ar draugiem.  

Galda spēles mums ir ļoti daudz, un 2018. gadā esam izvietojuši visas galda spēles 

brīvpieejas plauktā. Bērni pēc skolas aktīvi izmanto iespēju uzspēlēt. 2018. gadā galda spēļu 

apgrozījums bija 4,5. Esam secinājuši, ka bibliotēkā datorspēles tiek spēlētas mazāk. No Xbox 

spēlēm vispieprastākā ir dejošanas spēle, kur ļoti aktīvi piedalās arī zēni. 

7.4.  Uzziņu darbs, pakalpojumi, prasmju un iemaņu attīstīšana, pasākumi dažādām 

vecuma grupām 

Uzziņas tiek uzskaitītas bibliotēkas dienasgrāmatā, 2018. gadā - 795.  

Skolēniem sniegtas uzziņas par visdažādākajām tēmām: piemēram par latviešu u.c. 

tautu tradīcijām un svētkiem, Latvijas u.c. valstu vēsturi, rakstniekiem, sporta veidiem, 

sengrieķu mitoloģiju, mākslas vēsturi, modi, rakstniekiem, ķīmiju, ģeogrāfiju u.c. Veicot 

uzziņu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi - uzziņu 

krājums, dažādi interneta resursi un bibliotēkā abonētās datu bāzes. Vajadzības gadījumā 

bibliotēkas darbinieces apmāca un konsultē skolēnus informācijas meklēšanā, tādejādi 

veicinot informācijas meklēšanas prasmes. 

Pārrobežu projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu 

sociālās integrācijas veids (Open Up)” galvenais mērķis ir sekmēt bērnu sociālo integrāciju, 

dodot viņiem iespēju modernā un patīkamā vidē pavadīt brīvo laiku, spēlējoties ar draugiem. 

Šī projekta ietvaros iegūtās informācijas tehnoloģijas tiek izmantotas dažādās nodarbībās. 

Bibliotēkā notiek divu veidu nodarbības. Slēgtajās nodarbībās piedalās galvenokārt 

sociālā riska ģimeņu bērni, kas izvēlēti sadarbības ar Sociālo dienesta darbiniekiem. Katrā 

nodarbībā bērni apmeklē kādu Jēkabpils iestādi vai uzņēmumu ar mērķi iepazīt pilsētu un 

izveidot prezentāciju par Jēkabpili. Līdz šim nodarbības bijušas Zemessardzē, Valsts policijā 

un Jēkabpils pilsētas domē. Bērni tiešām ir ļoti patriotiski, viņi lepojas ar Jēkabpili, izvēlas 

skaistāko, ko parādīt un vasaras sākumā būs interesanta prezentācija, uz ko mēs aicināsim arī 

visus uzņēmumus, pie kuriem esam gājuši, lai redz, kā bērni var parādīt mūsu Jēkabpili. 
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Savukārt atvērtās nodarbības Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā norisinās katru 

piektdienu, kad aicināts ikviens interesents, kurš vēlas kopā ar citiem bērniem uzspēlēt 

interaktīvās vai galda spēles, bet jāpiebilst, ka jaunās tehnoloģijas bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļas apmeklētāji var izmantot arī citās dienās. 

Pārrobežu projekta Atvērtās un Slēgtas nodarbības: 

Open Training session (Atvērtās) “Nāc, pievienojies” (15 nodarbības!).  Apmeklējumu 

skaits 228 + Interaktīvs ceļojums Latvijas vēsturē – 58 + Bibliotekārās stundas – 43. Kopējais 

apmeklējumu skaits ir 329. Training session (Slēgtās) “Kopā būt Jēkabpilī” - 11 nodarbības + 

Nometne "Be active! Be positive!" (38) Kopējais apmeklējumu skaits ir 196. 

Pasākumi dažādām vecuma grupām. Pielikums Nr. 5 

Nozīmīgākie no tiem: 

Pirmsskolas vecuma bērni 

Martā Bērnu literatūras nodaļas Zaķu meitene ciemojās PII “Kāpēcītis” pie vidējā 

vecuma grupiņu bērniem. Zaķu meitene lasīja bērniem M. Vītoliņa “Pārsteigums zaķu mājās” 

un kopīgi apsprieda, kā pārsteigt ģimeni svētkos. Tad bērni un Zaķu meitene gāja rotaļās, 

dziedāja dziesmiņas un gatavoja zaķa austiņas, lai bērni būtu kā zaķīši. 

Maijā Bērnu literatūras nodaļā ciemojās PII "Zvaniņš" kopā ar savām audzinātājām, 

lai kopā svinētu mazo bibliotēkas izlaidumu. Mazais bibliotēkas izlaidums notiek jau desmito 

gadu, kad pavasarī pie mums ierodas bērni, kuri rudenī uzsāks skolas gaitas. Pasākumā 

piedalījās divas grupiņas un tās sagaidīja bibliotēkas Baltā Pūcīte. Bērni skatījās multfilmu, 

atbildēja uz jautājumiem par to, veidoja savu pūces grāmatzīmi un teica paldies savām 

audzinātājām. Pasākuma noslēgumā bērni pūta burbuļus un saņēma īpašu bibliotēkas lasītāja 

kartiņu.  

Septembrī Krustpils kultūras namā norisinājās Bērnu literatūras nodaļas ikgadējais 

Dzejas dienām veltīts pasākums “Runčuka pantiņu kaujas”. Šogad tas tika svinēts dzimšanas 

dienas noskaņās, jo “Runčuka pantiņu kaujas” 2018. gadā svinēja desmito dzimšanas dienu un 

Latvijas simtgadi. Pasākumā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, “Kāpēcītis” 

un “Auseklītis”. Bērni skaitīja patriotiskus dzejoļus par Latviju. PII “Auseklītis” bija īpaši 

sagatavojies, jo skaitīja pašu bērnu sacerētos dzejoļus un pasakas. 

Skolas vecuma bērni 

Turpinājās 2017. gadā iesāktās nodarbības "Sprīdīša skola". Sākumā bija paredzēts, 

ka pieteiksies puiši no 5-10 gadiem, bet līdzi brāļiem nāca arī māsas. Tā janvāra skaistajā 

sniegotajā sestdienā ļāvāmies īstiem ziemas priekiem – cēlām sniegavīrus un priecājāmies par 

sniegu. Tā kā tuvojās Valentīndiena, kopīgi veidojām skaistus novēlējumus mammām, tētiem 
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un citiem mīļiem cilvēkiem. Savukārt februārī “Sprīdīša skolā” gatavojām robotiņus, spēlējām 

galda spēles. Marta saulainajā sestdienā mazajiem sprīdīšiem darbmācības skolotājs Jānis 

Svilpe ļāva “pielikt savu roku”, lai kopīgi paveiktu putnu būra uzlabošanu, katrs varēja iesist 

naglu vai nozāģēt dēli vajadzīgajā garumā. Arī meitenēm tika dota šī iespēja. Gatavo putnu 

būri visi kopīgiem spēkiem piestiprinājām pie koka pretī bibliotēkai. Aprīlī mazie sprīdīši par 

godu Latvijas otrajai dzimšanas dienai, darināja rokassprādzes, vecākiem izgatavoja lentītes, 

kuras lika dāvanu kastītēs. Tapa arī piekariņi Latvijas karoga krāsā, kurus varēs pielikt pie 

somām. Maijā “Sprīdīša skolai” bija noslēguma nodarbība. Baudot vasaras silto saulīti, 

nodarbība norisinājās Krustpils saliņā, kur mazie Sprīdīši pūta burbuļus, pildīja uzdevumus un 

labi pavadīja laiku! 

2018. gadā sākām jaunu pasākumu ciklu: “Spēlēsim galda spēles bibliotēkā!”. Bērnu 

literatūras nodaļā ir bagātīgs galda spēļu klāsts – 35, galda spēļu vidū var atrast gan klasiskās 

galda spēles, kuras zina arī mūsu vecāki un vecvecāki, piemēram, “Riču Raču” un “Cirks”, 

gan mūsdienīgas spēles. Galda spēļu vislielākais ieguvums ir dialogs ar citiem spēles 

dalībniekiem, komunikācijas spēju attīstība un disciplinētība, prasme uzvarēt un zaudēt. Paši 

bērni ierosināja, ka katrā pēcpusdienā viens no dalībniekiem prezentēs un iepazīstinās ar kādu 

no galda spēlēm, piemēram, janvārī spēlējām spēli "Ice Cool", kura ir, ieguvusi pasaulē 

prestižo balvu Kinderspiel des Jahres kā 2017. gada labākā galda spēle bērniem! Mūsu lasītājs 

Gvido šai interesantajai spēlei bija sagatavojis praktisku prezentāciju, ka ļoti aizrāva bērnus. 

Martā spēlējām galda spēli “OLIGO”, kuru radījis latvietis Haralds Salmiņš. Ar spēli un tās 

noteikumiem mūs iepazīstināja biedrības “Ģimene” pārstāvis un pārdošanas speciālists 

uzņēmumā IMMER GROUP Jaroslavs Gaveiko. Šī spēle izglītojošā un izklaidējošā veidā dod 

ieskatu mikro/makroekonomisko procesu likumsakarībās, riska un finanšu menedžmentā, un, 

protams, azartu sava kapitāla (bagātības) celšanā. Lai gan spēle liekas sarežģīta, mūsu 

aizrautīgajiem spēlētājiem tas nesagādāja īpašas grūtības. 

Aprīlī kopā ar biedrību “Ģimene”, mūsu bijušo aktīvo lasītāju Jaroslavu Gaveiko un 

Jēkabpils 2. vidusskolas skolēniem Bērnu literatūras nodaļā izdzīvojām angļu rakstnieka 

Lūisa Kerola (Lewis Carroll) stāstu no grāmatas “Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”. 

Sanākušie bērni kopā ar grāmatas varoņiem – Cepurnieku, Zaķi, Češīras kaķi kopīgi meklēja 

Alisi, pildot dažādus radošus uzdevumus un spēles. Noslēgumā Cepurnieks visus aicināja uz 

tēju ar cepumiem. 

Krustpils kultūras namā notika Bērnu literatūras nodaļas organizētais “Nacionālās 

Skaļās lasīšanas sacensības” Jēkabpils reģiona fināls. Noskaidrojām Skaļās lasīšanas 

čempionu - Elīna Glaudiņa no Jēkabpils pamatskolas 5.e klases. Viņa lasīja fragmentu no D. 
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Valjamsa grāmatas “Mazais miljardieris”.  Maijā viņa devās uz valsts finālu Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā. Pārējiem dalībniekiem tika piešķirtas dažādas nominācijas, piemēram, 

sirsnīgākais, skaļākais, uzmanīgākais u.c. Kopā reģiona finālā piedalījās 8 skolas: Jēkabpils 

pamatskola, Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola, Ābeļu pamatskola, Viesītes vidusskola, 

Krustpils pamatskola, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola, Salas vidusskola un Jēkabpils 

3. vidusskola.  

Pasākumi jauniešiem: 

Jaunieši pārsvarā piedalās visas aktivitātēs, kas saistītas ar Xbox spēlēm, bet spēlē arī 

galda spēles. Jauniešiem tiek atļauts izmantot projekta Open Up ietvaros iegūto fotokameru 

nelielām fotosesijām bibliotēkas telpās. 

Patriotiskajā nedēļā, no 12. - 16. novembrim, norisinājās interaktīvas nodarbības par 

Latvijas vēsturi, dabu, ģeogrāfiju, populāriem cilvēkiem. Nodarbībās piedalījās Krustpils 

pamatskolas - 8., un 9. klases skolēni. Viņi varēja atbilstoši savām spējām nostiprināt 

zināšanas un iemācīties ko jaunu! 

Pasākumi ģimenēm 

Projekta Open Up ietvaros iegūtās informācijas tehnoloģijas izmanto arī vecāki kopā 

ar bērniem - interaktīvo tāfeli, Xbox spēles. Jaunās māmiņas atnākot uz bibliotēku, kopā ar 

bērniem liek puzles, spēlē galda spēles un pārlapo bilžu grāmatas. 

Pasākumi sadarbības partneriem: 

Februārī vēlējāmies pateikt paldies visiem skolotājiem un pirmsskolas izglītības 

iestāžu vadītājiem, ar kuriem bijusi sadarbība grāmatu lasīšanas veicināšanas pasākumos.  

Pasākumā mūs ar skaistu priekšnesumu priecēja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokālais 

ansamblis "Pienāc biežāk!". Teicām viens otram paldies, rakstījām novēlējumus nākotnei un 

izveidojām sev grāmatzīmi, kā piemiņu no mūsu bibliotēkas. Saņēmām pateicības vārdus no 

ilggadējiem sadarbības partneriem. 

7.5.  Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātes 

Bibliotēkā regulāri tiek izliktas izstādes-grāmatu skates valsts svētku svinībām, 

ievērojamu dzejnieku, rakstnieku atceres dienām, gadskārtu ieražām u.c. Pielikums Nr. 4 

“Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” ir veiksmīgs starptautiskais lasīšanas veicināšanas 

projekts Latvijā. Šī gada tēma bija “Varoņi Ziemeļvalstīs”. Notika informatīva stunda Jēkabpils 

pamatskolas 6.c klases skolēniem. Bērni noklausījās fragmentu no zviedru autoru Eliasa un 

Agneses Volundu grāmatas "Rokasgrāmata supervaroņiem" un zīmēja savu supervaroni. 
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Viens no veiksmīgākajiem projektiem lasīšanas veicināšanā ir “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”. Šis projekts jau daudzus gadus gūst lielu atzinību, bet arī bibliotekāriem 

jāiegulda liels darbs. 2018. gadā uzsvaru likām uz klasēm, kurās kopā lasa žūrijas grāmatas. 

Piedalījās 115 dalībnieki. 

Jēkabpils 3. vidusskolas skolotāja Mārīte Viļuma 2017. gadā iesaistīja savu klasi 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” darbā. Bērnu literatūras nodaļa izvirzīja viņu par 

lasīšanas vēstnesi uz noslēguma pasākumu 2018. gada martā LNB. Mārīte katru gadu pati ar 

visu ģimeni piedalās ekspertu  darbā un tagad jau daudzus gadus iesaista savus audzēkņus, 

kas ir labs piemērs arī vecākiem iesaistīties.  

Augustā, priecājāmies par mūsu lasītājiem – Annu Mariju, Agnesi, Nilu un Lāsmu, kuri 

bija uzaicināti uz Lasīšanas stafetes noslēguma pasākumu! Rīgas Pasažieru ostā uz kuģa 

„Romantika” notika SIA „Apgāds Zvaigzne ABC” rīkotā projekta „Lasīšanas stafete 2018” 

noslēguma pasākums, tajā bija ielūgti arī Bērnu literatūras nodaļas darbinieki, bērni un viņu 

vecāki. 

Projekta Open UP nodarbībās uzsvars tiek likts uz jauno tehnoloģiju apguvi un 

interaktīvu brīvā laika pavadīšanu, kā arī visas aktivitātes sasaistās ar lasīšanu un zināšanām, 

jo informācija jāmeklē tieši grāmatās, piemēram, “Mana pirmā enciklopēdija”, “Pirāti”. 

Galda spēļu pēcpusdienas, kas risinājās 2018. gada pirmajā pusgadā, to laikā bērniem 

bija iespēja iepazīties ar nodaļā iegādāto galda spēļu klāstu, bet arī šīs pēcpusdienas bija 

saistītas ar grāmatu, jo tika veidotas izstādes, kurās bērni iepazinās ar attiecīgās 

pēcpusdienas tēmas grāmatām un izstādīto informāciju.  

Norisinājās arī bibliotekārās stundas (5), kuru laikā bibliotēku iepazina reģiona 

sākumskolu un pamatskolu klases. 

7.6. Bibliotēkas sadarbības tīkls bērnu un jauniešu apkalpošanā, nozīmīgākie partneri, 

sadarbības vērtējums 

Izveidojusies laba sadarbība ar visām pilsētas (5 PII iestādes: „Auseklītis”, „Bērziņš”, 

„Kāpēcītis”, „Zvaigznīte” un „Zvaniņš”) un novadu pirmsskolas izglītības iestādēm. Ļoti 

atsaucīgas ir pirmsskolas izglītības iestāžu audzinātājas. Strādājot komandā, kur cilvēki dalās 

ar savām idejām, meklē dažādus problēmu risinājumus, darbs ir daudz produktīvāks. 

Laba sadarbība izveidojusies ar Jēkabpils 3. vidusskolas, Jēkabpils pamatskolas, 

Jēkabpils Vakara vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājām. 



37 

 

Pārskata periodā izveidojusies sadarbība ar biedrību "Ģimene" un Jaroslavu Gaveiko, 

kā arī pārrobežu projekta ietvaros sadarbība ar SIA "Tava nometne" un Zandu Lambu.  

Sadarbībā ar Jēkabpils Kultūras pārvaldi realizējām Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības projektu “Interactive educational space – efficient way of social integration of 

children from disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības 

telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP. 

Piedalījāmies arī citos Kultūras pārvaldes rīkotajos pasākumos (Bērnu svētki “Dziedādami, 

dancodami – vasariņu sveicinām”, Jēkabpils pilsētas svētki “Radi Jēkabpilī”). 

Sadarbība ar novadu pašvaldībām, piemēram, piedalījāmies Krustpils novada Grāmatu 

svētkos un Neretas novada Grāmatu svētkos. 

Kopš 2017. gada mūsu partneri ir Ludzas centrālā bibliotēka un Rokišķu rajona 

bibliotēka (Lietuva) projekta OPEN UP realizēšanā. 

7.7. Bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides vērtējums specializācijā  

Projekta OPEN UP ietvaros notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīnes (Vācija) 3 

bibliotēkām un SOS centru, seminārs Rokišķos (Lietuva) par darbu ar bērniem no 

nelabvēlīgajām ģimenēm un semināru Ludzā. Pielikums Nr. 2 

Oktobrī notika  publisko un skolu bibliotēku bibliotekāru seminārs “Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmu inovāciju reģionālais seminārs 

bibliotekāriem un skolotājiem”, kuru rīkojām sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru. 

Pasākuma galvenā tēma  – grāmatu lasīšanas veicināšana bērnu un jauniešu vidū. 

Bibliotekāri visa gada garumā papildināja teorētiskās, radošās, praktiskās zināšanas. 

Pielikums Nr. 3 

 

7.8. Problēmas bibliotēku darbā ar bērniem un jauniešiem, to iespējamie risinājumi 

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir ļoti 

pārdomāta un lasīt veicinoša. Tomēr problēma ir tā, ka ar valsts atbalstu piešķirtajā kolekcijā 

ir maz eksemplāru (šogad 12 eksemplāri). Pārējie izdevumi ir jāpērk bibliotēkai. Diemžēl 

skolotāji iekļauj šīs kolekcijas grāmatas ieteicamās literatūras sarakstos, tāpēc veidojas lielas 

rindas uz katru žūrijas grāmatu. 
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Skolēniem trūkst zināšanu par aktualitātēm mūsdienu literatūrā, viņi vēlas lasīt 

grāmatas ar maz tekstu un daudz attēliem. Lasīšanu viņi uztver kā nepatīkamu pienākumu. 

Joprojām aktuāla saudzīga attieksme pret grāmatu. Jāturpina skaidrot bibliotēkas 

lietošanas noteikumus. 

Pēc iespējas vairāk jāpopularizē ģimenes bibliotēkas modelis, vairāk jāstrādā ar 

vecākiem un jaunākā vecuma bērniem, lai došanās uz bibliotēku kļūst par patīkamu 

piedzīvojumu. 

8. Novadpētniecība 

8.1.  Novadpētniecības darba virzieni un pakalpojumi, pārskata perioda prioritātes 

JGB novadpētniecības galvenie virzieni un pakalpojumi saistās ar informācijas 

apzināšanu par Jēkabpils reģiona vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem un novadniekiem: 

 Elektroniskās novada datu bāzes papildināšana ar aprakstiem un anotācijām. 

 Novadpētniecības tematisko mapju reorganizācija un aprakstīšana elektroniskajā 

kopkatalogā. 

 Novada vēstures, novadnieku darba un dzīves popularizēšana ar izstādēm un 

literāriem pasākumiem. 

 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vēstures izpēte un apkopošana. 

 Sadarbība novada materiālu un pasākumu popularizēšanā ar vietējiem laikrakstiem, 

biedrībām un novadpētniekiem. 

 Informācijas meklēšana un izvietošana bibliotēkas tīmekļa vietnē www.jgb.lv sadaļā 

“Novadnieku kalendārs”. 

 Pārskata gada prioritāte bija grāmatu skates “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils 

Galvenajā bibliotēkā” norise. 

8.2.  Novadpētniecības krājums 

 Komplektēšana, ietverto materiālu veidi. Novadpētniecības krājums šogad 

papildinājies ar 63 izdevumiem. Novadpētniecības krājumā ir 1690 izdevumi – grāmatas, 

audiovizuālie un kartogrāfiskie materiāli.  

 Krājuma organizācija un glabāšana. Novadpētniecības krājums organizēts pēc UDK 

klasifikācijas tabulām publiskajām bibliotēkām. Kā atšķirības zīme no pārējā krājuma plaukta 
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indeksā tiek izmantots apzīmējums ”N” un noteiktas krāsas (rozā) uzlīmes. Krājums izvietots 

lasītāju apkalpošanas nodaļas lasītavā. 

Elektroniskajā kopkatalogā novadpētniecības krājumam un tiem izdevumiem, kuros 

atrodama informācija par novadniekiem, MARC apraksta 996.laukā tiek pielikts kritērijs “N”. 

Darbs ar aprakstiem bibliotēkas datu bāzēs un katalogā: 

 Uz 01.01.2018. Uz 1.01.2019. + / - 

Aprakstu skaits Novada 

datu bāzē 

53551 52700 -851 

Aprakstu skaits 

Autoritatīvajā datu bāzē 

37516 39437 +1921 

Novadpētniecības mapju 

aprakstu skaits 

elektroniskajā katalogā 

106 134 +28 

Arī turpmākajos gados aprakstu skaits Novada datu bāzē samazināsies, jo, lai 

novērstu aprakstu dubultošanos pēc Jēkabpils pilsētas bibliotēkas (JPB) novada datu bāzes 

pievienošanas, dubultie ieraksti, izvērtējot to kvalitāti, manuāli jāizdzēš. Šogad izdzēsti 4419 

ieraksti.  

1141 apraksts no reģionālā laikraksta Jaunais Vēstnesis nosūtīti uz LNB Bibliogrāfijas 

institūtu Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāzes veidošanai.  

Izveidotas 8 jaunas mapes – “Augšzemes un Krustpils novadu tautas tērpi”, “Ceļojums 

pa Jēkabpils ielām”, “Jēkabpilieši 1991. gada barikādēs”, “Jēkabpilieši Baltijas ceļā 1989. gada 

23. augustā”, “Jēkabpils reģiona folklora un folkloristi”, “Latvijas Tautas Fronte Jēkabpils 

rajonā”, “Medicīna un medicīnas iestādes Jēkabpils reģionā”, “Grāmatu skate “Latvijas 

Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”. 

 Digitalizācija, digitālie resursi un to veidošana. Pamatojoties uz 2016. gada 1. martā 

noslēgto vienošanos par laikrakstu “Jaunais Vēstnesis” un “Brīvā Daugava” elektronisko 

kopiju PDF formātā pievienošanu Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu 

bibliotēku Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzē, tie pieejami lasīšanai un 

izdrukai no bibliotēkas vietnes www.jgb.lv jebkurā vietā un laikā. Pavisam šogad aprakstiem 

pievienotas 2642 šādas anotācijas. 2018. gadā Novada datu bāzē tika aprakstīti Ainas 

Karlsones zīmējumu un Jāņa Amata foto kolekcijas materiāli. 

  



40 

 

 Krājuma kvalitātes, aktualitātes, attīstības novērtējums. Novadpētniecības 

krājumam piemērojami citi kritēriji atšķirībā no pārējā bibliotēkas krājuma. Te galvenokārt 

notiek komplektēšana un piekomplektēšana. Papildinājums krājumam ir bibliotēkas lietotāju 

grāmatu dāvinājumi, tādējādi bibliotēkas krājumā iegūstam jaunus izdevumus un vizuāli 

nolietotos varam apmainīt pret labākiem. 

 Izmantojums. Novadpētniecības krājumu, datu bāzes izmanto uzziņu sniegšanai, 

izstāžu veidošanai. Novadpētniecības krājuma materiālus galvenokārt izmanto skolēni, 

izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus vai dotos uzdevumus Projektu nedēļās. Izmanto arī 

vietējie novadpētniecības entuziasti. Tāpat materiālus izmanto reģiona publiskās bibliotēkas, 

lai papildinātu savus novadpētniecības krājumus ar jauniem materiāliem.  

8.3.  Novadpētniecības darba popularizēšana 

Globālajā tīmeklī par bibliotēkā rīkotajiem pasākumiem, veidotajām izstādēm un 

citām aktualitātēm iespējams uzzināt bibliotēkas vietnē www.jgb.lv, kā arī, apmeklējot 

Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapu www.jkp.lv/, bibliotēkas profilus sociālajos tīklos 

(www.draugiem.lv, www.facebook.com, un www.instagram.com), informatīvo portālu 

www.jekabpilslaiks.lv un Jēkabpils ziņu portālu www.radio1.lv. 

Tradicionālā – drukātā veidā – bibliotēkas jaunumus var uzzināt, izlasot Jēkabpils 

Kultūras pārvaldes veidoto reklāmlapu un vietējos laikrakstus – Brīvā Daugava, Jaunais 

Vēstnesis, Jēkabpils Vēstis, Ceturtdiena. 

2018. gadā notika šādi novadpētniecības tēmas popularizējoši pasākumi: 

12. janvāris Tikšanās ar izstādes-dzimtas stāsta caur fotogrāfiju “Es mīlu ziemu” autori Daigu 

Kalniņu 

Februāris Tematiskās izstādes “Tautas un mīlestības dzeja un  “Izlasīsim arī mēs” – 

dzejniecei Ārijai Elksnei – 90. 

25. aprīlis Latvijas Bibliotēku nedēļas ietvaros Jēkabpils Tautas namā notika saruna ar 

rakstniecēm Moniku Zīli un Annu Skaidrīti Gailīti par aktuāliem literatūras un 

sabiedrības dzīves jautājumiem. 

29. augusts Tikšanās ar skiču izstādes “Ķerot mirkli” autori Jekaterinu Grahoļsku-Krjukovsku. 

30. oktobris Tikšanās ar dzejnieci Māru Bojāri no Variešu pagasta. 

2. novembris Daiļamata meistares Daigas Melnaces rokdarbu izstādes atklāšana un tikšanās ar 

autori. 

http://www.jgb.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.radio1.lv/
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Novadnieku darbu izstādes lasītavā: 

Janvāris Daigas Kalniņas foto izstāde “Es mīlu ziemu” 

Marts Rutas Štelmaheres gleznu izstāde “Identitāte” 

Aprīlis Rasmas Bērziņas karikatūru izstāde “Aktuālais sabiedrībā” 

Jūlijs Sandas Mālnieces gleznu izstāde “Ainava” 

Augusts Jekaterinas Grahoļskas-Krjukovskas skiču izstāde “Ķerot 

mirkli” 

Septembris Lauras Kundziņas gleznu izstāde “Rudens palete” 

Novembris Daigas Melnaces rokdarbu izstāde “Apkārt liku sīkus rakstus” 

 

Jūnijā, atzīmējot Jēkabpils pilsētas svētkus, notika radošās nodarbes izkrāsojamu 

puzļu likšanā “Nāc un saliec savu pilsētu Jēkabpili!” un izstāde “20 gadi... 20 svētki. Ieskats 

Jēkabpils pilsētas vēsturē”. Bērnu literatūras nodaļa pilsētas svētkos piedāvāja izstādi “Mana 

Jēkabpils”. 

Iesaistoties UNESCO “Stāstu bibliotēka” aktivitātēs, bibliotēkas mājās lapā sadaļā 

“Stāstu bibliotēka” ievietots novadnieces Marinas Boksbergas stāstījums par bērnību. 

Profesionālās pilnveides braucienā 31. maijā apmeklējām Raiņa muzeju Tadenavā, 

viesojāmies pie kolēģēm Jēkabpils novada Tadenavas, Liepu un Kalna bibliotēkās. 

8.4.  Sadarbība novadpētniecības jomā 

Turpinās sadarbība ar laikrakstiem “Jaunais Vēstnesis” un “Brīvā Daugava”, 

pievienojot rakstu elektroniskās kopijas Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un 

skolu bibliotēku Elektroniskā kopkataloga Novadpētniecības datu bāzē. Tāpat notiek 

sadarbība ar Jēkabpils pilsētas bibliotēku, kopīgi veidojot Novada datu bāzi. 

Saistībā ar Latvijas simtgadi, notika sadarbība ar Jēkabpils vēstures muzeju, palīdzot 

veidot rubriku “Desmitgades grāmata” izdevumam “Jēkabpils 100 gados”, kurš iznāca kā 

pielikums pašvaldības izdevumam “Jēkabpils Vēstis”. 

Aktīvi darbojas interešu apvienība “Literāts”. Šogad notikušas piecas interešu 

apvienības “Literāts” radošās darbnīcas. 20. janvārī dzejniece, radošās apvienības "Literāts" 

dalībniece Ligita Ābolniece aicināja uz teatralizētu dzejas pēcpusdienu “Krīt manā pavasarī 

sarma”, kurā pati iejutās Austras Skujiņas lomā. 14. septembrī Dzejas dienu ietvaros Krustpils 
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kultūras nama terasē notika interešu apvienības "Literāts" performance “Dzejas Fetišs”. 14. 

decembrī interešu apvienība “Literāts” pasākumā “Ziemas lasījumi” uzbūra ziemas noskaņu. 

Pasākumu vadīja dzejniece, literatūrkritiķe, filoloģe un “Literāta” vadītāja Sintija Kampāne. 

Latvijas simtgades iniciatīvas “No Brīvības līdz brīvībai. Brīvības ielu stāsts” ietvaros 

Krustpils kultūras namā 3. novembrī norisinājās Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai” - 

personības un viņu iedvesmas stāsti par to, kā viņi izmantojuši brīvību.  Fokusgrupu 

diskusijai, kuru vadīja novadnieks Guntars Godiņš tika sagatavota tematiska izstāde par 

brīvības un vārda koncepciju Guntara Godiņa daiļradē “... un VĀRDS nāk, vienīgais Dievs, kas 

saprot mūs VISUS” 

Sadarbība ar nacionālajām kultūras biedrībām: 

 20. oktobrī sadarbībā ar ukraiņu biedrība “Javir” notika pasākums “Zelta rudens”, 

kura ietvaros notika jēkabpilieša Aleksandra Lalova sumināšana 90 gadu jubilejā un viņa 

dzejas krājuma “Четыре времени жизни” prezentācija.  

 24. novembrī notika bibliotēkas sadarbības partnera baltkrievu biedrības "Spatkanne" 

svinīgais pasākums "Tautas tērps Latvijai", kas veltīts Latvijas Republikas simtgadei un 

ansambļa “Zaviruha” pastāvēšanas 10. gadadienai. 

Patīkams atklājums bija, ka bibliotēkas mājaslapā www.jgb.lv publicētā informācija 

par novadniekiem sadaļā “Novadnieku kalendārs” izmantota autoritatīvo ierakstu veidošanai 

LNB Autoritatīvajā datu bāzē. 

8.5.  Jauninājumi novadpētniecības darbā 

No 2018. gada janvāra līdz novembrim bibliotēkas telpās un tīmekļa vietnē 

www.jgb.lv, aplūkojot konkrētajā desmitgadē izdoto grāmatu izstādi, bija iespēja izvēlēties 

nozīmīgāko bibliotēkas grāmatu Latvijas valsts simts gados (1918-2018). Katru Latvijas valsts 

vēstures gadu pārstāvēja viena grāmata, kuru no bibliotēkas krājuma izvēlējās bibliotēkas 

darbinieces. Pētījums, kurš radās skates rezultātā apkopots novadpētniecības mapē 

“Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”” Katru no 

grāmatām-nominantēm turpmāk rotās īpaša uzlīme. Tāpat katru grāmatu pēc īpašiem 

atslēgvārdiem – “Grāmatu skates “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā” nominants” – varēs atrast bibliotēkas elektroniskajā katalogā. 

 

http://www.jgb.lv/
http://www.jgb.lv/
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8.6.  Novadpētniecības darba problēmas un to risinājumi 

Problēma: Pieaugot novadpētniecības materiālu apjomam un nozīmīgumam trūkst 

cilvēku un tehnisko resursu pilnvērtīgai un kvalitatīvai novadpētniecības darba veikšanai. 

Problēma: Ierobežoti līdzekļi izstāžu veidošanai un noformēšanai. Risinājums – ideju 

pārtransformēšana uz vienkāršākām formām, kuras iespējams realizēt ar saviem spēkiem. 

Problēma: Bibliotēkā veidoto skanējumu kvalitāte. Risinājums – PDF formāta 

skanējumu pārvēršana JPG formātā, kurš pieļauj labošanu Microsoft Office programmā, tad 

pārvēršana atpakaļ PDF formātā.  

8.7.  Galvenie secinājumi pārskata periodā, nākotnes prognozes, vajadzības 

Nākotnē jāturpina darbs pie Novada datu bāzes kvalitātes uzlabošanas pēc Jēkabpils 

pilsētas bibliotēkas Novada datu bāzes iepludināšanas kopkatalogā. 

Nākamajā gadā bibliotēkas mājaslapā paredzēts izveidot sadaļu “Digitālās kolekcijas”. 

Viena no vajadzībām būtu slēgta izstāžu plaukta iegāde, kur varētu izvietot fiziskus 

novadpētniecības un citas tematikas priekšmetus. 

Galvenā vajadzība novadpētniecības darba tālākai virzībai ir cilvēkresursu 

palielinājums darba veikšanai, lai nodrošinātu pilnīgāku digitalizāciju un informācijas 

izvietošanu bibliotēkas mājas lapā 

9. Projekti 

Tabula “Projektu apkopojums” 

Nr Projekta 

nosaukums 

Finansētājs Finansējuma 

apjoms 

Projekta apraksts (īss kopsavilkums) Atbalstīts/ 

neatbalstīts 

1. „Interaktīvās 

izglītības telpa 

- efektīvs 

nelabvēlīgu 

ģimeņu bērnu 

sociālās 

integrācijas 

veids” jeb 

OPEN UP, No: 

LLI-263 

 

Projekta 

līdzfinansējums 

no Eiropas 

Reģionālās 

attīstības fonda 

un Jēkabpils 

pilsētas 

pašvaldības 

 

Projekta 

kopējās 

izmaksas ir 

vairāk nekā 

176 680,- eiro. 

Jēkabpils 

pilsētas 

pašvaldības 

līdzfinansējums 

5656,- eiro 

 

Projekta „Interaktīvās izglītības telpa - 

efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās 

integrācijas veids” jeb OPEN UP, projekta 

mērķis bērniem no sociālā riska ģimenēm 

saturīgi organizēt brīvo laiku izmantojot 

jaunākās tehnoloģijas: interaktīvo stendu, 

spēļu konsoli u.c. Notiek atklātās un slēgtās 

nodarbības. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 

2019. gada novembra beigām. 

Atbalstīts 
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2. “Veselības 

veicināšanas 

un slimību 

profilakses 

pasākumi 

Jēkabpilī” 

Eiropas 

līdzfinansējums 

no Eiropas 

Sociālā fonda un 

Jēkabpils 

pilsētas 

pašvaldības 

Eiropas 

līdzfinansējums 

no Eiropas 

Sociālā fonda ir 

532,- eiro 

Jēkabpils 

pilsētas 

pašvaldības. 

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību 

profilakses pasākumi Jēkabpilī” rezultātā JGB 

norisinājās 4 lekcijas ar diskusiju par veselīgu 

uzturu mūsdienās un kā ar uztura palīdzību 

cīnīties pret populārākajām saslimšanām 

Latvijā. 

Atbalstīts 

Secinājumi:  
1.Projekta „Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās 

integrācijas veids” jeb OPEN UP, No: LLI-263 rezultātā ieguvām jaunas tehnoloģijas, kas ļauj 
veidot Bērnu literatūras nodaļu par ģimenes bibliotēku, kur zināšanas iegūst gan mazais 
ķipars, gan lielākie brāļi un māsas, gan vecāki. Paplašināts nodaļas pakalpojumu klāts ar  
iztinošajām, izklaides un atpūtas iespējam, kā arī izveidota bērnu un jauniešu atpūtas vieta.  
Projekta mērķis bija radīt atbilstošus apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās 
mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot 
dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā. 

2. Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” 
rezultātā JGB norisinājās uztura speciālistes Andas Radziņas 4 lekcijas ar diskusiju par 
veselīgu uzturu mūsdienās un kā ar uztura palīdzību cīnīties pret populārākajām saslimšanām 
Latvijā. Iedzīvotāju atsaucība bija pietiekama, vidējais vienas lekcijas apmeklētāju skaits – 25. 

10.   Publicitāte 

10.1.  Bibliotēkas tēla veidošana, publicitāte, sabiedrības informēšana par bibliotēkas 

funkcijām, pakalpojumiem 

Bibliotēkas aktualitātes atspoguļotas Jēkabpils Kultūras pārvaldes ikmēneša izdotajā 

reklāmlapā. Aktuālā informācija tiek ievietota vietējos drukātajos masu medijos, pašvaldības 

(www.jekabpils.lv), Kultūras pārvaldes (www.jkp.lv) un NVO (www.jekabpilsnvo.lv) 

mājaslapā. Pielikums Nr. 7 

 Reģistrējot jaunus lietotājus vai pārreģistrējot esošos izsniedzam informatīvu 

grāmatzīmi ar bibliotēkas kontaktinformāciju, sniegtajiem pakalpojumiem un iespēju iegūt 

informāciju internetvietnēs. 

Bibliotēkas kāpņutelpā piestiprināta atpazīstamības zīme – informatīvā plāksne 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls “Stāstu bibliotēkas”. 

 

http://www.jekabpils.lv/
http://www.jkp.lv/
http://www.jekabpilsnvo.lv/
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10.2.  Bibliotēkas informācija tīmeklī: 

Lai piesaistītu jaunus lietotājus un nezaudētu jau esošos, jāizmanto dažādas iespējas: 

 bibliotēkas tīmekļa vietne (mājaslapa) – www.jgb.lv. Mājaslapā informācija tiek 

atjaunota regulāri. Darbs pie jaunas mājaslapas izveides turpinās jau otro gadu, jo pagaidām 

nav piešķirts finansējums jaunas mājaslapas izveidei. Izveidota jauna sadaļa “Stāstu 

bibliotēka”. No janvāra līdz novembrim interesentiem bija iespēja nobalsot par grāmatu 

skates “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” piedāvātajām grāmatām. 

2018. gadā bibliotēkas tīmekļa vietnei bija 27655 virtuālie apmeklējumi. 
 

 sociālie tīkli.  Bibliotēkai izveidoti profili gan Bērnu literatūras nodaļai, gan Lasītāju 

apkalpošanas nodaļai www.draugiem.lv, www.facebook.com un instagram.com Šajos kontos 

tiek ievietota jaunākā informācija par aktuāliem bibliotēkas piedāvājumiem, vizuālais 

materiāls no notikušajiem pasākumiem. Sociālo tīklu nozīme pieaug, jo tas ir veids kā 

attālināti sekot līdzi bibliotēkas aktualitātēm. 
 
Citas tīmekļa vietnes. Popularizējot bibliotēku darbu informācija piedāvāta arī šādos 

portālos: http://radio1.lv, http://www.jekabpilslaiks.lv, http://latvijasdargumi.unesco.lv, 

https://www.youtube.com, http://multinews.lv, http://www.delfi.lv, http://www.jkp.lv, 

https://www.jekabpils.lv, http://jekabpilsnvo.lv 

Situācijas vērtējums. Informāciju par bibliotēku interesenti labprāt iegūst sociālajos 

tīklos, kur arvien vairāk pieaug sekotāju skaits. 

10.3. Veiksmīgākie bibliotēku popularizējošie pasākumi 

Bibliotēka piedāvā daudzveidīgus, interesantus pasākumus, kuri nemēdz atkārtoties. 

Atskaites gadā sagatavoti un novadīti 122 pasākumi un 119 izstādes. Pielikumi Nr. 4, 5 

Pasākumi veidoti, lai ieinteresētu dažādas auditorijas: 

 Noorganizēti Latvijas Simtgadei veltīti pasākumi: 

 Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” 

Pielikums Nr. 1 

 Tematiskas izstādes: “Vaira Vīķe Freiberga. Ar Sauli”, Enerģētikas muzeja ceļojošā 

izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums”, Daigas Melnaces rokdarbu 

izstāde “Apkārt liku sīkus rakstus, vidū savu sirdi liku…”, tikšanās ar fotogrāfi, 

izstādes "Es mīlu ziemu " autori Daigu Kalniņu; 

http://www.jgb.lv/
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/25982-jekabpils-regiona-finala-noskaidrots-skalas-lasisanas-sacensibu-uzvaretajs.html
http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25570
http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=23321
http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=23321
http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=23321
https://www.youtube.com/watch?v=8ccolYDmGBM
https://www.youtube.com/watch?v=bEOZ6w7Tnow
https://www.youtube.com/watch?v=bEOZ6w7Tnow
https://www.youtube.com/watch?v=bEOZ6w7Tnow
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/no-erotiska-dizpardokla-lidz-miljonara-krumina-memuariem-popularakas-gramatas-bibliotekas.d?id=49793095
http://www.jkp.lv/notikumi/nikolaja-gavrilovica-makslas-izstade/
https://www.jekabpils.lv/lv/aktuali/1917/10732
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 Tematiskie pasākumi: “Latvijas leģendas” kopā ar grāmatu apgādu “Jumava”, 

Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai” tikšanās ar dzejnieku, tulkotāju Guntaru 

Godiņu; 

 Tautas Saimes grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā; 

 Bērnu literatūras nodaļas interaktīvās nodarbības “Ceļojums Latvijas vēsturē”; 

 Sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādēm dzejas dienu pasākums “Runčuka 

pantiņu kaujas”. 

 Turpinās dalība ESF projektā “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 

Jēkabpilī”. Noorganizētas interaktīvās nodarbības “Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei”. 

 Turpinās multikulturālā sadarbība ar Jēkabpils biedrībām ukraiņu biedrību “Javir” un 

baltkrievu biedrību “Spatkanne”, kopā 6 pasākumi. 

 Sagatavoti un novadīti Bibliotēku nedēļas pasākumi: 

 Reģiona skolu un publisko bibliotēku darbinieku sanāksme; 

 Sadarbībā ar “L Grāmata”- grāmatu tirdzniecība un tikšanās ar režisori, žurnālisti 

Viju Beinerti; 

 Saruna ar rakstniecēm Moniku Zīli un Annu Skaidrīti Gailīti pasākumā “Dzīvi 

izgaršojot”; 

 Piedzīvojumu spēle “Alises piedzīvojumi brīnumzemē”. 

 Aktīvi darbojas Eiropas Savienības informācijas punkts. Kā nozīmīgākais ESIP rīkotais 

pasākums, kuram pasākumu konkursā “Svinam Eiropas dienu” tika iegūts LR Ārlietu 

ministrijas finansiāls atbalsts, pasākumu kopums “Bibliotēka tā ir brīvība” ar mērķi mudināt 

plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu. Pasākumi - Jēkabpils 

vakara vidusskolā, Jēkabpils pamatskolā, JGB pasākums kurā tika godināti bibliotēkas 

ilggadīgākie lasītāji. 

 Bērnu literatūras nodaļā: 

 Turpinās “Sprīdīša skoliņas” nodarbības, “Galda spēļu pēcpusdienas”, radošās 

darbnīcas, sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm (Pasākumi dažādām vecuma 

grupām 7.4.); 

 Grāmatu un lasīšanu popularizējoši pasākumi: dalība “Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijā 2018”, “Nacionālās skaļās lasīšanas sacensība”, “Lasīšanas stafete 2018”; 

 Uzsāk sadarbību ar biedrību "Ğimene", kuras viens no mērķiem ir bērnu un 

jauniešu izaugsmes veicināšana. 
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 Bibliotēka iesaistās UNESCO Nacionālas komisijas tīklā “Stāstu bibliotēka”. Izstāstīti 4 

stāsti. 

 Darbu turpina un aktīvi iesaistās pilsētas kultūras dzīvē interešu apvienība "Literāts". 

Darbojas 10 dalībnieki, noorganizēti 2 pasākumi. 

10.4.  Ar publicitātes darbu saistītās problēmas un to risinājumi 

Bibliotēkai izveidojusies veiksmīga un ilgstoša sadarbība ar vietējiem masu medijiem. 

Vietējo laikrakstu žurnālisti apmeklē bibliotēkas organizētos pasākumus un to norisi 

atspoguļo presē, Vidusdaugavas televīzija veido sižetus par nozīmīgākajiem pasākumiem un 

informē ziņu blokā. Jēkabpils Kultūras pārvaldes mājaslapā tiek atspoguļotas visas bibliotēkas 

aktivitātes, nozīmīgākie reklāmlapā un pašvaldības laikrakstā “Jēkabpils Vēstis”. Publicitātei 

izmantojam sociālos tīklus un bibliotēkas mājaslapu. Tā kā cilvēki arvien vairāk izmanto 

sociālos tīklus, vairāk jāstrādā pie publicitātes tieši internet vidē. 

2019. gadā strādāsim pie vienotas mājaslapas izveidošanas abām pilsētas 

bibliotēkām. 

11.   Sadarbības tīkla raksturojums 

11.1. Sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības institūcijām 

Pastāvīgs bibliotēkas sadarbības partneris ir pašvaldība: 

 “Jēkabpils pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas programmā 2015.–2020. 

gadam.”, atskaites gadā organizēts pasākums – lekciju cikls “Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī”. 

 Iesaistāmies Jēkabpils pilsētas un Kultūras pārvaldes rīkoto pasākumu norisē un 

vadīšanā: 

 Aicinājām lasītājus piedāvāt savus priekšlikumus Jēkabpils pilsētas svētku 

devīzei. Izvēlētā devīze “Radi Jēkabpilī!”. 

 Bibliotēkas vadītāja organizēja un koordinēja Jēkabpils pilsētas svētku gājienu;  

 Bibliotēkas darbinieki regulāri iesaistās Tautas mūzikas festivāla “Lustes 

Jēkabpilī” norisē.  

 Bibliotēkas vadītāja piedalījās 14. jūnija Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas dienas pasākuma sagatavošanā un vadīšanā; 
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 Dzejas dienu pasākumā “Dzejas busiņš” bibliotēkas vadītāja tradicionāli “vada 

literāro maršrutu”. 

 Bērnu literatūras nodaļas darbinieki regulāri piedalās bērnu un jauniešu 

auditorijai rīkotajos kultūras pārvaldes pasākumos. 

Izveidojusies ilggadīga sadarbība ar visām pilsētas izglītības un pirmsskolas izglītības 

iestādēm:  

 Jēkabpils Vakara vidusskolas audzēkņiem: 

 informatīvs pasākums par datu bāzi Letonika.lv, informatīvā stunda “Esi jauks 

internetā, cieni citus!”, kuras laikā runājām par Drošāka interneta dienu; 

 LR Ārlietu ministrijas atbalstīts pasākums - saruna par grāmatu kā vienu no Eiropas 

kultūras mantojuma vērtībām; 

 Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums. 

 Jēkabpils pamatskolas skolēniem: 

 LR Ārlietu ministrijas atbalstīts pasākums - saruna par grāmatu kā vienu no Eiropas 

kultūras mantojuma vērtībām. Bērniem bija iespēja pārbaudīt savu vārdu krājumu, 

atminot senvārdu un frazeoloģismu nozīmi; 

 Informatīva stunda “Ziemeļvalstu varoņi” Jēkabpils pamatskolas 6.c klases 

skolēniem. Bērni noklausījās fragmentu no zviedru autoru Eliasa un Agneses 

Volundi grāmatas "Rokasgrāmata supervaroņiem" un zīmēja savu supervaroni. 

 Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studentiem: 

 Vēstures stunda Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņiem par Ķeguma HES  - 

Latvijas enerģētikas lepnumu; 

 Ārlietu Ministrija sadarbībā ar Eiropas Savienības informācijas punktu aicināja 

Agrobiznesa koledžas audzēkņus uz sarunu ar Latvijas televīzijas un radio žurnālistu 

Ansi Bogustovu par Eiropas Savienības nākotni. 

 Jēkabpils 3. vidusskolas skolēniem: 

 Vairāku klašu aktīva dalība “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” 
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 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņiem: 

 LR Ārlietu ministrijas atbalstīts pasākums - saruna par grāmatu kā vienu no Eiropas 

kultūras mantojuma vērtībām; 

 Tikšanās ar apgāda "Jumava" valdes locekli Juri Visocki un projekta  "Latvijas 

leģendas" vadītāju, grāmatu tekstu autoru Pāvilu Raudoni; 

 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pamatskolas vokālais ansamblis "Pienāc biežāk!" 

piedalījās Bērnu literatūras nodaļas “Pateicības pēcpusdienā”. 

Sadarbība ar pirmsskolas izglītības iestādēm aprakstīta 7.punktā – Darbs ar bērniem 

un jauniešiem. 

Turpinās sadarbības līgums ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāli un 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžu par mācību – metodisko materiālu nodrošināšanu studentiem 

un pasniedzējiem no bibliotēkas puses un grāmatu atgūšanu no parādniekiem no augstskolu 

puses. Līgumu nosacījumi tiek ievēroti un veiksmīgi darbojās, dodot iespēju studentiem no 

citiem reģioniem izmantot bibliotēkas pakalpojumus. 

Arvien ciešāka sadarbība ar mazākumtautību biedrībām. Kopā tiek organizēti 

pasākumi, realizēti projekti: 

 ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību „Javir”: 

 Ziemassvētku noskaņas pasākums “Ziemas brīnummežs”, kurā Jēkabpils 2. 

vidusskolas skolēniem bija iespēja iepazīt ukraiņu tautas ziemas saulgriežu paražas. 

 Pasākums "Rakstu zīmes mūs vieno", kurā varēja  iepazīt latviešu un ukraiņu rakstu  

zīmju kopīgo  un atšķirīgo, pielietojumu tautas tērpos. Pasākuma laikā bija skatāma 

Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils pamatskolas 4. klašu skolēnu tautisko rakstu 

zīmējumu izstāde. Piedalījās rokdarbnieces no Jēkabpils un Rīgas. 

 Radošā darbnīca Košais vainadziņš - Барвистий вiночок. Dalībnieki uzzināja ukraiņu 

nacionālā tērpa elementa vainadziņa nozīmi, izveidoja sev ziedu vainadziņus. 

Pasākumu ieskandināja neliels ukraiņu dziesmu koncerts. 

 baltkrievu biedrību “Spatkanne”: 

 Baltkrievu biedrības "Spatkanne" svinīgais pasākums "Tautas tērps Latvijai", kas 

veltīts Latvijas Republikas simtgadei un ansambļa “Zaviruha” pastāvēšanas 10. 

gadadienai. 

 Tikšanās ar mākslinieku Nikolaju Gavriloviču (Rīga) sadarbībā ar baltkrievu biedrību 

"Spatkanne". Nikolajs klātesošajiem pastāstīja par interesantiem atgadījumiem no 
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savas radošās dzīves. Pasākuma muzikālu noskaņu radīja baltkrievu biedrības 

ansamblis "Zaviruha". 

Sadarbojoties ar kultūrizglītojošām biedrībām, neizpaliek sadarbība ar Jēkabpils NVO 

resursu centru. Bibliotēkas pasākumi tiek reklamēti mājaslapā http://jekabpilsnvo.lv/, 

pasākumus apmeklē NVO pārstāvji, tos atspoguļo Vidusdaugavas NVO avīzē.  

11.2. Citi sadarbības partneri reģionā un Latvijā, veiktās sadarbības aktivitātes 

 Lai gūtu jaunu pieredzi bibliotēku darbā, uzturam kontaktus ar citu novadu un dažāda 

profila bibliotēkām. Atskaites gadā pieredzes apmaiņā viesojāmies Jēkabpils novada 

Tadenavas, Liepu un Kalna bibliotēkās, Salas novada Salas, Sēlpils 1. un Sēlpils 2. bibliotēkā. 

 Veicot galvenās bibliotēkas funkcijas, sadarbojamies ar reģiona pašvaldībām: 

 slēdzot sadarbības līgumus “Par reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un 

finansēšanu”; 

 apmeklējot reģiona bibliotēkas. 

 Bērnu literatūras nodaļas darbinieki piedalījās Neretas novada Grāmatu svētkos 

Neretā un Krustpils novada Grāmatu svētkos Atašienē. 

 Realizējot sabiedrības informēšanu, par ES jautājumiem, turpinās sadarbība ar LR 

Ārlietu ministriju: 

 Bibliotēkā darbojas ESIP un tika rīkots pasākumu kopums “Bibliotēka tā ir brīvība” 

ar mērķi mudināt plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras 

mantojumu. Pasākumi - Jēkabpils vakara vidusskolā, Jēkabpils pamatskolā, 

bibliotēkas pasākums, kurā tika godināti bibliotēkas ilggadīgākie lasītāji. 

 Aicināja Agrobiznesa koledžas audzēkņus uz sarunu ar Latvijas televīzijas un radio 

žurnālistu Ansi Bogustovu par Eiropas Savienības nākotni. 

 Bibliotēka sadarbojas ar LNB, realizējot “ Bērnu, jauniešu un vecāku bērnu žūrija”, 

saņemot profesionālo informāciju, piedaloties profesionālās pilnveides 

kursos/pasākumos. Bibliotēkas metodiķe darbojās metodiskā darba ekspertu grupā. 

 Tieto Latvija nodrošina BIS Alise darbību bibliotēkās. 2017. gada beigās tika veikts 

apjomīgs darbs – iepludināts Jēkabpils pilsētas bibliotēkas katalogs bibliotēkas 

kopkatalogā. 2018. gadā notika datu salīdzināšana un koriģēšana. Nepārtraukti tiek 

atjaunināta sistēmas darbība un aizsargāta datu drošība. 
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 Jau 15 gadus bibliotēka piedalās Ziemeļvalstu literatūras nedēļas aktivitātēs kā 

reģiona bibliotēku koordinators. Organizējot pasākumus sadarbojamies ar Ziemeļu Ministru 

padomes biroju Latvijā. Pārskata gadā aktivitātēs iesaistījās 13 reģiona bibliotēkas. 

 Sadarbība ar muzejiem: 

 Sadarbībā ar Latvenergo koncerna Enerģētikas muzeju bibliotēkā bija apskatāma 

starptautiska ceļojošā izstāde „Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums”. 

 Bibliotēkā bija apskatāma ceļojošā izstāde “Vaira Vīķe Freiberga. Ar Sauli.”. Izstāde 

tapusi ar Salaspils novada pašvaldības finansiālu atbalstu sadarbībā ar Daugavas 

muzeju. 

 Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja izstāde „Kalendāri” sniedza ieskatu 

kalendāru vēsturē un iepazīstināja ar latviešu grāmatu kalendāru (t.sk. ārpus 

Latvijas iznākušo) daudzveidību no 19. gadsimta beigām līdz 21. gadsimta 

sākumam. 

11.3. Pārrobežu sadarbība, starptautiskā sadarbība 

 Kopš 2017. gada mūsu partneri ir Ludzas centrālā bibliotēka un Rokišku rajona 

bibliotēka (Lietuva) projekta „Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu 

sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP, No: LLI-263 realizēšanā. Projekta aktivitātes 

paredzētas 2019. gadā. 

 Zviedru institūts sadarbībā ar Zviedrijas Bērnu literatūras institūtu, LNB Bērnu 

literatūras centru un apgādu "Zvaigzne ABC" izveidoto Zviedru bērnu literatūras izstādi “Kur 

bērnam augt”, varēja aplūkot Bērnu literatūras nodaļā. 

11.4. Bibliotēku interešu aizstāvības darbs 

Atskaites gadā bibliotēku vairākas reizes apmeklēja 12. Saeimas deputāts, 

jēkabpilietis Guntis Kalniņš (ZZS) - piedalījās Krustpils novada otrajos Grāmatu svētkos, 

Dzejas dienu pasākumos Ābeļu pagastā un Saukas pagastā. 

Regulāra bibliotēkas pasākumu apmeklētāja un atbalstītāja ir arī Jēkabpils Domes 

priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļaviņa (ZZS). 

Krustpils novada izpilddirektors Raimonds Spēks un kultūras koordinatore Ramona 

Kristvalde piedalījās ikgadējās vizitācijās Krustpils novada pašvaldību bibliotēkās. 

  



52 

 

12.   Metodiskais un konsultatīvais darbs 

Pamatojoties uz noslēgtajiem sadarbības līgumiem starp Jēkabpils pašvaldību un 

Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadu pašvaldībām, JGB metodiskā 

darba jomā aizvadītajā gadā turpināja strādāt ar visām 37 reģiona publiskajām un 23 skolu 

bibliotēkām.  

Pārskata periodā tika organizēti pasākumi visa Jēkabpils reģiona mērogā, nodrošinot 

pārraudzību pār galvenajiem darba virzieniem reģiona bibliotēkās, sekojot līdzi darbinieku 

tālākizglītībai, nodrošinot profesionālu un mērķtiecīgu sadarbību starp reģiona bibliotēkām, 

veicinot katras bibliotēkas tālāku attīstību un veidojot kopējo publisko un skolu bibliotēku 

tēlu. 

12.1.  JGB sniegtais metodiskais un konsultatīvais atbalsts 

Pārskata periodā galvenie uzdevumi metodiskajā darbā:  

 Reģiona bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana – apmācības, 

profesionālās pilnveides semināri, konsultācijas; 

 Aknīstes, Salas un Viesītes novadu publisko bibliotēku sagatavošana atkārtotai 

akreditācijai; 

 Konsultācijas un praktiska palīdzība darbam ar moduli Alise-i publiskajās un skolu 

bibliotēkās;  

 Konsultācijas un praktiskas apmācības reģiona bibliotēku novadpētniecības materiālu 

digitalizācijas uzsākšanai; 

 Apmācības reģiona publisko bibliotēku darba uzlabošanai sociālajos tīklos. 

 Apjomīgas konsultācijas automatizētas krājuma inventarizācijas norisē Jēkabpils 

novada Zasas bibliotēkā, Salas bibliotēkā un Jēkabpils novada Rubeņu bibliotēkā. 

Stājoties spēkā jaunajiem personas datu drošības regulas noteikumiem, strādājām pie 

korektu datu atrādīšanas BIS Alise modulī Cirkulācija un jaunas lasītāju reģistrācijas kartes 

izveidošanas. 

Metodiski konsultatīvais darbs organizēts, izmantojot dažādas darba formas – 

apmācības, kursi, semināri, konsultācijas, individuālas konsultācijas, bibliotēku apmeklējumi, 

kā arī pieredzes apmaiņas braucieni. 
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N.p.
k. 

Norises 
laiks 

Norises 
vieta 

Organizētā
js(-i) 

Pasākuma nosaukums, galvenās tēmas Dalībnieku 
skaits 

Stundu 
skaits 

1. 27.03 JGB JGB 
VSAA 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 
-Aizvadītais 2017. gads Jēkabpils reģiona un 
Neretas novada publiskajās bibliotēkās 
-Mācības “VSAA pakalpojumu pieprasīšana 
elektroniski” 

37 3 

2. 25.04. JGB JGB 
LNB 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 
- Darbs ar personas datiem bibliotēkās 
- Latvijas Neredzīgo bibliotēkas pakalpojumu 
piedāvājums 
- Jaunāko periodisko e-izdevumu pieejamība 
LNB Digitālajā bibliotēkā 
- Latvijas Bibliotekāru biedrība – iespēja 
personīgai izaugsmei 
- Tikšanās ar literāti Viju Beinerti 

59 4 

3. 25.05. Salas 
novada 
b-kas 

JGB 
 

Profesionālās pilnveides pieredzes apmaiņas 
brauciens pa Salas novada bibliotēkām – Salas 
b-ka, Sēlpils 1. un 2. b-kas, vairāki Salas 
novada kultūrvēsturiski objekti 

42 7 

4. 7.06. JGB JGB 
EGO, 
izglītības un 
attīstības 
centrs 

Profesionālās pilnveides kursi "Darbs ar 
grūtajiem klientiem” 

35 6 

4. 16.10. JGB JGB 
LNB Bērnu 
literatūras 
centrs 

Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 
- Par JGB dalību starptautiskā projektā 
- Dalība LNB organizētās lasīšanas veicināšanas 
programmās 

56 4 

5. 8.11. JGB JGB 
Biedrība 
“Jēkabpils 
mantojums
” 

Profesionālās pilnveides seminārs – apmācības 
“Stipra dzimta – stipra valsts” (par dzimtu 
vēstures pētīšanu) 

20 4 

6. 22.11. JGB JGB Profesionālās pilnveides seminārs, tēmas: 
-par konferenci “21. gadsimts bibliotēka” 
-novadpētniecības konference Kuldīgā 
-seminārs krājuma komplektēšanas 
speciālistiem 
-2018. gada akreditācijas rezultāti un 
gatavošanās 2019. gada akreditācijai 

33 3 

7. 15.08., 
30. un 
31.08 

Aknīstes 
vsk., 
JPB un 
JGB 

JGB, 
VARAM, 
LDZC 

E-pakalpojumi un e-rīki dzīves situāciju 
risināšanai” 
 
 

40 8 

8. 29.11 JGB JGB Apmācības kvalitatīvu bibliotēku profilu 
veidošanā sociālajos tīklos - Facebook.com, 
draugiem.lv 

5 2 

9. 20.12. Jēkabpils 
Tautas 
nams 

JGB Tikšanās ar izdevniecības Jumava vadītāju 
J.Visocki un izdevniecības darbinieki P. 
Raudoni 

50 2 
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Organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apkopojums: 

 4 profesionālās pilnveides semināri par dažādām aktuālajām tēmām 

bibliotēku nozarē un Jēkabpils reģiona bibliotēku darbā; 

 3 profesionālās pilnveides kursi; 

 1 profesionālās pilnveides lekcija par jaunāko literatūru; 

 2 apmācības par e-pakalpojumiem; 

 1 pieredzes apmaiņas brauciens. 

Tradicionāli mēs organizējam divu veidu pieredzes apmaiņas braucienus – pavasarī 

brauciens tiek organizēts uz kādām no novadu bibliotēkām, kas ir mūsu pārraudzībā, bet 

vasaras beigās dodamies uz kādu no Latvijas bibliotēkām, kur ir notikušas ievērojamas 

pārmaiņas. Šogad apmeklējām Salas novada bibliotēkas - Salas bibliotēku un Sēlpils 1. un 

2.bibliotēku. Bibliotēkas bija ļoti daudz strādājušas pie tā, lai šajā braucienā varētu gūt 

pilnvērtīgu ieskatu gan bibliotēku profesionālajā darbībā - Salas bibliotēkas darbs izstāžu 

organizēšanā, Sēlpils 1.bibliotēkas darbs novadpētniecības materiālu popularizēšanā un 

Sēlpils 2.bibliotēkas nozīme vietējās kopienas dzīvē, gan aplūkojot dažādus novada 

kultūrvēsturiskus objektus.  

Maija nogalē Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbinieki devās pieredzes apmaiņas 

braucienā, apmeklējot Jēkabpils novada bibliotēkas – Tadenavas bibliotēka un Raiņa muzeju 

Tadenavā, Liepu bibliotēku un Meža muzeju un Kalna bibliotēku. 

2018. gada nogalē visiem publisko un izglītības iestāžu darbiniekiem sagatavojām 

apliecinājumus par JGB organizēto profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanu. 

2018. gadā pēc reģiona publisko bibliotēku pārskatu uzrakstīšanas un statistisko datu 

apkopošanas organizējām Diskusiju dienas. Šajās dienās visas 36 bibliotēkas tika sadalītas 5 

dienās, lai katrā dienā būtu dažādu novadu pārstāvētas bibliotēkas. Bibliotēku darbinieku 

uzdevums bija sagatavot prezentāciju par galvenajiem statistikas rādītājiem, veiksmīgākajiem 

pasākumiem, problēmām, kā arī par prioritātēm nākamajā darbības gadā. Pēc katras 

bibliotēkas prezentācijas tika uzdoti jautājumi un diskutēts par problēmām un prioritātēm. 

Bibliotēkas dalījās pieredzē par jaunu publicitātes materiālu sagatavošanu. Savā ziņā šīs 

Diskusiju dienas ir pieredzes apmaiņa starp novadu bibliotēkām, JGB darbiniekiem. Tās 

veicina prasmi prezentēt savu bibliotēku, uzstāties.  

Daudz darba tika ieguldīts, gatavojoties atkārtotai akreditācijai Aknīstes, Salas un 

Viesītes novadu 12 bibliotēkās. Galvenie virzieni šī darba īstenošanā: 
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 bibliotēku nolikumu un lietošanas noteikumu pārstrāde, personu datu aizsardzības 

regulas noteikumu ievērošana lietotāju reģistrācijas jomā; 

 plānošanas dokumentu - attīstības stratēģijas, krājuma attīstības koncepcijas - 

kvalitatīva izstrāde; 

 akreditācijas laikā netika apmeklētas visas bibliotēkas, bet lai veiksmīgi sagatavotos 

tai, katra bibliotēka tika vizitēta visu vienu darba dienu, lai pilnvērtīgi pārrunātu akreditācijas 

indikatoru izpildi, tika pārraudzīta krājuma kvalitāte, pārrunāta datu bāzu izmantošana, LNB 

daudzu profesionālo resursu izmantošana, sagatavoti vizuālie materiāli, iesniedzot ziņas 

akreditācijai. 

 ziņu par bibliotēku atkārtotai akreditācijai pārbaude un labošana. 

12.2. Metodiskais un konsultatīvais atbalsts izglītības iestāžu bibliotēkām 

 Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un 

pašvaldību bibliotēkām. 2018. gadā kopumā tika noorganizēti 11 bibliotēku darbinieku 

profesionālās pilnveides pasākumi - semināri, mācības, lekcijas, pieredzes braucieni, 8 no 

tiem gan kursos, gan semināros un pieredzes apmaiņas braucienos piedalījās arī izglītības 

iestāžu bibliotēku darbinieki, tādējādi papildinot savas profesionālās zināšanas. 

 Notiek intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar 

automatizācijas procesiem šajās bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu, kā arī tīri 

praktiskas konsultācijas un apmācības darbam ar sistēmu. 

 Aktuāla, profesionāla informācija izglītības iestāžu bibliotēku darbiniekiem 

tiek nodota elektroniski, izmantojot izveidoto Skolu bibliotēku sarakstu.  

12.3. Sadarbība ar citām iestādēm 

Pārskata periodā JGB saglabāja metodisko un konsultatīvo sadarbību starp reģiona 

bibliotēkām, nezaudējot līdzšinējo veiksmīgo sadarbības pieredzi starp LR Kultūras ministriju, 

v/a „Kultūras informācijas sistēmu centrs”, LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības 

centru un Bērnu literatūras centru. 

 No 23.-29. aprīlim visās Latvijas bibliotēkās tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa. 

Šogad tās vadmotīvs “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”. Bibliotēku nedēļā svinam mūsu 

bibliotēku un bibliotekāru sasniegumus, veicinām bibliotēku pakalpojumu atpazīstamību, lai 

palielinātu sabiedrības atbalstu ikvienai - skolu, bērnu, publiskajai bibliotēkai.  
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2018. gadā sadarbībā un konsultāciju tēmu aptvērumā ar LNB Bibliotēku attīstības 

centru, tās darbiniekiem var izdalīt vairākus virzienus: 

 Latvijas digitālās kultūras kartes aizpildīšana; 

 Par projekta Bērnu / jauniešu / vecāku žūrijas administrēšanu Jēkabpils reģionā; 

 Regulāra informācijas saņemšana par jaunajām grāmatām, dāvinājumiem, 

pasākumiem grāmatu izdevniecības jomā; 

 Profesionālās pilnveides semināru apmeklēšana metodiķiem un krājuma 

komplektēšanas speciālistiem; 

Tika apmeklēti LNB Bibliotēku attīstības centra organizēto semināru galveno 

bibliotēku metodiķiem 18. oktobrī, kura nozīmīgākās tēmas: profesionālā kvalifikācija un 

pilnveide, pieredzes apmaiņa. 

Metodiskā ziņā svarīgi jaunie 2018. gada materiāli ir: 

 Konferenču, semināru un sanāksmju materiāli; 

 Uzziņu izdevums “Kalendārs bibliotēkām”; 

 IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas; 

 IFLA ziņojums par attīstības tendencēm. 

Pārskata periodā, pateicoties LNB Bibliotēku atbalsta centra ierosmei, turpināja 

darboties 2016. gadā izveidotā metodiskā un konsultatīvā darba grupa, kuras darbā tika 

iesaistīta arī JGB metodiķe Rudīte Kļaviņa. 

Darba grupas galvenie uzdevumi:  

 Atbalsts metodiskā un konsultatīvā darba attīstībai un pilnveidei; 

 Metodiskā un konsultatīvā darba pakalpojumu groza izveide; 

 Atbalsts jaunajiem metodiķiem; 

 Bibliotēku gada pārskati: iesniegšana, struktūra, saturs, pieejamība. 

Atkārtoti pārskatīta tika bibliotēkas gada pārskatu saturs un struktūra.  

Regulāri notiek konsultācijas ar Tieto Latvija tīri praktiskos jautājumos par BIS Alise 

darbību, kā arī par līgumu slēgšanu ar novadu bibliotēkām, kas strādā Alise-i modulī. Notiek 

intensīva informācijas nodošana skolu bibliotēkām, kas saistīta ar automatizācijas procesiem 

šajās bibliotēkās un BIS Alises darbības nodrošināšanu. 

Daudz konsultāciju tika prasītas un saņemtas jautājumos par krājumu salīdzināšanas 

datiem un kļūdu labošanu tajos. 
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Tika pabeigta Jēkabpils pilsētas bibliotēkas elektroniskā kataloga datu iepludināšana 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogā, datu 

salīdzināšana, kļūdu labošana. 

12.4. Metodiskā un konsultatīvā darba problēmas un to risinājumi 

Šī darba problēmas mēs esam jau pārrunājuši gan galveno bibliotēku metodiķu 

semināros, gan arī jaunizveidotās darba grupas sanāksmē, tās ir: 

 vienotas dokumentācijas prasības akreditācijas komisijai, plāniem, atskaitēm; 

 labākās pieredzes apkopojums, vienota platforma pieredzes apkopojumiem, labu, 

bibliotekāru atzinīgi novērtētu lektoru datu bāzi; 

Ja jārunā par metodiķu profesionālo pilnveidi, tas ir nepieciešams kā jebkuram 

bibliotēkas darbiniekam, bet ļoti svarīga ir tieši pieredzes apmaiņa starp metodiķiem, tas 

noteikti veicina jaunu darba formu ieviešanu. 

LNB Kompetenču attīstības centrā tika izstrādāta 30 stundu profesionālās pilnveides 

programma “Efektīvs un moderns reģiona galvenās bibliotēkas metodiskais darbs” bibliotēku 

metodiķiem, kuru JGB metodiķis apguva. 
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Pielikumi 

Pielikums Nr.1 - Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 

 Latvijas simtgades gadā Jēkabpils 

Galvenajā bibliotēkā norisinājās grāmatu skate 

“Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā”. No 2018. gada janvāra līdz 

novembrim bibliotēkas telpās klātienē bija 

aplūkojama kādas konkrētas desmitgades 

grāmatu izstāde. 

 

 

Izvēloties “savu” grāmatu, uzrakstot tās 

izdošanas gadu uz balsošanas lapiņas un iemetot 

to balsošanas “urnā”, izstādes apmeklētājs bija 

sevis izvēlēto grāmatu tuvinājis uzvarētāja 

titulam. Savukārt, bibliotēkas tīmekļa vietnē 

(www.jgb.lv) apmeklētāji varēja aplūkot grāmatu 

vāciņus, atsaukt atmiņā lasīto, un Google 

veidlapā izdarīt savu izvēli.  

 

 Balsošanas rezultātā par grāmatu skates 

"Latvijas simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā 

bibliotēkā" uzvarētāju kļuva 1932. gadā izdotais 

Latvju tautas dainu izdevums, aiz sevis atstājot 

“Latvju rakstus” (1935), A.Sakses “Pasakas par 

ziediem” (1966), Raiņa “Ave, Sol!” (1918) un 

“Latviešu konversācijas vārdnīcu” (1927). 

 

Meklējot informāciju izstādes tekstuālajam un vizuālajam noformējumam, rezultātā radās 

vesels pētījums par katru no skates grāmatām-nominantēm, kurš apkopots mapē “Grāmatu skate 

“Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”” Katru no grāmatām-nominantēm 

turpmāk rotās īpaša uzlīme. Tāpat to katru pēc īpašiem atslēgvārdiem – “Grāmatu skates “Latvijas 

Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” nominants” – varēs atrast bibliotēkas 

elektroniskajā katalogā. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jgb.lv%2F%3Ffbclid%3DIwAR3qRXoRhOMGYtXe6ZuJENXbhh22q0AsO2RzTERxdvZESpfIkiWF0BrqqFQ&h=AT0mmPTQ3Vha0aVZPObxOIBkjiPfhgv54-RCiy4FNzabcmb_Exn_Q8pEf9wZZ68h54CbKVldnEeVWiViX9-_atzJ6WZFo6xDp94oFvr8j3nuN2ckJ5XlZYGwfj5zuBlhO3neqQ
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Pielikums Nr.2 – Projekts “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu 

bērnu sociālās integrācijas 

veids”), OPEN UP 

 

Projekts “Interactive educational space – efficient way of social integration of 

children from disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības 

telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP 

No 2018. gada aprīļa Jēkabpilī tika uzsākta Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības 

projekta “Interactive educational space – efficient way of social integration of children from 

disadvantaged families” (nosaukums latviešu valodā – “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs 

nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP īstenošana. Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā ir trīs sadarbības partneri – vadošais 

partneris ir Ludzas pilsētas pašvaldība, pārējie partneri ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība un 

Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka. 

20 mēnešu garumā Jēkabpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ludzas novada 

pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku projektā īstenos vairākas 

aktivitātes: divu nometņu organizēšanu, pieredzes apmaiņas braucienu un seminārus 

bibliotekāriem, apmācības un nodarbību ciklu bērniem bibliotēkās. 

Projekta rezultātā ir modernizēta Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras 

nodaļa. Bērnu ērtībai un komfortam ir iegādātas jaunas mēbeles. Jau esošo tehniku Bērnu 

literatūras nodaļā tagad papildina trīs jauni portatīvie datori, interaktīvais galds, fotoaparāts. 

Paralēli bibliotēkas ikdienas funkcijām bērniem būs iespēja arī izklaidēties, izmantojot 

iegādāto spēļu konsoli „Xbox”, spēles un 3D televizoru. 

Projekta mērķis ir sekmēt mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli ekonomiskās 

aktivitātes, tāpēc 9 mēnešu garumā tiek organizētas apmācības ģimeņu bērniem. Apmācību 

laikā bērni Jēkabpilī apmeklē dažādus uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos tuvāk ar to 

darbu. Pēc iestāžu apmeklējumiem tiks veidotas , prezentācijas. Praktiskajā darbā bibliotēkā 

tiek izmantots jauniegūtais aprīkojums. 20 nodarbību noslēgumā taps  prezentācija par 

Jēkabpili – bērnu acīm. 

Savukārt, sākot ar 2018. gada 14. septembri, katru piektdienu bērnu literatūras 

nodaļā tiek organizētas atvērtās nodarbības ikvienam tās apmeklētājam „Nāc, pievienojies!”. 
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Bibliotekāru pavadībā nodarbības tiek organizētas 15 mēnešu ietvaros līdz pat 2019. gada 

nogalei.  Katru nodarbību bērni noslēdz ar kādu no „Xbox” spēlēm. 

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžets šajā 

projektā sastāda 37 710,27 EUR, t.sk. 32 053,72 EUR ES finansējums. 

Programmas mājas lapa www.latlit.eu ; par Eiropas Savienību: www.europa.eu  

 Projekta mācības bibliotekāriem 

Aprīlī Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbinieki piedalījās seminārā "Competence 

improvement in work with children from socially disadvantaged families" Lietuvā Rokiškos 

projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas 

veids" ietvaros. 

 Projekta nometne 

No 20. - 24. augustam, Ānes muižā Jelgavā, norisinājās "Be active! Be positive!" 

nometne, kas tika organizēta Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 

2020. gadam līdzfinansētā projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu 

bērnu sociālās integrācijas veids" jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space - 

efficient way of social integration of children from disadvantaged families) ietvaros. 

Projekta "OPEN UP" diennakts nometnē Ānes muižā Jelgavā piedalījās 30 bērni no 

Jēkabpils, Ludzas un Rokišķiem (Lietuva), no katras pilsētas pa 10 bērniem. Nometnē 

piedalījās sociāla riska grupas bērni vecumā no 10 - 14 gadiem. Pārstāvētās pilsētas nav 

nejaušība, bet gan Jēkabpils Kultūras pārvaldes realizētā projekta partneri, ar kuriem 

sadarbība turpināsies vēl gandrīz pusotru gadu. 

Piecas nometnē pavadītās dienas bija piepildītas ar dažādām aktivitātēm, kas 

veicināja bērnu socializēšanās prasmes, personības izaugsmi, rosināja bērnu veselīgi un 

interesanti pavadīt laiku sportiskā garā, mācīties darboties komandā. 

Nometnes dalībnieki katru rītu uzsāka ar rīta rosmi, kam sekoja radošās darbnīcas, 

sportiskas aktivitātes, deju studija un daudz kas cits. Katru vakaru bērni tika pārsteigti ar 

nebijušiem piedzīvojumiem, piemēram, ugunskura rituālu, nakts trasi, pirts vakaru, talantu 

šovu. Norisinājās arī ekskursija Jelgavā - ugunsdzēsēju depo apmeklējums un iespēja 

iegremdēties galvu reibinošā 70 000 bumbu virpulī. Vairāku profesionālu pedagogu 

uzraudzībā bērni aizvadīja vasaras spilgtāko nedēļu. 

http://www.latlit.eu/
http://www.europa.eu/
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“Šī ir viena no interesantākajām nometnēm, kurā es esmu bijis” , tā par nometni “Be 

active! Be positive!”, kas norisinājās Ānes Muižā Jelgavā izteicās viens no nometnes 

dalībniekiem. 

 https://www.jkp.lv/notikumi/si-ir-viena-no-interesantakajam-nometnem-kura-es-esmu-

bijis/ 

 Projekta pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīni 

Septembrī Projekta “Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu 

sociālās integrācijas veids jeb OPEN UP” (Nr: LLI-263) ietvaros no 24. līdz 27. septembrim 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni (Vācija) devās 6 bibliotekāri no Jēkabpils Galvenās 

bibliotēkas un viens pārstāvis no Jēkabpils pilsētas bibliotēkas kopā ar šī projekta sadarbības 

partneriem no Ludzas un Rokiškiem (Lietuva). Projekta OPEN UP ietvaros Ludzas, Jēkabpils 

un Rokišķu bibliotēkas ieguva mūsdienīgu tehnisku aprīkojumu. Viens no projekta mērķiem 

bija iepazīt un pārņemt Vācijas kolēģu labāko pieredzi darbā ar bērniem un pusaudžiem. 

Vācijas kolēģi stāstīja un demonstrēja to, kā viņi ar tehnoloģiju palīdzību veicina lasīšanu 

bērnu un jauniešu vidū. Kopumā tika apmeklētas 3 bibliotēkas – Amerikan Memory library 

Berlin-Kreuzberg (Amerika Gedenkbibliothek), Humbolt Bibliothek, Bezirkszentral Bibliothek 

– un SOS Kinderdorf sociālās palīdzības centrs. 

Pirmais, kas mūs patīkami pārsteidza katrā bibliotēkā – grāmatu nodošanas ierīce, 

kurā lasītājs nodod grāmatas, žurnālus, diskus, u.c., noskenējot kodu, tālāk nodotās grāmatas 

pa lentu tiek ievietotas kastē, pēc tam bibliotēkas darbinieks tās sašķiro. Katrā no 

bibliotēkām vācu kolēģi parādīja un pastāstīja mums par savu pieredzi darbā, par aktivitātēm 

un pasākumu daudzveidību, scenārijiem. Piemēram, kā caur apkārtējo vidi iepazīt grāmatu. 

Ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību tiek pievērsta uzmanība grāmatai, piemēram, bibliotekārs 

lasa bērniem priekšā kādu pasaku un, paralēli lasījumam, bērni redz uz LED ekrāna grāmatas 

ilustrācijas, tādējādi sekojot līdzi stāstam. 

Tā kā Berlīnē ir liels imigrantu pieplūdums no dažādām valstīm, bibliotēkas lielu 

uzmanību velta vācu valodas apguvei. Viens no piemēriem – uz LED ekrāna tiek rādīts attēls 

un bērniem vācu valodā ir jānosauc, kas šajā attēlā attēlots, kādi priekšmeti, dzīvnieki utt. 

Tāpat kā pie mums Latvijā, arī tur bibliotēkas sadarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādēm 

un skolām, veidojot dažādus pasākumus, tādējādi piesaistot jaunos lasītājus bibliotēkai. 

Populāra ir skaļā lasīšana, kā piemēru varam minēt redzēto no kādas bibliotēkas Bērnu 

nodaļas - ir uzcelta jurta – konusveida koka režģis, kas pārklāts ar audumu. Tā iekšpusē 

https://www.jkp.lv/notikumi/si-ir-viena-no-interesantakajam-nometnem-kura-es-esmu-bijis/
https://www.jkp.lv/notikumi/si-ir-viena-no-interesantakajam-nometnem-kura-es-esmu-bijis/
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izveidota mājīga atmosfēra un tur bērniem tiek lasītas pasakas. Lai nodrošinātu šo aktivitāti, 

darbinieki tiek speciāli apmācīti pareizi un izteiksmīgi lasīt. Bibliotēkās darbojas arī 

brīvprātīgie, pārsvarā tie ir studenti, kuri nāk un lasa priekšā grāmatas bērniem. Skolēni 

labprāt pēc mācību stundu beigām nāk uz bibliotēku pildīt mājasdarbus, lasīt grāmatas, 

klausīties mūziku vai skatīties filmas, jo visās bibliotēkās ir liels CD un DVD daudzums. Tāpat 

pieejamas dažādas spēles - gan Xbox spēles, gan galda spēles, kuras tiek izsniegtas arī uz 

mājām. Vienā no apmeklētajām bibliotēkām lasītājiem tiek izsniegtas arī gleznas. 

Apmeklējām arī SOS bērnu centru, ar mērķi iegūt pieredzi un izprast, kā rīkoties krīzes 

vai konfliktsituācijās. Vietā, kur atrodas šis centrs, ir ļoti liels bezdarbs un atrodas daudz 

sociālā riska ģimenes, tai skaitā arī imigranti, kuriem šis centrs nodrošina jebkāda veida 

palīdzību. 

SOS centrā ir pieejami dažādi kursi un nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Mūsu 

apmeklējuma reizē sastapām māmiņas, kas apgūst šūšanu. Apmeklējām arī bērnudārzu, kas 

atrodas šī centra telpās un kuru ikdienā apmeklē vidēji 80 dažādu rasu un tautību bērni. Uz 

centru nāk gan tēti, gan mammas, lai pavadītu laiku kopā ar citiem vecākiem un bērniem, 

komunicētu un atrastu sev domubiedrus. Mācību brauciena laikā Jēkabpils, Ludzas un 

Rokišķu bibliotekāri guva gan teorētisko, gan praktisko pieredzi, kuru bibliotēku darbinieki  

izmanto  arī savā ikdienas darbā. Un gūto pieredzi izmantojam atvērtajās nodarbībās. 
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Projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās 

integrācijas veids" jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space - efficient way of 

social integration of children from disadvantaged families) atvērtās nodarbības 

 

 Pasākuma nosaukums 

Septembris  

Sporta veidi pasaulē 
noslēgumā spēle Sport Rival 

14. septembrī norisinājās pirmā atvērtā nodarbība, kurā bērni 
var gan uzzināt ko jaunu, gan izklaidēties spēlējot spēles un 

izmantojot interaktīvo galdu saturīgi pavadīt brīvo laiku 
bibliotēkā! Pirmajā nodarbībā mūsu tēma bija par sportu 

pasaulē un Latvijā. Bērni pildīja viktorīnu, meklējot 
informāciju internetā un enciklopēdijās! 

Mūsdienu deju veidi/ deju 
dažādība pasaulē 

noslēgumā spēle Just Dance 

21. septembrī, otrajā atvērtajā nodarbībā, minējām deju 
veidus, meklējām informāciju par tiem un spēlējām spēles 

saistībā ar dejām! 

Oktobris  

Ciemos bibliotēkā! 
 

3. oktobrī pie mums ciemojās Ābeļu pamatskolas pirmsskolas 
grupiņa - burvīgas un zinātkāras 9 meitenes! Mazās lasītājas 

iepazinās ar bibliotēku, grāmatām un citiem izdevumiem, 
minēja krustvārdu mīklas, izgatavoja sev grāmatzīmes un 

noslēgumā katra tika izdaiļota ar taurenīti uz sejas. 

"Iespējas dzīvojot laukos", 
noslēgumā spēle "Farming 

Simulator" 
 

5. oktobrī, atvērtajā nodarbībā, iepazināmies ar lauku dzīvi - 
pildījām testu “Vai tu labāk dzīvotu pilsētā vai laukos?”, 

minējām mīklas un noslēgumā spēlējām spēli Xbox! 

"Piedzīvojumu pasaule", 
noslēgumā spēle "Fruit 

Ninjas" 

12. oktobrī, atvērtajā nodarbībā - piedzīvojumu pasaule! 
Pildījām viktorīnu par pirātiem un noslēgumā spēle Fruit 

Ninja! 

"Jūties droši uz ceļa!", 
noslēgumā spēle "Need for 

Speed" 

19. oktobrī, atvērtajā nodarbībā, mācījāmies un kāds arī 
atkārtoja Ceļu satiksmes noteikumus. Izspēlējām CSDD 

ineraktīvo spēli "Velopilsēta"! 

“Mani supervaroņi”, 
noslēgumā spēle “Kinect 

Rush” 

26. oktobrī atvērtajā nodarbībā fantazējām - kāds 
supervaronis gribētu būt es pats, izgatavojām supervaroņa 

brilles un pildījām testu, lai iepazītu supervaroņu dzīvi. 

Novembris  

“Kustību prieks”, 
noslēgumā spēle “Dance 

Central Spotlight” 
 

2. novembrī apguvām kustību prieku. Tradicionāli - sākumā 
viktorīna un noslēgumā spēle, kurā visi varēja kārtīgi 
izkustēties! Lasītājs Gvido šodien mums uzdāvināja 

zīmējumus, kuros attēloti varoņi no datorspēles "JUST 
DANCE". Starp citu, šī ir spēle, kas ieguvusi vislielāko 

popularitāti bērnu un jauniešu vidū. 

“Dzīvnieku pasaule ” 
noslēgumā spēle “Zoo 

Tycoon” 

9. novembrī. Vai Tu zināji, ka zelta zivtiņas atmiņa sasniedz 
vien 3 sekundes? Vai to, ka skudras neguļ? Tādus un vēl 

daudzus interesantus faktus šodien meklēja bērni grāmatās, 
žurnālos un internetā. 

Interaktīvs ceļojums 16. novembrī pildījām uzdevumus, meklējām atbildes uz 
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Latvijas vēsturē jautājumiem, likām puzles, lai pārbaudītu savas zināšanas par 
Latviju un tās vēsturi, ģeogrāfiju, dabu un cilvēkiem un 

noslēgumā arī uzdejojām. 

Viss par un ap basketbolu, 
noslēguma spēle “NBA 

2K17 

23. novembrī. Cik daudz Tu zini par populāro spēli - 
basketbolu? Mēs šodien meklējām atbildes grāmatās un 

internetā! Noslēgumā Xbox spēle "NBA 2k17 "Nodarbības 
notiek KATRU piektdienu, plkst. 16:00. Bērni mācās meklēt 
informāciju un strādā ar dažādiem resursiem. Noslēgumā-

iespēja uzspēlēt Xbox spēles. 

Decembris  

Kā es varu padarīt pasauli 
labāku?  Noslēgumā spēle 

"Toy Story 3" 
 

7. decembrī atvērtajā nodarbībā prātojām, rakstījām un 
zīmējām – Kā es varu padarīt pasauli labāku? Noslēgumā 

spēle "Toy Story 3" un citas bērniem iemīļotas spēles. 

Virtuālā dzīve. Noslēguma 
spēle “Sims 3” 

14. decembrī. Nodarbība - Virtuālā dzīve. Mūsu lasītājs Gvido 
prezentēja grāmatu "ROBLOX. Labākās piedzīvojumu spēles.” 

Sagaidīsim ziemassvētkus! 21. decembrī. Nodarbībā "Satiksimies Ziemassvētkos!" 
atsvaidzinājām zināšanas un ieguvām jaunas par 
Ziemassvētkiem, atcerējāmies dažādas latviešu 

tautasdziesmas, pildījām krustvārdu mīklu un noslēgumā 
cienājāmies ar Ziemassvētku tēju un piparkūkām. 

Jaunā gada 
apņemšanās!, noslēgumā 

dažādas spēles 

28. decembrī. Šī gada noslēguma nodarbībā uzlikām savas 
nākamā gada apņemšanās un vēlēšanās uz papīra, 

noskatījāmies multeni un noslēgumā - dažādas Xbox spēles. 
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Projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās 

integrācijas veids" jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space - efficient way of 

social integration of children from disadvantaged families) slēgtās nodarbības 

 Pasākuma nosaukums Vieta 

Septembris 6. septembrī, iepazīšanās stunda 

nodarbību ciklam “Kopā būt Jēkabpilī!” 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, 

Bērnu literatūras nodaļa 

 18. septembrī, Zemessardzes 56. 

nodrošinājuma bataljona apmeklējums 

– fotografēšana, filmēšana un 

informācijas dokumentēšana. 

Pils rajons 38, Jēkabpils. 

 20. septembris, Zemessardzē iegūto 

materiālu apstrāde, darbā ar projektā 

iegādāto aprīkojumu. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, 

Bērnu literatūras nodaļa 

Oktobris 11. oktobris, valsts policijas Zemgales 

reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa 

apmeklējums - fotografēšana, 

filmēšana un informācijas 

dokumentēšana. 

Brīvības iela 122, Jēkabpils, LV-

5201 

 18. oktobris, policijā iegūto materiālu 

apstrāde, darbā ar projektā iegādāto 

aprīkojumu – prezentāciju, video 

veidošana u.c. aktivitātes. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, 

Bērnu literatūras nodaļa 

Novembris 8. novembris, Jēkabpils pilsētas 

pašvaldības apmeklējums - 

fotografēšana, filmēšana un 

informācijas dokumentēšana. 

Brīvības 120, Jēkabpils, LV-5201 

 22. novembris, pašvaldībā iegūto 

materiālu apstrāde, darbā ar projektā 

iegādāto aprīkojumu – prezentācijas, 

video rullīši, darbs sociālajos tīklos u.c. 

aktivitātes. 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka, 

Bērnu literatūras nodaļa 
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Projekta "Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās 

integrācijas veids" jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space - efficient way of 

social integration of children from disadvantaged families) fotogrāfijas 

 

 

Darba grupas sanāksme Ludzā, sadarbības 

partneru atskats uz gadā paveikto. 

 

Mācības bibliotekāriem Rokišķos (Lietuva) esam 

saņēmuši sertifikātus par iegūtajām zināšanām darbā ar 

bērniem kuriem ir uzvedības problēmas. 

 

Darba grupas sanāksme pirms nometnes "Be 

active! Be positive!" Ānes muižā Jelgavā 

 

Nometne "Be active! Be positive!" Ānes muižā 

Jelgavā 

 

Nometne "Be active! Be positive!" Ānes muižā 

Jelgavā (pasākumos vienmēr ir projekta simbolika). 
 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīni, 

Bezirkszentral Bibliothek 
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Pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīni, SOS 

Kinderdorf sociālās palīdzības centrs 
 

Amerikan Memory library Berlin-Kreuzberg 

(Amerika Gedenkbibliothek), Berlīne. Skaļās lasīšanas 

nodarbība jurtā. 

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīni, Humbolt 

Bibliothek 

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Berlīni, Humbolt 

Bibliothek 

 

Darba grupas sanāksmē Ludzā kolēģi prezentē 

jaunos pakalpojumus (virtuālās spēles).  

 

Atvērto nodarbību noslēgumā dažādas Xbox 

spēles. 
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Atvērtā nodarbība “Interaktīvs ceļojums Latvijas 

vēsturē” 

 

Slēgtā nodarbība - viena no iecienītākajām 

datorspēlēm "JUST DANCE". 

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības apmeklējums, 

tikšanās ar priekšēdētāja vietnieku Aivaru Krapu 

 

Basketbola kluba “Jēkabpils Lūši” spēles 

apmeklējums 

 

Kopā ar volejbola komandu “Jēkabpils Lūši”  

Pēc semināra "Jaunās tehnoloģijas sociālajā 

integrācijā - priekšrocības un riski" 

Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedalās projektā ar mērķi sekmēt bērnu sociālo 

integrāciju  

http://jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26445 

Bibliotekāri seminārā diskutē par jauno tehnoloģiju izmantošanu sociālajā 

integrācijā  

http://jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26593 

  

http://jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=26445
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Pielikums Nr. 3 – Apmeklētie prof. pilnveides pasākumi 

Tabula “Apmeklētie profesionālās pilnveides pasākumi” (2018. gads) 

 

N.p
.k. 

Norises 
laiks 

Norises vieta Organizētājs(-i) Pasākuma nosaukums, galvenās 
tēmas 

Stundu 
skaits 

1.  4.01. Tiešsaiste Kultūras ministrija 
sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldību savienību 

Videolekcija “Medijpratība: 
kāda ir situācija Latvijā un kā šo 
prasmi varam veicināt” 

1,5 

2.  Decembris-
februāris 

Tiešsaiste Latvijas Universitāte Kurss “Visuma noslēpumus 
šķetinot” 

12 

3.  16.02. Tiešsaiste Liepājas uzņēmums 
SIA "Addiction" 
sadarbībā ar Liepājas 
pašvaldību 

Tiešsaistes radošo industriju 
konference Subject: Creativity 

8 

4.  16.02. Tiešsaiste VARAM Reģionālo partneru 
informatīvais pasākums “ 
Digitālā nedēļa 2018’’ 

4 

5.  21.02. Rīga Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija un 
LNB 

Kreatīvā pieeja informācijas 
meklēšanai 

4 

6.  13.03. Rīga Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija un 
LNB 

Profesionālās pilnveides 
programma “Skolēnu literāro 
interešu veidošana” 

6 

7.  
      

23.03. Tiešsaiste LU Sociālo zinātņu 
fakultāte 

Tiešsaistes ekspertu diskusija 
“Digitālā realitāte – tieši tāda, 
kāda tā ir” 

1,5 

8.  27.03. Jēkabpils VSAA VSAA pakalpojumu pieprasīšana 2 

9.  29.03. Tiešsaiste Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrija 

Vebinārs “Dari digitāli” – 
bibliotekāru mācību 
programmas ievadlekcija 

1 

10.  9.04. Rokišķi, 
Lietuva 

Rokišķu Centrālā 
bibliotēka 

Integrētā Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014-2020 
projekta “Interaktīvā izglītības 
telpa-efektīvs veids, kā integrēt 
bērnus no nelabvēlīgā situācijā 
esošām ģimenēm” 

8 

11.  12.04. Rīga LNB “Seminārs par darbu ar 
personas datiem bibliotēkās” 

6 

12.  Marts-
aprīlis 

Tiešsaiste Latvijas Universitāte Lekcija “Kritiskā domāšana un 
informācijas analīze” 

16 

13.  13.04. Rīga Eiropas informācijas 
diena – Eiropas 
vitamīns 

Ārlietu ministrija, Eiropas 
Parlamenta Informācijas birojs 
Latvijā, Eiropas komisija 

5 

14.  11.05. Rīga LNB Kompetenču 
attīstības centrs 

Efektīvs un moderns reģiona 
galvenās bibliotēkas 
metodiskais darbs 

30 

15.  24.05. Rīga Kultūras informācijas 
sistēmu centrs 

Mācību seminārs “Latviešu 
datubāzu resursi un interneta 
rīki informācijas darbā” 

4 
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16.  29.05. UNESCO 
Latvijas 
Nacionālā 
komisija 
“Stāstu 
bibliotēkas” 

Rundāles pils muzejs Konference programmas      
“Pasaules atmiņa” vērtību 
iepazīšanai “Dokumentārais 
mantojums: kolektīvās atmiņas 
nesējs” 

4 

17.  29.-30.05. Saldus LNB Latvijas akadēmisko, speciālo un 
publisko bibliotēku direktoru 
2018. gada pavasara sanāksme 

9 

18.  6.06. Tiešsaiste Kultūras informācijas 
sistēmu centrs 

Latviešu literatūras un 
grāmatniecības popularizēšanas 
cikls “Aktuālās norises latviešu 
literatūrā un grāmatniecībā” 
Saruna ar apgāda “Jumava” 
projektu vadītāju Sandu 
Freimani 

1 

19.  15.06. Rīga UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisija 

“Stāstu bibliotēku” seminārs 
“Stāstīšanas notikums: no 
stāstīšanas ikdienā līdz 
stāstnieku sarīkojumiem” 

4 

20.  31.05. Jēkabpils SIA “Baltijas Datoru 
akadēmija” 

Digitālā saziņa ar valsti: dzīves 
situācijās noderīgi e-risinājumi 

8 

21.  4.09. Jēkabpils Jēkabpils izglītības 
pārvalde, TIIC 

Vispārīgā datu aizsardzības 
regula 

3 

22.  8.09. Rīga Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija un 
LNB 

“Skaļās lasīšanas sacensību 
reģionālo kuratoru seminārs 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā” 
Starptautiskajai rakstītpratības 
dienai veltīts seminārs 
bibliotekāriem 

4 

23.  12.09. Rīga LNB sadarbībā ar 
Gētes institūtu Rīgā 

Konference “21.gadsimta 
bibliotēka” 

5 

24.  19.-20.09. Kuldīga Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija un 
LNB 

Bibliotēku novadpētniecības 
konference 

8 

25.  21.09. Rīga LNB Kompetenču 
attīstības centrs 

Prof. pilnveides, prof. tālākizgl. 
programmas absolventu, ārpus 
formālās izgl. prof. kvalifikācijas 
eksāmena dalībnieku un izgl. 
programmu pedagogu tikšanās 
(2.salidojums) 

4 

26.  24.09. Berlīne, Vācija Bibliotēkas Memory 
library Berlin – 
Kreuzberg ( Amerika-
Gedenkbibliothek, 
Blücherplatz 1, 10961 
Berlin | Berliner 
Stadtbibliothek, Breite 
Straße 30-36, 10178 
Berlin) 

”Interreg V-A Latvia – Lithuania 
Programme 2014-2020 
“Interactive educational space – 
efficient way of social 
integration of children from 
disadvantaged families”, OPEN 
UP, No: LLI-263 

4 
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27.  25.09. Berlīne, Vācija Bērnu krīzes centra 
SOS centre (Lehrter 
Str. 66, 10557 Berlin, 
Germany) 

”Interreg V-A Latvia – Lithuania 
Programme 2014-2020 
“Interactive educational space – 
efficient way of social 
integration of children from 
disadvantaged families”, OPEN 
UP, No: LLI-263 

4 

28.  26.09. Berlīne, Vācija Bibliotēkas 
Bezirkszentral 
bibliothek (Carl-
Schurz-Str. 13, 13597 
Berlin, Germany) 

”Interreg V-A Latvia – Lithuania 
Programme 2014-2020 
“Interactive educational space – 
efficient way of social 
integration of children from 
disadvantaged families”, OPEN 
UP, No: LLI-263 

4 

29.  26.09. Berlīne, Vācija Humbolt – Bibliothek  
(Karolinenstraße 19, 
13507 Berlin, 
Germany) 

”Interreg V-A Latvia – Lithuania 
Programme 2014-2020 
“Interactive educational space – 
efficient way of social 
integration of children from 
disadvantaged families”, OPEN 
UP, No: LLI-263 

4 

30.  16.10. Jēkabpils LNB Bērnu literatūras 
centrs  

LNB lasīšanas veicināšanas 
programmu inovāciju 
reģionālais seminārs 
bibliotekāriem un skolotājiem 

8 

31.  18.10. Rīga LNB Bibliotēku 
attīstības centrs 

Reģiona galveno bibliotēku 
metodiķu seminārs 

5 

32.  2.11. Rīga Ārlietu ministrija; 
Eiropas parlamenta 
birojs Latvijā; Eiropa 
Komisija, Eiropas 
Kustība latvijā 

Eiropas Savienības sniedzēju 
forums 

6 

33.  5.11. Rīga BIS ALISe Dati: vienkārši par sarežģīto 6 

34.  7.11. Rīga LNB Bibliotēku 
attīstības centrs 

Seminārs kErājuma 
komplektēšanas speciālistiem 

5 

35.  8.11. Jēkabpils Biedrība “Jēkabpils 
mantojums” 

Seminārs par dzimtu vēsturi un 
radurakstu pētīšanu “Stipra 
dzimta – stipra valsts” 

4 

36.  29.11. Rīga Latvijas stāstnieku 
asociācija 
 

3. Latvijas Stāstnieku 
konference 
“Stāsti par vietām, lietām un 
cilvēkiem” 

4 

37.  18.12. Tiešsaiste Nacionālās 
enciklopēdijas 
redakcija 

atklāta Nacionālās 
enciklopēdijas elektroniskā 
vietne www.enciklopedija.lv  

1 

  

 

  

http://www.enciklopedija.lv/
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Pielikums Nr. 4 – JGB – Lasītāju apkalpošanas nodaļa izstāžu saraksts un pasākumu 

dienasgrāmata 

Izstāžu saraksts 

N.p.k. Laiks Izstādes nosaukums 
 Janvāris  

1.  ES prezidējošā dalībvalsts – Bulgārija 

2.  Foto izstāde “Es mīlu ziemu” 

3.  Izstāžu cikls Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 1. izstāde 
“Divdesmito gadu grāmatas” 

4.  Plaukta izstāde “Skumjas” ( veltīta Austrai Skujiņai) 

 Februāris  

5.  ES prezidējošā dalībvalsts – Bulgārija 

6.  Izstāžu cikls 2.izstāde “Trīsdesmito gadu grāmatas” 

7.  Ceļojošā izstāde “ Pieķerts lasot’’ (LNB) 

8.  Tematiska izstāde “Pasaules pretvēža diena” 

9.  Tematiska izstāde “Tautas un mīlestības dzeja” Ārijai Elksnei - 90 

 Marts  

10.  ES prezidējošā dalībvalsts – Bulgārija 

11.  Izstāžu cikls 3.izstāde “Četrdesmito gadu grāmatas” 

12.  Tematiska izstāde “Latvijas filmas” 

13.  Tematiska izstāde “Pasaules pretvēža diena” 

14.  Tematiska izstāde “To nedrīkst aizmirst – 25. marts!” 

15.  Tematiska izstāde “Lai Lieldienu saulīte silda Jūsu sirdis” 

16.  Mākslas izstāde “Identitāte” 

17.  Tematiska izstāde “Izlasi un noskaties!” 

 Aprīlis  

18.  Tematiska izstāde: “Dzīvi izgaršojot” (Monika Zīle, Anna Skaidrīte Gailīte) 

19.  Izstāžu cikls 4. Izstāde “Piecdesmito gadu grāmatas” 

20.  Tematiska izstāde “ Latvijas filmas” 

21.  Karikatūru izstāde “Aktuālais sabiedrībā” (Rasma Bērziņa) 

22.  Rokdarbu izstāde “Krāsu brīvība” (Laima Lupiķe, Madona) 

23.  Tematiska izstāde “Esi aktīvs – vingro!” 

24.  Tematiska izstāde “Bibliotekāra mīļākā grāmata” 

25.  Izstāžu cikls “Lasīsim lasītavā” 1.izstāde “Sēsim un stādīsim” 

 Maijs  

26.  ES prezidējošā dalībvalsts – Bulgārija 

27.  Izstāžu cikls 5. izstāde “Sešdesmito gadu grāmatas” 

28.  Tematiska izstāde “Latvijas filmas” 

29.  Mākslas izstāde “Nikolajs Gavrilovičs, gleznas” 

30.  Tematiska izstāde “Satversmes sapulces ceļš uz 4. maija deklarāciju” 

31.  Izstāžu cikls 2. izstāde “Receptes ikdienai un svētkiem” 

32.  ESIP projekta tematiska izstāde ”Bez grāmatas nav kultūras” 

   

 Jūnijs  

33.  ES prezidējošā dalībvalsts – Bulgārija 

34.  Izstāžu cikls 6. izstāde “Septiņdesmito gadu grāmatas” 

35.  Tematiska izstāde “Kad krēsla satiek rītausmu – Līgo svētki” 

36.  Mākslas izstāde “Nikolajs Gavrilovičs, gleznas” 

37.  Tematiska izstāde “20 gadi...20 svētki – ieskats Jēkabpils pilsētas svētku vēsturē” 
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38.  Tematiska izstāde “1941. gada 14. jūnijs” 

39.  Izstāžu cikls 3. izstāde “Praktiski padomi būvniecībā un mājas iekārtošanā” 

 Jūlijs  

40.  ES prezidējošā dalībvalsts – Austrija 

41.  Izstāžu cikls 7. izstāde “Astoņdesmito gadu grāmatas” 

42.  Izstāžu cikls “Eiropas kalendārs: Eiropas vēstures nams”, 6. izstāde 

43.  Mākslas izstāde “Ainava”, 16 gleznas, Sanda Mālniece 

44.  Tematiska izstāde “Kad dziesma un deja savijas vienā” 

  Izstāžu cikls 4. Izstāde “Klačiņas” 

 Augusts  

45.  ES prezidējošā dalībvalsts – Austrija 

46.  Izstāžu cikls “Deviņdesmito gadu grāmatas”, 8. izstāde 

47.  Tematiska izstāde “Baltijas ceļa vienojošais spēks” 

48.  Skiču izstāde “Ķerot mirkli” 

49.  Izstāžu cikls 5. izstāde “Žurnāli Latvijā, kurus lasa sievietes” 

 Septembris  

50.  ES prezidējošā dalībvalsts – Austrija 

51.  Izstāžu cikls 9. izstāde “2000-2009. gadu grāmatas” 

52.  Mākslas izstāde “Rudens palete”, mākslinieces Lauras Kundziņas gleznas 

53.  ESIP izstāde “13 Eiropas Savienības valstu prezidenti Latvijā” 

54.  Izstāžu cikls, 6. izstāde “Literatūras un kultūras žurnāli” 

 Oktobris  

55.  ES prezidējošā dalībvalsts – Austrija 

56.  Izstāžu cikls 10. izstāde “2010 – 2018. gadu grāmatas” 

57.  Mākslas izstāde “Rudens palete”, mākslinieces Lauras Kundziņas gleznas 

58.  Izstāžu cikls, 7. izstāde “Esi informēts!” 

59.  Ceļojošā izstāde “Vaira Vīķe Freiberga. Ar sauli” (Salaspils) 

60.  Ceļojošā izstāde “Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas lepnums” 

61  Tematiska izstāde ukraiņu biedrības “Javir” pasākumam “Zelta rudens” par 
jēkabpilieti, dzejnieku Aleksandru Lalovu 

 Novembris  

62.  ES prezidējošā dalībvalsts – Austrija 

63.  Izstāžu cikls 11. izstāde “1918.-2018. gadu grāmatas” 

64.  Tematiska izstāde “Latvijas filmas” 

65.  Rokdarbu izstāde “Apkārt liku sīkus rakstus, vidū savu sirdi liku...” (Daiga 
Melnace) 

66.  Izstāžu cikls, 8. izstāde “Vēsture un zinātne” 

67.  ESIP izstāde: Europeana 

68.  Tematiska izstāde “Latvijai 100” 

 Decembris  

69.  ES prezidējošā dalībvalsts – Austrija 

70.  Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā” 

71.  Izstāžu cikls, 9. izstāde “Rokdarbu meistarklases žurnālos” 

72.  Ceļojošā izstāde “Kalendāri” ( Madona) 

73.  Tematiska izstāde “Saules gads. Ziemassvētki” 

74.  Tematiska izstāde “Akadēmiķim Jānim Stradiņam – 85” 
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Pasākumu dienasgrāmata 

N.p.k. Laiks Pasākuma nosaukums 

 Janvāris  

1.  Tikšanās ar foto izstādes “Es mīlu ziemu” autori Daigu Kalniņu 

2.  Dzejas pēcpusdiena “Krīt manā pavasarī sarma...” 

3.  Bibliotekārā stunda – Viesītes vidusskolas skolēniem (5. un 6. klases) 

 Februāris  

4.  Informatīva stunda “Esi jauks internetā, cieni citus!” 

5.  Ēnu diena - tiek ēnotas bibliotēkas darbinieces 

6.  Tiešraide: Digitālā nedēļa 2018 

7.  Tiešraide: Radošo industriju konference “Subject Creativity” 

8.  Portālā UNESCO Latvijas dārgumi (Tīklā “Stāstu bibliotēkas” ievietota 
informācija par bibliotēku) 

 Marts  

9.  Veselības veicināšanas pasākums: Onkoloģisko slimību profilakses 
diena (onkoloģes Marinas Babuškinas lekcija,  pacientes Irīna 
Jaunuma pieredze) 

10.  “Stāstu bibliotēkas” pasākums “Ūdens stāsts” (Jēkabpils vakara 
vidusskolas audzēkņiem) 

11.  Interešu apvienības “Literāts” radošā darbnīca 

12.  Digitālās nedēļas pasākumi: saruna par VSAA pakalpojumu 
pieprasīšanu elektroniski (2 pasākumi) 

13.  Informatīva stunda: Ekspedīcija internetā 

14.  Vebinārs “Dari digitāli” 

 Aprīlis  

15.  Lekciju cikls “Veselīgs uzturs dzīves kvalitātei” (Anda Radziņa, Rīga): 
1.lekcija Uztura ABC, uztura grupas 
2.lekcija Produktu sastāvs 
3.lekcija Veselīgo produktu grozs 

16.  Tematisks pasākums “Pavasara sasaukšana!” (sadarbībā ar baltkrievu 
biedrību “Spatkanne”) 

17.  Tikšanās/saruna ar rakstniecēm Moniku Zīli, Annu Skaidrīti Gailīti 

18.  Interešu apvienības “Literāts” radošā darbnīca 

19.  Tikšanās ar žurnālisti, rakstnieci Viju Beinarti 

 Maijs  

20.  Eiropas dienai veltīts pasākums “Grāmata kā kultūras mantojuma 
vērtība” Jēkabpils pamatskolā, saruna par grāmatas attīstības 
vēsturi, lasīšanas pieredzi (2 pasākumi) 

21.  ESIP diskusija: Bibliotēka tā ir brīvība 

22.  ESIP pasākums “Saruna par grāmatu”, Jēkabpils vakara vidusskolas 
audzēkņiem 

23.  Interešu apvienības “Literāts” radošā darbnīca 

24.  Datorapmācība iedzīvotājiem: e-pasta izveidošanai 

25.  Tikšanās un mākslas  izstādes atklāšana.  Baltkrievu izcelsmes 
mākslinieks Nikolajs Gavrilovičs, sadarbībā ar baltkrievu biedrību 
“Spatkanne” 
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26.  “Stāstu bibliotēkas” pasākums “Tadenavas stāsts” 

 Jūnijs  

27.  Tiešsaiste: Saruna ar apgādu Jumava 

28.  Akcija “Viens teikums manai bibliotēkai” 

29.  Ukraiņu kultūras diena: Radošā darbnīca “Košais vainadziņš” 

30.  “Nāc, saliec un izzini savu pilsētu!” Radošas nodarbes bibliotēkā 

31.  Datorapmācības iesācējiem 

 Augusts  

32.  Saruna ar izstādes “Ķerot mirkli” autori Jekaterinu Grahoļsku- 
Krjukovsku 

 Septembris  

33.  Dzejas dienu pasākums “Dzejas fetišs”, sadarbībā ar interešu 
apvienību “Literāts” 

 Oktobris  

34.  Letonika.lv konkurss – erudīcijas spēle “Literatūras garša” 

35.  Pasākums “Rakstu zīmes mūs vieno”, sadarbībā ar ukraiņu biedrību 
“Javir” 

36.  ESIP diskusija “Mana Eiropa”, sadarbībā ar Ārlietu ministriju un 
žurnālistu Ansi Bogustovu “Droša ceļošana”, Agrobiznesa koledžas 
audzēkņiem 

37.  Interešu apvienības “Literāts” radošā darbnīca 

38.  Pasākums “Zelta rudens”, sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir” 

39.  “Stāstu bibliotēkas” pasākums “Izstāsti mantojumu!”, Marinas 
Boksbergas stāsts 

 Novembris  

40.  Interešu apvienības “Literāts” radošā darbnīca 

41.  Veselības projekts, lekciju cikls “Produktu uzturvērtība un tās analīze 
Latvijā biežāk sastopamās salimšanas, uztura korekcija saistībā ar 
tām” (Anda Radziņa, Rīga) 

42.  Rokdarbu izstādes “Apkārt liku sīkus rakstus, vidū savu sirdi liku...” 
atklāšana (Daiga Melnace, daiļamata meistare) 

43.  Seminārs: Dzimtu vēstures pētīšana, sadarbībā ar biedrību “Jēkabpils 
mantojums” 

44.  Informatīvā stunda “Ziemeļvalstu varoņi” (2 pasākumi) 

45.  Ķeguma HES izstādes apmeklējums, Agrobiznesa koledža, stāstījums 
par izstādi, filmas skatīšanās par HES celtniecību (4 pasākumi) 

 Decembris  

47.  Literārs vakars “Ziemas lasījumi”, sadarbībā ar interešu apvienību 
Literāts 

48.  Pasākums “Latvijas leģendas”, sadarbībā ar izdevniecību Jumava, 
tikšanās ar Juri Visocki un Pāvilu Raudoni 

49.  Ziemassvētku pasākums “Ziemas brīnummežs”, sadarbībā ar ukraiņu 
biedrību “Javir”, Jēkabpils 2. vidusskolu 

50.  Tiešraide: Nacionālās enciklopēdijas interneta vietnes 
enciklopēdija.lv atklāšana no Bebrenes 
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Pielikums Nr. 5 – JGB – Bērnu literatūras nodaļas izstāžu saraksts un pasākumu 

dienasgrāmata 

Izstāžu saraksts 

N.p/k Laiks Izstādes nosaukums 

 Janvāris  

1.  Suņa gadu sagaidot 

2.  “Mans zelts ir mana tauta” Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim - 155 

3.  “Zelta atslēdziņa” 
 Krievu rakstniekam Aleksejam Tolstojam — 135 

4.  1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

 Februāris  

5.   Sveču diena 

6.  “Izlasīsim arī mēs” dzejniecei Ārijai Elksnei -90 

7.  “80 dienās apkārt zemeslodei” Franču rakstniekam  
Žilam Vernam — 190 

 Marts  

8.  Ciemojoties pie mums 

9.  2017. gada lasītāko grāmatu tops 

10.  1. marts - vispasaules KAĶU DIENA! 

11.  Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2017 

 Aprīlis  

12.  Pavasara saulei durvis veram! 

13.  Mūsu zelts... 

14.  “Es, cilvēks, pasaulē” Imantam Ziedonim - 85 

15.  Alises piedzīvojumi Brīnumzemē 

 Maijs  

16.  “Tas ir ļoti svarīgi - laiku pa laikam 
  Kļūt mazam, lai augtu liels” 
  Imantam Ziedonim - 85!  

17.  Skaistais ziedēšanas laiks 

18.  Pie tevis nāku nākdama, 
Vai manim bēdas ir vai prieki, 
Tev pieder katra domiņa, 
Vai svarīgs kas, vai kādi nieki 

 Jūnijs  

19.  Mans Jēkabpils 

20.  Izlaidumu laiks 

21.  Vasaras saulgriežu laiks 

 Jūlijs  

22.  Vispārējie Latviešu Dziesmu un Deju svētki 

23.  Raibākais vasaras mēnesis JŪLIJS 

24.  Angļu rakstniecei Emīlijai Brontē - 200! 

25.  Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2018! 

 Augusts  

26.  Ražīgākais vasaras mēnesis 

27.  Nāc piedalies – “Bērnu/jauniešu/vecāku žūrija 2018” interesantākais šis 
vasaras piedzīvojums! 

28.  Pašu rokām! 



77 

 

29.  Ar augusta saules lāsēm pielijušu taku, 
Ar atvasaras lietus staru sev blakus 
Es nāku no vasaras tveicīgām naktīm 
Pāri mirklim kā krītošu ābolu taktīm. 

 Septembris  

30.  Septembris – dzejas mēnesis 

31.  Dzejniecei Inesei Zanderei - 60 

32.  Eiropas Valodu diena 

 Oktobris  

33.  Oktobris - Krājumu mēnesis 

34.  Rakstniekam Albertam Belam – 80 

35.  Pasaules skolotāju diena. 
Vientulību ar labiem vārdiem, kas sedz. 
Tava dvēsele dziesmai un skaistumam māsa, 
Labu darīt otram, - tavs lielākais prieks. 
No tiem cilvēkiem, kuri izgaismo dzīvi. 
/A. Apškrūma/ 

36.  Rakstniecei Margitai Gūtmanei – 75 

 Novembris  

37.  Dzejniecei, tulkotājai Irēnai Auziņai — 60 

38.  Mārtiņdiena 

39.  Lāčplēša diena 

40.  Ojāram Vācietim 85 

41.  Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

 Decembris  

42.  Pirmā Advente 

43.  Rakstniekam Apsīšu Jēkabam — 160  

44.  Rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam — 80 

45.  Ziemassvētki 
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Pasākumu dienasgrāmata 

N. p/k Laiks Pasākuma nosaukums 

 Janvāris  

1.  Galda spēļu pēcpusdiena! Spēlēsim galda spēles bibliotēkā 

2.  "Nacionālo Skaļās lasīšanas sacensību" 
Jēkabpils reģiona fināls 

3.  Galda spēļu pēcpusdiena! Spēlēsim galda spēles bibliotēkā 

4.  "Sprīdīša skola" 

 Februāris  

5.  Projektu nedēļas ietvaros: 
Latviešu tautas dziesmas 
Drošāka interneta diena 

6.  Galda spēļu pēcpusdiena! Spēlēsim galda spēles bibliotēkā 

7.  Galda spēļu pēcpusdiena! Spēlēsim galda spēles bibliotēkā 

8.  "Sprīdīša skola" 

9.  Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2017 noslēguma pasākums 

10.  Pateicības pēcpusdiena 

 Marts  

11.  Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas 2017 

12.  Galda spēļu pēcpusdiena 

13.  Galda spēļu pēcpusdiena 

14.  Grāmatu svētki Neretā 

15.  Sprīdīša skola 

16.  Zaķu darbnīca 

 Aprīlis  

17.  Galda spēļu pēcpusdiena 

18.  Bibliotekārā stunda  

19.  Piedzīvojumu spēlē pēc grāmatas: “Alises piedzīvojumi Brīnumzemē” 
sižeta 

20.  Smieklu diena 

21.  Galda spēļu pēcpusdiena 

22.  Sprīdīša skola" 

 Maijs  

23.  "Multeņu pēcpusdiena jeb mazais bibliotēkas izlaidums" 

24.  Galda spēļu pēcpusdiena 

25.  Ciemos bibliotēkā 

26.  Bibliotekārā stunda  

27.  Galda spēļu pēcpusdiena 

28.  "Sprīdīša skola" - noslēguma nodarbība 

 Jūnijs  

29.  Bērnu SVĒTKI “Dziedādami, dancodami – vasariņu sveicinām” 

30.  "Jēkabpils pilsētas svētki 2018" JGB Bērnu literatūras nodaļas lasītavā 

 Augusts  

31.  Lasīšanas stafete 2018 - noslēguma pasākums 

32.  Līguma parakstīšana 

33.  Nometne "Be active! Be positive!" 

34.  Atvadas vasarai! 

 Septembris  

35.  Iepazīšanās stunda nodarbību ciklam “Kopā būt Jēkabpilī” 

36.  Runčuka pantiņu kaujas 

http://www.ikskile.lv/index.php/video/129-joomla/jauniesiem-aktualitates/2197-galda-spelu-pecpusdiena-tinuzos
http://www.ikskile.lv/index.php/video/129-joomla/jauniesiem-aktualitates/2197-galda-spelu-pecpusdiena-tinuzos
http://www.ikskile.lv/index.php/video/129-joomla/jauniesiem-aktualitates/2197-galda-spelu-pecpusdiena-tinuzos
http://www.ikskile.lv/index.php/video/129-joomla/jauniesiem-aktualitates/2197-galda-spelu-pecpusdiena-tinuzos
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37. atvērtā 
nodarbība 

SPORTA VEIDI PASAULĒ noslēgumā spēle Sport Rival 

38.  Zemessardzes 56. Nodrošinājuma bataljona apmeklējums – 
fotografēšana, filmēšana un informācijas dokumentēšana 

39.  Zemessardzē iegūto materiālu apstrāde, darbā ar projektā iegādāto 
aprīkojumu 

40. atvērtā 
nodarbība 

Mūsdienu deju veidi/ deju dažādība pasaulē noslēgumā spēle Just 
Dance 

 Oktobris  

41.  CIEMOS BIBLIOTĒKĀ!  

42.  Zemessardzē iegūto materiālu apstrāde, darbā ar projektā iegādāto 
aprīkojumu 

43. atvērtā 
nodarbība 

"Iespējas dzīvojot laukos", noslēgumā spēle "Farming Simulator" 
 

44. atvērtā 
nodarbība 

"Piedzīvojumu pasaule", noslēgumā spēle "Fruit Ninjas" 

45.  *slēgta nodarbība 

46. atvērtā 
nodarbība 

"Jūties droši uz ceļa!", noslēgumā spēle "Need for Speed" 

47.  Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirkņa 
apmeklējums – fotografēšana, filmēšana un informācijas 
dokumentēšana.   

48.  Policijā iegūto materiālu apstrāde, darbā ar projektā iegādāto 
aprīkojumu – prezentāciju, video veidošana u.c. aktivitātes. 

49. atvērtā 
nodarbība 

“Mani supervaroņi”, noslēgumā spēle “Kinect Rush” 

50.  Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 

 Novembris  

51.  Alises Aizspogulijā 

52. atvērtā 
nodarbība 

“Kustību prieks”, noslēgumā spēle “Dance Central Spotlight”  

53.  Radošā darbnīca ar Jēkabpils 3. vidusskolas 2 klasi. 

54.  *slēgta nodarbība 

55. atvērtā 
nodarbība 

“Dzīvnieku pasaule ” noslēgumā spēle “Zoo Tycoon” 

56.  Interaktīvs ceļojums Latvijas vēsturē 

57.  Interaktīvs ceļojums Latvijas vēsturē 

58.  Interaktīvs ceļojums Latvijas vēsturē 

59.  Interaktīvs ceļojums Latvijas vēsturē 

60.  Interaktīvs ceļojums Latvijas vēsturē 

61. atvērtā 
nodarbība 

Interaktīvs ceļojums Latvijas vēsturē 

62.  BIBLIOTEKĀRĀ STUNDA 

63.  Ziemeļvalstu varoņi 

64.  BIBLIOTEKĀRĀ STUNDA 

65. atvērtā 
nodarbība 

Viss par un ap basketbolu, noslēguma spēle “NBA 2K17” 

66.  *slēgta nodarbība 

 Decembris  

67.  Pie mums ciemojās Jēkabpils pašvaldības pārstāvji, lai iepazītos ar 
projektu OPEN UP 
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68. atvērtā 
nodarbība 

Kā es varu padarīt pasauli labāku?  Noslēgumā spēle "Toy Story 3" 

69.  Rūķu darbnīca 

70. atvērtā 
nodarbība 

Virtuālā dzīve. Noslēguma spēle “Sims 3” 

71.  Rūķu darbnīca 

72. atvērtā 
nodarbība 

SAGAIDĪSIM ZIEMASSVĒTKUS! 

73. atvērtā 
nodarbība 

Jaunā gada apņemšanās!, noslēgumā dažādas spēles 

Kopā: 73  

*Slēgtajās nodarbībās piedalās sociālā riska ģimeņu bērni, kuri iesaistīti projektā 
„Interaktīvās izglītības telpa - efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” 
jeb OPEN UP. 
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Pielikums Nr. 6 –Pasākumu fotomirkļi 

JGB pasākumu fotomirkļi 

 

 Tikšanās ar fotogrāfi, izstādes "Es mīlu ziemu" 
 autori Daigu Kalniņu 

  

 
Teatralizēta dzejas pēcpusdiena “Krīt manā 

 pavasarī sarma” Austras Skujiņas lomā iejutās 
Ligita Ābolniece 

 

 
Tautas Saimes grāmata 

 Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 
 

 
Esi informēts, lai izvairītos no vēža! 

Saruna ar onkoloģi – ķīmijterapeiti Marinu 
Babuškinu un krūts vēža pacienšu atbalsta biedrības “Vita” 

pārstāvi Irinu Janumu 
 

 

Informatīva stunda vidusskolēniem 
 “Ekspedīcija internetā” 

 

 

 Projekta “Interaktīvā izglītības telpa – efektīvs 
veids, kā integrēt bērnus no nelabvēlīgā situācijā esošam 

ģimenēm” mācību seminārs  Rokišķos  
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Pavasara ieskandināšana jeb saukšana 
 («Гуканне вясны») - baltkrievu ieražu svētki 

  

Projekta Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī 

Lektore uztura speciāliste Anda 
Radziņa 

 

 

 Reģiona bibliotekāru sanāksme  Latvijas 
Neredzīgo bibliotēka informē par saviem 

pakalpojumiem 
  

 

Tikšanās ar esejisti un kinorežisori Viju 
Beinerti,  sadarbībā ar SIA “Latvija Grāmata” 

 

Saruna ar rakstniecēm Moniku Zīli un Annu 
Skaidrīti Gailīti par aktuāliem literatūras 

un sabiedrības dzīves jautājumiem 
 

 

     Saruna par grāmatu kā vienu no Eiropas 
kultūras mantojuma vērtībām 
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Diskusija par bibliotēkas un lasīšanas 
 lomu Eiropā un Latvijā 

Tikšanās ar mākslinieku Nikolaju Gavriloviču 
(Rīga) sadarbībā ar baltkrievu biedrību 

"Spatkanne" 
 

  

 

Reģiona bibliotekāri viesojas Salas novadā 
Brauciens ar liellaivu “Vīgante” 

 

Apmeklējām Raiņa muzeju Tadenavā un 
Tadenavas bibliotēku 

Jēkabpils pilsētas svētkus “Radi Jēkabpilī” gaidot, 
mēs pie Skulmju mājas  

 
  

 

 Radoša darbnīca Košais vainadziņš - 
Барвистий вiночок, sadarbībā ar ukraiņu 

biedrību “Javir” 
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Jekaterinas Grahoļskas-Krjukovskas skiču  
izstāde “Ķerot mirkli” un tikšanās ar izstādes autori 

 

 

Interešu apvienības "Literāts" 
performance “Dzejas Fetišs” 

 

“Dzejas busiņš” 2018 

 

 

 Pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni 

 

 

Pasākums "Rakstu zīmes mūs vieno", sadarbībā ar 
ukraiņu biedrību "Javir"   

Saruna ar Latvijas televīzijas un radio 
žurnālistu Ansi Bogustovu par Eiropas 
Savienības nākotni 
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Ikgadējs pasākums “Zelta rudens”,  

sadarbībā ar ukraiņu biedrību “Javir” 
 

 

 Izstādes Ķeguma HES – Latvijas enerģētikas 
lepnums atklāšana 

 

Tikšanās ar dzejnieci Māru Bojāri 

 

 

Amata meistares Daigas Melnaces rokdarbu 
izstādes atklāšana 

 

 Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai” 

 

 Informatīva stunda “Ziemeļvalstu varoņi”  
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Baltkrievu biedrības "Spatkanne" svinīgais pasākums 
"Tautas tērps Latvijai" 

 

Interešu apvienības “Literāts” ziemas lasījumi 
 

 

Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko 
bibliotēku darbinieku gada noslēguma pasākums 

 

 

Tikšanās ar apgāda "Jumava" valdes locekli Juri 
Visocki un projekta  "Latvijas leģendas" vadītāju, 

grāmatu tekstu autoru Pāvilu Raudoni 

 

 

 Ziemassvētku noskaņas pasākums, sadarbības  
ar ukraiņu kultūrizglītojošo biedrību “Javir”  

un Jēkabpils 2. vidusskolu 
 

 
Grāmatu skate “Latvijas Simtgades grāmata 

Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā”  
 Balsošanas rezultātā par grāmatu skates 

uzvarētāju kļuva 1932. gadā izdotais 
 Latvju tautas dainu izdevums 
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Bērnu literatūras nodaļas pasākumu fotomirkļi 

 

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 

Jēkabpils reģiona fināls 

 

Nacionālās skaļās lasīšanas 

sacensības Jēkabpils reģiona fināls 

Sprīdīša skolas nodarbība Sprīdīša skolas nodarbība 

Sprīdīša skolas nodarbība Sprīdīša skolas nodarbība  
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Galda spēļu pēcpusdiena Galda spēļu pēcpusdiena 

Galda spēļu pēcpusdiena 

 

Galda spēļu pēcpusdiena 

  

 

Lasīšanas stafetes noslēguma pasākums!  Ciemos bibliotēkā! 
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Runčuka pantiņu kaujas  
 

Pateicības pēcpusdiena  

 

Iepazīstinam 1.klasi ar “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūriju” 

 

Alise aizspogulijā! 

 

Alise aizspogulijā! 

 

Radošās darbnīcas 
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Nodarbība "Prieks kopā būt!" Rūķu darbnīca 

 

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākums 

 

Atvērtās nodarbības - mani supervaroņi! 

  

Pēc basketbola komandas “Jēkabpils Lūši” spēles Spēlējām galda spēli “Oligo” 
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Pielikums Nr. 7 – Publikācijas par JGB 2018. gadā 

Publikācijas par Jēkabpils Galveno bibliotēku 2018.gadā 

Nr.p.k. Raksta autors Raksta nosaukums Avots 

 
Publikācijas no avīzēm „Brīvā Daugava”, „Jaunais Vēstnesis” un “Jēkabpils Vēstis” 

1.   Spēlēsim galda spēles bibliotēkā! Jaunais Vēstnesis Nr.2  
(07.01.2018. – 7.lpp.) 

2.   Spēlēsim galda spēles bibliotēkā! Brīvā Daugava Nr.3  
(09.01.2018. – 8.lpp.) 

3.   “Latvija Tautas saimes grāmata” Jēkabpilī Brīvā Daugava Nr.3 
(09.01.2018.- 8.lpp.) 

4.  I. Bičevska Gada garumā izvēlēs Simtgades grāmatu 
Jēkabpils Galvenā bibliotēkā 

Brīvā Daugava Nr.5 
(12.01.2018. – 1.lpp.) 

5.   Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstāde “Es mīlu 
ziemu”  

Jaunais Vēstnesis Nr.1 
(05.01.2018 – 3.lpp.) 

6.   Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstāde “Es mīlu 
ziemu” 

Brīvā Daugava Nr.5 
(12.01.2018. – 6.lpp.) 

7.   Krīt mana pavasarī sarma Jaunais Vēstnesi Nr.4 
(16.01.2018.- 4.lpp.) 

8.  I. Gureviča Austras Skujiņas dzejas pēcpusdiena “Krīt mana 
pavasarī sarma” 

Jaunais Vēstnesis Nr.7 
(26.01.2018. – 5.lpp.) 

9.  I. Bičevska Neliela dzejas pēcpusdiena bibliotēkā Brīvā Daugava Nr.12 
(30.01.2018. – 5.lpp) 

10.  I. Bičevska Aicina uz otro galda spēļu sacensību tūri Brīvā Daugava Nr.10 
(25.01.2018. – 5.lpp.) 

11.   Norisinājies “Nacionālās Skaļās  lasīšanas 
sacensības” Jēkabpils reģiona fināls 

Jaunais Vēstnesis Nr.7 
(26.01.2018. – 1.lpp.) 

12.  I. Bičevska Noskaidrota “Nacionālās skaļās lasīšanas” 
sacensību uzvarētāja Jēkabpils reģiona 

Brīvā Daugava Nr. 13 
(01.02.2018. – 6.lpp.) 

13.   Apskatāma ceļojoša izstāde  “Pieķerts lasot” Jaunais Vēstnesis Nr.13 
(16.02.2018. – 7.lpp.) 

14.  I. Bičevska Aicinājums uz karstu tēju un siltu sarunu Brīvā Daugava Nr.26 
(02.03.2018. – 1.lpp.) 

15.  Ž. Tiltiņa Onkoloģisko slimību profilakses diena Jēkabpilī. 
Esi informēts, lai izvairītos no vēža 

Jaunais Vēstnesi Nr.17 
(02.03.2018. – 3.lpp.) 

16.   Aicina ikvienu izmantot iespēju bez maksas 
iepazīties ar VSAA e–pakalpojumiem un saņemt 
konsultāciju  

Jaunais Vēstnesis Nr.23 
(23.03.2018. – 4.lpp.) 

17.  I. Bičevska Bibliotēkā būs saruna par VSAA elektroniskajiem 
pakalpojumiem   

Brīvā Daugava Nr.35 
(23.03.2018. – 3.lpp.) 

18.  Ž. Tiltiņa Interaktīvas nodarbības ”Veselīgs uzturs dzīves 
kvalitātei” 

Jaunais Vēstnesis Nr.27 
(10.03.2018. – 2.lpp.) 

19.   Skatāmā Laimes Lupiķes mākslas izstāde “Krāsu 
brīvība”  

Jaunais Vēstnesis Nr.26  
(06.04.2018. – 4.lpp.) 

20.   Aicina apmeklēt Rasmas Bērziņas karikatūru 
izstāde “Aktuālais sabiedrībā!” 

Jaunais Vēstnesis Nr.26 
(06.04.2018. – 4.lpp.) 

21.  J. Iie Jēkabpils Tautas namā notikusi tikšanās ar 
rakstniecēm Annu Skaidrīti Gailīti un Moniku Zīli 

Jaunais Vēstnesis Nr.33 
(03.05.2018. – 2.lpp.) 



92 

 

22.  L. Ābolniece Trīs aktivitātes vienā dienā Jaunais Vēstnesis Nr.34 
(08.05.2018. – 6.lpp.) 

23.  A. Valdmane Bibliotēka – tā ir brīvība  Brīvā Daugava Nr.53 
(15.05.2018. – 7.lpp.) 

24.   Aicina uz tikšanos ar Nikolaju Gavriloviču Jaunais Vēstnesis Nr.37 
(18.05.2018. – 7.lpp.) 

25.   Rīkoja tikšanos ar baltkrievu mākslinieku Jaunais Vēstnesis Nr.42 
(05.06.2018. – 6.lpp.) 

26.  K. Kraukle Tiekas ar skolēniem un diskutē ar ilggadējiem 
lasītajiem   

Jaunais Vēstnesis Nr.42 
(05.06.2018. – 6.lpp.) 

27.  A. Valdmane Top 100 zvaigznes Latvijai un zvaigžņu puzuru 
veidošanas buklets  

Brīvā Daugava Nr. 58 
(25.05.2018. – 5.lpp.) 

28.  I. Bičevska Trīs bibliotēkas sadarbojas pārrobežu projektā Brīvā Daugava Nr. 60 
(31.05.2018. – 4.lpp.) 

29.  A. Volante Salas novadā viesojies Jēkabpils reģiona 
bibliotekāri 

Jaunais Vēstnesis Nr. 41 
(01.06.2018. – 1.lpp.) 

30.  A. Volante Salas novadā viesojies Jēkabpils reģiona 
bibliotekāri 

Brīvā Daugava Nr. 61 
(01.06.2018. – 8.lpp.) 

31.  I. Bičevska Mācās pīt ukraiņu vainadziņu  Brīvā Daugava Nr. 68 
(19.06.2018. – 6.lpp.) 

32.   Jekaterinas Grahoļskas – Krjukovskas gleznu 
izstāde “Ķerot mirklī” 

Jēkabpils vēstnesis Nr. 58 
(03.08.2018. – 4.lpp.) 

33.   Lauras Kundziņas personālizstāde “Rudens 
palete” 

Jaunais Vēstnesis Nr.68 
(07.09.2018. - 11.lpp.) 

34.   Jēkabpilī norisinās dzejas dienas “Dzeja, kas 
mērāma metros”  

Jaunais Vēstnesis Nr. 70 
(14.09.2018. – 2.lpp.) 

35.  I. Bičevska Jēkabpilī septīto gadu kursē “Dzejas Bušiņš” Brīvā Daugava Nr.105 
(14.09.2018. – 2.lpp.) 

36.  I. Bičevska Apvienības “Literāts” autori iepazīstina ar savu 
veikumu 

Brīvā Daugava Nr. 109 
(26.09.2018. - 6.lpp.)  

37.  I. Bičevska “Runčuka pantiņu kaujām” – jau desmit gadu  Brīvā Daugava Nr. 109 
(26.09.2018. - 6.lpp.) 

38.  I. Bičevska Meklējot un atrodot līdzīgo un vienojošo  Brīvā Daugava Nr. 117 
(16.10.2018. – 1.lpp.) 

39.   Saruna ar žurnālistu Anci Bogustovu par Eiropas 
Savienības nākotni 

Jaunais Vēstnesis Nr. 78 
(16.10.2018. – 11.lpp.) 

40.  I. Bičevska Aizvadīts ukraiņu biedrības tradicionālais 
pasākums “Zelta rudens” 

Brīvā Daugava Nr.122 
(26.10.2018. – 6 lpp.) 

41.   Jēkabpilī apskatāma Ķeguma HES celtniecības 
vēsture Eduarda Krauca fotogrāfijās 

Jaunais Vēstnesis Nr.79 
(19.10.2018. – 10.lpp.) 

42.  J. Apīnis Būs apskatāma Ķeguma HES celtniecības vēsture 
Eduarda Krauca fotogrāfijās 

Brīvā Daugava Nr.117 
(16.10.2018. – 5.lpp.) 

43.  I. Bičevska Bibliotekāri seminārā runā par lasīšanas 
veicināšanu  

Brīvā Daugava Nr.119 
(19.10.2018. – 6.lpp.) 

44.  L. Daudzvārde Projektā ietvaros aizvadīts pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Berlīnes bibliotēkām 

Brīvā Daugava Nr.120 
(23.10.2018. – 6.lpp.) 

45.  L. Daudzvārde  Projektā ietvaros aizvadīts pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Berlīnes bibliotēkām 

Jaunais Vēstnesis Nr.79 
(19.10.2018. – 6.lpp.) 

46.   Literāri muzikāla tikšanās ar Māri Bojāri Jaunais Vēstnesis Nr.81 
(26.10.2018. – 11.lpp.) 

47.   Lasītavā skatāma Daigas Melnaces  rokdarbu 
izstāde  

Jaunais Vēstnesis Nr.83 
(02.11.2018. – 11.lpp.) 
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48.   Katru piektdienu Jēkabpils Galvenās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā notiek atvērtās 
nodarbības “Nāc, pievienojies!” 

Jaunais Vēstnesis Nr.92 
(07.12.2018. – 11.lpp.) 

49.  Jēkabpils 
Kultūras 
pārvalde  

Piektdienas būs atvērtās nodarbības “Nāc, 
pievienojies” 

Brīvā Daugava Nr. 139 
(07.12.2018. - 5.lpp.) 

50.  L. Ābolniece “Literāts” tiekas Ziemas lasījumos   Jaunais Vēstnesis Nr.97 
(28.12.2018. – 3.lpp.) 

51.  I. Bičevska Bibliotēkā norit bērnu un no sociālā riskā 
ģimenēm  sociālās integrācijas projekts 

Brīvā Daugava Nr.144 
(20.12.2018. – 4.lpp.) 

52.   Jekaterinas Grahoļskas – Krjukovskas gleznu 
izstāde “Ķerot mirklī” un tikšanās 

Jēkabpils vēstis Nr. 7 
jūlijs 2018, 10.lpp. 

53.   Pasākums “Atvadas vasarai”  Jēkabpils vēstis Nr. 7 
jūlijs 2018, 10.lpp. 

54.   Grāmatu skate “Latvijas simtgades grāmata 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā. Deviņdesmito 
gadu grāmatas”   

Jēkabpils vēstis Nr. 7 
jūlijs 2018, 10.lpp. 

55.   Pārrobežu projekta „Open Up” ietvaros 
iegādājas jaunu tehniku un aktīvi strādā ar 
mazaizsargātu ģimeņu bērniem 

Jēkabpils Vēstis 9 (278)  
septembris 2018, 11.lpp. 

56.   Bibliotēkas Jēkabpils Vēstis 9 (278)  
septembris 2018, 10.lpp. 

57.   “Apkārt liku sīkus rakstus, vidū savu sirdi liku” Jēkabpils Vēstis Nr. 10 
oktobris, 2018, 11.lpp. 

58.   Projektā “OPEN UP” atvērtas nodarbības 
bibliotēkā   

Jēkabpils Vēstis Nr. 10 
oktobris, 2018, 11.lpp. 

59.  L. Daudzvārde Projektā ietvaros aizvadīts pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Berlīnes bibliotēkām 

Jēkabpils Vēstis Nr. 10 
oktobris, 2018, 10.lpp. 

60.   Brīvības forums “No Brīvības līdz Brīvībai” Jēkabpils Vēstis Nr. 10 
oktobris, 2018, 10.lpp. 

 
Publikācijas no informatīva portāla „radio1.lv” 

1. S. Purviņa Fotostāsts: Daigas Kalniņas izstādes "ES mīlu 
ZIEMU" atklāšana 

http://radio1.lv 

2. L. Kirilova Jēkabpils Galvenā bibliotēkā notika amata 
meistares Daigas Melnaces rokdarbu izstādes 
atklāšana (FOTO) 

http://radio1.lv  
 

3. S. Mikanovska Aicina uz pasākumu "Dzīvi izgaršojot" - sarunu ar 
rakstniecēm Moniku Zīli un Annu Skaidrīti Gailīti 

http://radio1.lv 

4. S. Mikanovska Jēkabpils Radio1 ziņas 2018.gada 9.maijā http://radio1.lv 

5.  Eiropas dienā tiekas ar skolēniem un diskutē ar 
ilggadējiem lasītājiem (FOTO) 

http://radio1.lv 

6. S. Vucāne Jēkabpils reģiona finālā noskaidrots “Skaļās 
lasīšanas sacensību” uzvarētājs! 

http://radio1.lv 

7. L. Daudzvārde Literāri muzikāla tikšanas ar Māru Bojāri (FOTO 
 

http://radio1.lv 

8.  Tikšanās ar Viju Beinerti - kinorežisori, žurnālisti 
un esejisti (FOTO) 

http://radio1.lv  
 

9. S. Vucāne Atcelta tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko http://radio1.lv 

 
Publikācijas no informatīva portālā „jekabpilslaiks.lv” 

http://radio1.lv/foto-stasts/item/25928-fotostasts-daigas-kalninas-izstades-es-milu-ziemu-atklasana.html
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/27863-jekabpils-galvena-biblioteka-notika-amata-meistares-daigas-melnaces-rokdarbu-izstades-atklasana-foto.html
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/26676-aicina-uz-pasakumu-dzivi-izgarsojot-sarunu-ar-rakstniecem-moniku-zili-un-annu-skaidriti-gailiti.html
http://radio1.lv/lv/Jekabpils-Radio-1-zinas/1/42973/Jekabpils-Radio1-zinas-2018_gada-9_maija
http://radio1.lv/component/k2/item/26977-eiropas-diena-tiekas-ar-skoleniem-un-diskute-ar-ilggadejiem-lasitajiem-foto.html
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/25982-jekabpils-regiona-finala-noskaidrots-skalas-lasisanas-sacensibu-uzvaretajs.html
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/27853-literari-muzikala-tiksanas-ar-maru-bojari-foto.html
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/26786-tiksanas-ar-viju-beinerti-kinorezisori-zurnalisti-un-esejisti-foto.html
http://radio1.lv/jekabpili/kultura-un-izglitiba/item/26771-atcelta-tiksanas-ar-rakstnieci-karinu-racko.html
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1. S. Paegļkalne Bibliotēku nedēļā Jēkabpilī – tikšanās ar 
sabiedrībā zināmām personībām 

http://www.jekabpilslaiks.lv 

2. S. Paeglkalne Sākusies skate - Latvijas Simtgades grāmata 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 

http://www.jekabpilslaiks.lv 

3.  Jēkabpiliešiem stāsta par veselīgu uzturu un 
vingrošanu 

http://jekabpilslaiks.lv 

4. S. Paeglkalne Jēkabpilī ar iedzīvotājiem sarunājas Anna 
Skaidrīte Gailīte un Monika Zīle 

http://jekabpilslaiks.lv 

5. S. Paeglkalne Jēkabpilī norisinās “Skaļās lasīšanas” reģiona 
fināls 

http://www.jekabpilslaiks.lv 

6.  Jēkabpils bibliotēkās tuvākajos mēnešos – 
interesanti pasākumi un aktivitātes 

http://www.jekabpilslaiks.lv 

7. S. Paeglkalne Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atklāj izstādi par 
Ķeguma HES celtniecību  

http://jekabpilslaiks.lv 

8.  Jēkabpils Galvenā bibliotēka aicina pieteikties 
bezmaksas datorpratības kursiem  

http://jekabpilslaiks.lv 

9. S. Paeglkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka atdzīvina galda 
spēļu tradīcijas 

http://www.jekabpilslaiks.lv 

10. S. Paeglkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedalās projektā ar 
mērķi sekmēt bērnu sociālo integrāciju  

http://jekabpilslaiks.lv 

11.  Norisinājies Jēkabpils reģiona un Neretas 
novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku 
seminārs  

http://jekabpilslaiks.lv 

12.  Norisinājies Jēkabpils reģiona un Neretas 
novada publisko un skolu bibliotēku darbinieku 
seminārs  

http://jekabpilslaiks.lv 

13.  Ukraiņu biedrība “Javir” popularizē slāvu tautu 
tradīcijas pasākumā “Zelta rudens”  

http://jekabpilslaiks.lv 

14.  Izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai 
“ iekļauts stāsts par Klintaines pagasta bibliotēku 

http://jekabpilslaiks.lv 

 
Publikācijas no citiem portāliem 

1.  Rīkoja tikšanos ar baltkrievu mākslinieku Vidusdaugavas NVO e- avīze 
05.2018.- 4.lpp. 
http://jekabpilsnvo.lv 

2.  Daigas Kalniņas fotogrāfiju izstāde “Es mīlu 
ziemu” 

http://www.jkp.lv 

3.  Jekaterinas Grahoļskas-Krjukovskas gleznu 
izstāde “Ķerot mirkli” 

http://www.jkp.lv 

4.  Nikolaja Gavriloviča mākslas izstāde http://www.jkp.lv 

  Krīt manā pavasarī sarma  http://multinews.lv 

5.  Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis 
izsaka pateicību Latvijas simtgades svinību 
organizatoriem Jēkabpilī 

https://www.jekabpils.lv 

6.  Jēkabpils domes priekšsēdētājs R. Ragainis 
izsaka pateicību pilsētas svētku organizatoriem 

https://www.jekabpils.lv 

7. Ž. Tiltiņa Interaktīvas nodarbības "Veselīgs uzturs dzīves 
kvalitātei sievietēm grūtniecības periodā " 

https://www.jekabpils.lv  

8. Ž. Tiltiņa Veselības nedēļa 2018 Jēkabpilī https://www.jekabpils.lv 

9. S. Paegļkalne Bibliotēku nedēļā Jēkabpilī – tikšanās ar 
sabiedrībā zināmām personībām 

https://www.youtube.com  
 

http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25570
http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25046
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=25516&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=24669&r=Jekabpil
http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25132
http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25208
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=26242&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=25583&r=Jekabpils
http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25351
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=26445&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=25572&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=25572&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/index.php?mod=1&op=out&id=26247&r=Jekabpils
http://jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=25367
http://jekabpilsnvo.lv/2018/05/rikoja-tiksanos-ar-baltkrievu-makslinieku/
http://www.jkp.lv/notikumi/daigas-kalninas-fotografiju-izstade-es-milu-ziemu/
http://www.jkp.lv/notikumi/jekaterinas-graholskas-krjukovskas-gleznu-izstade-kerot-mirkli/
http://www.jkp.lv/notikumi/nikolaja-gavrilovica-makslas-izstade/
http://multinews.lv/krit-mana-pavasari-sarma/
https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/2018-11-20/jekabpils-domes-priekssedetajs-r-ragainis-izsaka-pateicibu-latvijas-simtgades-svinibu-organizatoriem
https://www.jekabpils.lv/lv/jaunumi/2017-07-12/jekabpils-domes-priekssedetajs-r-ragainis-izsaka-pateicibu-pilsetas-svetku-organizatoriem
https://www.jekabpils.lv/lv/aktuali/8413/11536
https://www.jekabpils.lv/lv/aktuali/1917/10732
https://www.youtube.com/watch?v=JiEkzwcRwso
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10. S. Paegļkalne Sākusies skate - Latvijas Simtgades grāmata 
Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā 

https://www.youtube.com 

11. S. Paeglkalne Jēkabpiliešiem stāsta par veselīgu uzturu un 
vingrošanu 

https://www.youtube.com 

12. S. Paeglkalne Jēkabpilī ar iedzīvotājiem sarunājas Anna 
Skaidrīte Gailīte un Monika Zīle 

https://www.youtube.com 

13. S. Paeglkalne Jēkabpilī norisinās “Skaļās lasīšanas” reģiona 
fināls 

https://www.youtube.com 

14. S. Paeglkalne Jēkabpils bibliotēkās tuvākajos mēnešos – 
interesanti pasākumi un aktivitātes 

https://www.youtube.com 

15. S. Paeglkalne Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā atklāj izstādi par 
Ķeguma HES celtniecību  

https://www.youtube.com 

16. S. Paeglkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka atdzīvina galda 
spēļu tradīcijas 

https://www.youtube.com 

17. S. Paeglkalne Jēkabpils Galvenā bibliotēka piedalās projektā ar 
mērķi sekmēt bērnu sociālo integrāciju  

https://www.youtube.com 

18. S. Paeglkalne Ukraiņu biedrība “Javir” popularizē slāvu tautu 
tradīcijas pasākumā “Zelta rudens” 

https://www.youtube.com 

19. V. Daukste No erotiskā dižpārdokļa līdz miljonāra Krūmiņa 
memuāriem – populārākās grāmatas bibliotēkās 

http://www.delfi.lv 

      

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8ccolYDmGBM
https://www.youtube.com/watch?v=njvc8055hdM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NvR8qnXycj4
https://www.youtube.com/watch?v=pIB7bS7D3XI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=IqnmnQNMQjM
https://www.youtube.com/watch?v=jM7nPZFU2DI
https://www.youtube.com/watch?v=VvfXrExmCGk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ChXnKcuxUr8
http://www.delfi.lv/kultura/news/books/no-erotiska-dizpardokla-lidz-miljonara-krumina-memuariem-popularakas-gramatas-bibliotekas.d?id=49793095
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